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VELKOMMEN TIL KLATRETINGET 2022!
Norges klatreforbund er en organisasjon av og for klatreklubbene i Norge. Nå når vi fyller 30 år er vi blitt
en robust og ressurssterk organisasjon, og sammen representerer vi nesten 30.000 klatrere. Sammen skal
vi også gjøre vårt beste for å fremme interessene til dem alle. Hvordan skal vi gjøre det? Og hva er
egentlig interessene? Gode svar krever et grunnfestet demokrati der alle blir hørt. I klatresporten skjer det
ved at medlemmene i klatreklubbene velger sine talspersoner, som så møtes til klatreting annethvert år
for å bestemme kursen på vegne av oss alle.
Som grunnlag for beslutningene legger avtroppende styre her fram sitt regnskap for hva vi har fått til
gjennom siste tingperiode og hvordan vi har oppfylt det forrige klatretingets marsjordre: strategiplanen
for NKF 2020–2022. Tingrapporten følges av et forslag til plan for de neste to årene. Som NKFs høyeste
organ, er det opp til klatretinget å avgjøre de endelige valgene.
Siden to år kan være en kort horisont når målene er høye, har vi også lyst til å se litt lenger fram i tid. På
dette klatretinget legger vi for første gang fram et langsiktig målbilde for NKF, i håp om å få en god debatt
om hvordan klatresporten og forbundet bør utvikle seg på lang sikt. Målbildet skal ikke vedtas, men vi
håper det kan gi en god referanseramme for den toårige strategiplanen og andre vedtak.
Etter et pandemi-påtvunget hybridting i 2020, ser vi fram til å kunne møtes fysisk igjen og til en levende
debatt med direkte tale i samme rom. For min egen del er det ekstra gjevt å kunne ønske velkommen til et
ting på hjemmebane i Tromsø, en by som har hatt et engasjert og livskraftig klatremiljø gjennom mer enn
50 år. Grunnlaget ligger i gode naturressurser for klatring – men når klubben nå har vokst til nesten 2000
medlemmer, er det først og fremst bygd på medlemmenes egen innsats. Et moderne, klubbeid
klatreanlegg er nøkkelen til å skape handlingsrom for å utvikle klubbens aktiviteter og tilbud og til å dyrke
fram et vitalt og ressurssterkt klatremiljø. Det er en modell som har skapt suksess også andre steder, og
som det er viktig for NKF å arbeide for.
Vi har bak oss en uvanlig tingperiode, der pandemien har lagt sterke bånd på aktivitetene. Som om ikke
det var ille nok, avsluttes perioden med en europeisk krig som vil prege kontinentet i lang tid, og som også
har slått inn i klatresporten gjennom avlyste verdenscup-konkurranser og eksklusjon av alt sportslig
samarbeid med en viktig klatrenasjon. Krisen tvinger oss til igjen å reflektere over forholdet mellom idrett
og politikk – to saker som etter noens mening ikke skal blandes. Men idrett ER politikk. Både organisert og
uorganisert idrett er i seg selv politiske uttrykk – og enten vi vil eller ikke, blir idretten tatt til inntekt for
politiske syn. På det verste blir idrett og idrettsarrangementer brukt til å gi et skinn av aktverdighet til
suspekte og gjerne korrupte regimer eller organisasjoner ved «sportsvasking».
Men idretten i seg selv har også et politisk innhold som er aktverdig og viktig. Alle enkeltmennesker, enten
de er russere eller ukrainere, europeere eller afrikanere, kvinner eller menn, gutter eller jenter, streite eller
skeive, funksjonsfriske eller funksjonsnedsatte, politiske eller apolitiske, religiøse eller ateistiske, har den
samme retten og plikten til å bidra og delta, utfolde seg, berikes og berike gjennom klatring, som gjennom
all annen idrett. Dette er det viktigste, politiske budskapet vi kan fremme gjennom klatringen og idretten,
og det er dette vi håper å se uttrykt på klatretinget – en arena for idrettspolitikk på sitt aller beste.
Godt klatreting!

Stein Tronstad
President, Norges klatreforbund
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PROGRAM
FREDAG 22. APRIL
Kl. 09.00

Aktivitetsprogram med frivillig påmelding

Kl. 19.00

Felles middag på hotellet

LØRDAG 23. APRIL
Kl. 09:00

Registrering

Kl. 09:30 – 10.00

Åpning av klatretinget 2022
Godkjenne de fremmøtte representantene
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge tingets funksjonærer

Kl. 10.00 – 11.00

Behandle rapporter for tingperioden
Behandle regnskap for tingperioden

Kl. 11.00 – 12.00

Åpen post

Kl. 12.00 – 12.45

Lunsj

Kl. 12.45 – 14.45

Gruppearbeid: Langsiktig målbilde for NKF

Kl. 14.45 – 15.00

Pause

Kl. 15.00 – 16.30

Behandle strategiplan for 2022–2024
Behandle langtidsbudsjett for 2023 og 2024

Kl. 18.45

Oppmøte utenfor hotellet, felles avgang til middag på Full Steam

Kl. 19.00

Middag på Full Steam

SØNDAG 24. APRIL
Kl. 09.00 – 11.00

Behandle innkomne forslag og orienteringssaker
Fastsette medlemskontingent
Engasjere revisor

Kl. 11.00 – 11.30

Utdeling av Arne Næss-prisen

Kl. 11.30 - 12.00

Valg og avslutning av tinget

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 12.30

Klatring på Tromsø Klatresenter på eget initiativ
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Sak 1 Godkjenne fremmøtte representanter
Deltagerliste for klatretinget 2022 er sendt ut per e-post til alle deltagere.
Vi minner om følgende:
Representanter fra klatreklubber har talerett, forslagsrett og stemmerett på klatretinget etter
følgende skala:
Inntil 250 medlemmer: 1 representant
250 –1000 medlemmer: 2 representanter
Over 1000 medlemmer: 3 representanter

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Liste over frammøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, godkjennes.
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Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkalling:
Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel. Informasjon om tid og sted ble lagt ut på
www.klatring.no og innkalling ble sendt ut til alle klubber 18. februar 2022.
Saksliste:
Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag skal være tilgjengeliggjort senest to uker før
tinget. Saksliste med saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på www.klatring.no den 8.april 2022.
Samtlige klubber har også fått tilsendt en e-post med informasjon om at saksdokumentene er
tilgjengelig.
Forslag til forretningsorden blir presentert på klatretinget.

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Innkalling, framlagt saksliste og forslag til forretningsorden godkjennes.
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Sak 3 Velge tingets funksjonærer
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG:
DIRIGENT:
Lars Christian Stendal

2 PROTOKOLLFØRERE:
Velges fra NKF administrasjonen

2 PERSONER FRA KLUBBENE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN:
Velges fra deltagerne på klatretinget

2 PERSONER TIL REDAKSJONSKOMITÉ
Velges fra deltagerne på klatretinget

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Forbundsstyrets forslag til funksjonærer på tinget godkjennes.
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Sak 4 Behandle beretninger for Klatreforbundet, herunder
beretninger fra tingvalgte organer

4.1 Styrets rapport for tingperioden med årsrapporter for 2020 og
2021
Vedlegg A – Styrets rapport for tingperioden med årsrapporter for 2020 og 2021

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styrets rapport for tingperioden med årsrapport for 2020 og 2021 godkjennes.

4.2 Rapport for klage- og sanksjonsutvalget
Vedlegg B – Rapport fra klage- og sanksjonsutvalget for tingperioden 2020–2022

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klage- og sanksjonsutvalgets rapport for tingperioden godkjennes.
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Sak 5 Behandle regnskap og beretninger for tingperioden
5.1 Regnskap og beretninger for 2020
Vedlegg C – Regnskap og beretninger for 2020

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Regnskap og beretninger for 2020 godkjennes.

5.2 Regnskap og beretninger for 2021
Vedlegg D – Regnskap og beretninger for 2021

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Regnskap og beretninger for 2021 godkjennes.
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Sak 6 Orienterings- og diskusjonssaker
6.1 Ny lovnorm for særforbund
Idrettsstyret har vedtatt en ny lovnorm for særforbund som vil medføre administrative endringer i
NKFs lov.
Styret vil orientere om saken.

6.2 Langsiktig målbilde NKF
Vedlegg E – Langsiktig målbilde NKF
Vi inviterer tinget til et gruppearbeid for å arbeide fram forslag til et langsiktig målbilde for NKF. Som
grunnlag for diskusjonen på tinget legger styret fram en skisse til hvordan et slikt målbilde kan se ut
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Sak 7 Behandling av strategiplan og langtidsbudsjett
7.1 Strategiplan 2022–2024
Vedlegg F – Strategiplan 2022–2024 og innkomne innspill
Ifølge lov for Norges klatreforbund skal tinget vedta strategiplan og langtidsbudsjett. Strategiplanen
ble sendt ut til høring til alle medlemsklubber den 31. januar 2022, med høringsfrist 1. mars.
Det er kommet inn kommentarer fra to klubber – Kolsås klatreklubb og Trondheim klatreklubb – og
noen av kommentarene er innarbeidet i planforslaget.
Høringsforslagene ble behandlet på forbund styremøtet den 17. mars.

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Strategiplanen for 2022–2024 godkjennes.

7.2 Langtidsbudsjett 2023 og 2024
Vedlegg G – Langtidsbudsjett Norges klatreforbund 2023 og 2024

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Langtidsbudsjett for 2023 og 2024 godkjennes.
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Sak 8 Behandle innkomne forslag
8.1 Innføring av obligatorisk utøverforsikring for konkurranseutøvere
over 13 år (forslag fra forbundsstyret)
Vedlegg H – Forsikringstilbud Gjensidige utøverforsikring

FORBUNDETSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Norges klatreforbund innfører fra og med 1. januar 2023 obligatorisk utøverforsikring for utøvere
over 13 år som konkurrerer i nasjonale og regionale konkurranser. Klatreklubbene anbefales også å
gjøre forsikringen obligatorisk for utøvere over 13 år som trener organisert i klubben. Forbundsstyret
får mandat av tinget til å ferdigforhandle tilbudet fra Gjensidige slik at det blir mest mulig konkret når
det gjelder konkurranse og treningsaktivitet i klatring. Tiltredelse forutsetter at vi får en økonomisk
bærekraftig avtale.

Bakgrunn
I løpet av tingperioden 2018–2020 fikk forbundet i oppgave av tinget å utrede en lisensordning med
forsikring for konkurranseutøvere, og utrede mulighetene for å etablere en tilpasset
forsikringsordning for medlemmene. Utredningen ble lagt på is på grunn av at Norges idrettsforbund
i den samme perioden har gjennomført en utredning om å innføre felles ungdomsforsikring for Norsk
idrett. En slik forsikring ville sette premisser for alle lisensordninger i idretten. Utredningen ble
ferdigstilt i november 2020, der det ble konkludert at man ikke ønsket å gå videre med en felles
ungdomsforsikring for Norsk idrett.
I dag er situasjonen i Klatreforbundet at medlemmer av NKF sine klatreklubber ikke har noe felles
tilbud om ulykkes- eller behandlingsforsikring. Dette må medlemmene ordne privat, eller
klatreklubbene må ordne et tilbud til medlemmene gjennom klubben. Unntaket er alle barn opp til
13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. Disse er forsikret gjennom
Gjensidige barneidrettsforsikring: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-etidrettslag/okonomi/forsikring/
Forbundet har de siste årene merket en større pågang med henvendelser fra klubber og foresatte til
utøvere angående ulykkes- og behandlingsforsikring. Lisens (inkludert utøverforsikring) har blitt en
standard i Norsk idrett, der Norges klatreforbund nå er et av veldig få forbund som ikke tilbyr
forsikring.
Forbundet ønsker å sikre at alle utøvere har et likeverdig og godt forsikringstilbud som dekker både
ulykke og behandling. Forbundsstyret fremmer derfor forslag til tinget om å innføre obligatorisk
utøverforsikring for utøvere over 13 år som deltar på nasjonale og regionale konkurranser. Det
anbefales også at klatreklubbene gjør forsikringen obligatorisk for klatrere over 13 år som trener
organisert i klubben. Det vil også opprettes en engangsforsikring som kan brukes av utøvere som
deltar på enkeltkonkurranser.
Hva en utøverforsikring?
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En utøverforsikring er noe de fleste forbund i Norge tilbyr sine utøvere, for å sikre at alle utøvere har
samme type dekning ved skader som kan oppstå. Denne sikrer at alle får den samme dekningen, og
man unngår at noen kan få dekket skader mens andre ikke vil få dette. Avhengig av private
forsikringer.
Utøverforsikringen omfatter skader og behov for behandling som oppstår i forbindelse med
konkurranse og trening, og er tilpasset risikoen i klatring.
I Norge har vi heldigvis et veldig godt helsetilbud der alle får hjelp hvis en skade skulle oppstå.
Utfordringen er at det kan ta tid å få hjelp gjennom det offentlige helsesystemet. For en idrettsutøver
som ønsker å komme raskt tilbake i trening og konkurranse er det viktig å få tilgang til rask
behandling og rehabilitering.
Hva omfatter utøverforsikringen?
Forsikringen omfatter all organisert klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller Norges
klatreforbund, samt egentrening innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt, for lisensierte utøvere
eldre enn 13 år.
Forsikringen gjelder hele verden. Det kreves medlemskap i Folketrygden og medlemskap i klubb
organisert i Norges klatreforbund.
For detaljer se vedlegg G.
Økonomi
NKF har brukt forsikringsmeglerfirmaet Søderberg & Partners for å hente inn tilbud på
utøverforsikring. Firmaet er megler på lisens til 18 av særforbundene i Norsk idrett.
Tilbudet er hentet inn hos Gjensidige forsikring og gjelder en forsikring som dekker
behandlingsgaranti for 500 helårslisenser + ubegrenset antall engangslisenser.
På grunn av at vi er et nytt forbund for utøverforsikring så blir premien per utøver forholdsvis høy
(900 kr per utøver). Etter første året vil premien justeres basert på reell skadestatistikk. Hvis det er
grunnlag for å øke antall solgte lisensforsikringer per år vil dette også resultere i lavere kostnad per
lisens. NKF vil jobbe for å holde kostanden for lisensforsikringen så lav som mulig.
Oversikt kostander for NKF basert på 500 årslisenser
Forsikringspremie for 500 helårslisenser * 900 kr

kr

450 000

Forsikringspremie på engangslisens uavhengig av antall

kr

180 000

Årlig fee på 10 % til forsikringsmegler

kr

63 000

Totalpris per år

kr

693 000

500 stk. helårslisens * 1350 kr

kr

675 000

50 stk. engangslisens * 400 kr

kr

20 000

Total inntjening per år

kr

695 000

Inntjeningsmodell NKF
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Implementering
Innføring av ordningen planlegges til 1. januar 2023. NKF vil frem til innføringen arbeide med å finne
et system for å betale og registrere forsikringen slik at arrangører enkelt kan følge opp og kontrollere
at utøvere over 13 år har løst utøverforsikring.

8.2 Nye retningslinjer for borebolter og faste forankringer (forslag fra
forbundsstyret)
Vedlegg I – Forslag til nye retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer

FORBUNDETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Nye retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer skal gjelde for all opparbeiding av
utendørs klatrefelt som støttes av NKF. For alle andre skal retningslinjene stå som NKFs anbefaling og
som veiledning til videre diskusjon.

Bakgrunn
Opparbeiding og sikring av klatreruter og klatrefelt er tilretteleggingstiltak som må avveies mot
etiske, tekniske og sikkerhetsmessige hensyn og mot hensyn til natur, miljø og andre naturbrukere.
Av den grunn har NKF hatt egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer nesten så
lenge forbundet har eksistert. Den någjeldende versjonen ble vedtatt av klatretinget i 2012.
Retningslinjene har fungert som kriterier for støtte fra NKF til opparbeiding av klatrefelt og som
anbefaling og veiledning til drøfting i andre sammenhenger.
Ti år seinere er retningslinjene modne for revisjon. Etter debatt om saken vedtok klatretinget i 2020
følgende tillegg til NKFs strategiplan 2020–2022:
«NKF skal starte en bred og inkluderende prosess for å revidere sine 8 år gamle retningslinjer
for bruk av borebolter og faste forankringer, slik at en ny versjon kan legges fram som et
forslag til neste Klatreting.»
Prosessen ble gjennomført høsten 2021, med en klubbhøring av gjeldende retningslinjer, en åpen
invitasjon til innspill og et åpent høringsmøte. Høringsmøtet ble avholdt som nettmøte den 11.
november 2021, med ca. 14 deltakere. Utenom høringsmøtet kom det inn 8 skriftlige innspill fra
enkeltpersoner og klatreklubber. Innspillene gir i all hovedsak støtte for retningslinjenes
hovedprinsipper – å holde et definert skille mellom ruter og områder som kan og ikke kan boltes – og
inneholder ellers mange konkrete forslag til forbedringer og nyanseringer. Mange av kommentarene
gjelder tekniske aspekter ved bolting, men flere berører også etikk og stil.
Styrets forslag til nye retningslinjer er bygd på en gjennomgang av alle innspillene, der mange er tatt
til følge. Retningslinjene er konsentrert om prinsipielle spørsmål som bør vurderes før bolting. Mer
detaljerte tekniske, praktiske og sikkerhetsmessige sider ved opparbeiding av klatrefelt og bruk av
faste installasjoner spesielt blir drøftet videre i klatrefelthåndboka, NKFs kommende veileder til
opparbeiding av klatrefelt.
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8.3 Kostnadsfordeling Norgesmesterskap (forslag fra Bergen
klatreklubb)
BERGEN KLATREKLUBBS FORSLAG TIL VEDTAK:
o

o
o
o

Ved arrangering av norgesmesterskap i ledklatring og buldring skal NKF dekke inntil halvparten
av arrangørklubbens underskudd knyttet til tap av inntekter for stengt klatrevegg. På bakgrunn
av budsjettforslag fra arrangørklubb og innenfor rammene gitt ved NKFs budsjett, lages det
avtale i forkant mellom NKF og arrangørklubb. Sammen med regnskap for konkurransen danner
dette utgangspunkt for støtte til dekning av underskudd. Et eventuelt overskudd for stevnet
tilfaller i sin helhet arrangørklubb.
NKF skal jobbe for en ordning der arenastøtte til store mesterskap hentes inn gjennom solidarisk
utgiftsdeling mellom medlemsklubbene.
Arrangørklubb skal stå fritt ved valg sponsorer og NKFs avtaler skal ikke legge begrensninger.
NKF skal inkludere store arrangørklubber i den videre prosessen for å sikre bedre rammevilkår
for nasjonale klatrekonkurranser.

Bakgrunn
Norgesmesterskapene i ledklatring og buldring er de to viktigste og største nasjonale
klatrekonkurransene, med et stort deltagerantall fordelt på ulike klasser. Størrelsen på
konkurransene stiller samtidig krav til både anlegg og arrangørklubb.
Økonomien i slike stevner er i mange tilfeller avgjørende for hvorvidt klatreklubber har mulighet å stå
som arrangør. Det er ulike forutsetninger for klubbene med hensyn til å arrangere store
klatrekonkurranser, og forskjellige driftsmodeller for de klatreanleggene klubbene disponerer. Felles
for anlegg av den størrelsen som kreves for av å arrangere NM er likevel at de må driftes på linje med
kommersielle klatresentre, dvs. med lønnede ansatte og betaling fra besøkende. Et nasjonalt
mesterskap krever at hele eller deler av anlegget stenger ned for slik drift i minst en uke (1-2 dager
for nedskruing av vegger, 3-4 dager til rutesetting, 2 dager til selve konkurransen og deretter flere
dager med rutesetting før ordinær drift igjen). Med normale besøkstall vil inntektstap fort ende i
størrelsesorden 100.000,- eller mer. I tillegg kommer andre kostnader som liftleie og utgifter knyttet
til avvikling av stevnet.
Det ligger selvsagt muligheter for inntekter i forbindelse med slike arrangement, både fra
deltakeravgift, kiosksalg, søknad om støtte og sponsormidler. Men samtidig begrenser NKFs egne
sponsoravtaler spillerommet arrangerende klubb har for å inngå egne avtaler. Dette gjør seg
gjeldende både ved at NKF har rett til reklameflate og ved at arrangørklubb må ta hensyn til at egne
avtaler ikke er i konflikt med NKFs avtaler.
Samlet sett er det stor usikkerhet for arrangørklubber knyttet til slike arrangement og reelle
muligheter for betydelige inntektstap. Vi ser derfor ikke at den nåværende ordningen, der NKFs
bidrag til norgesmesterskap i stor grad er begrenset til rutesettere, er tilstrekkelig for at et bredt
utvalg av klubber i fremtiden skal ta på seg ansvaret med å arrangere slike stevner.

Følgende klatreklubber støtter forslaget:
Bergen klatreklubb, Bodø klatreklubb, Bratte Rogalands Venner, Christianssand klatreklubb,
Haugaland klatreklubb, Oslo klatreklubb og Tromsø klatreklubb
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Sak 9 Fastsette medlemskontingent
På klatretinget i 2018 ble det vedtatt en ny modell som beregning av medlemskontingent der
klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag per
enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall:
Grunnbeløp kr 750
+ 15 kr / medlem for medlem nr. 1–500
+ 10 kr / medlem for medlem nr. 501–1000
+ 5 kr / medlem for medlem nr. 1001-∞
Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.
Modellen for medlemskontingent har vært uforandret i fire år, og styret ser derfor behov for en
justering av medlemskontingenten.
Styret foreslår en økning av grunnbeløp fra kr 750 til kr 1000 for alle klubber, og en økning av påslag
per enkeltmedlem med kr 5 per nivå.
Forslag til revidert modell:
Grunnbeløp kr 1000
+ 20 kr / medlem for medlem nr. 1–500
+ 15 kr / medlem for medlem nr. 501–1000
+ 10 kr / medlem for medlem nr. 1001-∞
Revidert modell vil innebære en økning av inntekter til forbundet på ca. kr 172 500 per år.
Oversikt over økning i medlemskontingent for store, medium og små klubber med ny modell
2021 (tall fra 2020)
Tromsø Klatreklubb

Antall
medlemmer

Medlemskontingent
gjeldende modell

Medlemskontingent
revidert modell

1712

16 810 kr

25 670 kr

Oslo Klatreklubb

789

11 140 kr

13 890 kr

Fredrikstad Klatreklubb

227

4155 kr

5540 kr

56

1590 kr

2120 kr

Florø Klatreklubb

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
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Medlemskontingenten til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp på 1000 kr for alle
medlemsklubber, og et påslag per enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall. Satsen for
tingperioden 2022–2024 settes i henhold til saksfremlegget.
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Sak 10 Engasjere statsautorisert/registrert revisor
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Revisjonsselskapet RSM engasjeres som revisor for Norges klatreforbund for 2022–2024.
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Sak 11 Valg
11.1 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen velges på Klatretinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.

