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Innledning
Norges klatreforbunds årsrapporter utarbeides for å gi en detaljert oversikt over forbundets
virksomhet gjennom det tilbakelagte året. Årsrapportene gir i sin tur grunnlag for de toårlige
tingrapportene, der forbundets virksomhet og måloppnåelse gjennom hele tingperioden rapporteres
til Klatretinget. Neste tingrapport vil bli lagt fram for Klatretinget i 2022.
Følgende rapport om virksomheten i 2021 er utarbeidet av NKFs administrasjon.

Et nytt år med korona
Også 2021 ble til stor del preget av den globale koronapandemien. Våren 2021 måtte vi avlyse alle
våre nasjonale konkurranser og mange av våre planlagte kurs og samlinger. Avlysninger og harde
restriksjoner gjorde det også vanskelig for landslaget å reise og konkurrere internasjonalt.
Heldigvis åpnet Norges delvis opp etter sommerferien, slik at vi fikk gjennomført NM i buldring og
hele det nasjonale konkurranseprogrammet for høsten 2021. Nasjonal klubbsamling og
Kompetansehelgen ble gjennomført digitalt, mens Sikkerhetskonferansen i november ble
gjennomført fysisk.
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1. Organisasjon
Norges Klatreforbunds (NKF) formål er å fremme
klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt.
NKF skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av
klatresporten. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Hovedmålet for tingperioden 2020–2022 er mer kompetente
og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

1.1 Utviklingstall
Medlemsregistreringen i norsk idrett skjer med et års
forsinkelse. Tall fra 2021 vil derfor ikke foreligge før august
2022.
I 2020 hadde NKF 25 988 medlemmer fordelt på 194 klubber.
NKF har hatt en nedgang i antall medlemmer i 2020, delvis
på grunn av koronapandemien. Antall klubber med aktive
medlemmer er som for 2019, men antall medlemmer i snitt
per klubb har gått litt ned. Aldersgruppen 20–25 år har hatt
en liten økning i antall medlemmer fra 2019 til 2020, ellers
har det vært nedgang i alle aldersgruppene. Fordelingen
mellom aldersgruppene er fortsatt ganske lik. I 2020 var det
44 prosent kvinnelige medlemmer, som er en liten nedgang
fra 45 prosent i 2019.

Fra 2018 til 2019 hadde alle fylker vekst i antall medlemmer.
Fra 2019 til 2020 har bare tre fylker hatt vekst i antall
medlemmer: Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag.
Det er litt vanskelig å sammenligne disse tallene, da flere
fylker ble slått sammen i 2020.
NKF var i 2020 det 16. største særforbundet i NIF. I 2019 var
NKF det 15. største særforbundet. I en seksårsperiode er
likevel klatreforbundet på topplisten over særforbund med
medlemsvekst, både i antall medlemmer og i prosentvis
vekst. Klatreforbundet er blant de særforbundene som har
hatt størst vekst de siste seks årene i aldersgruppene 13–19,
20–25 og 26 år og over, men ikke i aldersgruppen 6–12 år.
Klatreforbundet har 27 prosent kvinnelige styreledere i
klubbene. Dette er like under gjennomsnittet for idretten, som
er på 28 prosent.
For mer informasjon om medlemstall se statistikkrapport
2021: https://klatring.no/statistikk-nkf
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1.2 Styre og komiteer
Styret i Norges klatreforbund ble valgt på Klatretinget i 2020
og består av følgende medlemmer:
Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb
Hanna Bugge, Oslo klatreklubb
Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb
Odd Magne Øgreid, Bergen klatreklubb
Anders Kindlihagen, Haugaland Klatrelag
Martine Limstrand, Lofoten Tindeklubb

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Egil Arne Soldal, Ski klatreklubb
Andreas Eide, Kolsås klatreklubb
Linett Eriksen Birkeland,
Christianssand klatreklubb

styremedlem
varamedlem
varamedlem

I 2021 gjennomførte styret totalt åtte styremøter, inkludert
en helgesamling på Mjøslia.
Oversikt over utvalg og komiteer finner du i vedlegg 1.

Styret i NKF valgt på Klatretinget i 2020. På bildet mangler varamedlem Egil Arne Soldal og varamedlem Linett Eriksen Birkeland. Foto: Chad Stokes.
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1.3 Organisering av forbundskontoret
Forbundskontoret er plassert på Idrettens hus, Ullevaal
stadion i Oslo.
Administrasjonen besto per 31.12. 2021 av 9 ansatte fordelt
på 8,1 årsverk.
•
•
•
•
•

1 generalsekretær
5 fagkonsulenter
1 sportssjef
1 administrasjons- og arrangementsansvarlig (80 prosent)
1 assisterende lagleder (30 prosent)

Vi er også med på å finansiere en 50 prosents stilling i Norsk
Fjellsportforum sammen med Den Norske Turistforening.
Utover dette har vi i løpet av året engasjert oppdragstakere til
å gjennomføre kurs og andre oppdrag for forbundet.
1.4 Kommunikasjonsarbeid
NKFs primære kommunikasjonskanaler er klatring.no,
nyhetsbrev og Facebook. I 2021 har vi dedikert en 50
prosents stilling til kommunikasjonsarbeid. En planlagt
vekting på eksponering av landslag og dets utøvere var
tenkt gjennomført, men dette har blitt noe avkortet grunnet
koronaens effekt på gjennomføring av konkurranser.

1.4 Kommunikasjonsarbeid
NKFs primære kommunikasjonskanaler er klatring.no,
nyhetsbrev og Facebook. I 2021 har vi dedikert en 50
prosents stilling til kommunikasjonsarbeid. En planlagt
vekting på eksponering av landslag og dets utøvere var

tenkt gjennomført, men dette har blitt noe avkortet grunnet
koronaens effekt på gjennomføring av konkurranser.

