ÅRSRAPPORT 2017

Norges Klatreforbund
Norges Klatreforbund ønsker med dette å gi en oversikt over aktiviteter og måloppnåelser
vi har jobbet med i 2017.
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N O RG E S K L AT R E F O R B U N D

1. ORGANISASJON
1.1 Forbundet sentralt
Administrasjonen bestod per 31/12 - 2017 av 5 ansatte fordelt på 5 årsverk. En generalsekretær i
100 %, tre utviklingskonsulenter i 100 %, en sportssjef i 100 % stilling. I tillegg hadde vi 12 klubbutviklere
engasjert på timebasis. Videre har NKF siden 2014 hatt ansatt en sekretær i 50 % stilling i Norsk
Fjellsportforum gjennom et spleiselag med DNT. Oktober 2017 gikk Generalsekretæren i
svangerskapspermisjon, vikarierende generalsekretær har fungert fra medio september 2017.
Bilde?

Følgende styre ble valgt på tinget:
Stein Tronstad

president

Siw Ørnhaug

visepresident

Jonny Grundeland

styremedlem

Marianne Norland

styremedlem

Odd Magne Øgreid

styremedlem

Ole Morten Olsen

styremedlem

Caroline Bøe

styremedlem

Rune Hjelsvold

varamedlem

1.2 Styre og komiteer
I 2017 gjennomførte styret totalt 9 styremøter inkludert et styreseminar i Drammen.
NKF har tradisjon for å ha et arbeidende styre og mye viktig frivillig arbeid legges ned av tilknyttede
ressurspersoner i underliggende komiteer og arbeidsgrupper.
NKF har i 2017 hatt følgende styreoppnevnte komiteer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barn-, ungdom-, og klubbutvikling
Sikkerhet
Utdanning
Anlegg
Konkurranse
Fjell
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1.3 Markedsarbeid
Norges Klatreforbund har i flere år hatt samarbeidsavtaler med Varri og Houdini. Disse avtalene ble
begge reforhandlet i 2016 og forlenget med to nye år. I 2017 ble det inngått avtale med
bemanningsselskapet Eterni som har knyttet sitt sponsorat til landslagssatsning frem mot OL 2020. I tillegg
har NKF samarbeidsavtaler med Thon hotell, Gjensidige forsikring og Norsk Tipping gjennom
Særforbundsalliansen.
Etter forespørsel fra og i samarbeid med arrangørklubbene ble det i 2017 fremforhandlet et fast tilbud
på streaming med produksjonsselskapet PolarHD. Alle arrangørklubbene som fikk tilbudet benyttet seg av
dette. Gjennom NKFs YouTube kanal var det i 2017 totalt 41 096 visninger av nasjonale konkurranser.
Nordisk, NM i buldring og Led ble også vist live på TV2 Sumo og vist reprise på Sportskanalen (hente tall
fra TV2).

Konkurranse

Arrangør

YouTube visning

NC Led

Bergen KK

651visninger (før avtale)

NC Led

Lillehammer KK/Tyrili

678 visninger (før avtale)

NC Buldring

Drammen klatreklubb/Klatreverket i
drammen

8 300 visninger

NC Buldring

Bodø klatreklubb

3 300 visninger

NM Led og speed

Bratte Rogalands Venner/Sørmarka Arena

5 667 visninger

Nordisk Buldring sr.