Valgkomiteen har i tingperioden 2020–2022 bestått av:
Leder: Caroline Havengt, Bergen klatreklubb
Komitémedlem: Jonny Grundeland, Mandal og Lindesnes klatreklubb
Komitémedlem: Marit Buer, Oslo klatreklubb
Vara: Marianne Norland, Uburhedlaren fjellsportlag
Vara: Håkon Norhaug, Vest-Lofoten klatreklubb

VALGKOMITEENS INSTILLING TIL NYTT FORBUNDSTYRE 2022-2024:
President

Stein Tronstad

Tromsø klatreklubb

Gjenvalg

Nestleder

Kristoffer Gudmundsen

Kolsås klatreklubb

Nyvalg

1

Odd Magne Øgreid

Bergen klatreklubb

Gjenvalg

2

Anders Kindlihagen

Haugaland Klatrelag

Gjenvalg

3

Martine Limstrand

Lofoten klatreklubb

Gjenvalg

4

Signe Pedersen

Christianssand klatreklubb

Nyvalg

5

Kaisa Helene Haavik Markhus

Håmmår`n Fjellsportklubb

Nyvalg

Vara 1

Andreas Eide

Kolsås klatreklubb

Gjenvalg

Vara 2

Siren Greve

Bergen klatreklubb

Nyvalg

VALGKOMITEENS INSTILLING TIL NYTT KONTROLLUTVALG 2022- 2024:
Leder

Trude Rauken

Kolsås klatreklubb

Gjenvalg

Medlem

Roar Olsen

Grenland klatreklubb

Gjenvalg

Bergen klatreklubb

Gjenvalg

Varamedlem Erik Faugstad
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VALGKOMITEENS INSTILLING TIL NYTT KLAGE- OG SANKSJONSUTVALG 2022- 2024:
Leder

Arve Stavø

Trondheim klatreklubb

Gjenvalg

Medlem

Dag Kaada

Bratte Rogalands venner

Gjenvalg

Medlem

Erika Berle

Bratte Rogalands venner

Gjenvalg

Varamedlem

Una Flaata

Klatregruppen i Bø

Gjenvalg

Christianssand klatreklubb

Nyvalg

Varamedlem Sissel Andersen

11.2 Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité
Innstilling til ny valgkomite legges frem av forbundsstyret på klatretinget.
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Vedlegg A
NKFs virksomhet i tingperioden 2020–2022
Styrets rapport til klatretinget 2022

Forord
Norges klatreforbund er en organisasjon av og for klatreklubbene i Norge. Nå når vi fyller 30 år er vi
blitt en robust og ressurssterk organisasjon, og sammen representerer vi nesten 30.000 klatrere.
Sammen skal vi også gjøre vårt beste for å fremme interessene til dem alle. Hvordan skal vi gjøre det?
Og hva er egentlig interessene? Gode svar krever et grunnfestet demokrati der alle blir hørt. I
klatresporten skjer det ved at medlemmene i klatreklubbene velger sine talspersoner, som så møtes til
klatreting annethvert år for å bestemme kursen på vegne av oss alle.
Som grunnlag for beslutningene legger avtroppende styre her fram sitt regnskap for hva vi har fått til
gjennom siste tingperiode og hvordan vi har oppfylt det forrige klatretingets marsjordre: strategiplanen
for NKF 2020–2022. Tingrapporten følges av et forslag til plan for de neste to årene. Som NKFs
høyeste organ, er det opp til klatretinget å avgjøre de endelige valgene.
Siden to år kan være en kort horisont når målene er høye, har vi også lyst til å se litt lenger fram i tid.
På dette klatretinget legger vi for første gang fram et langsiktig målbilde for NKF, i håp om å få en
god debatt om hvordan klatresporten og forbundet bør utvikle seg på lang sikt. Målbildet skal ikke
vedtas, men vi håper det kan gi en god referanseramme for den toårige strategiplanen og andre vedtak.
Etter et pandemi-påtvunget hybridting i 2020, ser vi fram til å kunne møtes fysisk igjen og til en
levende debatt med direkte tale i samme rom. For min egen del er det ekstra gjevt å kunne ønske
velkommen til et ting på hjemmebane i Tromsø, en by som har hatt et engasjert og livskraftig
klatremiljø gjennom mer enn 50 år. Grunnlaget ligger i gode naturressurser for klatring – men når
klubben nå har vokst til nesten 2000 medlemmer, er det først og fremst bygd på medlemmenes egen
innsats. Et moderne, klubbeid klatreanlegg er nøkkelen til å skape handlingsrom for å utvikle klubbens
aktiviteter og tilbud og til å dyrke fram et vitalt og ressurssterkt klatremiljø. Det er en modell som har
skapt suksess også andre steder, og som det er viktig for NKF å arbeide for.
Vi har bak oss en uvanlig tingperiode, der pandemien har lagt sterke bånd på aktivitetene. Som om
ikke det var ille nok, avsluttes perioden med en europeisk krig som vil prege kontinentet i lang tid, og
som også har slått inn i klatresporten gjennom avlyste verdenscup-konkurranser og eksklusjon av alt
sportslig samarbeid med en viktig klatrenasjon. Krisen tvinger oss til igjen å reflektere over forholdet
mellom idrett og politikk – to saker som etter noens mening ikke skal blandes. Men idrett ER politikk.
Både organisert og uorganisert idrett er i seg selv politiske uttrykk – og enten vi vil eller ikke, blir
idretten tatt til inntekt for politiske syn. På det verste blir idrett og idrettsarrangementer brukt til å gi et
skinn av aktverdighet til suspekte og gjerne korrupte regimer eller organisasjoner ved «sportsvasking».
Men idretten i seg selv har også et politisk innhold som er aktverdig og viktig. Alle enkeltmennesker,
enten de er russere eller ukrainere, europeere eller afrikanere, kvinner eller menn, gutter eller jenter,
streite eller skeive, funksjonsfriske eller funksjonsnedsatte, politiske eller apolitiske, religiøse eller
1
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ateistiske, har den samme retten og plikten til å bidra og delta, utfolde seg, berikes og berike gjennom
klatring, som gjennom all annen idrett. Dette er det viktigste, politiske budskapet vi kan fremme
gjennom klatringen og idretten, og det er dette vi håper å se uttrykt på klatretinget – en arena for
idrettspolitikk på sitt aller beste.
Godt klatreting!
Stein Tronstad
President, Norges klatreforbund

2
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NKF 2020-2022
Denne tingrapporten består av tre deler. I denne innledende delen gir vi et overblikk over
resultater og utfordringer gjennom hele tingperioden. Bak dette følger de to årsrapportene for
2020 og 2021 med en mer detaljert og faktaorientert oversikt over aktivitetene.

Organisasjon
Styret

På hybrid-klatretinget på Ullevål i 2020 ble følgende personer valgt inn i styret:
President
Visepresident
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb (gjenvalgt)
Hanna Bugge, Oslo klatreklubb (gjenvalgt)
Odd Magne Øgreid, Bergen klatreklubb (gjenvalgt)
Martine Limstrand, Lofoten tindeklubb (gjenvalgt)
Anders Kindlihagen, Haugaland klatrelag (gjenvalgt)
Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb (gjenvalgt)
Egil Arne Soldal, Ski klatreklubb (ny)
Linett Eriksen Birkeland, Christianssands klatreklubb (ny)
Andreas Eide, Kolsås klatreklubb (ny)

I den ordinære tingperioden har dette styret hatt 3 styremøter i 2020, 8 i 2021 og 4 i 2022. Av
disse er 10 avviklet som fjernmøter og 5 som fysiske møter i Oslo, Haugesund, Strandlykkja og
Tromsø. Tingperioden har vært 4 måneder kortere enn normalt, siden koronapandemien
medførte at klatretinget i 2020 måtte utsettes fra april til august. Tinget ble til slutt gjennomført
som et hybridting med både fysisk og digital deltakelse – og tross vanskelighetene med normal
oppslutning og gode diskusjoner.

Utvalg og komitéer
I tillegg til styret, velger klatretinget også kontrollutvalg og valgkomité, og fra 2020 også et
klage- og sanksjonsutvalg som ble opprettet ved tingvedtak samme år. Disse organene
rapporterer selv til tinget.
Klage- og sanksjonsutvalg
Leder
Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Medlem
Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
Medlem
Erika Berle, Bratte Rogalands venner
Varamedlem Ole Morten Olsen, Tromsø klatreklubb
Varamedlem Una Flaata, Klatregruppa i Bø
Kontrollutvalg
Medlem:
Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Medlem
Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Varamedlem Erik Faugstad, Bergen klatreklubb
3
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Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Styreoppnevnte komitéer
NKF har for tiden én permanent, styreoppnevnt komité, nemlig sikkerhetskomitéen.

Administrasjonen
Ved utløpet av tingperioden er administrasjonen bemannet med 8,1 heltidsstillinger:










Johanna Solberg, generalsekretær
Nina Skaugvoll, fagkonsulent (leder bredde og kompetanse fram til 31.1.2022)
Chad Stokes, fagkonsulent (sikkerhet og kommunikasjon)
Siss Klev, fagkonsulent (nasjonale og nordiske konkurranser, kompetanse toppidrett)
Reino Horak, sportssjef og leder toppidrett
Kjersti Gausvik, fagkonsulent (paraklatring, klatring utendørs)
Mari Nord Myklebust, fagkonsulent (anlegg)
Vivi Stub Aune, administrasjons- og arrangementsansvarlig (80 %)
Sunniva Eik Haave (30 %, lagleder juniorlandslaget 2022, Hannah Midtbø i 2021)

Fra våren 2022 er Sofie Thorell ansatt som ny leder bredde og kompetanse, og Jørn Andor Øwre
Smørbøl som prosjektleder for aktivitets- og kompetanseutvikling innendørs.

I tillegg finansierer vi halvdelen av en 50-prosentstilling som sekretær for Norsk Fjellsportforum
(NF), der DNT dekker den andre halvdelen. Stillingen innehas av Gjermund Nordskar.

Til virksomheten ute blant klatreklubbene engasjerer NKF også et stort korps av klubbutviklere,
instruktører, ruteskruere og andre ressurspersoner på kortvarige oppdrag.

Hovedtrekk
Covid-19

Siden mars 2020 har hele samfunnslivet i Norge – som i resten av verden – vært sterkt preget av
covid-19-pandemien. Som for all annen idrett har virkningen for klatreklubbenes og
Klatreforbundets virksomhet vært store. Likevel, utenom den innledende nedstengningen i 2020
og perioder med begrenset adgang på klatresentrene, har selve klatreaktiviteten i stor grad
kunnet gå som normalt.
NKF har likevel vært berørt gjennom et sterkt redusert aktivitetsnivå gjennom hele
tingperioden. Paradoksalt nok har dette ført til større overskudd fordi midler avsatt til aktivitet
ikke er blitt brukt opp. Vi har unngått permitteringer, ved at staben i stedet for å administrere
4
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aktivitet har brukt ledig kapasitet til utviklingsarbeid. Vi har også fått merarbeid med råd og
regler om smittevern og klatring, store endringer og improvisasjoner i konkurranseprogrammet
og omlegging av fysiske samlinger til digitale formater.

Vi klarte likevel å gjennomføre hele programmet for nasjonale konkurranser i 2020, med unntak
av NM i led- og paraklatring seint på høsten. Vinteren 2021 måtte vi avlyse norgescupen i
buldring, men fikk avviklet NM i august og alle led- og parakonkurransene utover høsten.
Alt i alt har vi vært heldige, ved at alle landets klatrere stort sett har kunnet holde aktiviteten
oppe gjennom en stor del av perioden. Vi ser en pandemieffekt ved at medlemstilgangen fikk en
liten nedgang i 2020 etter sterk vekst i 2018–2019, men utviklingen har igjen snudd i positiv
retning ved pandemiens utgang.

Også internasjonalt har mørke pandemiskyer preget klatrehimmelen, med avlyste konkurranser
og redusert aktivitet på grunn av reiserestriksjoner. Vi så likevel lysende stjerneskudd da
klatring for aller første gang var olympisk øvelse under sommer-OL i Tokyo. Men når pandemien
endelig går mot slutten, er det desto tristere å se at den viker bare for å bli avløst av en ny og
mørkere krise vinteren 2022. Etter angrepet på Ukraina har NKF gått sammen med resten av
idretten om å avbryte alt sportslig samkvem med Russland. Flere internasjonale konkurranser
planlagt i regi av IFSC og UIAA i Russland ble umiddelbart avlyst.

Hovedmål og virksomhetside
Strategidokumentet for tingperioden 2020–2022 har dette hovedmålet:

Mer kompetente og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

Hovedmålet følges av delmål for fire utviklingsområder:





Sterkere klatreklubber
Bedre toppidrett
Større bredde
Flere og bedre anlegg

Indikatorer

Tidligere tingrapporters vurdering av resultatene mot konkrete måltall er utelatt denne gangen.
Bakgrunnen er at de måltallene vi hadde for de enkelte temaområdene i strategidokumentet
fungerte dårlig som styringsverktøy. Det er vanskelig å tallfeste målstørrelser som står i et
direkte innsats–virkningsforhold til planens politiske mål. Vi nøyer oss derfor med å henvise til
de mer generelle indikatortallene i statistikkrapportene våre. Disse presenterer et omfattende
tallgrunnlag som beskriver forbundets, klatreklubbenes og klatresportens utvikling. De årlige
statistikkrapportene kan leses på https://klatring.no/statistikk-nkf.
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Medlemstall
I 2018–2019 hadde NKF den sterkeste medlemstilveksten blant de 15 største særforbundene i
NIF og nådde et medlemstall på 27 885 fordelt på 196 klatreklubber. I pandemiåret 2020 gikk
tallet ned til 26 018. I 2021 ser vi ny tilvekst, men må vente til høsten 2022 på de endelige
tallene pga. forsinkelser i idrettsregistreringen.

Utviklingsområdene
Sterkere klubber
Selv med vekst i medlemstallene har NKF fortsatt mange små medlemsklubber. Langt over
halvdelen av klubbene har færre enn 100 medlemmer. Dette gjør det viktigere for oss å styrke
eksisterende klubber enn å rekruttere nye, særlig ved å «heve og spre kompetanse». Vi har hatt
tre mål for tingperioden:
 Styrke klubbenes kompetanse til å drive klubb og aktivitet
 Støtte opp om regionale tiltak og styrke regionale samarbeidsnettverk
 Bidra til å forenkle klubbenes administrative hverdag

De regionale aktivitetene og tiltakene har vært sterkt hemmet av pandemien, og av den grunn er
det mest kompetanseutvikling vi har hatt mulighet til å legge innsats i. Tiltak for å forenkle
klubbadministrasjon har måttet vente. Kursvirksomheten har også vært begrenset av
pandemien, men til gjengjeld har vi kunnet sette inn ressursene på utviklingstiltak.
Kompetanseutvikling
Detaljert informasjon om den årlige utdanningen av instruktører, trenere, rutesettere og
dommere ligger i årsrapportene.

Det viktigste tiltaket i denne tingperioden er «kompetanseløftet», et toårig prosjekt som vi har
klart å gjennomføre med prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Kompetanseløftet er rettet
mot å gi barn og unge treningsopplegg tilpasset alder, utvikling og mestringsnivå, og har blant
annet ført fram til ei utviklingstrapp med tilhørende øvelsesdatabase og revidert
trenerutdanning. Resultatene er møtt med meget gode tilbakemeldinger fra Olympiatoppen og
NIF, og skal videreutvikles.
En annen, viktig milepæl er at vi nå har etablert et rammeverk for utdanning, som gjør det
lettere å holde en klar sammenheng i videreutviklingen av utdanningene våre. Rammeverket
omfatter blant annet retningslinjer for utforming og godkjenning av kursmaler, en samlet
oversikt over kurs og sertifiseringer med krav og kvalifisering, en tydeligere sammenheng
mellom dem, samt godkjennings- og sanksjonsreglement. Med utgangspunkt i rammeverket har
vi også startet en omlegging av instruktørutdanningen innendørs, bl.a. med nye kurslærerkurs
for å forbedre og målrette utdanningen av klatreinstruktør inne (tidligere klatreleder inne).
Selve kursvirksomheten har vært korona-redusert, men vi klart å gjennomføre de nasjonale
arrangementene med god oppslutning – som de digitale kompetansehelgene og en ny, nasjonal
sikkerhetskonferanse.
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Bedre toppidrett
De tre målene for tingperioden har vært:

 Utvikle en modell for langsiktig utvikling av toppidrettsutøvere uansett funksjonsnivå
 Sikre bedre finansiering og større ressurser til landslagene
 Videreutvikle det nasjonale konkurransetilbudet og gjøre det lettere og mer attraktivt
for klubber å arrangere konkurranser

Første og tredje mål er fulgt opp gjennom store utviklingsarbeid knyttet til en sportslig plan og
en plan for nasjonale konkurranser. Derimot har vi ikke lyktes med å sikre bedre finansiering til
landslagene. En dedikert satsing med en engasjementsstilling til markedsarbeid i forrige
tingperiode lyktes ikke, og arbeid med nye innfallsvinkler i denne tingperioden har heller ikke
gjort det mulig å øke sponsorbidragene utover det nivået vi allerede har. Pandemien har bidratt
til at det er vanskeligere å løse ut sponsorstøtte, særlig støtte i form av økonomiske bidrag. Vi
har likevel kunnet sette inn noe større ressurser til landslagene gjennom engasjementet av en
lagleder for juniorlandslaget i 30 % stilling i 2021.
Utviklingsarbeid
Arbeidet for å videreutvikle det nasjonale konkurransetilbudet har resultert i en egen «plan for
utvikling av nasjonale konkurranser». Hovedmålene er å etablere en modell for organisering av
nasjonale konkurranser, med bærekraftig økonomi både for arrangørklubbene og NKF. Planen
ble sendt klubbene på høring vinteren 2022 og sluttbehandles av styret før klatretinget.

Samtidig har modellen for langsiktig utvikling av toppidrettsutøvere tatt form gjennom arbeidet
med «sportslig plan». Denne planen beskriver hvordan NKF, klubbene og andre aktører skal
arbeide og samarbeide for å skape en best mulig utviklingsarena for utøverne, slik at de har
mulighet å nå sine egne og NKFs sportslige mål. Arbeidet er sterkt knyttet til NKFs
utviklingstrapp, som beskriver treningsveien fra nybegynner til eliteklatrer. Også sportslig plan
ble sendt klubbene på høring vinteren 2022 og ferdigstilles nå i sin første utgave.

Konkurranser
Selve konkurransevirksomheten har vært sterkt hemmet av pandemien, og det gjelder særlig på
regionalt nivå. Det samme gjelder landslagenes samlinger og internasjonale reiser, og det har
vært vanskelig for utøverne å drive fram noen sportslig utvikling. Restriksjoner og stort behov
for improvisasjoner har preget virksomheten, og noen nasjonale konkurranser har måttet
avlyses. Andre har vært gjennomført med smitteverntiltak og uten publikum, helt fram til
seinhøsten 2021. I 2020 hadde vi planlagt den første internasjonale konkurransen i Norge siden
2015, europeisk ungdomscup i buldring i Trondheim, men på grunn av pandemien ble denne
først utsatt til 2021 og deretter avlyst helt.

Litt inspirasjon fikk vi likevel da historiens første olympiske klatrekonkurranser ble avholdt i
Tokyo i 2021, riktignok uten norsk deltakelse og ett år etter planen. Sett med nasjonale øyne var
det en milepæl å oppnå to medaljer i paraklatring under verdenscupen i Innsbruck i juni 2021,
ved Iben K. Paulsen og Isak Ripman. Det ble en god markering av det løftet vi har hatt for
paraklatring de siste årene, og som nå har ført fram til integrerte konkurranser både i
norgescup, NM og nordisk mesterskap. Til tross for flere avlyste, nasjonale konkurranser i
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tingperioden har også den generelle deltakelsen holdt seg på et høyt nivå, med bare en moderat
nedgang. Både arrangører og utøvere fortjener heder for det.

Større bredde
Vi har hatt følgende mål for tingperioden:

 Videreutvikle det regionale konkurranse- og treningstilbudet for barn og ungdom
 Videreutvikle tilbudet til paraklatrere
 Etablere en friluftssatsing til støtte for økt aktivitet utendørs

Vi har kommet langt med de to første punktene, mens arbeidet med en ny friluftssatsing først
kom i gang høsten 2021 da vi fikk ansatt en ny fagkonsulent med ansvar for para- og uteklatring.

Det regionale konkurranse- og treningstilbudet til barn og ungdom har i stor grad ligget nede
under pandemien, selv om en del konkurranser har vært avviklet. Som for klubbutvikling og
toppidrett har vi i stedet kunne bruke mer tid på utviklingsarbeid. Under bredde har det særlig
dreid seg om en ny plan for regionale konkurranser og samlinger. Et første planforslag ble sendt
på høring til klubbene vinteren 2022. Målene er blant annet å få fram et fast konkurransetilbud
for både barn, ungdom og paraklatrere i alle regioner, med felles arrangørhåndbok og regelverk,
og et felles, digitalt konkurransesystem. Dette arbeidet vil fortsette i neste tingperiode.
Som det går fram under «Bedre toppidrett», er paraklatringen i framgang. Historiens første
norgescup i paraklatring ble arrangert i Tromsø i september 2021, og vi fulgte opp med det
første nordiske mesterskapet på Lillehammer i november og et nytt NM sammen med ikkeparaklatrerne i Bergen like etter. Utviklingsarbeidet har også fortsatt, og vi har gjennomført
årlige paraklatresamlinger.

Utendørs er utviklingsarbeidet i startgropa, mens aktiviteten har vært noe korona-redusert. 10
klatresamlinger ble avviklet i 2020 og 5 i 2021. Nordisk ungdomsleir ble avlyst begge årene. En
mentorordning som vi håper å videreutvikle er nå etablert i Oslo, Bergen og Tromsø.

Under temaet bredde må vi også nevne inkludering som innsatsområde, ikke minst siden
inkludering er en av NKFs grunnverdier. En offentlig debatt om påstått rasistiske rutenavn
sommeren 2021 fortalte at vi trenger en bevisstgjøring om hva vi må gjøre for at alle skal føle
seg velkomne i klatremiljøet. Også kjønnsbalansen må arbeides med, noe vi ser av at vi ennå har
en lav kvinneandel i ledende posisjoner, med 27 % av alle trenere og instruktører og 29 % av
klubblederne. Vi ønsker å gjøre inkludering til et innsatsområde i neste tingperiode.

Flere og bedre anlegg
En styrket satsing på nye og bedre klatreanlegg var et klart ønskemål fra klatretinget 2020, og
følgende mål ble satt for tingperioden:
 Styrke egen kapasitet, kompetanse og faggrunnlag til anleggsveiledning
 Begynne arbeidet med et nasjonalanlegg for klatring
8
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 Arbeide fram en støtteordning for utvikling av klatrefelt ute, med vekt på
begynnervennlige felt

Utfordringene på anleggsfronten er av den positive sorten, ved at vi er inne i en periode med en
omfattende utbygging av nye innendørsanlegg over hele landet. Hovedutfordringen ligger i å
sikre at utbyggingen dekker klatreklubbenes behov og at anleggene som bygges får tilstrekkelig
kvalitet. Ennå er det en stor andel av klubbene som mangler anleggstilgang, eller som bare har
tilgang til små anlegg uten tilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med anleggsdelen av strategien skjøt fart fra juni 2021, da vi fikk ansatt en
fagkonsulent i en nyopprettet stilling som anleggsansvarlig. I første omgang har vi prioritert å få
fram en ny anleggsveileder for innendørsanlegg i samarbeid med Kulturdepartementet, med
tilhørende justering av spillemiddelkriteriene. Anleggsveilederen vil også inneholde råd om
avtaleverk, driftsrutiner og finansiering. Å arbeide for flere klubbstyrte anlegg er viktig for NKF,
innbefattet arbeid med gode avtaler for samarbeid med de private klatreanleggene som vi får
flere og flere av. I seg selv er dette en gledelig utvikling, men den reiser utfordringer med å sikre
klubbenes tilgang til å drive sine organiserte aktiviteter.

Arbeidet med ei ny klatrefelthåndbok er også igangsatt. I tillegg har vi gjennomført en prosess
for å prioritere mesterskapsanlegg til NIFs anleggsstrategi og Kulturdepartementets kommende
anleggpolitiske program, samt – på oppdrag fra klatretinget 2020 – revidert NKFs retningslinjer
for bruk av borebolter og faste forankringer. Sistnevnte blir lagt fram for klatretinget 2022 til
debatt og beslutning.
Arbeidet med å utvikle grunnlaget for et nasjonalanlegg for klatring startet i mars 2022. Arbeid
med en ny støtteordning for utvikling av klatrefelt ute må komme i neste tingperiode.

Spesielle innsatsområder
Digitalisering
I løpet av tingperioden har brattkompetanse.no fått utvidet funksjonalitet, blant annet for å
håndtere instruktørsøknader som går via NF og med digitalt Brattkort. Et forprosjekt for
utviklingen av et felles system for konkurranseadministrasjon er gjennomført vinteren 2022. En
helt nyutviklet versjon av NKFs ulykkesdatabase med rapportmodul ble endelig ferdig og satt i
ordinær drift i 2021.

Brattkort
Brattkort er det viktigste sikkerhetstiltaket vi har for innendørsklatring, og vi arbeider langsiktig
for å forbedre ordningen med sikte på å befeste Brattkort som nasjonal ordning for alle
klatreanlegg, styrke klatreanleggenes nytte av ordningen og forbedre så vel klatrernes
brukeropplevelse som den sikkerhetsmessige effekten. En ny Brattkortvideo er publisert,
brattkortprøven er revidert, og vi har fått en digital versjon av kortet som de fleste (75 %) nå
benytter seg av. Ytterligere tiltak ble drøftet på NKFs sikkerhetskonferanse i november 2021.