1.5 Markedsarbeid
I 2021 hadde forbundet samarbeidsavtaler med
utstyrsleverandørene Varri (CAMP og Beal) og Atello (La
Sportiva og Bridgedale) og sponsoravtale med Thon Hotels.
I tingperioden hadde vi som mål å styrke finansieringsgrunnlaget for toppidrett og konkurranser gjennom å knytte
til oss nye sponsorer og samarbeidspartnere. Dette har
vi ikke lykkes med i 2021, men vi starter i 2022 opp en
sponsorsatsing med mål om å få flere samarbeidspartnere til
forbundet.

1.6 Interessearbeid
Internasjonalt interessearbeid:
NKF skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt.
Dette har vi gjort gjennom å ivareta et aktivt medlemskap i
International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA),
European Union of Mountaineering Associations (EUMA),
International Federation of Sports Climbing (IFSC) og IFSC
Europe. Vi er også en del av et nordisk samarbeid.
NKFs president, Stein Tronstad, ble valgt inn i UIAAs styre
på generalforsamlingen i 2020 for en periode på fire år.
NKFs sportsjef Reino Horak ble i 2021 valgt inn i IFSCs rules
commission og Ole Morten Olsen ble i 2021 valgt inn i IFSC
judges commission.
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Nasjonalt interessearbeid:
På nasjonalt nivå sikrer vi klatreinteresser ved å bidra
aktivt i nasjonale samarbeidsorganer, særlig Norges
idrettsforbund, Norsk Fjellsportforum (NF), Norsk Friluftsliv,
Særforbundsalliansen og Særforbundenes fellesorganisasjon.
I 2021 har vi arbeidet politisk med følgende nasjonale saker:
Via ferrata på Andersnatten: Lokale tiltakshavere og Norges
boltefond har, uten formell godkjenning, igangsatt arbeid med
en via ferrata opp østveggen på Andersnatten, et historisk
viktig sted for fjellklatring på Østlandet. Gjennom 2020 og
2021 har NKF engasjert seg mot inngrepet i samarbeid med
Drammen, Kolsås og Ål klatreklubber, sist gjennom en klage
til statsforvalteren på Sigdal kommunes vedtak om å gi
dispensasjon for bygging av anlegget. Klagen ble tatt til følge i
januar 2022, da statsforvalteren i Viken avslo dispensasjonen
og satte et foreløpig punktum for anlegget. En medvirkende
faktor i saken var et steinras i 2021 som knuste en av
hvileplattformene som var bygd oppe i fjellveggen.
Atkomst Missingmyr: En vedvarende grunneierkonflikt som
hindrer atkomsten til et av Østfolds få gode klatrefelt, blir
fortsatt fulgt opp i samarbeid med Fredrikstad klatreklubb, og
Råde kommune er trukket inn for å finne en løsning.
Generell inngrepspolitikk: Etter initiativ fra Norsk tindeklub
har NKF, Nortind og DNT bidratt til å utforme en skriftlig, felles
praksis for etablering av permanente rappellfester i høyfjellet
som ble publisert i 2021.

Nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider,
turledere og fjellførere: I samsvar med Hurdalsplattformen
har regjeringen varslet et arbeid om å etablere en slik
godkjenningsordning. I samarbeid med Norsk friluftsliv, DNT
og Norsk fjellsportforum har vi gitt innspill til arbeidet og
bedt om å få delta i den videre prosessen, i første rekke for
å sikre hensynet til vår egen kursvirksomhet utendørs, vår
egen utdanning av klatreinstruktører etter NF-standarden og
arbeidsmulighetene for disse instruktørene.
Felles ulykkesregistrering: På grunnlag av de gode erfaringene
med vår egen ulykkesregistrering har vi i 2021 fulgt opp
initiativet til å få etablert et nasjonalt ulykkesregister for
friluftslivet. I tillegg har vi tatt initiativ til et prosjekt i UIAA
med å utvikle anbefalinger til en standardisert, internasjonal
ulykkesrapportering i klatring.
I tillegg er følgende høringsuttalelser sendt til Norges
idrettsforbund:
• prioritering av strategisk viktige klatreanlegg, som innspill til
nytt anleggspolitisk program for NIF (anlegg i Haugesund,
Oslo og Tromsø ble prioritert etter en søknadsrunde)
• høringssvar til NIFs spillemiddelsøknad 2022
• innspill til Hildrum-utvalgets utredning av en ny
representasjonsmodell for Idrettstinget
I 2021 oppsto det også en debatt i offentligheten om påstått
rasistiske rutenavn i en klubbutgitt klatrefører. NKF valgte å
ikke kommentere saken i riksmediene, men har fulgt opp på
andre måter. Dette er et viktig tema, og vi vil blant annet følge
opp med råd om god og inkluderende rutenavnpraksis i den
kommende nyutgivelsen av klatrefelthåndboka.
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1.7 Økonomi

1.8 Digitalisering

Forbundet hadde i 2021 driftsinntekter på kr 13 334 003,-.
Av disse kom 60,8 prosent fra offentlige tilskudd. Vi mottar
spillemidler fra Norges idrettsforbund og Norsk Friluftsliv
samt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. I 2019–2021
mottok vi også prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen til
prosjektet Kompetanseløftet, se kapittel 4.1. Resterende
inntekter kommer fra brattkortsalg, medlemskontingenter,
momskompensasjon, sponsormidler, egenandeler og
kursinntekter. I 2021 har vi totalt delt ut kr 569 565,- til
klubber og arrangementer.

Som ledd i arbeidet for å gjøre det enklere å være frivillig,
og for å spare administrasjon, hadde forbundet som mål å
intensivere arbeidet med å forbedre de digitale tjenestene
til klubbene, herunder brattkompetanse.no, administrative
systemer som klubbene må bruke, og et felles system for
konkurranseadministrasjon.

Forbundet endte i 2021 med et positivt årsresultat på
kr 652 323,-.

Ny brattkompetanse.no ble utviklet i samarbeid med Norsk
Fjellsportforum (NF) og Den Norske Turistforening (DNT)
og lansert i første kvartal 2021. Arbeidet med å utvikle
felles system for konkurranseadministrasjon (påmelding,
resultatsystem og terminliste) ble påbegynt i 2021, men
gjennomføringen av prosjektet er planlagt til 2022.