Trondheim klatreklubb/Trondheim
klatresenter

11 100 visninger

NM Buldring

Oslo -og Kolsås kk/Oslo klatresenter

11 400 visninger

Vi ser at arbeidet med å utvikle profesjonell streaming av nasjonale konkurranser har bidratt til å øke
interessen for klatresporten i de største TV-kanalene og i riksdekkende nettaviser. Dette gir
Klatreforbundet muligheter til å knytte til seg flere sponsorer og samarbeidspartnere i fremtiden slik at
kostnadene for arrangørklubbene går ned.
1.4 Kommunikasjonsarbeid
Norges klatreforbund feiret 25-årsjubileum i 2017. I den anledningen er det produsert en rekke historiske
oppslag og artikler til klatring.no og til bladet Klatring. Jubileet er markert med et eget banner på
nettsidene våre og i andre sammenhenger.
Norges Klatreforbunds sitt kommunikasjonsarbeid rettet mot klubber går primært gjennom nyhetsbrev og
epost. Øvrig kommunikasjon skjer gjennom forbundets nettside og Facebook side.
I 2017 har vi jobbet med å forbedre vår kommunikasjon gjennom bruk av sosiale medier, hvilket blant
annet har resultert i en økning på 27,4% faste følgere på Facebook. Det ble postet totalt 285 saker på
Norges Klatreforbunds facebook side i 2017. De mest populære innleggene er linker med streaming og
resulter fra nasjonale og internasjonale konkurranser. På topp ligger innlegg fra NC i buldring i Drammen
med 24.019 personer nådd. Videre følger WC i Edinburgh med 15.978 personer nådd og NM i Oslo
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med 11.148 personer nådd. Aktivitetssaker og saker om trenerutvikling er generelt svært populært. Deling
av Norges Idrettsforbunds nasjonal kartlegging av kompetanse til trenere nådde 12.024 personer.
NKF har lenge samarbeidet med Magasinet Klatring der vi har en fast NKF-spalte, annonserer nasjonale
konkurranser og andre typer av arrangement og leverer fagstoff på «den sikre siden».
1.5 Interessearbeid og miljø
Styret har representert NKF i NF (Norsk Fjellsportforum) med to personer. Generalsekretær representerer
NKF i møter med Norsk Friluftsliv. Generalsekretæren har representert NKF i Særforbundenes
Fellesorganisasjon (SFF), i Fellesforum (NIF/SFF) og i Særforbundsalliansen (SFA). Presidenten og
generalsekretæren deltok på Idrettens ledermøte i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) våren 2017.
NKF har jobbet med følgende saker i 2017:
•
•
•
•
•
•
•

Deltatt på innspillmøte i Kulturdepartementet for å få fram betydningen av å støtte ”egenorganisert
idrett” gjennom idrettslagene, sammen med Kolsås klatreklubb
Arbeid mot Valle kommune og fylkesmannen i Aust-Agder for å få via ferrata-anlegg i Setesdal
behandlet etter plan- og bygningsloven
To arealplansaker i Vågan kommune i samarbeid med Lofoten tindeklubb og Vest-Lofoten klatreklubb,
for å unngå inngrep i buldre- og klatreområder
Andre via-ferrata-saker i Romsdal og på Hornelen
Høringsuttalelse til NIFs spillemiddelsøknad
Uttalelse til spillemiddelrundskrivet 2017 for å unngå at midler til klatreanlegg går til via ferrata
Høringsuttalelse mot å oppheve vannskuterforskriften

1.6 Sentrale nøkkeltall:
Tall fra Idrettsregistreringen for 2017 vil ikke foreligger før i juni 2018. Forbundet hadde ved
idrettsregistreringens slutt i 2016 registrert 20 542 aktive medlemmer fordelt på 202 klubber. Dette er
en økning i antall medlemmer med ca. 8 % fra 2015. Av medlemmene er 45 % kvinner og 55 % menn. 47
% er i alderskategorien barn og ungdom (0-25 år) og 53 % er voksne (over 26 år).
Antall kvinnelige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

333

2179

1405

983

4402

Antall mannlige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

307

1673

1491

1270

6499

Medlemsutviklingen i NKF de fire siste årene:
2013

2014

2015

2016

Side 3

Årsrapport 2017

Antall klubber

188

195

200

202

Medlemmer

19 500

19 819

19 010*

20 542

*Norges idrettsforbund innførte et nytt medlemsregistreringssystem i 2015, hvilket trolig er grunnen til
nedgangen i medlemstallet dette året.

2. BREDDE OG KLUBBUTVIKLING
2.1 Klubbutviklere
NKF har 12 klubbutviklere i staben, samt flere ressurspersoner som utfører ulike oppdrag etter behov.
Klubbutviklerne er fordelt i hele Norge og dekker regionene nord, midt, vest, sør og øst. De har bred
kompetanse innenfor både trening, rutesetting, uteklatring både sommer og vinter, og med klubbdrift.
2.2 Klubbutviklingstiltak
Klubbutviklingsordningen har endret seg noe de siste par årene. Tidligere har klubbene hatt tilbud om 2
«klubbutviklingstiltak» per år, som kunne være kurs eller annet som klubben hadde ønske om. I 2016 ble
dette endret til 1 klubbutviklingstiltak per år, da man så at det kunne være økonomisk og praktisk
vanskelig å tilby alle 200 medlemsklubber 2 tiltak i året. Etter erfaringer gjort i 2016 og 2017 har vi for
2018 sett på en tredje modell: tiltak etter behov og kapasitet i forbundet. Vi har dermed ikke satt noen
formell grense for antall tiltak, men har i stedet utviklet en søknadsordning hvor klubbene gjør rede for
behov for tiltaket i klubben, og tiltak blir gitt etter hva klubbene har behov for, og med et forbehold om at
forbundet har kapasitet (administrativt og økonomisk) til å gjennomføre det. Det har foreløpig ikke vært
behov for å begrense tilbudet av økonomiske årsaker, men det har vært noen utfordringer med å
administrere ordningen. Vi ser nå på nye løsninger som gjør at det er lettere for klubbene å få hjelp av
forbundet.
Alle medlemsklubber har fått tilbud om klubbutviklingstiltak i 2017. Det ble til sammen gitt tilsagn om 53
tiltak, hvorav 37 av disse ble gjennomført i 2017, med 217 deltakere.
Antall gjennomførte klubbutviklingstiltak i 2017:
Kurs
Klatreleder inne