Antall utstedte kort fikk en nedgang under pandemieåret 2020, men tok seg helt opp igjen til førpandeminivå i 2021 med over 12.000 utstedte kort i løpet av året.
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Sikkerhet
NKFs permanente sikkerhetskomité arbeider kontinuerlig med kunnskapsproduksjon og
kunnskapsformidling om sikker klatring og med HMS- veiledning. Formidlingen har måttet finne
nye kanaler etter at komitéens faste spalte i bladet Klatring forsvant da bladet gikk inn i 2020.
En viktig kanal er NKFs sikkerhetskonferanse, som i 2021 var konsentrert om
inneveggsikkerhet. Her fikk vi etablert en viktig og nyttig arena for kommunikasjon og
samarbeid mellom NKF, medlemsklubbene våre og kommersielle anleggseiere.

Rapporteringssystemet har hatt rekordhøy innmeldingsrate, med over 240 registrerte hendelser
i 2021, og gir nå et enormt datatilfang for analyser. Dette har blant annet gitt grunnlag for å gå ut
med en konkret anbefaling om å bruke assisterende taubrems ved all inne- og sportsklatring, og
på lengre sikt gjøre slike taubremser obligatoriske innendørs. Anbefalingen har vi koplet til en
visjon om at vi innen 2025 skal være kvitt alle bakkefall som skyldes feil bruk av taubrems.
NKF arbeider også videre med vårt initiativ til å få etablert et nasjonalt ulykkesregister for
friluftslivet og, gjennom UIAA, med å utvikle en internasjonal beste praksis eller standard for
ulykkesregistrering.

Bærekraft
Vi har gjennomført en innledende kartlegging av hvordan NKF følger opp FNs bærekraftsmål.
Dette må følges opp i neste tingperiode med en mer planmessig innarbeiding av flere
bærekraftsmål i virksomheten.

Økonomi og finansiering
NKF har en robust økonomi med en god balanse mellom tiltaksmidler og lønnsmidler, og med
pålitelige inntektskilder. Samlet omsetning i siste regnskapsår var på kr 13 334 003, med et
overskudd på kr 652 323. Overskuddet året før var på kr 1 462 549, til tross for lavere
omsetning. Dette skyldtes at koronapandemien gjorde at mange planlagte aktiviteter ikke ble
noe av. Egenkapitalen er ved siste årsskifte på kr 6 309 865. Hoveddelen av inntektsgrunnlaget
er offentlige tilskudd gjennom NIF og Norsk friluftsliv, og for øvrig prosjektmidler, inntekter fra
Brattkortordningen, medlemskontingent, momskompensasjon, sponsormidler, egenandeler og
kursinntekter. Det finansielle grunnlaget er til stede for å opprettholde den ordinære driften på
samme nivå i 2022. Den spesielle situasjonen med et uønsket overskudd både i 2020 og 2021
gjør at vi planlegger et særskilt uttak av egenkapital i 2022 for å gjennomføre spesielle
utviklingsprosjekter.

Som før er en stor del av forbundets inntekter bundet til søknadsfinansierte tiltak, hvorav en
betydelig andel er rettet spesielt inn mot ungdom og andre, særskilte grupper. Tilskuddsmidlene
fra NIF er også i stor grad bundet til spesielle innsatsområder, særlig barn og ungdom. Selv om
dette er høyst aktverdige formål, er det en reell effekt at en stor del av NKFs virksomhet i
realiteten blir prioritert av NIF og i siste instans Kulturdepartementet. Vi har en permanent
utfordring med å sikre tilgang til frie midler som kan brukes til å finansiere innsatsen på andre
områder.
Til tross for overskuddene har NKF i øyeblikket et høyere aktivitetsnivå enn vi har sikker,
langsiktig finansiering for. Mer enn noensinne har vi derfor et behov for å styrke finansieringen,
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ellers må aktivitetsnivået trekkes ned. Vi har gjennom lang tid erfart at det er vanskelig å hente
ut sponsormidler til en liten og publikums-ukjent idrett som klatring, og næringslivets
utfordringer under pandemiårene har gjort dette enda vanskeligere. Det er nødvendig å sette
inn ytterligere innsats i neste tingperiode for å styrke finansieringen.

Norges klatreforbund har sine forsikringsavtaler i Gjensidige, inkludert en ansvarsforsikring
som også dekker arrangementer i regi av klatreklubbene. Utredningen av en lisensordning med
forsikring for konkurranseutøvere som klatretinget ba om i 2018, ble lagt på is i påvente av at
NIF gjennomførte en utredning av felles ungdomsforsikring for idretten. NIF valgte å ikke
innføre noen slik ordning. Vi har derfor tatt opp igjen utredningsarbeidet og vil legge fram et
forslag for klatretinget.
Kommunikasjon og marked
Norges klatreforbund legger vekt på å ha en aktiv kommunikasjon med klubber og
enkeltmedlemmer gjennom egne nettsider, sosiale medier (Facebook og YouTube), månedlige
nyhetsbrev, en årlig spørreundersøkelse («Klubbarometeret») og direkte kontakt. Vi ser et klart
behov for en mer systematisk digitalisering av løsningene våre for å kunne betjene klubbene på
en bedre måte.

Interessearbeid
Norges klatreforbund (NKF) er en medlemsorganisasjon under Norges idrettsforbund og
paralympiske og olympiske komité (NIF). Vi er også medlem av Norsk Friluftsliv, Norsk
Fjellsportforum (NF), International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA), European
Union of Mountaineering Associations (EUMA), International Federation for Sports Climbing
(IFSC) og IFSC Europa. Samarbeidet gjennom Norsk fjellsportforum gjelder først og fremst
samordning av instruktørutdanningen utendørs. Norsk friluftsliv gir tilskudd til mange av de
tiltakene vi har for uteklatring, og er i tillegg en viktig samarbeidspartner for å ivareta klatreres
interesse av stille og urørt natur.

I Norsk fjellsportforum er vi permanent representert med to av seks styremedlemmer. Vi er også
representert i styret i UIAA («Management Committee») ved Stein Tronstad, og i to kommisjoner
under IFSC ved Reino Horak (reglementskommisjonen) og Ole Morten Olsen
(dommerkommisjonen).
NKF var representert på både det ordinære og det ekstraordinære idrettstinget i 2021. Vi har
etablert et fast samarbeid med NTK om forvaltning av det norske medlemskapet i UIAA. Dette
samarbeidet er styrket av at NTK varslet at de kan tenke seg å overføre den nasjonale
stemmeretten til NKF, under forutsetning av en samarbeidsavtale.

Interessesaker som NKF uttaler seg i, blir referert på nettsidene våre under fanen «vi mener». I
2020 og 2021 har dette blant annet dreid seg om via ferrata-utbygginger på Andersnatten og i
Spansdalen og en atkomstsak på Missingmyr. I førstnevte sak førte en klagesak fra NKF til at
Statsforvalteren i Viken opphevet Sigdal kommunes vedtak om å gi tillatelse til utbyggingen.
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Vi har videre engasjert oss sammen med NTK, Nortind og DNT for å etablere en felles, nasjonal
praksis for rappellruter i fjellet, og i en serie høringssaker fra NIF. Vi har også varslet at vi
ønsker å delta i regjeringens kommende arbeid med å etablere en nasjonal godkjenningsordning
for guider, turledere og fjellførere. Disse sakene er nærmere omtalt i årsrapportene.

*********************************************
4 Vedlegg
Vedlegg A

Vedlegg B

Årsrapport 2020
Årsrapport 2021
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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 2020 er utarbeidet av NKFs administrasjon.

Koronaåret
I likhet med hele samfunnet for øvrig ble forbundets og klatreklubbenes virksomhet i 2020 sterkt
preget av den globale koronapandemien. Fra den 12. mars ble store deler av samfunnslivet i større
eller mindre grad stengt ned, etter at regjeringen innførte nasjonale restriksjoner på mange former for
normalt samkvem. For NKF ble dette de viktigste konsekvensene:
• Vi fikk full stans av aktiviteter, kurs og arrangementer.
• Vi rakk akkurat å gjennomføre vårens nasjonale buldrekonkurranser, men det planlagte klatretinget
i Tromsø måtte utsettes.
• I april ble alle særforbund bedt om å lage koronavettregler for sine idretter, og NKF lanserte en
første versjon av «Anbefalinger for klatreaktivitet». Dette dokumentet ble revidert flere ganger i
løpet av året, i takt med endringer i de nasjonale smittevernstiltakene.
• I mai 2020 ble det lansert en egen smittevernveileder for idretten som ga større muligheter til å
gjennomføre klatreaktivitet både inne og ute.
• Etter sommeren 2020 begynte gjenåpningen av aktivitet i Norge, men dessverre kom en ny
smittebølge i november som blant annet gjorde at vi måtte avlyse NM i led- og paraklatring.
• Til tross for et år med mye usikkerhet og til tider store begrensninger på aktiviteten har vi klart å
gjennomføre fem av seks nasjonale konkurranser. Klatretinget ble gjennomført som et fysiskdigitalt hybridting fire måneder på etterskudd, mens kompetansehelgen gikk digitalt.
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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 2018–2020 var: mer kompetente
og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

1.1 Klatring – en idrett i sterk vekst!
Medlemsregistreringen i norsk idrett skjer med et års forsinkelse. Tall fra 2020 vil derfor ikke foreligge før august 2021.
Klatreforbundet har hatt stor vekst fra 2018 til 2019. Antall
medlemmer har økt med 18 prosent, og totalt medlemstall i
2019 ble 27 831 aktive. Samtlige fylker har hatt økning i antall
medlemmer denne perioden, noe som normalt ikke skjer.
Hordaland var i 2019 fylket med flest medlemmer. Med de
nye fylkesgrensene ville Vestland vært størst. Hedmark har
hatt størst prosentvis økning med 53 prosent økning. Møre
og Romsdal og Troms har hatt nest mest med 42 prosent
økning hver. Møre og Romsdal har hatt størst økning i antall
medlemmer med 826 flere medlemmer. Troms har hatt nest
størst økning med 690 flere medlemmer.

Det har vært økning i antall medlemmer i alle aldersgrupper,
men størst økning i aldersgruppen 26 år og over. Kjønnsbalansen for medlemmer er uforandret de siste årene, med
45 prosent kvinner og 55 prosent menn.
NKF er nå det 15. største forbundet under Norges
idrettsforbund, av totalt 55 særidrettsforbund. Norges
klatreforbund har hatt nest størst vekst av alle særforbund
fra 2018 til 2019. Bare Squash-forbundet har hatt større
vekst.
Statistikk for 2020 finner du i vedlegg 1.
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1.2 Klatretinget
Klatretinget i 2020 var planlagt å avholdes den 17.–18. april i
Tromsø. På grunn av koronapandemien måtte tinget utsettes.
Tinget ble flyttet til den 28. august og ble gjennomført som en
«hybridløsning» der klubbene kunne velge mellom å møte opp
fysisk i Oslo eller delta digitalt. Teams ble brukt som
møtesystem, og det ble også tatt i bruk et digitalt system for
stemme-givning.

Totalt deltok 45 personer på tinget, hvorav 26 deltok fysisk
og 19 digitalt. 32 av deltakerne var delegater fordelt på
17 klubber. På grunn av digital gjennomføring var det i 2020
ikke lov å stille med observatører.

President Stein Tronstad på Klatretinget 2020. Foto: Chad Stokes.

Klatretinget 2020. Foto: Chad Stokes.
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1.3 Styret og komiteer
Følgende styre ble valgt på klatretinget i 2020:
Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb		
President (gjenvalgt)
Hanna Bugge, Oslo klatreklubb		
Visepresident (gjenvalgt)
Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb		
Styremedlem (gjenvalgt)
Odd Magne Øgreid, Bergen klatreklubb
Styremedlem (gjenvalgt)
Anders Kindlihagen, Haugaland Klatrelag
Styremedlem (gjenvalgt)
Martine Limstrand, Lofoten Tindeklubb
Styremedlem (gjenvalgt)

Egil Arne Soldal, Ski klatreklubb		
Styremedlem
Andreas Eide, Kolsås klatreklubb		
Varamedlem
Linett Eriksen Birkeland, Christianssand klatreklubb
Varamedlem
I 2020 gjennomførte styret totalt elleve styremøter, inkludert
en helgesamling i Haugesund. På grunn av koronapandemien
som inntraff for fullt i mars, ble de fleste styremøter avholdt
digitalt.
Oversikt over utvalg og komiteer finner du i vedlegg 2.

Det nyvalgte styret på Klatretinget 2020 (på bildet mangler Andreas Eide og Linett Eriksen Birkeland) Foto: Chad Stokes.
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1.4 Organisering av forbundskontoret
Forbundskontoret er plassert på Idrettens hus, Ullevaal
stadion i Oslo. Administrasjonen bestod per 31.12.2020 av
7 ansatte fordelt på 6,6 årsverk.
–
–
–
–
–

1 generalsekretær
3 fagkonsulenter
1 sportssjef
1 administrasjons- og arrangementsansvarlig
1 prosjektleder for kompetanseløftet og paraklatring

Vi er også med på å finansiere en 50-prosents sekretærstilling
i Norsk Fjellsportforum sammen med Den Norske Turistforening. Utover dette har vi i løpet av året engasjert klubbutviklere, instruktører, ruteskruere og andre ressurspersoner
gjennom oppdragsavtaler.

1.5 Kommunikasjonsarbeid
NKF sine primære kommunikasjonskanaler er klatring.no,
nyhetsbrev og Facebook. I 2020 har en stor del av
kommunikasjonsarbeidet vært preget av koronapandemien
og informasjon relatert til smittevernstiltak for klatreaktivitet.
NKF opprettet tidlig en egen side på klatring.no med
koronainformasjon, som ble oppdatert fortløpende gjennom
året.
Alle særforbund ble i april 2020 bedt av Norges idrettsforbund
om å lage koronavettregler for sin idrett. Dette resulterte i at
NKF lanserte «anbefalinger for klatreaktivitet». Anbefalingene
ble oppdatert flere ganger i løpet av 2020 i forbindelse med
endringer i de nasjonale smittevernreglene. Sammen med

idrettens smittevernveileder som kom i mai 2020, ble dette
retningslinjene for hvordan klatreklubbene skulle drive klatreaktivitet i forhold til smittevern.
Fra starten av 2020 begynte vi med månedlig utsending av
nyhetsbrev til alle våre medlemsklubber. Vi i ser i tall fra
Klubbarometeret for 2021 at dette har blitt en kanal som
klubbene bruker aktivt for å motta informasjon fra NKF.

1.6 Markedsarbeid
I 2020 hadde forbundet utstyrsavtaler med Varri (Beal og
Y&Y), Atello (La Sportiva og Bridgedale), og sponsoravtaler
med Eterni, Gjensidige og Thon Hotels. Avtalene med Eterni
og Gjensidige ble avsluttet i 2020.
Vi har ikke hatt noen dedikerte ressurser til sponsorarbeid i
2020.
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1.7 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.

avholdes en internasjonal isklatrefestival. I samarbeid med
klatreklubbene i Harstad, Narvik, Evenskjer og Tromsø har
NKF engasjert seg for å få tiltaket lagt utenom de klatrebare
fossene.

NKFs president, Stein Tronstad, ble valgt inn i UIAAs styre
(Management Committee) på generalforsamlingen i 2020 for
en periode på 4 år.

Atkomst Missingmyr: I forbindelse med eierskifte har det
oppstått en grunneierkonflikt som hindrer atkomsten til et av
Østfolds få gode klatrefelt på Missingmyr. Sammen med
Fredrikstad klatreklubb har NKF hatt en dialog med Råde
kommune for å finne en løsning.

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.

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.

I 2020 har vi arbeidet politisk med følgende inngreps- og
atkomstsaker:

I tillegg er følgende høringsuttalelser sendt til Norges idrettsforbund:

Via ferrata på Andersnatten: Lokale tiltakshavere og Norges
boltefond har igangsatt arbeid med å anlegge en via ferrata
opp østveggen på Andersnatten, et markant og historisk viktig
sted for fjellklatring på Østlandet. NKF har engasjert seg mot
inngrepet i samarbeid med Drammen, Kolsås og Ål klatreklubber, gjennom flere skriftlige henvendelser og uttalelser til
Sigdal kommune og statsforvalteren i Viken, medieutspill og
dialogmøte.

– Innspill til anleggspolitisk program
– Innspill til nytt antidopingreglement
– Innspill til spillemiddelsøknad for 2021

Via ferrata Spansdalen: Planer om en via ferrata i Spansdalen
kan berøre et viktig område for isklatring, der det år om annet
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1.8 Økonomi

1.9 Utredning om lisens og forsikringsordning

Forbundet hadde i 2020 driftsinntekter på kr 11 644 230,–.
Av disse kom 64,2 prosent fra offentlige tilskudd. Vi mottar
spillemidler fra Norges idrettsforbund og Norsk Friluftsliv,
samt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. I 2019–2021 mottar
vi også prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen til prosjektet
Kompetanseløftet, se kapittel 4.1.

I løpet av tingperioden 2018–2020 fikk NKF i oppgave å utrede
en lisensordning med forsikring for konkurranseutøvere og
utrede mulighetene for å etablere en tilpasset forsikringsordning for medlemmene. Denne utredningen ble lagt på is på
grunn av at Norges idrettsforbund i den samme perioden har

Resterende inntekter kommer fra brattkortsalg, medlemskontingenter, momskompensasjon, sponsormidler, egenandeler og kursinntekter.
I 2020 har vi totalt delt ut kr 546 154,– til klubber og
arrangementer. Dette er en nedgang fra 2019, da vi delte ut
over 1,9 millioner. Dette skyldes primært koronapandemien,
som har gjort at det har vært begrenset mulighet til å
gjennomføre aktivitet i klubbene. Det ble også delt ut
kr 760 000,– til klubbene gjennom spillemidler til utstyr
ordningen i 2019. Denne ordningen er nå endret slik at
utbetalingen ikke lengre går igjennom særforbundene.
Forbundet endte i 2020 med et positivt årsresultat på
kr 1 462 549,–.

holdt på å utrede mulighetene for en felles ungdomsforsikring
for norsk idrett. En slik forsikring ville sette premisser for
alle lisensordninger i idretten. Utredningen ble ferdigstilt i
november 2020, og det ble konkludert at man ikke ønsket å gå
videre med en felles ungdomsforsikring for norsk idrett.

10

2. Breddeaktivitet
2.1 Forbundets støtteordninger til aktivitet
På grunn av koronapandemien har det naturlig nok vært en
nedgang i aktiviteter som klubber har søkt støtte til, og som
de har hatt muligheten til å gjennomføre i 2020. NKF har
mottatt bare to tredjedeler så mange søknader på aktiviteter
innendørs som vi gjorde i 2019, og av disse aktivitetene har
bare omtrent halvparten blitt gjennomført.
Utendørs ble det i 2020 gjennomført ti klatresamlinger av
forskjellig art for til sammen nesten 470 deltakere.
Det var tydelig at koronapandemien har gjort klubbene
tilbakeholdne med å søke om støtte, spesielt i
hovedsesongen mai–august, hvor det var mye usikkerhet
rundt smittevern og tiltaksnivåer. Rundt halvparten av
midlene har blitt overført til 2021.
På grunn av koronapandemien fikk mentorordningen for
ungdom ikke den tilslutningen som vi håpet på. Oslo KK og
Lillehammer KK gjennomførte ordningen, sistnevnte med en
justert modell myntet på bolteklatring.
Det årlige nordiske ungdomssamlingen Nordic Youth Camp
som skulle arrangeres i Sverige i 2020, ble avlyst på grunn av
koronapandemien.

Inne til ute kurs i Haugaland klatrelag. Foto: Anders Halsnes.

11

2.2 Regionale konkurranser for barn og ungdom
De regionale konkurransene ble i 2020 hardt rammet av
koronapandemien. Myndighetenes retningslinjer fra 12.
mars til 1. august gjorde det vanskelig å kunne gjennomføre
regionale cuper etter myndighetenes smittevernfaglige råd.
Det ble kun arrangert fem (5) regionale cupkonkurranser i
2020: henholdsvis to Polar-cupkonkurranser (Hamarøy og
Kabelvåg) og to Østlandscup-konkurranser (Drammen og
Lillehammer), og en Vestlandscup i Haugesund.

2.3 Paraklatring
Det ble arrangert en nasjonal paraklatresamling i 2020
i Orkanger med sju deltakere. Denne var arrangert av
Trondheim klatreklubb, med klatring, yoga, basistrening,
hygge og klatreglede for alle!
Det ble arrangert to instruktørkurs i paraklatring der
kursholder var Siren Greve.
Paraklatring var også et tema på den «Den digitale
kompetansehelgen» med innslaget «Å ha paraklatregruppe
– oppskrift for å lykkes.» I mars 2020 filmet vi øvelser til
Skadefri.no, her var paraklatrer Dina Eivik fra Trondheim
klatreklubb en av utøverne som demonstrerte øvelsene.
Den 21. november skulle Norges andre NM i paraklatring
bli arrangert på Sogndal klatresenter, Sogndal. Dette ble
dessverre avlyst pga. koronapandemien.
Også i år har paraklatring fått oppmerksomhet i media. For
å nevne to: NRK laget innslag på NRK Sportsrevyen med

Ålesund KK Romsdalssamling. Foto: Finn Knudsen.

Kristina Berg fra Bratte Rogalands venner, og NRK Super
hadde et innslag i serien «Eg går på» med en paraklatrer fra
Bergen klatreklubb. I tillegg har det vært oppslag i lokalaviser.
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3. Toppidrett
3.1 Landslagaktivitet
Landslagsaktiviteten har dessverre blitt hardt rammet av
koronapandemien i 2020.
Det har blitt gjennomført enkelte internasjonale konkurranser
i 2020 med strikte restriksjoner. Men på grunn av svært
strenge nasjonale smittevernregler, med blant annet
karantene ved hjemkomst, tok NKF på et tidlig stadium et valg
om å ikke reise internasjonalt i 2020.
NKF ble også tvunget til å avlyse vår egen internasjonale
EYC-konkurranse, som skulle være arrangert i Trondheim.
Junior-EM ble utsatt og flyttet fram til 2021. EM og med det
Europas kvalikplass til OL i Tokyo ble avlyst i mars, men på
grunn av kvalikregler var man nødt til å gjennomføre EM i
2020 for at få sin kvalikplass. EM ble avgjort i Moskva siste
uken av november. Norge var ikke representert, da vi ikke
hadde utøver som konkurrerte i det olympiske formatet
(kombinasjon av Lead, Speed og Boulder).
På grunn av smittesituasjonen ble det bare gjennomført én
landslagssamling i 2020, i Bodø.

Vinner av NC led og Norgesmester i buldring 2020,
Ingrid Kindlihagen, Haugaland klatrelag. Foto: Henning Wang.
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3.2 Nasjonale konkurranser
Til tross for koronapandemien ble alle nasjonale konkurranser
gjennomført i 2020, bortsett fra høstens NM i led, speed
og para. NM i Sogndal ble dessverre avlyst tre uker før
konkurransen, da myndighetene endret nasjonale regler for
arrangementer.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.

Norgescup i Haugesund og Molde ble godt gjennomført etter
myndighetenes gjeldende smittefaglige råd.
På grunn av smittevernhensyn ble det gjort en del endringer
i både hvordan konkurransen ble gjennomført og rammene
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rundt. Blant annet måtte alle deltakerne ta med eget tau, og
konkurransen ble gjennomført uten publikum. Det ble ikke
registret smittetilfeller under eller etter konkurransen. Selv
om mange utøvere hadde varierende treningsmuligheter
gjennom vår- og sommersesongen, var det rekordstor
deltakelse i juniorklassene på høstens led-konkurranser.
Flere av endringene som ble gjennomført på grunn av korona,
vil bli tatt med videre i neste sesong.
Det ble ikke gjennomført dopingkontroll på nasjonale
konkurranser i 2020.
Resultater og statistikk for nasjonale konkurranser finner du i
vedlegg 3.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.

15

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 avsluttes august 2021. Målet med prosjektet er
Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre klatrere.
Prosjektet består av fire delprosjekter, der delprosjekt én er å
få inn klatring på Skadefri.no. I april 2020 lanserte vi gode og
kvalitetssikrede øvelser for skadeforebygging og rehabilitering.
Skadeforebygging vil også bli en naturlig del av trenerløypen
og utviklingstrappen.
Det andre delprosjektet er å få på plass en utviklingstrapp for
klatring. Utviklingstrappen skal brukes som et verktøy som
beskriver et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp fra
første treningsår og oppover. I 2020 kom vi godt i gang med
utviklingstrappa, vi har skrevet fram til trinn 5 og skal jobbe
videre med trinn 6–7 og trinnet «Livslang klatrer». Vi har fått
til et godt samarbeid med relevante fagpersoner og trenere i
klubber.
Delprosjekt tre er revidering av trenerutdanningen. Det
overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes
kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som
overhodet mulig. Vi er godt i gang med revideringen som blir
ferdigstilt våren 2021.
Utvikling av klatreøkta. Foto: Kjersti Gausvik.
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Det siste delprosjektet er å lage en øvelsesbank i klatring.
«Klatreøkta», som er navnet på øvelsesbanken til NKF, er
en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i
bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som
er særlig etterlengtet i våre klubber. Klatreøkta skal bestå
av videosnutter, tekster og bilder som beskriver hvordan
man utfører øvelser og leker på de forskjellige trinnene i
utviklingstrappen. Det skal være enkelt å utarbeide og lagre
treningsprogrammer. Lansering er planlagt til våren 2021.