1.9 Bærekraft
Ifølge strategiplanen for 2020–2022 skulle NKF kartlegge
hvordan forbundet og klubbene kan oppnå en mer bærekraftig
og miljøvennlig drift av organisasjon og aktivitet. Det har
blitt satt ned en arbeidsgruppe i styret som i første omgang
fokuserte på å identifisere hvilke bærekraftsmål som allerede
er implementert i NKFs arbeid.
Vi ser at vi allerede jobber med bærekraftsmålene: likestilling
mellom kjønnene, god utdanning, livet på land, mindre ulikhet
og helse. I neste tingperiode skal det utarbeides en konkret
plan for videre arbeid med bærekraft i NKF.

Martine Berntssen og Thomas Meling Brensholmen. Foto: Sigurd Salberg Pedersen.
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2. Breddeaktivitet
2.1 Forbundets støtteordninger til aktivitet
På grunn av koronapandemien har også 2021 vært et år med
reduserte muligheter til å gjennomføre aktivitet i klubbene.
Vi har totalt mottatt 24 søknader på aktivitetstilskudd inne
(til sammenligning var det 30 søknader i 2019). 13 av disse
er gjennomført. Noen aktiviteter som var planlagt i 2020,
ble gjennomført i 2021, så det har vært litt mer aktivitet enn
foregående år.

Mentorordning Bergen kk. Foto: Trond Kristian Kalstø.
Mentorgjengen i Tromsø klatreklubb i sving. Foto: Thomas Meling.
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2.2 Utendørs aktivitet
Utendørs ble det i 2021 gjennomført fem klatresamlinger av
forskjellig art med til sammen 204 deltakere.
Det er tydelig at koronapandemien har gjort klubbene
tilbakeholdne med å søke om støtte, spesielt i
hovedsesongen mai–august, hvor det fortsatt var mye
usikkerhet rundt smittevern og tiltaksnivåer.
Mentorordningen ble for første gang gjennomført i Tromsø kk,
og Oslo kk og Bergen kk gjennomførte ordningen, tradisjonen
tro.
Den årlige nordiske ungdomssamlingen Nordic Youth Camp
som skulle arrangeres i Sverige i 2021, ble igjen avlyst på
grunn av koronapandemien.

2.3 Regionale konkurranser for barn og ungdom
De regionale konkurransene ble i 2021 hardt rammet av
koronapandemien. Myndighetenes sosiale nedstenging av
Norge høsten 2020 og våren 2021 bidro til at alle regionale
cupkonkurranser i perioden ble avlyst. Gjennom forsommeren
og sommermånedene 2021 sank imidlertid smittetallene
i takt med vaksineringen av befolkningen, og tre cuper fikk
arrangert én konkurranse hver.

Mentorordning Bergen kk. Foto: Trond Kristian Kalstø.
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2.4 Paraklatring
Nasjonal paraklatresamling
Det ble arrangert en nasjonal paraklatresamling i 2021 i
Skien med åtte paradeltakere i tillegg til foresatte. Denne
ble arrangert av Grenland klatreklubb i samarbeid med NKF,
med klatring, vannskliekonkurranse, basistrening, hygge og
klatreglede for alle.
Digitalt instruktørkurs i paraklatring
Det ble arrangert et digitalt instruktørkurs i paraklatring med
kursholder Laura Gürtler. Det var deltakere fra Trondheim

Breddesamling i Skien. Foto: Kjersti Gausvik.

kk, Bodø kk, Andøya kk og Sogndal kk. Paraklatring var også
et tema på «Den digitale klubbsamlinga» med innslaget
«Aktivitet for alle! Et godt paratilbud trenger ikke være
komplisert.» Det var Brit-Helen Langeland fra Gneist IL som
holdt innlegget.
Historiens første norgescup i para!
I september ble den første norgescup-konkurransen i
paraklatring arrangert sammen med led i Tromsø. I november
ble det andre NM i paraklatring og led arrangert i Bergen
klatreklubb.
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3. Toppidrett
3.1 Landslagsaktivitet
Ved inngangen til 2021 hadde vi alle forhåpninger om et
normalt år etter 2020. Dessverre ble det ikke sånn.
Forskjellige restriksjoner i samtlige land og en hard linje i
Norge gjorde det mye vanskeligere å reise, konkurrere og
holde samlinger. Flere arrangementer ble også avlyst i løpet
av året. Forskjellige karanteneregler gjorde det også vanskelig
for NKF å kunne ta ansvar for mindreårige på utenlandsreiser.
Logistikken ble ikke lett, da vi var nødt til å ta hensyn til de
forskjellige testkravene både før avreise, under oppholdet og
før hjemreise.

Gullpallen på Nordisk mesterskap buldring i København. Foto: Siss Klev.

Europa Cup
Sesongen begynte med en EC (Europa Cup) i Klagenfurt
Østerrike. Det ble en god start der Ingrid Kindlihagen
klarte å komme seg til semifinale og dermed også sikret
seg en plass på seniorlandslaget. På grunn av covidtilstander
og smittespredning var NKF nødt til å avlyse internasjonale
konkurranser i mai måned. Første juniorkonkurranse
ble derfor EYC i Imst, der vi fikk gode prestasjoner og
Per Ravlo Caspersen klarte å ta en plass på juniorlandslaget.

