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Klatreanlegg i Trondheim
Norges klatreforbund (NKF) ser med stor interesse på initiativet for å få bygd et fullverdig
klatreanlegg tilknyttet Trondheim Spektrum. Trondheim er den eneste av de større byene i
Norge som ennå mangler et fullgodt anlegg for tauklatring. Etter Norges klatreforbunds syn er
det svært viktig å gripe den muligheten som nå byr seg, både av hensyn til byens klatrere og av
hensyn til den nasjonale anleggssituasjonen.
For NKF framstår anleggssituasjonen i Trondheim som et paradoks, siden byen gjennom mer
enn 50 år har hatt et av landets fremste klatremiljøer. I de seinere åra har Trondheim
klatreklubb også markert seg sterkt innen konkurranseklatring. Klubben har stått for meget
vellykte norgesmesterskap i buldring i 2011 og 2015, med rekorddeltakelse i 2015, og har vist
seg som en meget kapabel arrangør. Klubben er derfor blitt tildelt et nytt norgesmesterskap i
2016, og NKF ønsker å se Trondheim klatreklubb som kandidat til å arrangere et nytt
internasjonalt stevne i Norge (vi hadde det første verdenscupstevnet på norsk jord i Stavanger
i 2015).
Forutsetningene for buldresuksessen i Trondheim ligger i at klubben har hatt tilgang til landets
beste buldreanlegg gjennom et samarbeid med Trondheim klatresenter. Et tilsvarende
grunnlag eksisterer ikke for tauklatring, og vi ser det derfor som svært viktig å få etablert et
nytt anlegg der klatreklubbene i Trondheim har tilgang.
Fra NKF sin side er det et sterkt ønske at klatreanleggene er klubbdrevet. I dette ligger det ikke
nødvendigvis at klatreklubben skal ha eierskap eller ansvar for daglig drift, men primært at en
eller flere klatreklubber skal ha muligheten til å organisere aktiviteten på klatreveggen en
vesentlig del av tiden. Dette er en forutsetning for at NKF skal kunne tildele aktivitetsmidler,
midler til ungdomsidrett og midler til integrering. Tilgang til et disponerbart klatreanlegg er
også en forutsetning for at vi skal kunne tildele nasjonale og internasjonale konkurranser.
For anleggsutbygging generelt har Norges klatreforbund som mål at:
1. alle klatremiljøer i Norge skal ha gode treningsmuligheter hele året.
2. hver landsdel skal ha et klatreanlegg egnet til konkurranseklatring på nasjonalt nivå.
Trøndelag har pr i dag ett slikt anlegg, på Orkanger
3. noen utvalgte anlegg, fortrinnsvis i større byer med gode forbindelser til utlandet, skal
kunne arrangere verdenscupstevner.

I dag er Stavanger den eneste av de større byene som har et anlegg som tilfredsstiller kravene
for internasjonale konkurranser, men nye anlegg er byggeklare i Oslo og Tromsø. Vi ønsker å
se slike anlegg også i Bergen og Trondheim. For Trondheim sin del er det viktigste likevel at vi
får et anlegg som gir byens egne klatrere, i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer, et
tilfredsstillende anlegg for tauklatring i trenings- og mosjonsøyemed. Gitt anleggssituasjonen i
Trondheim og NKFs anleggsstrategi, er det åpenbart at et tilfredsstillende prosjekt i
Trondheim vil bli innstilt fra NKFs side ved en eventuell søknad på Kulturdepartementets
midler til særlig kostnadskrevende anlegg.
Til slutt vil vi gjerne nevne at klatring er en av de raskest voksende idrettene i Norge. En av
grunnene til det tror vi er at klatring er en utfordrende, allsidig og givende sport som
appellerer til alle: unge og gamle, utøvere med nedsatt funksjonsevne, toppatleter og
mosjonister. Det er - når anleggene finnes - en lett tilgjengelig innendørsaktivitet som samtidig
inspirerer til å komme seg ut og bruke naturen. Norges klatreforbund har i dag ca 20.000
medlemmer, og bare i løpet av de to siste årene har mer enn 14.000 nye klatrere fått utskrevet
sitt «sikringskort», ferdighetsbeviset de må ha for å klatre selvstendig på innevegg. Med et nytt
anlegg regner vi også med å se mange nye Trondheimsklatrere i kommende år.
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