Rutesetterutdanning
I 2020 har kursmalen for rutesetterutdanningen blitt
gjennomgått, og vi har utviklet hvordan modellen skal fungere
i praksis. Vi tenker en utdanningsmodell hvor vi har rutesetter
1-, 2- og 3-sertifisering, og så har vi kurslærer rutesetter
1-, 2- og 3-sertifisering. De tre ulike nivåene har ulike mål –
nivå 1 er grunnutdanning, på nivå 2 er hovedmålet å skru til
regionale konkurranser, og på nivå 3 er hovedmålet å skru til
nasjonale konkurranser. Det er derfor naturlig at ikke nivået
over skal være de som utdanner nivået under. Vi ønsker egne
kurslærere med kompetanse på det området.
Vi har lagt en plan for innføring av rutesetterutdanning og vil
i 2021 komme i gang med å utdanne kurslærere til rutesetter
1, og så få satt opp rutesetterkurs rundt omkring i landet.
Vi ønsker å få holdt minimum én workshop for kurslærere
rutesetter 1, og fire rutesetter 1-kurs.

4.2 Arrangementer – Den digitale
kompetansehelgen
På grunn av koronapandemien bestemte vi oss tidlig for at vi
ville ha et digitalt arrangement i stedet for å sette opp en helg
hvor vi samlet folk fra hele landet fysisk. Dato var som for
forrige arrangement, siste helg i oktober.
I og med at årets samling var digital, ble det et noe kortere
arrangement, som ble til den digitale kompetansedagen i
stedet.
Vi hadde innslag om øvelsesbank og utøvertrapp fra
prosjektet Kompetanseløftet, fra Skadefri, fra Antidoping
Utvikling av klatreøkta. Foto: Kjersti Gausvik.
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Norge, og mange flere. Fordelen med å ha arrangementet
digitalt er at vi fikk opptak av innleggene vi kunne legge ut på
vår YouTube-kanal i etterkant, slik at flere har muligheten til
å se. Vi hadde over 100 påmeldte til dagen, men seertallene
var litt lavere under selve sendingen. Videoene fra samlingen
er lagt ut på YouTube i etterkant, og har mellom 77 og 249
visninger.

4.3 Gjennomføring av trener- og instruktørkurs
Det ble gjennomført fem klatreleder inne-kurs i klubber i
2020. Videre er det gjennomført fire trener 1-kurs, og vi fikk
tre forespørsler om kurs som måtte utsettes på grunn av
koronapandemien.

4.4. Utvikling av antall trenere- og instruktører
Antall trenere og instruktører inne har økt med 11 prosent fra
2019 til 2020. Det har vært ganske lik vekst som tidligere, til
tross for koronapandemien. Antall instruktører ute (NF-stigen)
har gått ned med 4 prosent samme tidsperiode.
Kvinneandelen for trenere og instruktører inne var i november
2020 på 27 prosent, uforandret fra 2019. Kvinneandelen for
instruktører ute har økt fra 14 til 17 prosent. I 2019 hadde
29 prosent av klatreklubbene kvinnelig leder, en økning fra
26 prosent kvinnelige ledere i 2018.

Egentlig skulle kurshelg 2 av trener 2-kurs i Bodø avholdes i
mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Dette
ble heldigvis gjennomført etter ny plan på høsten. På høsten
startet vi også opp et trener 2-kurs for region vest. Første
kurshelg gikk som planlagt i oktober, men andre kurshelg,
som egentlig skulle være i november, måtte utsettes til
2021.
Grunnet koronapandemien ble ikke gjennomført noen åpne
instruktørkurs eller seminarer i 2020.

Den digitale kompetansedagen 2020. Foto: Chad Stokes.
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5. Sikkerhet
5.1 Brattkortordningen

5.3 Ulykkesrapportering

I november 2020 var det utstedt 30 prosent færre topptaukort
og 20 prosent færre brattkort enn på tilsvarende tid i 2019.
Antall personer med brattkort har økt med 8 prosent fra
januar til november 2020, og antall personer med topptaukort
har økt med 15 prosent i tilsvarende periode. Lavere vekst
enn tidligere er høyst trolig relatert til koronapandemien og de
begrensningene på aktivitet som pandemien har medført.

Rapporteringssystemet for ulykker er flyttet over til ny
plattform med endret funksjonalitet og større grad av
datasikkerhet. Muligheten til å ta ut spesialtilpassede
rapporter fra databasen er forsvunnet, og det jobbes for å få
dette på plass.

Statistikk over utvikling av brattkort finner du i vedlegg 1.

5.2 Utvikling av ny Brattkompetanse.no
Prosjekt «Revidering Brattkompetanse» ble iverksatt i et
samarbeid med Norsk Fjellsportforum (NF) og DNT. Det
er inngått avtale med ekstern utvikler, og hoveddelen av
utviklingsarbeidet ble gjennomført i oktober–desember.
Revidert Brattkompetanse lanseres 1. kvartal 2021 og
kommer til å by på bedre «kundereise» for søkere, mer effektiv
behandling av søknader og bedre profilering av NKF og NF
sine sertifiseringsordninger.

Det er innrapportert 150 hendelser for 2020, et tall
som er lavere enn året før, og det antas at nedgangen
skyldes at mange klatresentere har måtte holde stengt
grunnet pandemien. De mest alvorlige hendelsene var en
steinrasulykke ved Juvsøyla hvor en isklatrer omkom, samt
en utglidningsulykke på Store Vengetind som også resulterte
i dødsfall. Det er utarbeidet spesialrapporter for begge
ulykkene.

5.4 HMS-arbeid
Det er ikke gjennomført noen større prosjekter eller tiltak
innen HMS i NKF i 2020.
Da pandemien traff landet i mars, ble det fort tydelig at
sikkerhet/HMS-ressursen i administrasjonen best ble
prioritert til arbeidet med smittevern.
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5.5 Informasjonsarbeid sikkerhet
Sikkerhetskomiteens leder har bidratt med foredrag om
NKF/NFs ulykkesforebyggende arbeid på Klatretinget og på
NFs rådsmøte. Både sikkerhetskomiteens leder og NKFs
president holdt innlegg om ulykkesforebyggende arbeid på
Friluftslivspolitisk seminar i regi av Norsk Friluftsliv.
Det ble dessverre ikke produsert mer enn én artikkel til
«Sikre Sider» i magasinet Klatring i 2020. Det var «En skrue
på veggen» – om å sette isskruer korrekt – i februarutgaven.
Magasinet la om til kun digitalt innhold i mai, så vår kanal i
det trykte bladet er borte. Vi har enda ikke tatt stilling til om
vi skal fortsette med Sikre Sider kun digitalt.

6. Anlegg
Vi hadde planlagt å styrke våre ressurser på anlegg i 2020
gjennom ansettelse av en anleggskonsulent. På grunn av
usikkerhet rundt koronapandemien og hvilke konsekvenser
dette skulle ha for forbundets økonomi, valgte vi å utsette
ansettelsen til 2021.
På grunn av begrensede ressurser på anleggssiden har det
ikke blitt gjennomført noe utviklingsarbeid i 2020.
Vi har i stedet konsentrert oss på å svare på fortløpende
henvendelse.
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VEDLEGG 1 – STATISTIKK KLUBBER OG MEDLEMMER 2020
Vedlegg 1 er et utvalg av statistikk fra NKFs statistikkrapport for 2020.
Du finner hele rapporten her: https://klatring.no/statistikk-nkf

Klubber og medlemmer i NKF
Årstall

Medlemmer

Klubber med
registrerte
medlemmer

Snitt
medlemmer
per klubb

Årstall

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10 465
12 032
11 520
12 021
12 583
15 603
17 782
19 311
19 832
19 010
20 541
23 038
23 522
27 831

146
146
140
147
153
147
162
161
166
166
179
183
190
193

72
82
82
82
82
106
110
120
119
115
115
126
124
144

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antall medlemmer, klubber og gjennomsnittlig antall medlemmer per
klubb, 2006–2019.

Medlemmer
10 465		
12 032
11 520
12 021
12 583
15 603
17 782
19 311
19 832
19 010
20 541
23 038
23 522
27 831

Endring fra
foregående
år

1 567
- 512
501
562
3 020
2 179
1 529
521
- 822
1 531
2 497
484
4 309

Endring fra
foregående
år i %

15
–4
4
5
24
14
9
3
–4
8
12
2
18

Antall medlemmer og prosent endring fra foregående år, 2006–2019.
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Klubber 2009

Klubber 2019

Fordeling av klubber etter antall medlemmer for 2009 og for 2019.
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Paraklatrere

Årstall
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antall
medlemmer
70
54
56
63
27
70
70
95
111
76
118
130
204
253

Antall
klubber
12
12
11
8
8
14
16
23
22
12
26
29
31
36

Antall paraklatrere og antall klubber med registrerte
paraklatrere, 2006–2019.
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2009

2019

Medlemmer fordelt på alder for 2009 og for 2019.
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Medlemmer etter kjønn

Antall medlemmer fordelt på kjønn og år, 2006–2019.
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2019

Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder, 2019.
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Medlemmer fordelt på fylker
Fylke
(gammel)
Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Nedlagte klubber*

2019
1 257
1 658
1 534
667
513
3 246
2 793
2 491
1 004
2 954
2 008
1 077
774
2 330
2 416
551
558
0

2018
1 102
1 494
1 363
592
335
2 867
1 967
2 105
849
2 707
1 808
923
626
1 640
2 042
535
480
93

2017

2016

2015

1 486
1 317
1 270
600
311
2 759
2 358
1 409
809
2 759
2 141
835
609
1 350
1 902
677
348
110

1 287
1 576
886
499
350
2 596
1 852
1 518
751
2 629
1 767
505
477
1 225
1 357
446
381
211

1 114
1 605
533
273
322
2 385
1 834
1 156
414
3 137
1 671
598
276
1 290
1 333
622
228
219

Antall medlemmer etter fylker, 2015–2019.
* Tabellen er laget etter klubbinformasjon hentet ut i 2020. Klubber som er lagt ned, vil dermed ikke dukke opp med fylkestilknytning, og et antall medlemmer
er dermed registrert uten fylke.
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Prosent endring i medlemmer fra 2015 til 2019

Prosent endring i medlemmer i fylker 2015–2019.
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Andel kvinnelige ledere i idretten
I snitt er det omkring 28 prosent kvinnelige ledere i idretten. Norges klatreforbund har
29 prosent kvinnelige ledere og ligger så vidt over gjennomsnittet for idretten.

Norges Klatreforbund

2016

2017

2018

2019

24 %

25 %

26 %

29 %

Andel kvinnelige ledere i klatring etter årstall.

Aldersfordeling styreledere i klatreklubber

Ledere i klatring fordelt på kjønn og alder 2019.
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Topptaukort og brattkort
BRATTKORT
Nye

År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

			
TOPPTAUKORT

Til sammen

Endring i %

Nye

Til sammen

Endring i %

5 062
12 467
19 595
27 221
35 754
43 694
52 937
61 734
71 685
78 641

146
57
39
31
22
21
17
16
8

60
2 400
3 138
2 718
2 684
1 625

60
2 460
5 598
8 316
11 000
12 625

4000
128
49
32
15

5 062
7 405
7 128
7 626
8 533
7 940
9 243
8 797
9 951
6 956

Antall nye brattkort og topptaukort per år, gyldige sertifiseringer til sammen, og prosent økning fra år til år.

2020

Fordeling mellom topptaukort og brattkort for 2020.
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VEDLEGG 2 – OVERSIKT OVER KOMITEER OG UTVALG
Følgende komiteer/utvalg ble valgt av Klatretinget i 2020:

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

Kontrollutvalget
Medlem: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Vara: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

Klage- og sanksjonsutvalget
Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
Varamedlem: Ole Morten Olsen, Tromsø klatreklubb
Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø

Følgende utvalgt ble opprettet av forbundsstyret i 2020:

Sikkerhetskomiteen
Leder: Odd Magne Øgreid
Medlem: Sindre Haslene-Hox
Medlem: Leiv Aspelund
Medlem: Chad Stokes (fra NKFs administrasjon)
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VEDLEGG 3 – RESULTATER OG STATISTIKK FOR NASJONALE KONKURRANSER
Kongepokal i buldring
Vinner damer: Sunniva E. Haave, Oslo klatreklubb
Vinner herrer: Jon Pål Hamre, Trondheim klatreklubb

Kongepokal led
Ikke delt ut på grunn av avlysning av NM led.
Antall deltakere i
NC/NM
Antall konkurranser
Antall juniorer
Antall seniorer
Totalt antall deltakere

2016

2017

2018

4
330
212
201

6
399
233
542

6
335
108
632

* I 2018 ble det arrangert kun én NC for junior (ikke senior) og NM i buldring.
** NM i Sogndal avlyst pga. korona.

2019
5
428
248
*443

2020
6
408
153
676

32

Norgescup og NM 2020
NC Buldring (Tromsø)
Tromsø kk
NC Buldring (Stavanger)
Bratte Rogalands Venner
NM buldring (Lillehammer)
Lillehammer kk
NC Led (Haugesund)
Haugaland kk
NC led (Molde)
Romsdals Tindegruppe
NM led, speed og para
(Sogndal) Sogndal kk**
Totalt
* Rekorddeltakelse per jan. 2021.
** Avlyst pga. korona.

Herrer

Damer

Gutter
eldre
jr.

Jenter
eldre
jr.

19

7

21

33

23

8

23

48

20

9

Gutter
yngre
jr.

Jenter
yngre		
jr.

Totalt

Totalt
junior

Totalt
senior

22

17

119

93

26

28

13

18

113

82

31

32

28

14

23

165*

97*

68

7

16

22

20

15

89

73

16

6

6

13

18

18

14

75

63

12

105

48

105

129

87

87

561

408

153
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Norgescup i buldring 2020

1. plass

2. plass

3. plass

Yngre junior jenter

Iselin Østerås,
Trondheim kk

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Camilla S. Marcussen,
Haugaland klatrelag

Yngre junior gutter

Per Ravlo-Caspersen,
Kolsås kk

Sverre Blixt,
Kolsås kk

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås kk

Eldre junior jenter

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Edel Lemvik,
BRV

Eldre junior gutter

Ørjan Røland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Tobias Reidel,
Oslo kk

Teodor Kirkebø,
Kolsås kk

Senior damer

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Bibiane Dahle Ness,
Lillehammer

Tuva Eik-Havve,
Oslo kk

Senior herrer

Jon Pål Hamre,
Trondheim kk

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Thilo Jeldrik Schröter

Norgesmesterskap i led, speed og para avlyst.
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Norgescupvinner
sammenlagt 2020

Buldring

Led

Yngre junior jenter

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Yngre junior gutter

Daniel Midtun, Drammen
kk og Trym Skuggen
Landmark, Kolsås kk

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås kk

Eldre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Eldre junior gutter

Ørjan Røland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Arne Farestveit,
Sogndal kk

Senior damer

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Senior herrer

Leo Chiba,
Tromsø kk

Leo Kjetil Bøe,
Bergen kk

Speed

Årsrapport 2021
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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.

17

Leo Ketil Bøe, vinner i seniorklassen i NM I led, speed og para i Bergen. Foto: René Sagstad.

18

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.
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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.

24

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

Herrer
Damer
Junior gutter
Junior damer
Ungdom A gutter
Ungdom A jenter
Ungdom BC gutter
Ungdom BC jenter
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
Totalt junior
Totalt senior
Total per konk.

NM
buldring
Trondheim

30
14
16
8
19
17
22
17

NC led
og para.
Tromsø

NC led
Kristiansand

NM led.
Bergen

8
2
6
3
12
13
16
8

12
6
8
4
14
15
18
17

30
18
11
5
16
23
24
16

NM speed
Bergen

NM para.
Bergen

6
5
5
3
6
7
7
3

Nasjonal
buldrekonkurranse
Lillehammer

Totalt
antall
junior og
senior

9
4
14
14

17
13
6
6
3
3
6
99
44
143

4
58
14
72

76
18
94

95
48
143

31
11
42

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.

30

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

Vedlegg B

Klage- og sanksjonsutvalget
Rapport tingperiode 2020–2022
Sanksjonsutvalget er et uavhengig organ valgt av Klatretinget. For inneværende periode sitter følgende
medlemmer i utvalget:
•
•
•
•
•

Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
Varamedlem: Ole Morten Olsen, Tromsø klatreklubb
Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø

Utvalget ble opprettet av klatretinget i 2020 og dette er første tingperiode det har vært operativt.
Klage- og sanksjonsutvalget er en instans for å forvalte Norges klatreforbunds (NKFs) utdanninger og sørge for
at trenere og instruktører som er sertifisert gjennom oss holder forventet standard. Utvalget behandler også
saker relatert til nasjonale konkurranser.
Utvalget brukte den første tiden med å få på plass mandat for utvalget.
Utvalgets mandat og hvilke saker som behandles av utvalget er utførlig beskrevet på NKFs websider:
https://klatring.no/klagesak
Her får man også informasjon om prosedyre og saksgang omkring utvalgets behandling av klagesaker.
Styret i NKF vedtok i sak 119 – 2020 Klage- og sanksjonsutvalget følgende omkring utvalget:
NS presenterte forslag til mandat for det tingvalgte klage- og sanksjonsutvalget. Styret mener mandatet er
godt, men antar som administrasjonen at det kan måtte justeres seinere ut fra erfaringer som kommer. Styret
mener anonymiserte rapporter fra saker som utvalget avgjør ikke skal offentliggjøres. Derimot er det naturlig å
legge fram en samlerapport om utvalgets arbeid for hvert klatreting, siden dette er et tingvalgt organ. Fire
mindre endringer i teksten foreslås før den legges ut: Mandatet bør skille mellom sluttbrukerkurs og
kvalifiserende kurs. Ordlyden «...kan ikke etterprøves» bør tas ut der den forekommer. Utvalget bør også ha
mandat til å endre konkurranseresultater uten å måtte kople inn styret i NKF; her som i andre klagesaker vil
styret bare fungere som siste ankeinstans. Ordet «mandat» føyes inn i overskriften før det kunngjøres for klageog sanksjonsutvalget selv.
Vedtak: Mandat og beskrevet saksgang for klage- og sanksjonsutvalget vedtas. Utvalget legger fram en rapport
for hvert klatreting, med oversikt over sin saksbehandling, antall saker av hver sakstype som er behandlet, og
hvor mange klager som er tatt og ikke tatt til følge.
Utvalget har i inneværende periode kun behandlet 1 sak. Det er uvisst om dette skyldes om utvalget er helt
nytt, eller om NKF fungere godt innenfor utvalgets klageområde. Uansett, så trekker vi den konklusjon at de
aller fleste konflikter blir løst uten at det lages en formell klagesak.
Klagesak 281121:
Prosedyre/rutine for klagebehandling under nasjonal konkurranse.

27.03.2022
Arve Stavø
Leder Klage-og sanksjonsutvalget
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Kontrollutvalgets beretning for 2020 – Norges Klatreforbund
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Norges Klatreforbund sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og forbundets anliggender forøvrig
•

•
•

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på
at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar
med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting.

Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre [ev.
administrasjon]. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2020.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon
vises til revisjonsberetning.
Regnskapet viser et overskudd på kr 1 462 549 og ved årsavslutning 2020 økte (reduserte) den frie
egenkapitalen med kr 5 657 542.
Utvalget merker seg at kundefordringer beløper seg til rundt kr 40 000. Vi antar at dette dreier seg som
småbeløp, men ber styret se på hvilke tiltak som brukes når en klubb ikke betaler og så vurdere om rutiner
for oppfølging av kundefordringer burde endres.
Utvalget er oppmerksom på at NKF bruker NIFs konsernkontoordning og ser at det gir gode
rentebetingelser. Det gir også konsernet (NIF) en cash pool å bruke av. Utvalget ser ingen problemer med å
bruke denne ordningen, men mener det er viktig med en bevisstgjøring av hva en konsernkonto innebærer
med tanke på risiko.
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av forbundet:
Kontrollutvalget er oppmerksom på at den pågående pandemien har påvirket NKFs arbeid med å nå sine
strategiske mål for gjeldende planperiode.
Kontrollutvalget har fått oversendt strategiplan og handlingsplan for NKF. Når vi går gjennom
handlingsplanen, gjør den en god jobb med å konkretisere delmål for strategiplanen. Den sier derimot lite
om hvordan NKF operasjonaliserer arbeidet. Videre er fremdriftsplanen ikke oppdatert for 2020. En
oppdatert fremdriftsplan hadde vært en fordel.
Kompetanseløftet: Kontrollutvalget leser av Årsrapporten at det har vært arbeidet systematisk med
utviklingstrapp, revidering av trenerutdanningen og øvelsesbanken Klatreøkta. Dette er i tråd med NKFs
strategiplan og utvalget syns dette ser bra ut.
Rutesetterutdanning: Det skal utdannes flere rutesettere og det foreligger planer for 2021 på dette. Vi skulle
gjerne sett hvordan dette ble jobbet med i 2020. Har det, for eksempel, vært gjort noen fremstøt mot
klatresentre som har i perioder stått tomme pga smittevern, om å bruke kapasiteten til å utdanne
rutesettere?

111 av 183

Antall trenere og instruktører: «NKF har i perioden et særlig mål om å rekruttere flere kvinner som ledere,
trenere, instruktører, rutesettere og dommere.»
Kontrollutvalget merker seg at det gjøres rede for andel kvinner i disse rollene, men vi savner å se hva
rekrutteringsarbeidet har bestått i.
Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og NKFs årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet.

Oslo og Porsgrunn, 30.06.2021

Signatur medlem 1

Signatur medlem 2

112 av 183

113 av 183

114 av 183

115 av 183

116 av 183

Vedlegg D

Årsregnskap 2021
for
Norges Klatreforbund
Organisasjonsnr. 874262722
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Resultatregnskap
Note

2021

2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

13 334 003

11 644 230

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

12 692 157
641 846

10 211 016
1 433 214

Sum finansinntekter
Finanskostnader

13 790

37 800

Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

3 313
10 477

8 465
29 335

652 323

1 462 549

652 323

1 462 549

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

ÅRSRESULTAT
OVERF. OG DISPONERINGER
Sum overf. og disponeringer

118118
av 183

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer

Sum fordringer
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2 845 449

9 290 203

10 697 710
10 697 710

10 058 941
10 058 941

6 309 865
6 309 865

5 657 542
5 657 542

4 387 845
4 387 845
10 697 710

4 401 399
4 401 399
10 058 941

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD

SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Inntektsføring

Fordringer

Skatt

Pensjonsforpliktelser

Periodiseringsregler

120120
av 183

Noter 2021
Note 1 - Tilskudd
Regnskapsposten består av:

2021

2020

Sum

8 893 620

7 479 061

Note 2 - Annen driftsinntekt
Regnskapsposten består av:

2021

Sum

4 304 632

2020

3 681 814

Note 3 - Lønnskostnad
Spesifikasjon av lønnskostnader

Totalt

121121
av 183

I år

I fjor

6 447 363

4 844 545

Noter 2021

Navn og stilling/funksjon:

2021

2020

Note 4 - Tilskudd
Regnskapsposten består av:
2021
Sum tilskudd

2020
581 196

546 154

Note 5 - Annen driftskostnad
Regnskapsposten består av:

2021

Sum

5 663 597

122122
av 183

2020

4 820 317

Noter 2021
Note 6 - Egenkapital
Egenkapital med
selvpålagte restriksjoner

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

0

6 309 865

6 309 865

Pr. 31.12.21

Note 7 - Kundefordringer

Note 8 - Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer
2021

2020

Balanseposten består av:

Sum

525 028

123123
av 183

374 422

Noter 2021

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av:

2021

Sum

3 564 646

124124
av 183

2020

3 566 627

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER
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Kontrollutvalgets beretning for 2021 – Norges Klatreforbund
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Norges Klatreforbund sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og forbundets anliggender for øvrig
•

•
•

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på
at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar
med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting.

Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra forbundets styre [ev.
administrasjon]. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2021.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon
vises til revisjonsberetning.
Regnskapet viser et overskudd på kr 652 323 og ved årsavslutning 2021 økte (reduserte) den frie
egenkapitalen med kr 652 323, til kr 6 309 865.
Utvalget merker seg at kundefordringer beløper seg til rundt kr 27 000. Vi antar at dette dreier seg som
småbeløp, men ber styret se på hvilke tiltak som brukes når en klubb ikke betaler og så vurdere om rutiner
for oppfølging av kundefordringer burde endres.
Utvalget er oppmerksom på at NKF bruker NIFs konsernkontoordning og ser at det gir gode
rentebetingelser. Det gir også konsernet (NIF) en cash pool å bruke av. Utvalget ser ingen problemer med å
bruke denne ordningen, men mener det er viktig med en bevisstgjøring av hva en konsernkonto innebærer
med tanke på risiko.
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Kontrollutvalget er oppmerksom på at også i 2021 har pandemien påvirket NKFs arbeid med å nå sine
strategiske mål for gjeldende planperiode. Utvalget syns det er gledelig å se at NKF brukte tiden godt under
gjenåpningen høsten 2021 og fikk gjennomført alle konkurranser. Videre er det godt å se at forbundet bruker
digitale løsninger der det er mulig for å opprettholde kontakt med klubbene og videreføre sitt arbeid med
strategiske mål.
Kontrollutvalget har fått oversendt strategiplan og handlingsplan for NKF. Når vi går gjennom
handlingsplanen, gjør den en god jobb med å konkretisere delmål for strategiplanen. Den sier derimot
fortsatt lite om hvordan NKF operasjonaliserer arbeidet. Videre er fremdriftsplanen ikke oppdatert for 2021.
En oppdatert fremdriftsplan hadde vært en fordel.
Kompetanseløftet: Kontrollutvalget leser av årsrapporten at NKF har ferdigstilt arbeidet med
Kompetanseløftet og at resultatet er en solid plattform for trenere og utøvere, og at de har fått en rekke
positive tilbakemeldinger på arbeidet. Dette syns vi er veldig bra å høre. I tillegg er utvalget positive til at NKF
er i gang med å videreutvikle Kompetanseløftet og ser frem til å følge utviklingen.
Paraklatring: Kontrollutvalget ønsker å berømme forbundet for å løfte paraklatringen i 2021 og syns det er
en svært positiv utvikling at det for første gang er arrangert norgescup i paraklatring.
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Rutesetterutdanning: Det skal utdannes flere rutesettere og det forelå planer for 2021 på dette.
Kontrollutvalget ser at det er utdannet kurslærere, men at det mangler administrative ressurser for å kunne
gjennomføre regionale kurs. Vi skulle gjerne visst mer om hva NKF planlegger for å innhente nødvendige
administrative ressurser. Dersom dette ikke skjer, mener utvalget at NKF må se på hvordan kurslærernes
kompetanse ikke skal gå tapt.
Antall trenere og instruktører: «NKF har i perioden et særlig mål om å rekruttere flere kvinner som ledere,
trenere, instruktører, rutesettere og dommere.»
Kontrollutvalget merker seg at dette punktet ikke gjøres rede for i årsrapporten for 2021 og spør seg om
dette rekrutteringsarbeidet er fulgt opp i 2021.
Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og NKFs årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Oslo og Porsgrunn, 05.04.2021

Signatur medlem 1

Signatur medlem 2
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Styrets økonomiske beretning 2021
Norges Klatreforbund (NKF) er en medlemsorganisasjon under Norges idrettsforbund og paralympiske
og olympiske komité (NIF). NKF er også medlem av Norsk Friluftsliv, Norsk Fjellsportforum (NF),
International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA), European Union of Mountaineering
Associations (EUMA), International Federation for Sports Climbing (IFSC) og IFSC Europe.
NKFs formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. NKF skal virke for
en sikker og naturvennlig utvikling av sporten.
Ved idrettsregistreringen i 2020 hadde forbundet 194 medlemsklubber og 25 988 aktive medlemmer.
Tall fra idrettsregistreringen i 2021 vil ikke foreligge før august 2022.
NKF har kontorlokaler på Idrettens hus, Ullevål Stadion i Oslo. Per 31/12 2021 hadde forbundet 9
ansatte fordelt på 8,1 årsverk.
-

1 generalsekretær
1 administrasjons- og arrangementsansvarlig
1 teamleder for bredde og kompetanse
4 fagkonsulenter
1 sportssjef
1 assisterende lagleder

Vi er også med på å finansiere en 50% sekretærstilling i Norsk Fjellsportforum sammen med Den Norske
Turistforeningen. Utover dette har vi i løpet av året engasjert klubbutviklere, instruktører, ruteskruere og
andre ressurspersoner gjennom oppdragsavtaler.

Forbundets styre

Forbundet styre ble valgt på klatretinget i 2020. I 2021 ble det gjennomført 8 styremøter.
Styret består av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Stein Tronstad
Hanna Bugge
Odd Magne Øgreid
Laura Guertler
Anders Kindlihagen
Matine Limstrand
Egil Arne Soldal
Andreas Eide
Linett Eriksen Birkeland

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Fortsatt drift

NKF ble stiftet i 1992 og opptatt som særforbund i NIF i 1994. Våre driftsmidler mottas hovedsakelig fra
Kulturdepartementet, spillemiddeloverskuddet til norsk idrett. Styret i NKF bekrefter, på bakgrunn av
avlagt regnskapsrapport 2021, at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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Arbeidsmiljø

NKF har som mål å holde sykefraværet under 3%. I 2021 var sykefraværet på 4 % grunnet to lengre
sykemeldingsperioder for en ansatt. Det har ikke vært registrert skader eller arbeidsulykker i forbundet i
løpet av året. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er
god, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak med betydning for arbeidsmiljøet.

Ytre miljø

NKF virksomhet vurderes ikke forurense det ytre miljø, utenom det som er knyttet til ordinær
reisevirksomhet. Gjennom vårt arbeid både innendørs og utendørs arbeider vi for sporløs ferdsel.

Likestilling

Kjønnsbalansen er ivaretatt i henhold til lov og gjenspeiles i både styret og komiteer. Det søkes å legge til
rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom
kjønnene.

Rettvisende oversikt

2021 har til blitt preget av koronapandemien, hvilket har resultert i avlysning av flere av forbundets og
klubbenes planlagte aktiviteter.
NKFs resultat er gjort opp med et overskudd på 652 323 kr. som medførte at NKF har en positiv
egenkapital på 6 309 865 kr. Det var budsjettert et planlagt underskudd på 550 000 kr.
Oslo, 17. mars 2022

_______________
Johanna Solberg
Generalsekretær

________________
Stein Tronstad
President

______________
Hanna Bugge
Visepresident

_______________
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Vedlegg E
Langsiktig målbilde for NKF (2022-2032)
Debattgrunnlag for klatretinget 2022

Innledning
Hvorfor målbilde?
Klatresporten i Norge har utviklet seg i mange stadier og i mange retninger fra fra en
tidlig begynnelse for nesten 200 år siden, også organisatorisk. For 30 år siden, i 1992, ble
Norges klatreforbund stiftet som en landsdekkende organisasjon for alle klatrere og
paraplyorganisasjon for klatreklubbene. Siden da har forbundet gjort sitt beste for å
oppfylle de lovbestemte formålene: «å fremme klatresporten i Norge og å representere den
internasjonalt» og å «virke for en sikker og naturvennlig utvikling av klatresporten».
Medlemstallet har vist en vedvarende tilvekst, og sporten selv er stadig i rask utvikling.
Hvor går veien videre?
Som en demokratisk organisasjon styres NKF av sine egne medlemmer gjennom
medlemsklubbenes representasjon på det toårlige klatretinget og det tingvalgte styret. Der
vedtas langtidsbudsjett og strategiplan for kommende tingperiode, som det så blir styrets
og administrasjonens oppgave å gjennomføre. Strategien gjelder inntil påfølgende
klatreting, som i sin tur har myndighet og frihet til å sette nye toårsmål.
Å oppnå høye mål kan ta mer enn to år. Mange utviklingsprosjekter vil gå over et lengre
tidsrom. For å sikre kontinuitet og framdrift over flere tingperioder trenger vi et mer
langsiktig styringsinstrument. Når ruta er lang, er det viktig å holde toppen i sikte selv om
veivalgene må gjøres taulengde for taulengde.
Av den grunn ønsker vi å utvikle et langsiktig målbilde for NKF, et dokument som ser ut
over tingperiodene og sier oss hvor vi ønsker å være om åtte-ti år. Noen av målene kan
synes urealistiske i dag, og veien kan være lang. Med en klar, langsiktig ambisjon blir det
lettere å sette de toårige strategiene i en større sammenheng og holde stø kurs.
Denne første utgaven av et langsiktig målbilde for NKF legges fram for klatretinget i 2022
til en åpen diskusjon – ikke til vedtak, men som en felles drøfting av hva de høye målene
skal være før vi legger strategien for de første to årene på vegen dit.
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Hva står vi for?
Hva NKF skal stå for og strebe mot er bestemt av formålsparagrafen, visjonen og verdiene.
Det lovbestemte formålet har vi gjennom mange år satt en ambisjon for gjennom en enkel
visjon:
«Lav terskel, høye mål»
Vi skal ha lav terskel: Klatresporten skal være preget av stor bredde og stort mangfold, der alle som
har lyst til å klatre får mulighet til det i et inkluderende klubbmiljø.
Vi skal ha høye mål: Forbundet selv og klatreklubbene skal være lærende og kompetente
organisasjoner som legger til rette for at flere klatrere når ambisiøse mål.

Verdiene supplerer visjonen ved å sette et normativt fundament for arbeidet. Som egne
verdier for Norges klatreforbund har vi valgt:
 Klatreglede
 Ansvar
 Inkludering
Innebygd i disse verdiene ligger det å fremme likestilling og fellesskap, sikkerhet og
sunnhet, naturvern og bærekraft. Organisasjonen selv skal også bygge på idrettenes
fellesverdier, som frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Hva vil vi oppnå?
Klatresporten er mangfoldig som livet selv. All den livsberikelsen som sporten byr på, har
inspirert til stor litteratur og kunst gjennom 200 år. Vi kan si med Zapffe at sporten er
meningsløs som selve livet, «derfor kan dens trolldom aldri dø», og samtidig observere at
tusener av klatrere stadig blir fanget av trolldommen og ledet til dypt meningsfulle
opplevelser og utfordringer – eller bare til pur bevegelsesglede.
Å bestemme en identitet og en retning for en organisasjon som skal fremme hele denne
rikdommen er en utfordring i seg selv. Vi har valgt å se det slik:
 Klatring er en naturlig bevegelsesform som alle kan finne glede i.
 Klatring er et inkluderende opplevelses-, prestasjons- og erfaringsfellesskap.
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 Klatring er inspirerende laginnsats mot høye mål.
Med det fundamentet er målet for NKF å fremme klatresporten selv, med lav terskel for alle
som vil klatre og høye mål for dem som vil satse. Vi ønsker at klatring skal være en sport
for alle, og klatring skal være toppidrett med prestasjoner på høyt nivå. Vi skal arbeide for
dette ved å styrke klatreklubbenes evne til å gi kompetente, velorganiserte og inkluderende
aktivitets-, trenings- og konkurransetilbud på egne anlegg og arenaer inne og ute. Med
grunnlag i verdiene skal vi arbeide for at aktiviteten er sunn, sikker og bærekraftig. Vi
ønsker også å være en synlig samfunnsaktør, og som idretts- og friluftslivsorganisasjon vil
vi engasjere oss i samfunnet og for klatresporten med utgangspunkt i våre egne verdier.

Målbilde
Med dette utgangspunktet faller det naturlig å sette oss mål under disse fem hovedtemaene:
1. Sterkere klatreklubber
2. Bedre toppidrett
3. Større bredde
4. Flere og bedre anlegg
5. Sikker, sunn og bærekraftig klatring
For hvert av disse temaene har vi her satt mål som sier hvordan vi ønsker at NKF og
klatresporten skal utvikle seg på lang sikt. Målene skal gi retning for de toårige
strategidokumentene som klatretinget vedtar og for det daglige arbeidet. Målene skal være
målbare ved at de beskriver en ønsket, framtidig og gjenkjennelig tilstand, men ikke ha
konkrete tall.

1. Sterkere klatreklubber
Klatreklubbene er godt organisert og har kompetente tilbud til alle klatreinteresserte.

(Klubbfellesskapet)
 Hovedandelen av de som klatrer i Norge, velger å delta i opplevelses-, prestasjonsog erfaringsfellesskapet i en klatreklubb.
 Alle klatreklubbene har organiserte tilbud inne og ute som favner alle klatrere, både
barn, ungdom, voksne og paraklatrere.
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 Klatreklubber innen alle regioner samarbeider om regionale konkurranser og
regionale klatresamlinger.

(Kompetanse og utdanning)
 NKF har et komplett og sammenhengende utdanningstilbud for god sportslig
utvikling, sunn og mangfoldig aktivitet, samt sikker og ansvarlig klatring.
 Alle klubber har tilgang til instruktører, trenere og rutesettere med utdanning på
riktig nivå etter klubbens behov.
 Alle klubber som arrangerer regionale cup-konkurranser, har tilgang til trenere og
rutesettere på nivå 2 eller høyere.
 Alle som trener barn og unge har trenerutdanning på riktig nivå.
 Alle klubber med klatrefelt ute har egne klatreinstruktører kvalifisert for å gi
grunnkurs på feltet og tilgang til klatreinstruktører på nivå 2.
 NKF er kjent som den faglige autoriteten for all grunnutdanning og kvalifiserende
utdanning innen klatring i Norge.
 NKF har eierrettighetene til kvalifiserende utdanning innen klatretrening og
innendørsklatring, og faglig styring med kvalifiserende utdanning utendørs i
samarbeid med Norsk fjellsportforum.
 Klatring inngår i lærerutdanningen, og alle skoler har minst en utdannet
klatreinstruktør i lærerstaben.

2. Bedre toppidrett
Klatring er toppidrett med prestasjoner på høyt nivå.
 Toppidretten er selvfinansierende og har ressurser til satsing i samsvar med
ambisjonene.
 Utøverne oppnår medaljer i internasjonale mesterskap og finaleplass i OL og PL.
 Et nasjonalt konkurransesystem bygd på 7 regionale cuper og norgescup er
veletablert og velfungerende. NM i klatring vises på riksdekkende fjernsyn.
 NKF har veldrevne landslag og rekrutteringslag for senior-, junior- og paraklatrere,
med støtte fra egne lagledere og et kompetent og ressurssterkt støtteapparat.
 Prestasjonsgruppe med daglig oppfølging er etablert i tilknytting til et
nasjonalanlegg for klatring.
 NKF har et sportslig planverk som sikrer gode rammer for toppidrettssatsing både
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 Det er mulig for eliteutøvere å satse internasjonalt uten å ha god privatøkonomi og
uten å flytte fra Norge.
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3. Større bredde
Klatring er en sport for alle.
 Klatresporten er et inkluderende fellesskap som speiler befolkningen, der alle med
interesse for klatring har like muligheter til å delta som utøvere og ledere, uavhengig
av kjønn, bakgrunn, identitet og funksjonsnivå.
 Rasisme, diskriminering og uetisk atferd blir ikke tolerert i klatresporten.
 Alle som ønsker å prøve klatring inne eller ute, kan finne et klubbtilbud i nærheten
av bostedet sitt.
 Klatrere på alle nivåer og i alle aldersgrupper har muligheter til å delta i
klubborganisert klatring der de bor, både ute og inne.
 Parautøvere har et tilbud på lik linje med andre utøvere.
 Alle nye klatrere tar Brattkort etter forutgående kurs, og kjenner til Brattkort som et
NKF-tilbud.
 Ungdom med klubbtilhørighet får gode muligheter til å gå videre som trener,
instruktør, rutesetter eller frivillig i klubben sin.
 Alle barn og ungdommer har muligheter til å konkurrere i breddekonkurranser
lokalt og regionalt.

4. Flere og bedre anlegg
Gode anlegg og klatrefelt er tilgjengelige for alle klubber.

(Anleggstilgang)
 Alle klubber har tilgang til egne eller klubbstyrte anlegg som er godt tilrettelagt for
sportslig utvikling der de fritt kan organisere sine aktiviteter.
 Det finnes et moderne klatreanlegg med mesterskapskapasitet i alle regioner og et
anlegg med treningsfasiliteter på elitenivå i alle fylker.
 NKF har et rammeverk som sikrer godt samarbeid mellom klatreklubber og andre
anleggseiere, både private og offentlige.
 Alle klatreklubber har tilgang til gode, utendørs klatrefelt i flere kategorier, fra
tilrettelagte og begynnervennlige til krevende.
 Alle klatresentere er sertifiserte Brattkortanlegg.
 NKF eier et eget nasjonalanlegg for klatring.
(Anleggsutbygging og atkomst)
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 NKF og Kulturdepartementets anleggsveileder og spillemiddelkriterier sikrer
finansiering og utbygging av gode og funksjonelle klatreanlegg for bredde, trening
og mesterskap.
 NKF har gode støtteordninger for utvikling av klatring utendørs.
 Alle verdifulle klatreklipper og klatreområder i Norge er kartlagt og registrert
offentlig som viktige friluftsområder.
 NKF har kompetanse og ressurser til å sikre atkomst og bruksrett til klatrefeltene
gjennom kommunale planprosesser og i utbyggingssaker.

5. Sikker, sunn og bærekraftig klatring
Klatring skal være en sikker, sunn og bærekraftig idrett.

(Verdier og bærekraft)
 NKF har etablerte rammer for bærekraftig klatresport og bidrar til at alle
klatreklubber i Norge jobber aktivt med bærekraft i sine aktiviteter.
 Alle ledere, trenere og instruktører er godt kjent med verdiene som sunn, sikker og
sporløs klatring bygger på.
 Klatresporten har en trygt etablert en sikkerhetskultur bygd på kunnskap og
egenansvar.
 NKF arbeider aktivt for at fjell- og klippeklatring kan foregå i inngrepsfri og støyfri
natur.
(Helse)
 NKF og klatreklubbene har et system for å forebygge og fange opp helseproblemer,
doping og uetisk atferd før de utvikler seg.
(Sikkerhet)
 Klatring er allment ansett som en sikker sport.
 NKF er en faglig autoritet innen klatresikkerhet og anleggssikkerhet, og driver et
kontinuerlig arbeid både alene og i samarbeid med andre organisasjoner om
utvikling og formidling av kunnskap om sikkerhet og med å forebygge
klatreulykker.
 Brattkort er en nasjonalt anerkjent ordning identifisert med NKF som sikrer at alle
som klatrer innendørs har god sikkerhetsopplæring og at alle innendørsanlegg
drives etter en høy sikkerhetsstandard.
 Alle klatreklubber har et oppdatert og aktivt HMS-system.
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Klatresporten er godt organisert og har gode ressurser
 NKF har en solid økonomi med trygg og langsiktig finansiering av både toppidrett,
breddeaktivitet, anleggsutvikling og faglig utviklingsarbeid.
 NKF har gode verktøy tilgjengelig for instruktører, trenere, rutesettere og andre
ressurspersoner i klatreklubber, som sikrer god kvalitet og en enklere
arbeidshverdag for ressurspersonene.
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1. Dette er NKF
Formål
Norges klatreforbunds 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.

Visjon
”Lav terskel, høye mål”

Hva visjonen betyr
Lav terskel: Klatresporten skal være preget av stor bredde og stort mangfold, der alle
som har lyst til å klatre får mulighet til det i et inkluderende klubbmiljø.
Høye mål: Forbundet selv og klatreklubbene skal være lærende og kompetente
organisasjoner som legger til rette for at flere klatrere når ambisiøse mål.

Verdier
Klatreglede:
Klatrere verdsetter gleden ved bevegelse, trening, lek, naturopplevelser og vennskap.
Klatrere er lekne og utforskende. Vi verdsetter mestring på alle nivåer og klatreglede
hele livet.
Ansvar:
Klatrere tar et kompetent ansvar for sin egen og andres sikkerhet. Vi tar ansvar for
naturen og utøver sporløs ferdsel. Vi tar vare på klatringens etikk og tradisjon.
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Inkludering:
Klatrere ønsker alle velkomne, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, identitet,
ambisjoner og funksjonsnivå. Vi deler av kunnskap og erfaringer, lytter til hverandre
og skaper gode fellesskap.
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2. Dette vil vi oppnå
Klatresporten har i løpet av 30 år utviklet seg fra «ekstremsport» for noen få til
folkesport. Klatring er en naturlig bevegelsesform som alle kan finne glede og
utfordring i, og med gode aktivitets-, anleggs- og konkurransetilbud gjør stadig flere
nettopp det. Sporten er nå i raskere utvikling enn noen gang. Norges klatreforbund
har den største medlemstilveksten blant de 20 største særforbundene i NIF. Mer enn
10.000 nye klatrere tar Brattkort hvert år, og klatringen finner stadig nye former.
Norges klatreforbunds oppgave er å legge til rette for at de mer enn 200
medlemsklubbene våre kan støtte opp om aktiviteten i både topp og bredde på en best
mulig måte. Det krever en målrettet innsats over lang tid, styrt av klubbene selv
gjennom sin representasjon på klatretinget.
Klatretinget styrer NKF gjennom toårige strategiplaner som gjelder for hver enkelt
tingperiode. To år er en kort styringshorisont. For å sikre at vi holder stø kurs mot
høyere mål, utvikler vi et målbilde som forteller hva vi kan oppnå for klatresporten
og NKF på ti års sikt. Med det for øye kan vi se de toårige planene som steg på ei
lengre rute og sikre at vi følger ruta. Dette dokumentet setter målene for perioden
2022–2024.

Mål
Målet for NKF er å fremme klatresporten selv, med lav terskel for alle som vil klatre
og høye mål for dem som vil satse. Klatring skal være en sport for alle, og klatring
skal være toppidrett med prestasjoner på høyt nivå. NKF skal arbeide for dette ved å
styrke klubbenes evne til å gi kompetente, velorganiserte og inkluderende
aktivitets-, trenings- og konkurransetilbud på egne anlegg inne og ute. Sammen skal
vi fremme en sunn, sikker og bærekraftig idrett. Som idretts- og friluftslivsorganisasjon skal vi engasjere oss i samfunnet og for klatresporten med
utgangspunkt i våre egne verdier.
I tråd med dette har vi formulert målene for tingperioden 2022–2024 under fem
hovedtema:
 Sterkere klatreklubber
 Bedre toppidrett
 Større bredde
 Flere og bedre anlegg
 Bærekraftig, sunn og sikker sport
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3. Slik skal vi gjøre det
Til hvert av de fem delmålene hører det et utviklingsområde, og for hvert av disse har
vi flere innsatsfelt som vi vil prioritere i perioden 2022–2024.

Sterkere klatreklubber
En god klatreklubb er et fellesskap som klatrerne på stedet ønsker å delta i.
NKF skal arbeide for at klatreklubbene kan gi kompetente tilbud til alle medlemmer,
med godt organisert klubbdrift bygd på frivillig innsats og med tilgang til
instruktører, trenere og rutesettere med utdanning på riktig nivå etter klubbens
behov. Gjennom regionalt samarbeid skal vi nå ut med kompetanse til både store og
små klubber.
NKF vil:




Utvikle og etablere et regionalt kurstilbud for utdanning av trenere,
instruktører og rutesettere.
Utvikle det regionale samarbeidet for å øke aktivitets- og kompetansetilbudet
til klubbene.
Utvikle en modell for veiledning av klubbene innen klubbutvikling og praktisk
klubbdrift.

Bedre toppidrett
Klatring skal være toppidrett med prestasjoner på høyt nivå.
NKF skal arbeide for at utøvere fra Norge oppnår OL- og PL-deltakelse, medaljer i
internasjonale konkurranser og prestasjoner på toppnivå i andre grener. NKF vil
arbeide etter en langsiktig plan for å utvikle utøvere, trenere og klubber og for å heve
konkurransenivå og prestasjoner på alle nivåer. Vi ønsker å oppnå en økonomisk
selvbærende konkurransemodell som gir flere konkurranser, mer klatring og flere
deltakere.
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NKF vil:





Sikre bedre finansiering og større ressurser til junior-, senior- og
paralandslagene.
Iverksette sportslig plan (2022–2026).
Starte videreutvikling av konkurransemodellen for nasjonale konkurranser
med sikte på økt konkurransetilbud og bærekraftig økonomi.
Videreutvikle kompetansetilbudet innen toppidrett, med vekt på
dommerutdanning, trener 3 og rutesetter 3.