Isak Ripman og Iben K. Paulsen med medaljer fra verdenscupen i Innsbruck.
Foto: Kjersti Gausvik.
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World Cup
Siste uken i juni dro landslaget, inkludert para, til Innsbruck
for den første World Cupen. For første gang har paraklatrere
deltatt i internasjonale konkurranser, og de leverte.
Paraklatrerne tok hjem to medaljer. Iben K. Paulsen tok sølv
i klasse B3 for svaksynte, og Isak Ripman fikk bronse i klasse
RP2, som var slått samen med AU1 for personer med dysmeli.
Etter Innsbruck reiste tre jenter (Tina Hafsaas, Edel Lemvik og
Sunniva Øvre Eide) med Kristoffer Klev som leder på en konkurranse-/treningsreise i Østerrike, Sveits og Frankrike i hele juli
måned. Dessverre ble noen syke under turen, men de øvrige fikk
bra konkurranseerfaring fra WC-konkurranser i Villars, Chamonix
og Briancon. Iben K. Paulsen leverte nok et utrolig godt resultat i
verdenscupen i Briancon og fikk en tredjeplass her.
Klatresamlinger og konkurransesimuleringer
Siste helgen i juli reiste assisterende lagleder Hannah Midtbø
sammen med utøvere fra landslaget og utviklingslaget til
Zilina i Slovakia. Halve troppen reiste hjem med Hannah
etter konkurransen, og de øvrige reiste til München for
en samling sammen med deler av det tyske landslaget. I
München klatret utøverne på forskjellige klatresenter, og de
fikk også en treningsøkt på det tyske landslagets treningsvegg
i Olympiastadion. Treningen ble holdt av blant andre Ingo
Filzweiser. Ingo ble med utøverne videre til Brixen i Italia, der
de hadde en konkurransesimulering før avreise til København
og nordisk mesterskap i buldring.
Nordisk mesterskap i buldring i København
I Nordisk stilte vi med hele 32 deltakere og tok 10 medaljer,
herav 4 gull.

Parautøvere på landslaget. Foto: Kjersti Gausvik.
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JVM i Voronezh
Det store målet for juniorene våre i 2021 var JVM i Voronezh
Russland, men på grunn av covid-19-situasjonen i Russland
reiste kun to juniorer, Ørjan Rødland Vaage og Ingrid
Kindlihagen. De gjorde et bra mesterskap, og begge lyktes
med å nå semifinale i både buldring og led.
VM i Moskva
Neste store begivenhet ble VM i Moskva. NKF reiste med deler
av landslaget og paralandslaget. For de funksjonsfriske reiste
Tina Hafsaas, Sunniva Eik Haave og Ingrid Kindlihagen. Det
ble dessverre ikke noe bra mesterskap for de norske utøverne
Tina Hafsaas skadet seg på første bulder akkurat da hun
skulle toppe ut.
Fra paralandslaget kvalifiserte Dina Eivik seg til en finaleplass,
og hun fikk til slutt en sterk fjerdeplass. Det har vært et
utfordrende år for å ta steget ut i verden; korona har preget
all konkurranse- og reiseaktivitet, og i 2021 la IFSC om
klassifiseringsregelverket for å tilpasse det etter paralympiske
regler.
Nordisk mesterskap i led og para i Lillehammer
Neste og siste internasjonale konkurranse var nordisk
mesterskap i Lillehammer første helga i november. Det var
en veldig vellykket konkurranse og et meget bra arrangement
av Lillehammer. Norge tok sammenlagt 15 medaljer, herav 5
gull. For å spare tid og penger arrangerte NKF en samling der
den slovenske landslagstreneren Urh Cerhovin sammen med
vår sportssjef ledet samlingen. Urh Cerhovin sammen med
rutesetteren Luka Mucar, som skrur simuleringsbulder for det

slovenske junior- og seniorlandslaget, var også rutesettere for
denne siste konkurransen i året.
Nasjonal buldrekonkurranse/testkonkurranse
Det ble i etterkant av nordisk avholdt en nasjonal buldrekonkurranse for junior på Lillehammer som en testkonkurranse for et nytt buldreformat. Nok en gang var det
Lillehammer som stilte som arrangør. Det ble en meget
bra konkurranse med ekstremt bra og varierte bulder
av varierende vanskelighetsgrad, og utøverne fikk både
konkurranseerfaring og mestringsopplevelser. Ved utgangen
av 2021 fikk vi også en ny landslagsleder for juniorlandslaget,
Sunniva Eik Haave. Vi ønsker henne velkommen og håper på
et 2022 uten covid-19-restriksjoner.

3.2 Nasjonale konkurranser
2021 ble et krevende år for NKF og arrangørklubbene for
nasjonale konkurranser. Myndighetenes smittevernregler
og forutsetninger for gjennomføring av konkurranser endret
seg raskt gjennom hele året. Som følge av regjeringens
sosiale nedstenging av Norge høsten 2020 og våren 2021
ble norgescup i buldring 2021 avlyst og NM i buldring utsatt
flere ganger. Gjennom forsommeren og sommermånedene
2021 sank imidlertid smittetallene i takt med vaksineringen
av befolkningen, og NM i buldring kunne endelig arrangeres i
midten av august.
Norges mesterskap buldring i Trondheim
Trondheim klatreklubb og GRIP Sluppen skulle opprinnelig
arrangere EYC (European Youth Cup) i mars, men
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konkurransen ble avlyst på grunn av reiserestriksjoner
og covid-19. I stedet tok de på seg oppgaven å arrangere
norgesmesterskap i buldring 14.–15. august. Til tross for svært
strenge smittevernsrutiner, og uten publikum, gjennomførte
Trondheim klatreklubb og GRIP Sluppen et flott mesterskap i
GRIPS nye buldreanlegg.
Norgescup i Tromsø – historiens første norgescup i para!
Historiens første norgescup i para ble arrangert i Tromsø
samtidig med norgescup i led. Parautøvere og funksjonsfriske
deltok på lik linje både i kvalifisering og finale. Det har ikke
vært arrangert nasjonal konkurranse på Sørlandet siden
2016, og det var derfor svært gledelig at Christianssand
klatreklubb var arrangør for årets andre norgescup i led. Begge
norgescup-konkurransene ble flott gjennomført til tross for
inngripende smitteverntiltak.

Arrangører på NM i led, speed og para i Bergen. Foto: Siss Klev.