Antall tiltak

Antall deltakere
18

103

Kurs/workshop i rutesetting

8

51

Trener 1

3

21

Klatreinstruktør Sport 1

4

18

Boltekurs

2

13

Inne til ute

1

6

36

217

Til sammen:
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Antall gjennomførte kurs i regi av NKF fra 2015 til 2017:
Kurs

2015

2016

2017

Klatreleder inne

20

20

18

Kurs/workshop i rutesetting

5

9

8

Teknikk og trening

4

6

1

Trener 1

7

3

3

Kameratredningskurs

3

2

Grunnkurs ute

5

-

Barne- og ungdomsklatring

-

2

Klatreinstruktør Sport 1

-

2

Rutesetting

-

2

Boltekurs

-

1

Fjellklatrekurs

-

1

Inne til ute

-

1

Rebolting av klatrefelt

-

1

Til sammen*:

44

50

4

2

1

37

Fra 2016 til 2017 ble det gjort en del endringer i klubbutviklingsordningen. Tiltak og søknadsprosess har
blitt mer systematisert, for å gjøre det enklere for klubber å se hva vi tilbyr av tiltak, og for en enklere
administrasjon og oppfølging av kursene. NKF har også gått bort fra å tilby rutesetting til konkurranser for
klubbutviklingstiltak, og har i stedet økt tilskudd til klubber som arrangerer konkurranser, slik at klubbene
selv kan leie inn rutesettere. Klubbutvikling har blitt mer fokusert på å tilby kurs og kompetansehevende
tiltak.
I 2017 var det gjennomført 36 tiltak, som er 28 % færre enn de 50 tiltakene som ble gjennomført i 2016.
Det ble innvilget 52 tiltak for 2017, det vil si at 16 av de tiltakene som er etterspurt er ikke gjennomført.
Noen av disse tiltakene er gitt svar på sent på året, og det er derfor ikke blitt gjennomført enda. Noen
viste seg å være vanskelig for klubben å få til, men de som fremdeles ønsker det har kontakt med
klubbutvikler for å se på nye tidspunkter.
Antall klubbutviklingstiltak fordelt per fylke i 2016 og 2017:
Fylke:

Antall tiltak
2016

Antall tiltak
2017

Aust-Agder

1

0
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Nord-Trøndelag

1

0

Oslo

1

1

Buskerud

2

3

Finnmark

2

1

Hedmark

2

1

Oppland

2

3

Telemark

2

1

Troms

1

0

Akershus

3

2

Rogaland

3

1

Sogn og Fjordane

3

3

Vestfold

3

3

Vest-Agder

4

3

Hordaland

4

2

Nordland

4

4

Møre og Romsdal

6

2

Sør-Trøndelag

6

3

Svalbard

0

2

2.3 Klatringens dag 2017
Klatringens dag var et konsept som ble startet i sammenheng med Friluftslivets år 2015. Formålet med
prosjektet var å gi barn, unge og andre som ikke har prøvd uteklatring muligheten til å prøve klatring i sitt
nærområde. Klatreforbundet åpnet for at medlemsklubbene kunne arrangere sin egen «Klatringens Dag»,
hvor de kunne vise fram klatring utendørs på lokalt klatrefelt. Målet var både å treffe nye personer som
kunne være interessert i å prøve klatring, og å gi medlemmer som bare hadde klatret inne en mulighet til
å prøve utendørsklatring.
I 2017 hadde vi 29 klubber som meldte seg på, som var en nedgang på 10 klubber fra 2016. Til sammen
var det rundt 1200 deltakere, rundt halvparten av hva det var i 2016.
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Bilde: Klatringens Dag 2017. Fotograf: KSI klatring.