Større bredde
Klatring skal være en sport for alle.
NKF skal arbeide for at alle kan finne et tilbud om klatreaktivitet i trygge og
stimulerende klubbmiljøer og nå høye mål i egen klatring. Vi vil at klatresporten skal
være et inkluderende fellesskap der rasisme, diskriminering og uetisk atferd ikke blir
tolerert, og der alle med interesse for klatring får like muligheter til å delta både som
utøvere og ledere, uavhengig av kjønn, bakgrunn, identitet og funksjonsnivå. NKF vil
arbeide for at alle klubber har tilbud om organisert klatring for barn og ungdom, både
ute og inne. Vi ønsker å inspirere unge klatrere til å utvikle seg innen fjell- og
uteklatring.
NKF vil:





Styrke inkluderingen i klatresporten gjennom å:
 bedre kjønnsbalansen blant trenere, instruktører, rutesettere og ledere
 videreutvikle tilbudet for paraklatrere
Utvikle grunnlag for et bedre, klubbdrevet aktivitetstilbud utendørs, med
hovedvekt på barn og ungdom.
Videreutvikle det regionale konkurranse- og treningstilbudet innendørs for
barn og ungdom.

Flere og bedre anlegg
Gode anlegg og klatrefelt skal være tilgjengelige for alle klubber.
NKF ønsker moderne, klubbstyrte klatreanlegg som gir muligheter til å utforske alle
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klatregrener sammen med klatrere i alle aldre og på alle funksjonsnivåer. NKF skal
arbeide for at alle klubber har tilgang til egne klatrefelt ute og klatreanlegg inne der
de fritt kan organisere sine egne aktiviteter, enten i egne anlegg eller gjennom gode
avtaler med kommunale og private anlegg. Nye klatreanlegg må bygges i samsvar
med moderne anleggskrav.
NKF vil:




Etablere et prosjekt for å arbeide fram et nasjonalanlegg for klatring.
Revidere NKFs anleggsstrategi og arbeide politisk for offentlig prioritering av
klatreanlegg, inkludert gjennom mer treffsikre spillemiddelkriterier.
Arbeide fram en støtteordning for utvikling av klatring utendørs, med vekt på
oppgradering av klatrefelt, sikring av atkomst og etablering av
begynnervennlige felt.
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Sikker, sunn og bærekraftig klatring
Klatring skal være en sikker, sunn og bærekraftig idrett.
Vi skal fremme en kompetent og positiv sikkerhetskultur bygd på kunnskap og
egenansvar. NKF skal være et ”reint særforbund”, fremme en sunn prestasjonskultur
og arbeide for å forebygge helseproblemer i klatring. Med utgangspunkt i egne
verdier skal vi engasjere oss i og for samfunnet rundt oss ved å arbeide for en åpen,
sunn, sikker og inkluderende idrett og for å ivareta norsk utendørs klatretradisjon.

Sikkerhet
NKF vil:
 Senke ulykkesfrekvensen i klatring og unngå alvorlige ulykker i forbindelse
med aktiviteter i regi av forbund eller klatreklubber.
 Samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt om
ulykkesregistrering og forebygging.
 Holde
en
åpen
sikkerhetskonferanse
for
erfaringsdeling
og
kunnskapsformidling minst annethvert år.
 Sørge for at alle klubber har et oppdatert HMS-system.
Bærekraft
NKF vil:
 Gjennomgå bærekraftsmålene og utarbeide et plan for hvordan disse kan
innarbeides i virksomheten.
Interessearbeid
NKF vil:
 Sikre norske klatreinteresser internasjonalt gjennom det internasjonale
forbundet for sportsklatring (IFSC) og den internasjonale klatre- og
fjellsportføderasjonen UIAA.
 Engasjere oss i nasjonale samarbeidsorganer som NIF og Norsk friluftsliv.
 Støtte opp om Norsk fjellsportforum som samarbeidsforum og
interessefellesskap for norske organisasjoner engasjert i fjell- og klippeklatring.
 Verne om allemannsretten og styrke klatring som en del av den gjennom
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samarbeid med Norsk friluftsliv og klatreklubbene.
 Arbeide for å ta vare på mulighetene for klatring i urørt og støyfri natur ved å
engasjere oss i plan- og inngrepssaker og politiske saker som berører
klatreområder og viktige naturområder.
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4. Dette skal hjelpe oss å få det til
Brattkort
Videreutvikling av Brattkortordningen er et langsiktig arbeid som vil fortsette i
perioden 2022–2024. NKF vil forbedre den sikkerhetsmessige effekten av ordningen
og befeste Brattkort som nasjonal ordning for alle klatreanlegg, øke klatreanleggenes
nytte og forbedre klatrernes brukeropplevelse. NKF ønsker å styrke Brattkort som
merkevare og utvikle ordningen slik at den øker nye klatreres interesse for å søke
klubbmedlemskap.
Økonomi og finansiering
NKF vil kontinuerlig arbeide for å sikre gode rammevilkår for utvikling av
klatresporten og organisasjonen. I tingperioden vil vi legge vekt på å bedre
rammevilkårene for landslagene. For å styrke finansieringsgrunnlaget for toppidrett
og konkurranser skal vi arbeide for å knytte til oss nye sponsorer og
samarbeidspartnere som deler NKFs verdigrunnlag. Vi skal fortsette med å søke
ekstern finansiering til prosjekter som støtter opp om strategien.
Kommunikasjon og marked
NKF skal opprettholde en god og effektiv kommunikasjon med våre klubber og
medlemmer. NKFs kommunikasjonsstrategi og grafiske profil skal revideres med
sikte på økt synlighet og god markedsføring av NKF, utøverne, klubbenes aktiviteter
og klatring generelt i Norge. Vi vil rette oppmerksomhet mot vår egen
rettighetsforvaltning og utvikle vilkår for å bruke NKFs faglige og kvalifiserende
tilbud.
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Innspill på høringsutkast til strategi for
Norges klatreforbund 2022-2024
Fra Kolsås Klatreklubb

Generelle innspill
Kolsås klatreklubb (KK) har gått gjennom NKF sitt forslag til strategi for årene 2022-2024. Vi stiller oss
bak de fem delmålene NKF setter seg for de to neste årene. Fire av disse målene kjenner klubben
igjen fra forrige periode. Et femte mål er nytt for perioden 2022-2024: Sikker, sunn og bærekraftig
klatring. KK støtter en oppmerksomhet på bærekraft i aktivitetene til klatreforbundet for den neste
perioden.

Innspill til del 3. Slik skal vi gjøre det
Sterkere klatreklubber
Her nevnes det følgende som et av tre innsatsfelt:
-

Starte arbeid med en modell for veiledning av klubbene innen klubbutvikling og praktisk
klubbdrift.

KK mener dette er lite ambisiøst og ønsker en mer proaktiv holdning på dette området. Vi foreslår å
omformulere setningen til:
-

Utvikle en modell for veiledning av klubbene innen klubbutvikling og praktisk klubbdrift.

Bedre toppidrett
KK viser her til nylig innsendt brev fra klubben som oppsummerer 2021 sesongen og NKF sin
internasjonale konkurransesatsing, og ber NKF om å se hen til dette i ferdigstillelsen av strategien

Større bredde
KK ser det som positivt at NKF vil styrke inkluderingen i klatresporten. De to underpunktene om å
bedre kjønnsbalansen og å videreutvikle tilbudet for paraklatrere, er klare, tydelige og konkrete
utviklingsområder. Det siste om å fremme mer inkluderende klatreaktivitet oppfatter vi som mindre
konkret, og foreslår at dette blir omformulert til en mer forståelig og konkret aktivitet på lik linje
med de to foregående.
Det er også litt uklart hva som ligger i punktet om at NKF vil utvikle aktivitetstilbudet utendørs (med
hovedvekt på barn og ungdom). Det er først og fremst klubbene som står for aktivitetstilbudet. KK
stiller seg derfor spørsmålet om dette punktet handler om at NKF vil starte egne satsinger med
aktivitetstilbud utendørs for barn og ungdom, eller om det egentlig handler om at NKF vil legge til
rette for at klubbene skal kunne drive aktivitet utendørs for barn og ungdom. I så fall bør dette
komme tydeligere fram.
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Sikker, sunn og bærekraftig klatring
KK stiller seg bak at «sunn klatring» er med som utviklingsområde. Hva som ligger i «sunn» er
imidlertid i liten grad presisert utover at «… NKF vil fremme en sunn prestasjonskultur». KK mener
dette kunne vært utdypet i ulike utviklingsområder. KK mener videre at det som handler om «sunn
klatring» kan vurderes flyttet til delen som omhandler toppidrett.

Innspill til del 4. Dette skal hjelpe oss å få det til
Brattkort
NKF ønsker å styrke BK som merkevare og utvikle ordningen slik at den øker nye klatreres interesse
for å søke klubbmedlemskap. KK mener intensjonen er god, men vi tror det først og fremst er andre
forhold som vil avgjøre om nye klatrere søker seg mot klubbene.

Avsluttende innspill
Avslutningsvis ønsker KK å kommentere at utkastet til strategiplan sier lite om prioriteringer dersom
man skulle havne i en situasjon der ressursene ikke skulle strekke til for å arbeide med samme
tyngde på alle innsatsfeltene. Dette bør tydeliggjøres.
Helt til slutt vil vi fremme et generelt innspill som går på prosess. Ved høringen av strategiutkast for
strategiperioden 2020-22 i forkant av forrige klatreting spilte Kolsås inn følgende:
«Kolsås Klatreklubb mener en evaluering av forrige strategi bør ligge til grunn for den nye strategien. Vi antar
styret og administrasjonen i NKF har gjort seg refleksjoner på dette området, men mener disse i større grad bør
synliggjøres for klubbene slik at det blir tydeligere hva NKF har gjort seg av læring og erfaringer i forrige
strategiperiode, og hvordan dette har informert utkastet til ny strategi.»

I sakspapirene til forrige klatreting kommenterte styret i NKF dette innspillet som følger:
«Evalueringen av gjeldende strategi vil komme i tingrapporten».

Det at tingrapporten deles på tinget ville ikke være til hinder for at det sammen med høringsutkastet
deles noen tentative vurderinger og refleksjoner knyttet til måloppnåelse i forrige periode. En form
for evaluering/vurdering må jo ha vært gjort innen utkastet til strategiplan ble laget, ellers sies det
implisitt at strategiutkastet er laget uten at NKF har reflektert over den forrige perioden. Vårt forslag
er at det lages et følgedokument til strategiutkastet der disse vurderingene synliggjøres for
klubbene. Dokumentet bør inneholde en kort vurdering av i hvilken grad målene fra forrige periode
er nådd og en vurdering av om tiltak bør videreføres eller ikke. Nye tiltak bør også begrunnes.
Ettersom klubbene ikke er oppdatert på alt av arbeid som foregår i styre og administrasjon i NKF ville
et slikt følgedokument gitt verdifull bakgrunnsinformasjon som ville gjort det lettere for klubbene å
gi meningsfulle innspill til strategiutkastet.

På vegne av Kolsås klatreklubb
Bjørn Omsland, styreleder
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21.02.2022
Hei,
Vi har sett på høringsutkastet på styremøte i Trondheim Klatreklubb, og synes at her er det mange
gode visjoner.
Det er likevel én ting vi savnet i strategiplanen:
Dere skriver om satsing på bredde og topp (landslag) (og dette er bra), men vi tolker det som at det
er noen som faller utenfor. Hva med de som konkurrerer i mesterskap og cupper, men som ikke
havner på pallen? De som ikke helt faller under bredde-kategorien, men heller ikke er eliteutøvere?
Varm hilsen
Andreas Hauge Larsen
styreleder Trondheim Klatreklubb
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Vedlegg G
LANGTIDBUDSJETT NORGES KLATREFORBUND
2023 OG 2024
2022
Avdeling

Inntekter

Avd. 1 Inntekter

kr

Avd. 2 Administrasjon og drift

Utgifter

8 250 000,00

kr

kr

-

Resultat

180 000,00

kr 8 070 000,00

kr 5 800 323,00

-kr 5 800 323,00

Avd. 3 Styret/politisk arbeid

kr

100 000,00

kr

735 000,00

-kr

635 000,00

Avd. 4 Toppidrett junior (delvis øremerka midler)

kr

779 000,00

kr 1 285 000,00

-kr

506 000,00

Avd. 5 Toppidrett senior (delvis øremerka midler)

kr

918 000,00

kr 1 398 000,00

-kr

480 000,00

Avd. 6 Bredde, kompetanse og para (øremerka midler)

kr

5 615 000,00

kr 5 615 000,00

kr

Avd. 7 Klatring utendørs (øremerka midler)

kr

1 201 823,00

kr 1 032 000,00

kr

169 823,00

Avd. 8 Sikkerhet

kr

86 500,00

kr

480 000,00

-kr

393 500,00

-

kr

205 000,00

-kr

205 000,00

Avd. 9 IT, marked og kommunikasjon

kr

-

Avd.10 Nasjonale og nordiske konkurranser (delvis øremerka midler)

kr

90 000,00

kr

730 000,00

-kr

640 000,00

Avd.11 Anlegg

kr

355 000,00

kr

445 000,00

-kr

90 000,00

TOTALT*

kr 17 395 323,00

kr 17 905 323,00

-kr

510 000,00

1

*1 Budsjettet i 2022 er planlagt med et underskudd på 510 000 kr, på grunn av overføring av ubrukte midler på toppidrett junior og senior som en følge av redusert
landslagsaktivitet under korona pandemien.
2023
Avdeling

Inntekt
8 700 000,00
-

2024

Utgift

Resultat

Inntekt

Utgift

Resultat

kr
300 000,00
kr 6 000 000,00

kr 8 400 000,00
-kr 6 000 000,00

kr 9 000 000,00
kr
-

kr
kr

300 000,00
6 200 000,00

kr 8 700 000,00
-kr 6 200 000,00

kr
kr

750 000,00
900 000,00

-kr
-kr

650 000,00
100 000,00

kr
kr

100 000,00
850 000,00

kr
kr

750 000,00
1 000 000,00

-kr
-kr

650 000,00
150 000,00

Avd. 1 Inntekter
Avd. 2 Administrasjon og drift

kr
kr

Avd. 3 Styret/politisk arbeid*2
Avd. 4 Toppidrett junior*3

kr
kr

100 000,00
800 000,00

Avd. 5 Toppidrett senior*4
Avd. 6 Bredde, kompetanse og para*5

kr
kr

300 000,00
3 600 000,00

kr
800 000,00
kr 3 600 000,00

-kr
kr

500 000,00
-

kr
kr

300 000,00
3 800 000,00

kr
kr

850 000,00
3 800 000,00

-kr
kr

550 000,00
-

Avd. 7 Klatring utendørs
Avd. 8 Sikkerhet

kr
kr

1 200 000,00
50 000,00

kr 1 000 000,00
kr
350 000,00

kr
-kr

200 000,00
300 000,00

kr
kr

1 200 000,00
50 000,00

kr
kr

1 000 000,00
350 000,00

kr
-kr

200 000,00
300 000,00

Avd. 9 IT, marked og kommunikasjon
Avd.10 Nasjonale og nordiske konkurranser

kr
kr

150 000,00

kr
kr

300 000,00
850 000,00

-kr
-kr

300 000,00
700 000,00

kr
kr

200 000,00

kr
kr

300 000,00
900 000,00

-kr
-kr

300 000,00
700 000,00

Avd.11 Anlegg

kr

300 000,00

kr

350 000,00

-kr

50 000,00

kr

300 000,00

kr

350 000,00

-kr

50 000,00

TOTALT

kr 15 200 000,00

kr 15 200 000,00

kr

kr 15 800 000,00

kr

-

kr 15 800 000,00

*2 Det er avsatt 5000 kr. til kontrollkomitéen, og 5000 kr. til valgkomitéen sitt arbeid på avd. 3.
*3 Se *1 I 2023 og 2024 er det ikke planlagt overføring av ubrukte midler.
*4 Se *1 I 2023 og 2024 er det ikke planlagt overføring av ubrukte midler. I 2022 har vi fått en tildeling fra Sparebankstiftelsen på 600 000 kr. til å utvikle testbatteri.
*5 I 2022 er det gitt tillatelse fra KUD å overføre ubrukte post 3 midler fra 2021 (1,5 million) på grunn korona pandemien. I tillegg har alle særforbund mottatt en ekstra
tildeling (500 000 kr.) I 2023 og 2024 er det ikke tatt høyde for overføring av ubrukte post 3 midler.
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Vedlegg H
Norges Klatreforbund
Forsikringsbevis og vilkår utøver 01.01.2023 – 31.12.2023

forsikringsnummer:xxxxxxxxxx
OPPSTART UTREDNING / BEHANDLING
Selskapet godkjenner/bestiller utredning
Selskapet godkjenner/bestiller behandling

Grunnforsikring
så raskt som mulig etter skade er meldt elektronisk*)
så raskt som mulig etter skade er meldt elektronisk

Utredning og behandling av akutt ulykkesskade/idrettsskade
Dekning (beløp angitt i kroner)
Grunnforsikring,
Trening og
konkurranser
Idrettens skadetelefon
JA
Meld skaden elektronisk på www.gjensidige.no eller
www.Idrettshelse.no

Engangsforsikring
konkurranser
JA

5.1.1

Godkjent utredning/ behandling
Godkjent utredning /behandling av offentlig
godkjent behandler, offentlig og privat
lege/sykehus. Bildediagnostikk.

5.1.2

Operasjon utført av offentlig godkjent
behandler. Ortose foreskrevet av godkjent
behandler

100 000

100 000

5.1.3

Godkjent behandling etter operasjon
Godkjent behandling av offentlig godkjent
behandler, offentlig og privat lege/sykehus.
Styrke- og funksjonstest.

15 000

10 000

5.1.4

Tannskader

50 000

50 000

5.1.5

Belastningsskade omfattes

JA, som akuttskade

NEI

5.1.6

15 000

4 000

5.1.7

Reiseutgifter
(Dekker reiseutgifter for en foresatt for barn
under 18 år/ledsager av medisinske grunner
uansett alder)
Ansvar

3 000 000

3 000 000

5.1.8

Spiseforstyrrelse

25 000

-

5.1.9

Psykologisk førstehjelp/krisehjelp
(per 12 måneders periode)

Inntil 10 timer

Inntil 10 timer

Classified: General Business
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15 000

Egena
ndel

10 000

1000

Ingen

Dekning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkesskade/idrettsskade
Dekning (beløp angitt i kroner)
Erstatning ved ulykkes dødsfall

5.2
5.3

•
•
•
•

Forsikringssum
100 000

Erstatning ved 100% varig medisinsk invaliditet
Erstatningen reduseres ved lavere invaliditetsgrad
Medisinsk invaliditetsgrad under 10 % gir ikke erstatning.

400 000

*) Normalt vil det gå en-tre dager før saken starter.
Det trekkes kun én egenandel per skadetilfelle.
Dekker behandling av belastningsskader i henhold til vilkår, se punkt 5.1.5.
Beskrivelse av tidligste oppstart gjelder ikke for 5.1.1) Akuttskader og 5.1.4) Tannskader.

Forsikringsperiode
Forsikring gjelder fra 01.01.2023 – 31.12.2023. Forsikringen fornyes ikke automatisk og gjelder fra
betalingstidspunktet fram til utløpet av forsikringstiden.

Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter all organisert klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller Norges
Klatreforbund, samt egentrening innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt (ref. pkt. 2.1.c), for
lisensierte utøvere eldre enn 13 år.

Sikkerhetsforskrifter – hva idrettsutøveren selv har ansvar for
Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder særforbundets gjeldende regler for
startberettigelse og kamp- og konkurranseregler for særidretten, jf. I henhold til kapittel 6-2 og 14-2 i lov for
NIF og Olympiske komite. Har sikrede ikke overholdt disse bestemmelsene, kan retten til erstatning helt eller
delvis falle bort etter Forsikringsavtaleloven § 13-9.

Frist for å melde skade
Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold melde skaden slik at vedkommende kommer under behandling så
tidlig som mulig. Skade/krav må meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til
erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, ellers bortfaller retten til erstatning.

Hvordan melde skade?
Skade skal melde elektronisk på:
www.idrettshelse.no
https://www.gjensidige.no/idrettsforsikring

Forsikringen dekker utredning og behandling slik:
FASE 1 – Akutt:

Classified: General Business
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Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt. Påløpte utgifter før
man kommer i kontakt med Idrettens Skadetelefon, i praksis egenandeler ved offentlig
behandling, dekkes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.
Ring Idrettens Skadetelefon på 987 02 033 hvis du har behov for hjelp.

FASE 2 – Utredning:
-

Skade skal deretter meldes elektronisk til Gjensidige.no eller IHS/Skadetelefonen.
IHS/skadetelefonen hjelper deg videre med utredning og behandling.
Det som dekkes som utredning er: bildediagnostikk (MR, CT, ultralyd, Røntgen) og utredning
hos legespesialist/idrettslege.
Deretter blir det foretatt en vurdering på om skaden/ulykkes dekkes av forsikringen.
Uavhengig av om du får dekning i forsikringen vil du deretter bli kontaktet av Idrettens
Skadetelefon som tilbyr deg hjelp til å bestille utredning i et kvalitetssikret idrettsmedisinsk
behandlernettverk.
Dine skadeopplysninger blir deretter vurdert av en fysikalskmedisiner eller aut. idrettslege
NIMF som fastsetter videre utredning og behandlingsløp. Ved behov vil det bli gjennomført en
konsultasjon. Dette er obligatorisk før videre henvisning.
Forsikringen dekker inntil beløpene angitt forsikringssum for utredningen det er henvist til.
Godkjent utredning betyr ikke at påfølgende behandling også er godkjent. Behov for
behandling vurderes på nytt av Skadetelefonen etter gjennomført utredning

FASE 3 – Behandling:
-

-

All videre behandling skal avtales via og bestilles av Idrettens Skadetelefon etter
forhåndsgodkjenning av Idrettens Helsesenter. Du får da tilgang til et kvalitetssikret
idrettsmedisinsk behandlernettverk.
Avhengig av utredningen avtales tid for relevant behandling. Forsikringen dekker inntil
beløpene angitt forsikringssum for behandlingen det er henvist til. Selskapets
forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning.
Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt av Idrettens
Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til forsikringen. Kostnaden vil
da bli belastet deg direkte.
Det som dekkes som behandling er: offentlig godkjent behandler, offentlig og privat
lege/sykehus. Styrke- og funksjonstest.
Forsikringen dekker utredning og behandling i Norge. Det kan gjøres unntak etter vurdering.

Sikkerhetsforskrifter
•
•

•

Alle utøvere må ha gyldig /betalt forsikring for å være forsikret.
Forsikringen gjelder bare for aktivitet i den klubben man er registrert. For aldersgruppen under
13 år er det ikke krav til registrering, men dokumentasjon på deltakelse fra klubb.
Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre anbefalt medisinsk behandling,
eller starter idrettsaktiviteten for tidlig etter skade, kan dette medføre at forsikringen ikke
dekker videre behandling. Man anses for å være frisk når man enten er friskmeldt av lege /
behandler, eller har deltatt i konkurranser.

Reklamasjon og klage
Dersom du mener at vi har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør.
Du kan kontakte:
Gjensidige Forsikring Kundeombudet

Classified: General Business
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E-post: kundeombudet@gjensidige.no
Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo
Finansklagenemda,
E-post: firmapost@finkn.no
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo

Vilkår fra 01.01.2023
I tillegg til forsikringsbevis og dette vilkår gjelder:
-

Generelle vilkår
Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkåret.
Forsikringsbeviset/avtalen og eventuelle spesifikasjoner gjelder foran vilkåret.
Gjensidige kan foreta vilkårsendringer fra hovedforfall.