Frivillige dommere på NC i led og para i Tromsø. Foto Siss Klev.
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Norges mesterskap i led, speed og para i Bergen
Både led, speed og para sto på programmet i høstens
mesterskap i Bergen. Med nesten 200 starter og med
tre disipliner er dette det største mesterskapet i klatring
gjennom tidene. Bergen klatreklubb leverte en spektakulær
konkurranse og et ditto show i sitt nye flotte anlegg i Åsane
arena, Vestveggen.
I perioden august til og med desember ble det totalt arrangert
fem nasjonale konkurranser og ett nordisk mesterskap. Selv
om påmelding først ble tilgjengelig kort tid før konkurransene,
på grunn av endringer i regler og forutsetninger for gjennom-

Frivillige på NC led i Kristiansand. Foto: Siss Klev.

føring av konkurransene, var det høy deltakelse i alle
konkurransene. Samtlige konkurranser ble gjennomført med
strenge smitteverntiltak og uten publikum, bortsett fra NM
i Bergen, hvor det var tillatt med publikum på faste tilviste
plasser. Det ble ikke registret smittetilfeller under eller etter
noen av konkurransene.
Det ble ikke gjennomført dopingkontroll på nasjonale
konkurranser i 2021.
Oversikt over resultater for nasjonale og internasjonale
konkurranser finner du i vedlegg 2.
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Leo Ketil Bøe, vinner i seniorklassen i NM I led, speed og para i Bergen. Foto: René Sagstad.
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4. Klubb- og kompetanseutvikling
4.1 Prosjekter og utviklingsarbeid
Kompetanseløftet
NKF fikk i 2019 innvilget kr 3 250 000,– av Sparebankstiftelsen
DNB til et toårig prosjekt med navnet Kompetanseløftet.
Prosjektet ble avsluttet i august 2021. Målet med prosjektet
er Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre klatrere. Prosjektet

består av fire delprosjekter. Delprosjekt 1 er å få inn klatring
på Skadefri.no, etablere øvelsesbanken «Klatreøkta»,
revidere trenerutdanningen til og med trinn 2 og etablere
en utviklingstrapp i klatring. Prosjektet er nå ferdigstilt, og vi
har fått utrolig mange bra tilbakemeldinger fra blant andre
Olympiatoppen og Norges idrettsforbund (NIF).
«Arbeidet framstår som meget solid og er blant de beste
og mest systematiske planene vi har sett og gjenspeiler
Trenerløypa på en framragende måte.»
(Tilbakemelding fra Antero Wallinus-Rinne, Norges
idrettsforbund, da vi søkte om godkjenning av trener
2-kurset.)

Filming til Klatreøkta. Foto: Kjersti Gausvik.

Klatreøkta.no. Foto: Siss Klev.
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Vi er alt i gang med videreutvikling av Kompetanseløftet og vil
i 2022 få på plass en kravspesifikasjon for de ulike trinnene i
utviklingstrappen.
Rutesetterutdanning
Dessverre har det blitt mye utsettelser på rutesetterutdanningen på grunn av korona. Vi har gjennomført to
workshoper for kurslærere til rutesetter 1 og har utdannet til
sammen ni kurslærere. Noen kurs er planlagt i klubb, men
vi vil ikke få satt opp regionale kurs før vi får mer ressurser i
administrasjonen til dette. Kursmalene er videreutviklet, og
dette arbeidet vil også fortsette etter hvert som kurslærerne
får holdt kurs og gjort seg erfaringer med hvordan det
fungerer.

4.2 Nasjonale arrangementer

Den DIGITALE kompetansedagen
Kompetansehelgen ble også omgjort til en digital
kompetansedag, som ble gjennomført 23. oktober 2021.
Årets tema var «Lek med hensikt». På samlingen ble det holdt
foredrag om «Rutesetting for barn», «Hvordan skape et godt
miljø i laget», «Hvordan komme i gang med paraklatring»
og «Lek med hensikt». Norges idrettsforbund holdt også et
innlegg om «Hvordan jobbe mot rasisme og diskriminering
som trener og ressursperson i klubb».

4.3 Gjennomføring av trener- og instruktørkurs
Noen av de planlagte Klatreleder inne-kursene ble
gjennomført i 2021, men flere ble utsatt eller avlyst på grunn
av pandemien. NKF vil ikke lenger sende ut kurslærere til å
holde disse kursene, men gir heller støtte til klubber som har
behov for å gjennomføre dette.

Nasjonal klubbsamling
På grunn av koronapandemien ble Nasjonal klubbsamling
gjennomført digitalt over én dag 7. april.
Tema for samlingen i 2021 var barn og ungdom i klatring.
Samlingen hadde innlegg som «HMS for organisert barne- og
ungdomsaktivitet», «Hvordan rekruttere ungdom til styre og
jobb i klubb» og «Aktivitet for alle! Et godt paratilbud trenger
ikke være komplisert».
På samlingen ble også Årets klubb og Årets ildsjel kåret. Årets
ildsjel 2020 ble Lavrans Skuterud fra Orkla Fjellsportklubb, og
Årets klubb 2020 ble Haugaland Klatrelag.

Mentorordning Bergen kk. Foto: Trond Kristian Kalstø.

20

Klatreleder inne-kurset ble revidert i 2021 og heter nå Klatreinstruktør inne. Vi jobber også med et eget kurslærerkurs for
Klatreinstruktør inne, som har som mål å gi bedre opplæring i
å holde Klatreinstruktør inne-kurs, og som vil gjøre det lettere
å bli kurslærer uten at man trenger å utdanne seg som trener
samtidig.
Kort oppsummert:
• Det ble gjennomført fem trener 1-kurs etter ny revidert
kursmal rundt i landet.
• Trener 2 ble ferdig revidert i 2021 og forventes arrangert
etter ny kursmal i 2022.
• Det ble i år holdt tre åpne Sport 1-kurs, arrangert i Sogndal,
Trondheim og Oslo.

Sigurd Pedersen leder Barduekspressen, Brensholmen. Foto: Thomas Meling.
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5. Sikkerhet
5.1 Brattkortordningen

5.2 Brattkortprosjekter

Stigende trend i antall utstedte brattkort
Tross i at korona også har preget 2021, ser vi med glede at
antall personer som tar brattkort og topptaukort igjen er
stigende. I 2021 ble det utstedt 1976 topptaukort og 10 041
brattkort, som faktisk er det høyeste antall brattkort utstedt
noe år.