2.4 Paraklatring
I 2017 ble det gjennomført to paraklatrekonkurranser hvor det var invitert deltakere fra hele landet. Som
i 2016 ble det arrangert konkurranse og samling i Skien i mai. Vertsklubben i 2017 var Skjergården
Klatreklubb, godt hjulpet av Kathrine Smørsgård fra Grenland Klatreklubb, som også sto for
arrangementet i 2016. I 2017 var det 25 deltakere, som var 10 flere enn året før. Det ble skrudd ruter i
et stort utvalg av nivåer, som ga utfordring og mestring for alle deltakerne.
I november ble det i tillegg arrangert en paraklatrekonkurranse i Trondheim, samme dag som det var
nordisk mesterskap i buldring. Initiativet til arrangementet kom fra klatregruppen Klatring for Alle i
Trondheim klatreklubb, som er en fast klatregruppe for personer med funksjonsnedsettelse. Arrangementet
hadde litt andre rammer enn konkurransen i Skien, og ga forbundet god informasjon om hvordan vi kan
jobbe videre med å utvikle konkurransekonsepter for personer med funksjonsnedsettelse i klatring.
Arbeidet med revidering av kompetansekurset klatring og funksjonsnedsettelse ble ferdigstilt, og mangler
nå bare de siste formelle rammene før det blir endelig ferdigstilt. Kurset er blitt holdt i fire klubber, og
forbundet har merket en stor pågang fra klubbene på mer kompetanse innenfor feltet.
Flere klubber rundt i landet har startet opp klatretilbud for personer med funksjonsnedsettelse, og flere
har også meldt interesse. Klubber har deltatt på idrettskretsers rekrutteringsarrangement, som grenseløse
idrettsdager, og har også hatt egne arrangementer.
NKF har stilt på Arctivity i 2017, som de to foregående årene. Arctivity er en samling i Salten i Nordland
med aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser. Arctivity ble arrangert for første gang i 2015 og
ble i 2017 arrangert for tredje året på rad. Valnesfjord Helsesportsenter står bak arrangementet, og NKF
stilte med instruktører til aktiviteten klatring.
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Arctivity 2017 ble gjennomført med glans. Evalueringen til arrangørene viste at deltakerne opplevde stor
grad av mestring og at både deltakere, instruktører og frivillige hadde en veldig positiv opplevelse av
campen. Instruktørene fra Klatreforbundet var de samme som stilte året før, og kom dermed med flere
erfaringer og ideer til hvordan det best kunne gjennomføres i år. Det kom inn mange gode
tilbakemeldinger på klatring, og spesielt på at det var godt tilrettelagt for de ulike behovene deltakerne
hadde.

Bilde: Nasjonal klatrekonkurranse for personer med funksjonsnedsettelse i Trondheim. Fotograf: Per Einar Johannesen (SørTrøndelag idrettskrets)

2.5 Lokale, regionale og nasjonale samlinger og konkurranser
NKF har gitt støtte til mange små og store samlinger rundt omkring i landet. Forbundet har støttet alt fra
små lokale klubbkonkurranser og samlingskvelder, til større arrangementer som har trukket deltakere fra
hele landet. Vi har fått midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv til å
støtte samlinger utendørs. I 2016 ble det arrangert færre utesamlinger enn beregnet, og deler av summen
fra 2016 er overført til 2017.
I tillegg til midler søkt fra Norsk Friluftsliv, mottar NKF midler til å stimulere til breddeaktivitet og
klubbutvikling fra Norges Idrettsforbund.
Et utvalg av arrangementene NKF har gitt støtte til:
Fugløyfestivalen
Fugløya er en øy i Nordland fylke som har et stort utvalg av naturlig sikrede ruter og buldreproblemer på
alle nivåer. Bodø klatreklubb arrangerer hvert år en festival på øya som samler folk fra hele landet til
klatring og sosialt samvær. Fugløya Klatrefestival har en familievennlig profil der både små og store kan
kose seg med klatring, buldring, lek og bading på kritthvite strender. I 2017 deltok 66 personer på
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festivalen. Deltakerne er alt fra små barn til godt voksne folk. Festivalen baseres i stor grad på frivillig
innsats for planlegging, forberedelser og gjennomføringen av festivalen.
Camp Ragnøya
Camp Ragnøya er en sommercamp hvor barn og unge kan prøve seg på klatring, havpadling og
fridykking I 2017 deltok 32 barn og unge i alderen 8 til 19 år, med hovedvekt i aldersgruppen 12-19 år.
Molde Kajakklubb var arrangør i samarbeid med Moldeveggen/Romsdal Tindegruppe og Ørland
Froskemannsklubb. Moldeveggen og Romsdal Tindegruppe stilte med klatreutstyr og NKF ga støtte til
arrangement og instruktører.
Nasjonale klatresamlinger for jenter/kvinner
NKF har gitt støtte til tre ulike samlinger med jenter og kvinner som målgruppe i 2017: Nasjonal
Isklatresamling for Jenter, Girls on Cracks (nasjonal klatresamling for klatring på naturlige sikringer) og
Alpine Ambisjoner (alpin klatring). Totalt deltok i underkant av 120 personer på samlingene. Deltakerne
var fra sent i tenårene opp til over 50 år. De fleste var i 20-årene.
Regionale konkurranser
Østlandscup: Lavterskel topptaukonkurranse for barn og ungdom mellom 9-16 år.
FINKLA: Finnmarkscup i klatring
Polarcup: Klatrecup i Nordland og Troms
Møre og Romsdalscup i klatring: Klatrecup i Møre og Romsdal
Vestlandscup: Klatrecup på Vestlandet
Sørlandscup: Klatrecup på Sørlandet