1. Definisjoner
1.1 Sikrede
Med sikrede menes den person hvis liv eller
helse forsikringen er knyttet til.
1.2 Sikredes ektefelle
Med ektefelle menes person som har inngått
lovformelig ekteskap med sikrede. Likestilt
med ektefelle er en som har inngått registrert
partnerskap med sikrede. En person regnes
ikke som forsikret ektefelle lenger enn til det
tidspunkt der det er avsagt dom for – eller gitt
bevilling til – separasjon eller skilsmisse, selv
om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig. Tilsvarende gjelder ved registrert
partnerskap.
1.3 Sikredes samboer
Med samboer menes person som – når
forsikringstilfellet inntreffer – den sikrede
lever sammen med i ekteskapslignende eller
partnerskapslignende forhold hvis det av
Folkeregisteret fremgår at vedkommende har
hatt samme bopel og felles barn med sikrede.
Når registrering i Folkeregisteret ikke
Classified: General Business

foreligger, er vedkommende likevel å anse
som sikredes samboer dersom andre bevis
gjør det åpenbart at betingelsene i foregående
setning er oppfylt.
Dette gjelder likevel ikke dersom det, på
tidspunktet når forsikringstilfellet inntreffer,
foreligger forhold som er til hinder for at lovlig
ekteskap eller registrert partnerskap kan
inngås.
Et samboerforhold anses som opphørt ved
utløpet av den dag partene flytter fra
hverandre, selv om dette ikke er meldt til
Folkeregisteret.
1.4 Vilkår for utbetaling - forsikringstilfellet
For ulykke og idrettsskade inntreffer
forsikringstilfellet på det tidspunktet skaden
inntraff.
For belastningsskade inntreffer
forsikringstilfellet ved første behandling av
lege fysioterapeut o.l.
Kriteriene må være oppfylt i
forsikringsperioden.
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2. Hvem forsikringen omfatter og
hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen omfatter all organisert
klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller
Norges Klatreforbund, samt egentrening
innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt (ref.
pkt. 2.1.c), for lisensierte utøvere eldre enn 13
år.
Forsikringen gjelder hele verden. Det kreves
medlemskap i Folketrygden og medlemskap i

klubb organisert i Norges Klatreforbund.
2.1 Organisert idrettsutøvelse

Under direkte reise til/fra organisert
idrettsutøvelse, jf. punkt 2.1 dekker
forsikringen ulykkesskade jf. punkt 4.1 c.
Forsikringen dekker kun utgifter som ikke kan
kreves fra annet hold.
2.3 Opphold
Ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i
forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf
punkt 2.1 dekker forsikringen ulykkesskade jf.
punkt 4.1 c.

Forsikringen gjelder under organisert
idrettsutøvelse av den idrett som
forsikringsavtalen omfatter, samt
treningsøvelser som naturlig hører sammen
med denne i regi av klubben.

Under reise som foregår utenfor utøverens
hjemsted, gjelder forsikringen også under
oppholdet - dog høyst en uke før første, og tre
dager etter siste konkurransedag /
treningssamling - enten utøvere reiser samlet
eller hver for seg.

a) Under konkurranser, oppvisninger
b) Under all organisert fellestrening i
klatrehall, klatrefelt ute eller annen
treningsfasilitet/ idrettshall relevant for
idretten
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av
instruktør
d) Relevant egentrening i innendørs
klatrehall eller utendørs etablert
klatrefelt, som naturlig inngår i planlagt
treningsaktivitet.
e) i treningstøy som naturlig inngår i et
planlagt treningsprogram fra din trener.
f) All oppvarming og nedjogging i forbindelse
med aktivitetene under punktene a) til og
med d) ovenfor.
g) For dommere er også egentrening
omfattet.

3. Hva forsikringen kan omfatte
3.1 Godkjent utredning/behandling hos
offentlig godkjent behandler,
bildediagnostikk (5.1.1)
3.2 Operasjon, ortose (5.1.2)
3.3 Godkjent behandling etter operasjon hos
offentlig godkjent behandler styrke- og
funksjonstest (5.1.3)
3.4 Tannskader (5.1.4)
3.5 Belastningsskader (5.1.5)
3.6 Reiseutgifter (5.1.6)
3.7 Ansvar (5.1.7)
3.8 Spiseforstyrrelse (5.1.8)
3.9 Psykologisk førstehjelp/krisehjelp (5.1.9)
3.10 Erstatning ved ulykkes dødsfall (5.2)
3.11 Erstatning ved varig skade som
medfører livsvarig medisinsk invaliditet
på minst 10 % (5.3)

Under slik organisert idrettsutøvelse
dekker forsikringen idrettsskade jf. punkt
4.1.a.
2.2 Reise
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4. Hvilke skader selskapet svarer for og
hvilke begrensninger som gjelder
4.1 Hvilke skader selskapet svarer for
a) Idrettsskade, akutt skade på legemet som
oppstår plutselig og uforutsett og som
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inntreffer i forsikringstiden i forbindelse
med organisert idrettsutøvelse, jfr. punkt
2.1. Skade på sinnet for eksempel sjokk,
regnes ikke som idrettsskade, med mindre
det samtidig er oppstått legemsskade som
medfører livsvarig og erstatningsmessig
invaliditet.
b) Belastningsskade. Forsikringen omfatter
skader som kommer gradvis som følge av
langvarig belastning eller slitasje under
organisert idrett og trening. Herunder
omfattes også frostskader og/ eller
gassforgiftninger som ikke skjer akutt, se

punkt 5.1.6.
c) Ulykkesskade, skade på legemet
forårsaket ved en plutselig ytre fysisk
begivenhet – ulykkestilfelle – som
inntreffer i forsikringstiden i forbindelse
med reise jf. punkt 2.2 og opphold jf.
punkt 2.3. Skade på sinnet for eksempel
sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med
mindre det samtidig er oppstått
legemsskade som medfører livsvarig og
erstatningsmessig invaliditet. I tillegg
dekkes plutselige og uforutsette skader
som skyldes:
- fall som ikke er forårsaket av sykdom
- vridningsskader av kne og ankel
- Brudd (fraktur) i skulder, arm,
håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg,
ankel eller hælbein, som følge av hard
og/eller feil landing etter hopp

Hvis det kan antas at sykdom/
sykdomsdiagnose sammen med skaden har
medvirket til den sikredes død, invaliditet eller
behandlingsutgifter, kan erstatningen settes
ned. Den nedsettes i forhold til den betydning
sykdommen/sykdomsdiagnosen har hatt for
dødsfallet, invaliditeten eller
behandlingsutgiftene.
4.4 Skade ved medisinsk behandling eller
bruk av medikamenter
Forsikringen gjelder ikke skade forårsaket ved
medisinsk undersøkelse, behandling og
lignende eller ved inntak av medikamenter
med mindre den sikrede er blitt behandlet på
grunn av en skade som selskapet svarer for.
Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade
forårsaket ved bruk av medikamenter som
omfattes av WADAs dopingliste.
4.5 Forsettlig fremkalling av
forsikringstilfellet
Selskapet dekker ikke selvmord eller forsøk på
selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom
kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette
skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak
– og ikke en sinnslidelse.
4.6 Grov uaktsom fremkalling av
forsikringstilfellet.
For sikrede som er fylt 16 år gjelder:

4.2 Særlige aktiviteter
Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for
skade som skyldes deltakelse i dykking med
tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp
med motorkjøretøy/fartøy, luftsport,
fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter.
4.3 Skade som er påvirket av
sykdom/sykdomsdiagnose
Plager som i hovedsak skyldes
sykdom/sykdomsdiagnose dekkes ikke.
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Har den sikrede grovt uaktsomt fremkalt
forsikringstilfellet eller økt skadens omfang,
kan selskapets ansvar settes ned eller falle
bort. Det samme gjelder dersom den sikrede
grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet
gjennom overtredelse av en
sikkerhetsforskrift.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på
skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i
selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse
eller bortfall av ansvaret vil få for den som har
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skadelidte selv bestemme om foresatte
skal informeres.

krav på forsikringen eller for andre personers
om er økonomisk avhengige av han eller
henne og forholdene ellers.

e) Den som ved et skadeoppgjør gir uriktige
eller ufullstendige opplysninger, kan
miste ethvert erstatningskrav mot
selskapet både under denne og andre
forsikringsavtaler i henhold til FAL 18-1.
f) Sikrede har krav til renter av
erstatningsbeløp jf FAL 18-4.
g) Kan det antas at tilstanden vil bli bedret
ved operasjon eller annen behandling –
og den sikrede uten rimelig grunn vegrer
seg for å underkaste seg behandling –
skal det likevel ved fastsettelse av endelig
invaliditetsgrad tas hensyn til den
mulighet for forbedring som slik
behandling kan antas å ville ha medført, jf
FAL 13-12.
h) Retten til erstatning bortfaller hvis ikke
undersøkelsen, behandlingen og
operasjonen er skriftlig forhåndsgodkjent
av Idrettens Skadetelefon. Akutte skader
som medfører risiko for liv og helse rettes
direkte til legevakten.

I andre tilfeller enn de som er nevnt i første
ledd kan selskapet ikke påberope seg at
sikrede uaktsomt har fremkalt
forsikringstilfellet. Selskapet kan ikke
påberope reglene i første ledd dersom sikrede
på grunn av alder eller sinnstilstand ikke
kunne forstå rekkevidden av sin handling.
4.7 Gjensidiges regressadgang mot
skadevolder
Gjensidige har rett til regress mot ansvarlig
skadevolder for utbetalt erstatning, jf Lov om
skadeserstatning § 3-7 og Lov om
yrkesskadeforsikring § 8.

5. Skadeoppgjør
a) Den som vil fremme krav mot selskapet
skal gi selskapet de opplysninger som er
tilgjengelige for han eller henne, og som
selskapet trenger for å kunne ta stilling til
kravet og utbetale erstatning.
b) Ved skade må den sikrede snarest søke
lege, underkaste seg regelmessig
behandling og følge leges forskrift.
c) Skade skal melde elektronisk på:
https://www.gjensidige.no/skade/idrettsforsikring

d) skal inneholde sikredes fødselsnummer
og personnummer.
På forespørsel skal skaden kunne
bekreftes av lagleder /trener /oppmann.
Så snart meldingen er mottatt av
selskapet, blir det registrert skadesak med
eget skadenummer.
Orientering vil bli sendt til den som er
skadet. For barn som er fylt 16 år, så kan
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i)

Forsikringen dekker nødvendig medisinsk
behandling av skaden i inntil 2 år fra
skadedagen.

5.1 Forsikringssum og egenandel
Forsikringssum og egenandel for den enkelte
dekning fremgår av forsikringsbeviset. Det
belastes kun en egenandel pr. skadetilfelle.
5.1.1 Godkjent utredning/behandling hos
offentlig godkjent behandler,
bildediagnostikk
Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for utredning og behandling hos offentlig
godkjent behandler og/eller styrke- og
funksjonstest som er bestilt av Idrettens
Skadetelefon. Forsikringen dekker
bildediagnostikk.
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Ved akuttskader som medfører risiko for liv og
helse skal man kontakte legevakt/ sykehus/
fastlege, kreves ikke forhåndsgodkjenning fra
forsikringen. Forsikringen dekker egenandeler
hos offentlig lege/sykehus
Sammensatte symptomer. Forsikringen dekker
utredning/ behandling av utøvere som ikke
fungerer i forhold til hva dokumenterte
testresultater skulle tilsi og hvor åpenbar
organisk, skade, somatisk sykdom og psykisk
sykdom er utelukket.
Alle tester må være skriftlig dokumentert av
lege eller annet kvalifisert personell. All
behandling skal foretas av IHS.

Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for behandling som er bestilt av Idrettens
Skadetelefon. Det må foreligge henvisning fra
lege før undersøkelse og behandling ved
privat behandlingssted. Behandlingsmetoden
skal være alminnelig akseptert i det norske
medisinske miljøet.
Operasjoner som gjelder columna (ryggrad)
dekkes ikke.
Gjensidige dekker ikke transplantasjoner.
Gjensidige dekker plastisk kirurgi ved
skjemmende vansiring etter særlig avtale.
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Gjensidige kan kreve henvisning fra lege før
behandling hos fysioterapeut.

5.1.4 Tannskade

Forsikringen dekker ikke behandling hos lagets
lege/terapeut eller lege/terapeut som laget
har avtale med, og som er lønnet av
laget/klubben.

5.1.2 Operasjon

Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for behandling etter operasjon som er bestilt
av Idrettens Skadetelefon. Forsikringen
dekker ikke behandling hos lagets terapeut
eller terapeut som laget har avtale med, og
som er lønnet av laget/klubben.

Trening i helsestudio dekkes ikke.

Forsikringen dekker ikke kostnader til
opptrening som for eksempel medlemsavgift
ved treningssenter.

Gjensidige kan kreve henvisning fra lege før
behandling hos fysioterapeut.

5.1.3 Godkjent behandling etter operasjon
hos offentlig godkjent behandler. Styrke- og
funksjonstest

Selskapet dekker behandling av tannskader i
inntil to år fra skadedagen med inntil den
forsikringssum som fremgår i
forsikringsavtalen. Hvis det ved tannskade
også dekkes medisinske behandlingsutgifter,
beregnes kun en egenandel.
For barn under 18 år dekkes tannbehandling
som ikke dekkes av det offentlige og som er
utført innen utgangen av det kalenderår
forsikrede fyller 22 år. Utgifter til behandling
hos tannlege uten offentlige driftstilskudd
dekkes ikke for barn under 18 år.
Tannskade som følge av spising, tygging e.l.
som ikke knytter seg direkte til idrettsutøvelse
av den idrett som forsikringsavtalen omfatter
er unntatt.
5.1.5 Belastningskader
Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for behandling som er bestilt av Idrettens
Skadetelefon.
Det som dekkes er behandlingsutgifter for
belastningsskade i muskler, sener,
senerelaterte strukturer og
stressfrakturer/tretthetsbrudd.

165 av 183

Forsikringen dekker ikke artrose/degenerative
leddforandringer.
Det dekkes kun én gang for samme
skadelokalisasjon og skadetype (kroppsdel) pr
12 måneders periode og man må være frisk
før ny skade meldes.
Man er frisk når man enten er friskmeldt av
lege / behandler, eller har deltatt i
konkurranser.
Belastningsskaden må kunne knyttes til
organisert idrett og trening. For skader etter
frost eller gassforgiftning dekkes nødvendig
behandling.
5.1.6 Reiseutgifter
Forsikringen dekker rimeligste
transportmiddel for skadelidte mellom
hjemmet og til og fra nærmeste
behandlingssted. Det skal her tas hensyn til
skadedes tilstand.
Forsikringen dekker reiseutgifter for en
foresatt til barn under 18 år.
Dersom det av medisinske grunner er
påkrevet med ledsager, dekkes dette uansett
skadelidtes alder.
Forsikringen dekker ikke utgifter i forbindelse
med diett og overnatting.
Reiseutgiftene kan ikke overstige
forsikringssummen som er oppgitt i
forsikringsbeviset.
5.1.7 Ansvar
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar
på tredjemann for person og ting når sikrede
er erstatningsansvarlig i henhold til gjeldende
rett ved utøvelse av idrett og trening, og
skaden er konstatert i forsikringstiden.
Forsikringen dekker inntil forsikringssummen
inklusive renter og saksomkostninger.
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Ansvarsforsikringen gjelder hele verden.
5.1.8 Spiseforstyrrelse
Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for undersøkelse og behandling relatert til
spiseforstyrrelse som er bestilt av Idrettens
Skadetelefon.
Det dekkes kun én spiseforstyrrelses sak pr 12
måneders periode og man må være frisk før
ny skade meldes. Man er frisk når man enten
er friskmeldt av lege / behandler, eller har
deltatt i konkurranser. Spiseforstyrrelser må
kunne knyttes til organisert idrett og trening.
5.1.9 Psykologisk førstehjelp/krisehjelp
Etter forhåndsgodkjennelse betaler Selskapet
for behandling som er bestilt av Gjensidige.
Forsikringen dekker utgiftene til inntil 10
behandlinger per 12 måneders periode til
psykologisk førstehjelp / krisehjelp ved
alvorlige ulykker, alvorlig idrettsskade,
dødsfall, overfall eller innbrudd.
Psykologisk førstehjelp/krisehjelp er et tilbud
til skadelidte og deres familie (utøverens
ektefelle/samboer, foreldre og/eller barn i den
faste husstand). Den/de som tilbys
psykologhjelp skal ha vært direkte involvert i,
eller vitne til, en traumatisk ulykke eller
hendelse.
Tilbudet omfatter ikke samlivsbrudd og
behandling av lidelser som har utviklet
seg som følge av psykiske belastninger over
tid. Tilbudet omfatter heller ikke oppfølging av
psykolog etter idrettsskader som må anses å
være relativt lite kritiske for skadelidtes liv og
helse selv om skaden medfører at skadelidte
ikke kan utøve sin idrett over kortere eller
lengre tid.
5.2 Dødsfall som følge av idrettsskade/
ulykkesskade
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- 3 år etter skadedagen for forsikrede over 20
år

Har skaden medført død innen ett år, betales
dødsfallserstatningen med den forsikringssum
som fremkommer i forsikringsbeviset.
Eventuell invaliditetserstatning som måtte
være forskuddsbetalt for samme skade,
kommer til fradrag.

- 5 år etter skadedagen for forsikrede under
20 år

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år
etter at skaden inntraff, betales verken
dødsfalls- eller invaliditetserstatning.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at
skaden inntraff, betales ikke
dødsfallserstatning men invaliditetserstatning.

Det endelige oppgjøret skal da basere seg på
hva som må antas å bli den livsvarige
medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3års henholdsvis 5-årsdagen etter
ulykkesskaden.
a) Invaliditeten fastsettes i henhold til
sosialdepartementets invaliditetstabell,
gyldig på oppgjørstidspunktet.

Dødsfallserstatning som ikke er angitt som
ektefelle/barnetillegg utbetales til:

Selskapet svarer ikke for invaliditetsgrad
mindre enn 10 %. Dette gjelder for hvert
enkelt forsikringstilfelle.

1. Ektefellen (partner i henhold til
partnerskapsloven)
2. Hvis avdøde ikke etterlater seg
ektefelle/partner skjer utbetalingen til
samboer,
3. Etterlater man seg heller ikke samboer,
skjer utbetalingen til livsarvingene,
4. Etterlater man seg heller ikke livsarving,
skjer utbetaling til den som beløpet er
testamentert til.
5. Etterlater man seg heller ikke
testamentsarving, skjer utbetaling til
øvrige arvinger etter loven.

b) Ved sammensatt skade i det enkelte
lem/organ, vurderes det samlede
funksjonstap opp mot den sats som
gjelder for fullstendig tap av
funksjonsevnen i det enkelte lem / organ.
Invaliditetsgraden for ett og samme
forsikringstilfelle kan ikke overstige 100 %,
selv om flere lemmer/organer er rammet.
c) Tap av eller skade på lem eller organ
som var fullstendig ubrukbart før
skaden inntraff, gir ikke rett til
erstatning for invaliditet. Var et lem
eller organ tidligere delvis tapt eller
ubrukbart, gjøres det tilsvarende
fradrag når invaliditetsgraden skal
bestemmes. Når sykelig tilstand eller
anlegg har medvirket til at invaliditeten
oppstår etter skaden, blir høyere enn
skaden alene tilsier gjelder også
forholdsregelen i punkt 4.4.

Det er ikke adgang til å oppnevne begunstiget.
5.3 Livsvarig medisinsk invaliditet som følge
av idrettsskade/ulykkesskade
Med livsvarig medisinsk invaliditet menes
varig fysisk og/eller psykisk
funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes
uten hensyn til yrke, nedsatt evne til
inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og
lignende.
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg,
kan endelig oppgjør utsettes inntil
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d) Tannskader gir ikke rett til
invaliditetserstatning.

167 av 183

Classified: General Business
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Vedlegg I

Dato: 28.03.2022

Retningslinjer for bruk av
borebolter og faste forankringer
Bakgrunn
Bruk av borebolter og andre faste forankringer har alltid vært omdiskutert i
klatremiljøet, i Norge som i resten av verden. Det er mange gode grunner til dette, og det
er ikke mulig for en organisasjon som NKF å innta et generelt standpunkt som kan
brukes likt i alle saker. Mange spørsmål knyttet til bolting bør diskuteres på nytt i hver
sak og kan få ulike utfall, men samtidig er det viktig for NKF å støtte seg til en
grunnholdning som har bredest mulig aksept i det norske klatremiljøet.
I dette notatet presenterer vi et sett av retningslinjer som legges fram for klatretinget
2022. Etter retningslinjene følger et vedlegg med utdypende spørsmål som er ment som
veiledning til diskusjon i forkant av nye bolteprosjekter, inkludert rebolting.
Retningslinjene vil bli styrende for NKF selv. For medlemsklubber og andre vil de stå
som en anbefaling og veiledning til videre diskusjon. Hver klubb bør formulere sin egen
politikk bygd på lokale forutsetninger og tradisjoner, men gjerne med disse
anbefalingene som grunnlag.
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Retningslinjer for bruk av borebolter og andre faste forankringer
Sikring med borebolter og faste forankringer har åpnet et stort antall nye ruter og
klatrefelt for økt aktivitet mer klatreglede. Det har gjort klatresporten både til
breddeidrett og til toppidrett på et stadig høyere nivå. Tilretteleggingen må likevel
balanseres mot andre hensyn. Bare urørt fjell kan by på sportens fulle register av
utfordringer gjennom klatring på egne sikringer etter egne rutevalg. Tilretteleggingen
må også avveies mot etiske, tekniske og sikkerhetsmessige hensyn og mot hensyn til
natur, miljø og andre naturbrukere. Bolting kan ikke betraktes som et sikkerhetstiltak i
seg selv, men må vurderes som tilrettelegging for enklere og mer tilgjengelig klatring.

De følgende retningslinjene er en rettesnor for slike avveininger. Retningslinjene følges
av et vedlegg med utdypende kommentarer og veiledning til videre diskusjon.
Nummerhenvisningene i parentes viser til avsnittsnummer i vedlegget.
1. Sporløs ferdsel

Som grunnprinsipp skal vi i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel i naturen, og holde
tekniske inngrep på et minimum (1). Tilrettelegging er et unntak fra dette prinsippet som vi
tillater oss i situasjonene nedenfor.
2. Klatrefelt
I lett tilgjengelige områder, primært i lavlandet, kan ruter og klatrefelt sikres med
borebolter og faste forankringer der:
a) det kreves for å åpne nye felt og nye linjer av høy kvalitet,
b) brukshyppigheten er stor, slik at teknisk tilrettelegging kan redusere konflikter
og være til beste for klatrere, andre brukere og området selv.

Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av
stedlige forhold og sikkerhet. Naturlig sikra ruter på inntil en taulengde kan
tilrettelegges for topptauing.
3. Intensivt brukte klatrefelt

Klatrefelt med spesielt høy aktivitet, primært i byområder, og klatrefelt med preg av
park- eller idrettsanlegg kan gis en høyere grad av tilrettelegging for bruk. Tiltak for å
beskytte området mot slitasje og forsøpling kan være nødvendige.
4. Områder for tradisjonell klatring og fjellområder
Normalt skal det ikke boltes i fjellet, i alpint terreng eller i etablerte felt for naturlig
sikret klatring. På ruter og fjell med mye trafikk kan unntak gjøres for rappellruter der
improviserte forankringer kan bli et problem for sikkerhet og estetikk (opprydding). Se
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også fellesdokument fra NKF, NTK, Nortind og DNT om praksis for permanente
rappellfester (vedlegg 2).
5. Viktige prinsipper og hensyn (naturvern, etikk)

a) Bolteprosjekter skal ikke gjennomføres der de kommer i konflikt med
vernebestemmelser, artsfredning eller andre viktige naturvernhensyn (3.4).
b) Risslinjer og ruter som kan sikres godt naturlig, skal ikke boltes (3.7, 4).
Snufester på slike ruter kan aksepteres på sportsklatrefelt (< 0,5 taulengde).
c) Lokale tradisjoner (3.8) skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for
naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.
d) Spørsmål om etikk, stil og sikkerhet (4, 5, 6) bør være vurdert før nye
bolteprosjekter settes i gang.
e) Når nye ruter og felt åpnes for allmenn klatring gjennom bolting, skal rutene
boltes sikkert, med minimal risiko for bakkefall og andre farlige fall (5). Det
samme gjelder ved rebolting.
f) På klatrefelt bør miksruter med både naturlige og faste sikringspunkter unngås
og i stedet helboltes. Unntaksvis kan enkeltbolter aksepteres på ruter som i
hovedsak er naturlig sikret, hvis ruta ellers vil være farlig å klatre (4.2).