I løpet av året er det kun delprosjekt 2, revidering av
brattkompetanse.no, som er levert. Delprosjekt 1, revidering
av brattkortprøven, er i praksis gjennomført, men ikke
avsluttet. Øvrige prosjekter har blitt utsatt på grunn av
ressursmangel.

Digitalt brattkort
Nytt av året var lansering av ny Brattkompetanse.no, og i
den forbindelse innføring av digitalt brattkort. Overgangen
har i sum vært positiv, særlig med tanke på at behandling
av søknader til sertifiseringer i Norsk Fjellsportforum nå er
innlemmet.

5.3 Ulykkesrapportering

Digitalt brattkort har også blitt godt mottatt av klatresamfunnet. Vi har gjennom året også tilbudt bestilling av
fysisk plastkort, noe bare 25 prosent av innehaverne har
benyttet seg av.

Brattkort
Topptaukort
Totalt

2017

2018

2019

2020

2021

8 533
60
8 593

8 798
2 720
11 518

9 952
2 683
12 635

8 103
1 788
9 891

10 041
1 976
12 017

Rapporteringssystemet for ulykker er oppgradert slik at vi nå
kan ta ut spesialtilpassede rapporter fra databasen.
Det er innrapportert 240 hendelser i 2021. Dette er det
høyeste antall rapporter vi har fått noensinne i løpet av et
kalenderår. Den alvorligste hendelsen var en dødsulykke på
Skarfjell ved Innerdalen. Det ble utarbeidet en spesialrapport
om ulykken.

5.4 HMS-arbeid
En revidering av NKFs HMS-planer er gjennomført. Planverket
er endret til å inneholde
• overordnet plan for forebyggende arbeid
• beredskapsplan for håndtering av hendelser
• system for risikovurderinger, instrukser og tiltakskort
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Dette, sammen med ny ordning for sikkerhetsopplæring,
har gjort NKFs HMS-arbeid mye mer oversiktlig og praktisk
håndterbart.

5.5 Informasjonsarbeid sikkerhet
NKF arrangerte 13.–14. november en sikkerhetskonferanse i
Oslo, denne gang med fullt fokus på anleggssikkerhet. Konferansen hadde deltakere fra både klubber og kommersielle
aktører og var en ubetinget suksess med gode foredrag og
mange bra diskusjoner. Konferansen var en flott arena for
nettverksbygging.

6. Anlegg
I juni 2021 fikk vi på plass en 100 prosents ressurs som jobber
med anleggsutvikling og rådgivning i forbundet. Prosjektarbeid
og utvikling på avdeling anlegg ble fullstendig igangsatt sensommer/høst 2021. Diverse opplysninger og informasjon på
nettsiden for «anlegg inne» er oppdatert, men «anlegg ute»
gjenstår.
Ny anleggsveileder
Revidering av anleggsveilederen ble igangsatt i høst. I
samarbeid med prosjektgruppe fra styret og eksterne
ressurser er målet å fullføre revideringen før sommeren 2022.
Drift og politiske prosesser
I løpet av høsten 2021 ble det jobbet systematisk med politisk
arbeid opp mot NIF, kommuner og idrettsråd, herunder
mesterskapsanlegg og ulike innspill for anleggsutvikling i
kommuner. Politiske saker og generelle henvendelser blir

nå besvart og fullstendig fulgt opp. På bakgrunn av NIFs arbeid
med nytt nasjonalt anleggspolitisk program fikk NKF høsten
2021 mulighet til å spille inn særegne anlegg til NIF, herunder
mesterskapsanlegg. Arbeidet med mesterskapsanlegg er
fortsatt pågående. Dersom nytt anleggspolitisk program blir
vedtatt i Kulturdepartementet, vil mesterskapsanleggene som
er på prioriteringslisten til NIF, få mulighet til å søke om ekstra
spillemidler utover de ordinære spillemidlene.
Nye retningslinjer for bolter og faste forankringer
Høsten 2021 ble det også startet en revidering av «Retningslinjer
for bolter og faste forankringer». Dette prosjektet innebar
• skriftlige innspill via e-post
• innspill og diskusjon i åpent Teams-møte
• utarbeidelse av nye retningslinjer (arbeidet fortsetter inn i 2022)
Andre prosjekter
I løpet av 2021 ble driftsrutiner etablert og kompetanseutvikling
prioritert. Dette legger grunnlaget for at det i 2022 er større
kapasitet for prosjektarbeid, og følgende arbeid ble derfor
igangsatt ved utgangen av 2021 og starten av 2022:
• avvikling av klatretårnordningen; klatretårnene NKF eier, er
utlyst til klubbene for overtakelse, med søknadsfrist i mars
• prosjekt for revidering av klatrefelthåndboka
• prosjekt i samarbeid med friluftsliv som innebærer arbeid
på «anlegg ute», herunder atkomst, grunneieravtale og
kommunikasjon, forsøpling og bærekraft
Gjenstående arbeid i strategiplanen er å begynne arbeidet med
nasjonalt anlegg for klatring samt arbeide fram en støtteordning
for utvikling av klatrefelt ute, med vekt på begynnervennlige felt.
Dette overføres til 2022.
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VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER KOMITEER OG UTVALG
Følgende komiteer/utvalg ble valgt av Klatretinget i 2020:

Valgkomité
Leder:
Komitémedlem:
Komitémedlem:
Vara:
Vara:

Caroline Harvengt, Bergen klatreklubb
Jonny Grundeland, Mandal og Lindesnes klatreklubb
Marit Buer, Oslo klatreklubb
Marianne Norland, Uburhedlaren fjellsportlag
Håkon Nordhaug, Vest-Lofoten klatreklubb

Kontrollutvalget
Medlem:
Medlem:
Vara:

Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

Klage- og sanksjonsutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Dag Kaada, Bratte Rogalands Venner
Erika Berle, Bratte Rogalands Venner
Ole Morten Olsen, Tromsø klatreklubb
Una Flaata, Klatregruppa i Bø