NKF vil normalt bare støtte bolting av klatrefelt som med stor sannsynlighet vil bli brukt
i lang tid.
6. Tekniske og juridiske krav

Følgende hensyn skal ivaretas ved alle bolteprosjekter:
a) Bruksrettigheter og atkomst skal være avklart gjennom en grunneieravtale (3.3,
6).
b) Fare for konflikter knyttet til bruken av feltet og økt ferdsel skal være vurdert og
hvis nødvendig avhjulpet med passende tiltak (3.3).
c) Ansvar for framtidig vedlikehold bør være avklart gjennom avtale med lokal
klatreklubb.
d) Det skal brukes bolter og utstyr av en kvalitet som sikrer lengst mulig levetid.
Dette er spesielt viktig i kystnære områder.
Mer detaljerte krav til utførelsen gjennomgås i NKFs klatrefelthåndbok. Disse gjelder
blant annet valg og plassering av utstyr, materialkvalitet, linjeføring, ruterensing og
annet.
7. Rebolting

Rebolting av eksisterende ruter bør ha som utgangspunkt at rutenes stil og
bolteplassering skal bevares. Det finnes likevel mange eksisterende ruter som er dårlig
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boltet, slik at unntak fra grunnregelen er fornuftig (2.1). Endret bolteplassering bør
vurderes i disse tilfellene:

a) Ruter som har for få bolter til at de kan klatres trygt
b) Ruter som har for mange eller for dårlig plasserte bolter, der bedre
bolteplasseringer kan heve rutens kvalitet og/eller bedre sikkerheten
c) Miksruter bør helboltes, med mulige unntak for historisk viktige ruter, ruter som
skal tilbakeføres til naturlig sikring, samt nødvendige enkeltpunkter på ruter som
i hovedsak er naturlig sikret
d) Topp-, snu- og standplassforankringer
e) På ruter som ikke burde vært boltet i det hele tatt (jf. pkt. 5), kan boltene fjernes

8. Felt som ikke er i bruk

Klatrefelt som ikke lenger er trygge eller som ikke er vedlikeholdt, bør vurderes
tilbakeført til natur ved at bolter og installasjoner fjernes.
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Vedlegg 1
Utdypende kommentarer og spørsmål til vurdering
1. Bakgrunn
NKF har fra starten av stått for ”sporløs ferdsel” som et grunnprinsipp. Det er et prinsipp
som er godt rotfestet i norsk friluftslivstradisjon og som ivaretar mange hensyn.
Innenfor klatresporten selv gjelder det ønsket om å bevare fri natur og mulighetene til
natur- og klatreopplevelser som er upåvirket av andres inngrep. Men grunnprinsippet
har like lenge vært balansert mot ønsket om en avmålt tilrettelegging for sportsklatring.
Denne balansegangen krever gjensidige hensyn, og disse retningslinjene er blitt til for å
ivareta dem.
Retningslinjene bygger på et grunnsyn som sier at:

1. Natur uberørt av menneskelige inngrep er et gode i seg selv.
2. Klatreres nåtidige og framtidige opplevelser blir best ivaretatt ved å holde alle
inngrep på et (nødvendig) minimum og så lite synlige som mulig.
3. Teknisk tilrettelegging kan redusere konflikter og være til beste for klatrere, for
andre brukere og for området selv når brukshyppigheten er stor.
4. Bolting kan forsvares når nye felt og nye linjer av høy kvalitet ikke kan sikres på
annen måte.
5. De som har brukt klatrefeltet i lengst tid – som regel de som bor i området – er de
som bør ha størst innflytelse på eventuell tilrettelegging.

Når og under hvilke hensyn kan vi så tillate oss å bolte ruter eller felt? Siden hvert tilfelle
er forskjellig, er det verken ønskelig eller hensiktsmessig å ha stive retningslinjer som
brukes likt på alle saker. I stedet bør vi bestemme hvilke spørsmål som er viktige og la
dem avgjøre:
1. om tiltaket bør gjennomføres eller ikke,
2. om det bør stilles spesielle krav ved gjennomføring.

I dette vedlegget supplerer vi retningslinjene med noen utdypende kommentarer og
spørsmålsstillinger som kan være til hjelp for vurderingene. Her konsentrerer vi oss om
spørsmål knyttet til etikk og stil. For praktiske, tekniske, sikkerhetsmessige og juridiske
spørsmål henviser vi til NKFs klatrefelthåndbok.
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2. Grunnspørsmål: Bolter eller naturlige forankringer?
Det er et rådende syn at ruter som kan sikres naturlig, ikke skal boltes. Synet er etisk
begrunnet, men kan også ha en sikkerhetsmessig side, særlig for miksruter. De følgende
momentene er de vanligste og viktigste argumentene mot å tillate bolting:
•
•
•

•
•
•

Ruta ligger i et etablert felt eller område forbeholdt naturlig sikret klatring
Ruta er et riss eller en annen naturlig sikret linje
Ruta er krevende og kan bli en verdig utfordring på naturlige sikringer for bedre
klatrere
Ruta kommer i konflikt med andre, allerede etablerte ruter
Ruta ligger i et natur- eller naturvernområde som bør forbli urørt
Ruta har liten sannsynlighet for å bli repetert, f.eks. grunnet dårlig kvalitet eller
utilgjengelig beliggenhet

På sportsklatrefelt åpner retningslinjene likevel for å montere snufester over linjer som
er naturlig sikret, blant annet fordi dette kan gjøre rutene tilgjengelig for flere klatrere.
Den underliggende forutsetningen er at dette er sportsklatrefelt der andre ruter allerede
er boltet.
Andre hensyn knyttet til etikk, stil eller sikkerhet kan komme i betraktning og blir
utdypet nedenfor.
2.1 Ved rebolting
Rebolting har som regel til hensikt å sørge for at det er sikkert å bruke fast utstyr i
veggen og å gjøre boreboltruter så sikre som mulig uten at det ødelegger rutas karakter
eller bryter med andre hensyn. Som utgangspunkt følger vi punkt 7 i retningslinjene.
Ellers gjelder alle de samme hensynene og spørsmålene som ved første gangs bolting.
•
•
•
•
•
•

Burde ruta vært boltet i utgangspunktet? Hvis ikke, bør den tilbakeføres til
naturlig sikret?
Er ruta historisk viktig, slik at opprinnelig stil bør beholdes selv om boltingen
ikke er ideell?
Er det bred aksept for tiltaket, også blant førstebestigere og tidligere brukere av
feltet?
Bør det gjøres en full opprydding av eldre utstyr, slik at feltet får en enhetlig
standard og sikkerhet?
Er det aksept for eventuelt å endre sikringspunktenes plassering for å oppnå
bedre sikkerhet (unngå farlige fall og vanskelige sikringsposisjoner)?
Miksruter der en overvekt av forankringene er faste og et fåtall er naturlige bør
helboltes, med noen unntak som er nevnt i retningslinjene. Slike miksruter gir
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fare for at klatrere går på ruta uten å ha med naturlige sikringsmidler eller uten å
beherske kileklatring.

Det er et vanlig syn at lokale tradisjoner bør tas hensyn til, og særlig en etablert
klatrestil på stedet. Mer omdiskutert er det om også førstebestigerens stil skal tas
hensyn til (se punkt 4.3). Slike hensyn må vike hvis de skulle føre til at rutene blir farlige
å klatre.

3. Etikk

Bolting vekker ofte mangesidige og engasjerte diskusjoner av etisk ladde spørsmål.
NKFs oppgave er ikke å fremme fasitsvar, men å stimulere til diskusjon og å sørge for at
viktige problemstillinger blir godt belyst og drøftet før et prosjekt settes i gang.
3.1 Tilrettelegging som gode eller onde
For nye generasjoner av klatrere, særlig alle med bakgrunn fra inneveggene, kan bolting
være det som skal til for å åpne nye og spennende klatremuligheter utendørs. På et
annet nivå gjelder det samme der bolting er det som skal til for i det hele tatt å kunne
sikre på ei (typisk vanskelig) rute. Bolting kan være et generelt gode for sportsklatrere
med større glede av bevegelse enn av sikringshåndverk. Disse godene må veies opp mot
potensielle ulemper forandre, enten det er å forstyrre en opplevelse av klatring på egne
sikringer, inngrep i et ellers urørt område, eller konsekvenser av økt ferdsel.
•

Vil teknisk tilrettelegging kunne skape konflikter eller ulemper for andre?

3.2. Klatreopplevelser

Bolting og annen tilrettelegging av klatrefelt kan ha betydning for andre personers
opplevelse av området eller av klatringen i seg selv. Sistnevnte gjelder spesielt hvis det
er snakk om å bolte ruter som kan sikres naturlig og dermed by på en større utfordring
enn de kan med faste forankringer.
•

Kan teknisk tilrettelegging gå på bekostning av nåværende eller potensielle
framtidige utfordringer ved naturlig sikret klatring på de samme rutene?

3.3. Naboer og grunneiere

Økt ferdsel kan ofte føre til konflikter med grunneiere, naboer eller andre brukere av et
område. Konfliktene kan være knyttet til støy og forstyrrelser, slitasje, forsøpling,
uregulert parkering eller at klatrere tar seg utilbørlig til rette. Dette kan som regel
forutses og avbøtes med avtaler og tiltak. Spørsmålet kan også kreve en avveining
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mellom allemannsretten og private rettigheter. Allemannsretten er en rett som må
utøves under ansvar.
•
•

•

Vil tilrettelegging føre til forstyrrelser og/eller slitasje som følge av økt ferdsel?
Bolting krever grunneierens tillatelse. Er denne sikret gjennom en
grunneieravtale?
Kan eller bør det gjøres tiltak for å avhjelpe problemer med atkomst, parkering,
slitasje, søppel og andre forstyrrelser (ordnet parkering, merket atkomstveg,
klopping og gruslegging, informasjonsskilt etc.)?

3.4. Naturvern
Hvis urørt natur ses på som et gode i seg selv, bør terskelen for tilrettelegging ligge
betydelig høyere i slike naturområder enn ved bebygde områder og andre områder som
er tilrettelagt fra før.
•
•
•
•

Vil bolting ødelegge et eksisterende preg av urørt natur og jomfruelig klatring?
Vil tiltaket føre til stor slitasje eller økt ferdsel som kan være forstyrrende?
Kan tiltaket og økt bruk forstyrre dyre- eller plantearter som er truet eller
sårbare, som hekkende rovfugl?
Er området formelt vernet? I så fall skal det ikke gjennomføres tiltak som er i
strid med vernebestemmelsene eller som kan gå på bekostning av vernets formål.

3.5. Inngrep (estetikk)

Teknisk tilrettelegging og faste installasjoner kan virke skjemmende om de blir unødig
iøynefallende.
•
•

Kan det brukes utstyr som har ”naturlig” farge og overflate?
Kan gammelt, rustent og skjemmende utstyr fjernes?

3.6. Tradisjoner

Under den etiske hovedoverskriften hører også diskusjoner om bolting er i samsvar med
eller bryter med nasjonale og lokale tradisjoner. Hvis boltingen anses å bryte med
tradisjonen, må det også drøftes om et tradisjonsbrudd kan være berettiget ut fra ett
eller flere andre hensyn.
Spørsmål kan også oppstå om hvem som skal forvalte tradisjonen. Et vanlig syn er at
dette bør være de klatrerne som har brukt området i lengst tid, vanligvis de som bor i
området. Men i noen områder kan det være tilreisende klatrere som har stått for de
eldste og fleste av rutene, og i andre kan det tenkes at feltet/områdene brukes av
tilreisende i langt større grad enn lokale klatrere. Visse klatreområder kan sies å ha
nasjonal betydning.
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•

Hvem er i så fall meningsberettiget?

3.7. Nasjonale tradisjoner
Noen tradisjoner kan sies å være etablert på nasjonalt nivå:
•
•
•

•
•

Prinsippet om ”sporløs ferdsel”
Ikke bolte der det kan sikres naturlig
Det er få eksempler på bolting av flertaulengders ruter, sannsynligvis ut fra en
generell tilbakeholdenhet med tekniske inngrep ”i fjellet".
Det er heller ikke vanlig å bore standplasser på ruter som ellers er naturlig sikret.
Derimot er det ikke helt uvanlig å anlegge rappellruter med faste forankringer,
også i fjellet. Dette kan avhjelpe flere vanlige problemer (samle rappellene på ett
eller få steder pr felt, skille rappellruter og klatreruter av sikkerhetshensyn,
unngå forsøpling i form av etterlatt sikringsutstyr, begrense rappellering fra
enkle sikringspunkter).

3.8. Lokale tradisjoner og historie
I tillegg til de nasjonalt etablerte tradisjonene, kan vi ha varierende, lokale tradisjoner
knyttet til:
•
•
•

Generelt strengere eller mer liberal praksis for bolting
Ulik praksis for etablerte og nye felt
Boltestil (se nedenfor).

Bestemte lokale holdninger eller tradisjoner kan være berettiget av et ønske om å
fordele godene mellom klatrere av ulike tilbøyeligheter, eller å ha en forutsigbar
standard på klatringen i et gitt område.

4. Stil
Begrepet ”stil” har alltid vært viktig i klatring, ved at prestasjoner måles på en skala som
sier at klatring med færre og enklere hjelpemidler er suksessivt bedre stil. Denne
skalaen er relevant også for sikring.
4.1. Naturlige eller faste forankringer?

Klatring på naturlige forankringer er mer krevende enn klatring på faste forankringer,
og regnes derfor som ”bedre” stil. ”Stil” kan anses som etisk nøytralt, men får en etisk
side ved sikring med borebolter fordi dette forandrer rutas karakter og dermed
påfølgende klatreres opplevelse. Flere momenter knyttet til stil kan diskuteres for seg:
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•
•
•

Å bolte ei rute som kan sikres naturlig, er å invitere til ”dårligere” klatrestil.

Bolting av ruter som nå eller i framtiden kan sikres naturlig, vil redusere utvalget
av potensielle utfordringer for dem som ønsker å prøve seg med ”beste” stil.
Av disse kan bolting bli betraktet som å ”bringe ruta ned til klatrerens nivå”, jf
Reinhold Messners betraktninger om ”drapet på det umulige”.

4.2. Dristig eller sikker bolting?

Stilbegrepet kan også knyttes til måten boltene plasseres på. Vi har diskutert aksept
eller ikke-aksept for blanding av faste og naturlige forankringer. I tillegg kan det være et
spørsmål om boltene skal plasseres tett eller spredt.
•
•
•

Skal feltet utvikles for dem som setter pris på ”dristig” bolting, eller for dem som
foretrekker ”trygg”?
Skal følelsen av utklatring være en del av opplevelsen, eller skal den være
konsentrert om trygg bevegelsesglede?
Kan følelsen av dristige linjer beholdes selv om rutene boltes for å unngå
bakkefall?

4.3. Førstebestigerens rett?

Et spesialtilfelle av stildiskusjonen gjelder spørsmålet om historien og førstebestigerens
rett skal tas hensyn til ved eventuell rebolting eller nybolting.
•
•
•

Vil bolting eller rebolting etter andre prinsipper forandre rutas karakter?
Kan ruta og stilen den ble gått i sies å ha historisk betydning?
Har førstebestigeren selv synspunkter på hvordan ruta skal sikres?

Svaret kan avhenge av om førstebestigeren sikret i pakt med en bestemt stilnorm, eller
om eventuelle bolter ble satt som de ble av mangel på utstyr eller mangel på kunnskap.

5. Sikkerhet
Sikkerhetsmessige krav til selve boltingen blir belyst i NKFs klatrefelthåndbok.
Bolting i seg selv gir verken bedre eller dårligere klatresikkerhet. Det må vurderes som
tilrettelegging for enklere og mer tilgjengelig klatring, ikke som sikringstiltak. Noen
faremomenter elimineres, men andre introduseres. Bolting innebærer å invitere andre
klatrere til å stole på de faste forankringene, slik at kravene til klatrernes egenferdighet
senkes. Boltingen bør ta hensyn til dette.
Når det settes bolter på nye ruter, betyr det at ruta endres fra klatring på naturens premisser til
sportsklatring. For klatreren vil utfordringen dreies vekk fra en kombinasjon av bevegelse,
sikringsarbeid og situasjonsvurdering og over i retning av en rein bevegelsesutfordring.
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Sikringstekniske utfordringer er ikke lenger ønskelige. På ruter som skal sikres med
borebolter, må hovedvekten ligge på sikker bolteplassering og ikke på historiske hensyn.
Enten klatringen foregår på borebolter eller naturlige sikringer, må klatrere likevel bygge sin
egen sikkerhet på egne vurderinger. Klatrerne må selv kunne vurdere risikoen, selv vurdere
om de er rustet for akkurat den ruta, og selv vurdere om de vil klatre den eller ikke. Dette
prinsippet har betydning for de ansvarsrettslige sidene ved opparbeiding av klatrefelt.

6. Ansvar og juridiske forhold
Ansvarsrettslige og andre juridiske forhold kan være viktige i forbindelse med bolting
og opparbeiding av klatrefelt. Dette blir belyst i NKFs klatrefelthåndbok.
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Vedlegg 2
Fellesdokument fra NKF, NTK, Nortind og DNT om
praksis for permanente rappellfester
November 2020

Bratt friluftsliv i høyfjellet – permanente rappellfester – beskrivelse
av felles praksis

Formål
Formålet med dokumentet er å bidra til en felles praksis for etablering og fjerning av permanente,
semi-permanente og midlertidige rappellfester i høyfjellet.

Innledning/bakgrunn
Populære høyfjellsområder har stor og økende trafikk i deler av året. Den økte trafikken er særlig
merkbar på de klassiske klatrefjellene som eksempelvis Storen, Romsdalshorn og Stetind. Klatrere i
høyfjellet setter spor i naturen og da særlig under retur ned fra klatrefjell hvor det å sette igjen
slyngebånd, tau og andre sikringsmidler fører til forsøpling. Idealet om at man skal ta med seg
gammelt utstyr hjem blir ikke alltid fulgt. Risiko for at steinsprang skjer øker også med økende
trafikk, med de konsekvensene dette medfører. Disse utfordringene må diskuteres i et felles forum
der alle brukergrupper er representert, slik at alle kan få ytret sin mening og fornuftige løsninger
jobbes frem.
De fire organisasjonene DNT, NORTIND, NKF og NTK har samme grunnholdning til inngrep i
høyfjellet:

− Vi ønsker sporløs ferdsel med formål å bevare naturen mest mulig urørt. Vi ønsker derfor å

bidra med deltagelse i - og komme med forslag til - prosessen med å komme frem til gode,
omforente løsninger.
Kort informasjon om de fire organisasjonene som går sammen om en felles tilnærming til
utfordringene:

Norges klatreforbund (NKF): Paraplyorganisasjonen for klatresport i Norge og representerer om lag
28.000 organiserte klatrere fordelt på over 200 klatreklubber. Klatreforbundets formål er å fremme
klatresporten i Norge og representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig
utvikling av sporten.
NTK: Norsk Tindeklub sitt formål er å representere god tindesport og virke for en riktig utvikling av
denne, fremme mest mulig sporløs ferdsel i naturen og ivareta medlemmenes interesser. NTK ble
stiftet i 1908, er den eldste formelt organiserte klatreklubben i Norge og driver tindesporten videre
med forankring i den norske og europeiske klatretradisjonen. NTK har 750 medlemmer.
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NORTIND: Norske Tindevegledere ble stiftet i 1978 og ble medlem av det internasjonale
tindeveglederforbundet (IVBV/UIAGM/IFMGA) i 1982. Siden IVBV/IFMGA/UIAGM bare godkjenner
én nasjonal organisasjon i hvert land, er det i dag NORTIND som representerer det internasjonale
forbundet i Norge, og som kan kvalifisere tindevegledere/ høgfjellsførere etter IVBV/IFMGA/UIAGMs
internasjonale standard.
DNT: Den norske Turistforening ble stiftet i 1868 og er paraplyorganisasjon for 57 lokale
turistforeninger over hele landet. DNT har over 300.000 medlemmer og er mest kjent for
tilrettelegging av ski- og fotturtrafikken i fjellet gjennom sitt omfattende hytte- og rutenett. DNT
driver også en betydelig fjellsportaktivitet gjennom mer enn 30 lokale fjellsportgrupper. DNT er
landets største arrangør av ulike fjellsportkurs, fellesturer og samlinger for fjellsportinteresserte på
alle nivå.

Grunnprinsipper
Når man er på klatretur i høyfjellet bør man se minst mulig spor etter andre taulag. Dette er et viktig
prinsipp å opprettholde, for at alle skal få oppleve fjellet slik det var første gang det ble besteget.
Derfor er det viktig at man klatrer på egne sikringer og tar med seg utstyret tilbake. På fjell som
krever rappellretur bør man også ta med seg gammelt rappellutstyr og kun sette igjen eventuelt nye
rappellfester. Da vil man hindre at det samler seg opp mengder med gammelt utstyr.
Deler av de områdene vi omtaler er verneområder av ulik art og her gjelder særskilte regler som er
forankret i verneforskrifter for de respektive verneområdene. Felles for alle områdene er at ferdsel
reguleres av friluftsloven der allemannsretten står som en egen paragraf, grunneiervernet, plan- og
bygningsloven, produktkontrolloven og ulike forskrifter mm.

Felles praksis – «Dette er vi enige om»

Diskusjonen bør fokusere på om det er et behov for etablering av permanente retur- og rappellfester
eller om man skal la det være. Viktige momenter som må belyses er klatrehistorikk og etablert
praksis i området, sett i sammenheng med idealet om sporløs ferdsel og behovet for å ivareta
sikkerhet når trafikken øker.
Dersom det skal etableres permanente fester bør man legge vekt på gode og varige løsninger som er
tilpasset hvert enkelt område. Temaer som bør belyses inkluderer:
 Linjevalg i forhold til etablerte ruter
 Kanalisering av trafikken på best mulig måte ut fra sikkerhetsmessige vurderinger
 Valg av teknisk løsning som gir minst mulig inngrep, som har lang varighet og som lar seg
vedlikeholde effektivt
Målsettingen bør alltid være å få til løsninger med så lite synlige menneskelige inngrep som mulig.

Hva skal til før man kan vurdere tiltak?
 Stor og økende trafikk
 Sikkerhets- og risikoutfordringer
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◦

Kryssende trafikk

◦

Kanalisering av returruter bort fra klatreruter

 Forsøpling
Forslag til prosess
 Identifisering av interessenter i saken
 Etablering av diskusjonsarenaer hvor alle parter har mulighet for meningsutveksling
 Forankring av prosessen i relevante miljøer
 Arbeid for å etablere en felles situasjonsbeskrivelse og -forståelse
 Konkretisere problemstillingene med dagens situasjon/bruksmønster
 Skissere flere mulige løsninger på de identifiserte problemstillingene og vekte disse
mot hverandre
 Opprette kontakt og dialog med grunneier(e) og relevante myndigheter
 Nasjonale klatre- og friluftslivsmiljø bør involveres i områder av «nasjonal betydning» –
eksempelvis Romsdalen, Hurrungane, Lofoten med flere

 Målet med prosessen bør være å konkludere med konsensus/enighet om en
gjennomførbar løsning

Krav til installasjon og vedlikehold
Når et permanent tiltak skal vurderes, bør man sikte mot det minst omfattende inngrepet som løser
det aktuelle problemet og samtidig ivaretar eventuelle sikkerhetsmessige utfordringer. Følgende
punkter bør vurderes:
 Valg av materiell og innretning bør følge UIAAs standard for faste installasjoner
 Tilsyn og vedlikehold av installasjonene
 Faste installasjoner bør merkes med dato
 Informasjon om installasjonene må gjøres offentlig med mulighet for å kommentere tilstand
og slik informasjon må inkluderes i aktuelle førerverk på trykk og nett

Noen definisjoner
Sporløs ferdsel: I dette begrepet legger vi at man ferdes i fjellet på en slik måte at fjellet er like urørt
og eventyraktig for den neste personen som kommer dit. Det skal være vanskelig å se at noen har
vært her før. Dette idealet er vanskelig å oppnå grunnet uansett hvor skånsomt vi ferdes vil vi
etterlate spor. Eksempler på dette kan være fotavtrykk, slitasje på vegetasjon, stein som løsner,
sikringer som ufrivillig blir sittende fast, eller sikringer som vi med vilje etterlater oss for rappell eller
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andre formål. For øvrig ønsker vi i å strekke oss langt etter dette idealet i det alpine
høyfjellsterrenget.

Bakgrunnsinformasjon
NKF sine retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer: https://klatring.no/boltepolitikk
UIAA standarder: https://www.theuiaa.org/safety-standards/
(UIAA) International Climbing and Mountaineering Federation, Tyrolerdeklarasjonen:
https://www.theuiaa.org/documents/declarations/UIAA_Declaration_TyrolDeclaration.pdf
The Preservation of Natural Rock for Adventure Climbing:
https://www.theuiaa.org/documents/declarations/13-01-2014-revision-The-Preservation-of-NaturalRock-for-Adventure-Climbing.pdf
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