Følgende utvalg ble opprettet av forbundsstyret i 2020:

Sikkerhetskomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Odd Magne Øgreid
Sindre Haslene-Hox
Leiv Aspelund
Chad Stokes (fra NKFs administrasjon)

Landslagsutøver Sebastian Menze. Foto Viktora Gjersoe.
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VEDLEGG 2 – RESULTATER OG STATISTIKK FOR NASJONALE OG INTERNASJONALE KONKURRANSER
Kongepokal i buldring 2021

Speedrekord

Vinner damer:
Vinner herrer:

Damer:

Sunniva E. Haave, Oslo klatreklubb
Thilo Schröter, Kolsås klatreklubb

Herrer:

Elise Frantzen Olsen, Lillehammer 		
Klatreklubb 12,806 (2021)
Leo Chiba, Tromsø klatreklubb 09,13 (2019)

2020

Kongepokal i ledklatring 2021
Vinner damer:
Vinner herrer:

Mia Støver Wollebæk, Trondheim klatreklubb
Leo Ketil Bøe, Bergen klatreklubb

Antall deltakere i nasjonale konkurranser 2021
Antall deltakere i
NC/NM
Antall konkurranser
Antall juniorer
Antall seniorer
Totalt antall deltakere

2017

2018

2019

6
399
233
632

5
335
108
443*

6
428
248
676

*
I 2018 ble det arrangert kun én NC for junior (ikke senior) og NM i buldring***
** I 2020 ble NM i Sogndal avlyst pga. covid-19.
*** I 2021 ble to norgescupkonkurranser i buldring avlyst grunnet covid-19.

5
408
153
561**

2021
5
442
143
585***
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Kategori

NM
buldring
Trondheim

NC led
og para.
Tromsø

NC led
Kristiansand

NM led.
Bergen

NM speed
Bergen

Herrer
30
8
12
30
6
Damer
14
2
6
18
5
Junior gutter
16
6
8
11
5
Junior damer
8
3
4
5
3
Ungdom A gutter
19
12
14
16
6
Ungdom A jenter
17
13
15
23
7
Ungdom BC gutter
22
16
18
24
7
Ungdom BC jenter
17
8
17
16
3
Ungdom B gutter
Ungdom B jenter
Ungdom C gutter
Ungdom C jenter
Syn damer og herrer						
Underekstremitet
damer og herrer
Overekstremitet
damer og herrer
Para herrer
4
Totalt junior
99
58
76
95
31
Totalt senior
44
14
18
48
11
Total per konk.
143
72
94
143
42

NM para.
Bergen

Nasjonal
buldrekonkurranse
Lillehammer

Totalt
antall
junior og
senior

9
4
14
14

17
13
6
6
3
3
6
83
12
12

83

442
147
589
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Kategori
Herrer
Damer
Junior gutter
Junior jenter
Ungdom A gutter
Ungdom A jenter
Ungdom B gutter
Ungdom B jenter
Syn
Underekstremitet
Overekstremitet
Totalt

Nordisk
led og para
27
18
15
9
16
23
11
16
3
3
6
142

Ingrid Kindlihagen VM i Moskva. Foto: Kjersti Gausvik.
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Norgesmesterskap
i buldring 2021

1

2

3

Ungdom BC jenter

Aurora Straume Karlsen,
Bergen Klatreklubb

Lea König,
Trondheim Klatreklubb

Lea Aarø-Stillesby,
Kolsås Klatreklubb

Ungdom BC gutter

Sverre Blixt,
Kolsås Klatreklubb

Gard Bang-Kittilsen,
Trondheim Klatreklubb

Alfred Kirkebø,
Kolsås Klatreklubb

Ungdom A jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland Klatreklubb

Edel Lemvik,
Kolsås Klatreklubb

Pernille Tvedt,
Trondheim Klatreklubb

Ungdom A gutter

Per Ravlo-Caspersen,
Kolsås Klatreklubb

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås Klatreklubb

Teodor Kirkebø,
Kolsås Klatreklubb

Junior jenter

Anne Espolin Ackre,
Bergen Klatreklubb

Amanda Buer,
Oslo Klatreklubb

Hermine Øye-Forbregd,
Drammen Klatreklubb

Junior gutter

Tobias Reidel,
Oslo Klatreklubb

Ørjan Rødland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Arne Farestveit,
Sogndal IL

Senior damer

Sunniva Eik Haave,
Oslo Klatreklubb

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Marie Therese Manum Kastet,
Mandag IK

Senior herrer

Thilo Jeldrik Schröter,
Kolsås Klatreklubb

Leo Ketil Bøe,
Bergen Klatreklubb

Matteo Manzoni,
Trondheim Klatreklubb
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Norgesmesterskap
i led 2021

1

2

3

Ungdom BC jenter

Aurora Straume Karlsen,
Bergen Klatreklubb

Hanne Sofie Sletten
Biørn-Lian, Oslo Klatreklubb

Tonje Pleym,
Lillehammer Klatreklubb

Ungdom BC gutter

Sverre Blixt,
Kolsås Klatreklubb

Lukas Vedal Utnes,
Tromsø Klatreklubb

Haakon Kiperberg,
Bergen Klatreklubb

Ungdom A jenter

Edel Lemvik,
Kolsås Klatreklubb

Marte Myrland,
Bratte Rogalands Venner

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer Klatreklubb

Ungdom A gutter

Per Ravlo-Caspersen,
Kolsås Klatreklubb

Teodor Kirkebø,
Kolsås Klatreklubb

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås Klatreklubb

Junior jenter

Amanda Buer,
Oslo Klatreklubb

Anne Espolin Ackre,
Bergen Klatreklubb

Miriam Flagtvedt,
Bergen Klatreklubb

Junior gutter

Tobias Reidel,
Oslo Klatreklubb

Arne Farestveit,
Sogndal IL

Lars Matre,
Bratte Rogalands Venner

Senior damer

Mia Støver Wollebæk,
Trondheim Klatreklubb

Eline Wittersø Næsheim,
Vear IF

Sunniva Eik Haave,
Oslo Klatreklubb

Senior herrer

Leo Ketil Bøe,
Bergen Klatreklubb

Håvard Helgesen,
Mandag IK

Ørjan Rødland Vaage,
Haugaland Klatrelag
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Norgesmesterskap
i para 2021

1

2

3

Syn

Iben Kongsvik Paulsen,
Bergen Klatreklubb

Maren Gjærde Tryggestad,
Bergen Klatreklubb

Casper André Rønning,
Ytre Namdal Klatreklubb

Para damer
overekstremitet

Solveig Gravdal,
Trondheim Klatreklubb

Dina Eivik,
Trondheim Klatreklubb

Sara Enger Iversen,
Trondheim

Para herrer
overekstremitet

Christopher Hamper,
Våtedalen Tindeklubb

Isak Ripman,
Tromsø Klatreklubb

Even Gullhaug Hennes,
Bratte Rogalands Venner

Para herrer
underekstremitet

Sebastian Menze,
Bergen Klatreklubb

Eirik Østreng Gudbrandsen,
Bergen Klatreklubb

Christoffer Kongshaug,
Bratte Rogalands Venner

Klassene syn herrer og damer ble slått sammen på grunn av få deltakere.
Det ble ikke arrangert norgescup i para for sittende på grunn av manglende deltakere.
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Norgesmesterskap
i speed 2021

1

2

3

Ungdom BC jenter

Aurora Straume Karlsen,
Bergen Klatreklubb

Hanne Sofie Sletten
Biørn-Lian, Oslo Klatreklubb

Lea Aarø-Stillesby,
Kolsås Klatreklubb

Ungdom BC gutter

Alfred Kirkebø,
Kolsås Klatreklubb

Sebastian Bjørkedal
Føleide, Bergen Klatreklubb

Sverre Olov Stensland Blixt,
Kolsås Klatreklubb

Ungdom A jenter

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer Klatreklubb

Jun Vilde Claussen
Hunskår, Bergen

Hannah Haftorsen Skjold,
Haugaland Klatrelag

Ungdom A gutter

Scott Elliot Sundgot
Nordstrand, Bergen

Birk Nordøen,
Bergen Klatreklubb

Teodor Kirkebø,
Kolsås Klatreklubb

Junior jenter

Anne Espolin Ackre,
Bergen Klatreklubb

Therese Fetveit Sundal,
Bergen Klatreklubb

Camilla Kjønnøy,
Håmmår’n Fjellsportklubb

Junior gutter

Arne Farestveit,
Sogndal IL

Tobias Reidel,
Oslo Klatreklubb

Isak Vassbotn Hansen,
Bodø Klatreklubb

Senior damer

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Regine Storå,
Bodø Klatreklubb

Oda Emilie Aagaard Lauridsen,
Lillehammer Klatreklubb

Senior herrer

Nicolay Stien,
Mandag IK

Martin Berntsen,
Bergen Klatreklubb

Joakim Sveen,
Lillehammer Klatreklubb
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Resultater nordiske mesterskap 2021
Bulder København

Gull

Sølv

Bronse

Sunniva Eik Haave
–
Ingrid Kindlihagen
–
Sunniva Øvre Eide
Per Ravlo Caspersen
–
–

Ingrid Kindlihagen
–
–
–
Edel Lemvik
–
–
–

Hannah Midtbø
–
–
Truls Jønnum Mikaelsen
–
Teodor Kirkebø
–
Sverre Blixt

10 medaljer av 24 =

4 gull

2 sølv

4 bronse

Led Lillehammer

Gull

Sølv

Bronse

Sr. damer
Sr. herrer
Jr. damer
Jr. herrer
Ungdom A damer
Ungdom A herrer
Ungdom B damer
Ungdom B herrer

Ingrid Kindlihagen
–
Ingrid Kindlihagen
–
Sunniva Øvre Eide
Per Ravlo Caspersen
–
Alfred Kirkebø

–
Leo Kjetil Bøe
Anne Ackre
Ørjan Rødland Vaage
Edel Lemvik
Teodor Kirkebø
–
Olai Holtermann Ødegard

Anne Ackre
–
Amanda Buer
Lars Matre
Marte Myrland
–
–
–

5 gull

6 sølv

4 bronse

Sr. damer
Sr. herrer
Jr. damer
Jr. herrer
Ungdom A damer
Ungdom A herrer
Ungdom B damer
Ungdom B herrer

15 medaljer av 24 =
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Noen internasjonale resultater 2021
JVM bulder
		

Ingrid Kindlihagen
Ørjan Rødland Vaage

13. plass og semifinale
18. plass og finale

JVM led
		

Ørjan Rødland Vaage
Ingrid Kindlihagen

21. plass og semifinale
26. plass og semifinale

EC sr. Klagenfurt

Ingrid Kindlihagen

18. plass og semifinale

EYC led Imst
		
		

Ingrid Kindlihagen
Sunniva Øvre Eide
Per Ravlo Caspersen

7. plass og finale jr. damer
8. plass og finale ungdom A damer
18. plass ungdom A herrer

EYC led Zilina
		
		
		

Ingrid Kindlihagen
Teodor Kirkebø
Per Ravlo Caspersen
Trym Skuggen Landmark

8. plass og finale jr. damer
14. plass ungdom A herrer
14. plass ungdom A herrer
16. plass ungdom A herrer

WC Innsbruck
		
		

Tina Hafsaas
Sunniva Eik Haave

31. plass led damer
39. plass bulder damer

WC Innsbruck
		

Tina Hafsaas
Sunniva Eik Haave

31. plass led damer
39. plass bulder damer

WC para Innsbruck
B3 damer (svaksynt)
AU2 herrer (amputert arm)

Iben Kongsvik Paulsen
Isak Ripman

2. plass tau
3. plass tau

WC para Briancion 		
B2 damer (svaksynt)
Iben Kongsvik Paulsen

3. plass tau