3. UTDANNING OG KOMPETANSE
På grunn av mangel på kursinstruktør ble det ikke gjennomført Trener 2 og 3 i regi av NKF i 2017.
Antall nye trenere og instruktører registrert på brattkompetanse.no de fire siste årene:
Nye trenere og instruktører

2013

2014

2015

2016

2017

Klatreleder inne

383

277

402

364

469

Trener 1

27

37

30

34

37

Trener 2

-

7

5

5

7

Trener 3

-

-

-

3

1
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3.2 Instruktørutdanning
Det ble arrangert tre NF klatreinstruktør sport kurs, et metodekurs og et veilederkurs i 2017. I tillegg ble
det gjennomført et metodeseminar på Kolsås med 8 deltagere.
Antall gjennomførte NF kurs i regi av NKF i 2017:
NF Kurs 2017

Kurssted

Antall
deltakere

NF Klatreinstruktør sport

Kristiansand

4

NF Klatreinstruktør sport

Oslo

4

NF klatreinstruktør sport

Bergen

4

NF Metodekurs

Kvaløya

8

NF Metodeseminar

Kolsås

8

NF Veilederkurs

Romsdalen

6

TOTALT

34

3.3 Brattkort og Topptaukort
I 2017 ble navnet Ledkort endret tilbake til Brattkort. I løpet av året ble det sendt ut 7940 Brattkort og
2400 Topptaukort fra NKF.
Antall godkjente Topptaukort og Brattkort de fire siste årene:
Antall utsendte kort

2013

2014

2015

2016

2017

Brattkort

7127

7625

8533

7940

7495

Topptaukort

-

-

60

2400

2525

Totalt

7127

7625

8593

10 340

10 020

4. KONKURRANSE
4.1 Rekruttlag
I 2017 hadde NKF 9st rekruttutøvere. De hadde 5st samlinger: en i februar i Oslo. En sammen med
svenske landslaget i Oslo under 3 dager på det nye klatresentret på Skullerud. "St internationella
samlinger hvorav den første under en uke i Innsbruck og en i forbindelse med EYC Argentiere, Tout á Bloc
og WC i Briancon under to uker i Frankrike. De hadde også en treningskonkurranse, Svenske junior
mesterskapene i tau.
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Rekruttene hevdet seg godt i både NM buldring, NM tau, JSM tau, Norgescup sammenlagt og Nordisk
mesterskap.
4.2 Juniorlandslag
I 2017 hadde NKF 8 juniorutøvere. De hadde 5st samlinger: en i februar i Oslo. En sammen med det
svenske landslaget i Oslo under 3 dager på det nye klatresentret på Skullerud. "St internasjonale
samlinger hvorav den første under en uke i Innsbruck og en i samband med EYC Argentiere, Tout á Bloc og
WC i Briancon under to uker i Frankrike. De hadde også en treningskonkurranse, Svenske junior
mesterskapene i tau. Juniorene konkurrerte internasjonalt på 7st internasjonale konkurranser i tillegg til
junior VM.
Juniorene hevdet seg meget godt både nasjonalt og internasjonalt.
4.3 Landslag
I 2017 var det 5 utøvere på landslaget. Landslaget fikk under 2017 bland de beste resultatene i NKFs
historie. Med 2st finale plasser med en 4 plass og 5st semifinale plasser i World Cups og en semifinale
plass i EM blev 2017 et fantastisk år. Tina Hafsaas blev under 2017 ranka som nr. 14 i verden i tau.
Landslaget konkurrerende på 2st EM, 11st WC konkurranser og en internasjonal konkurranse. Landslagene
(Junior & senior) gjorde under 2017 105st internasjonale starter.
4.4 Norgescup og Norgesmesterskap
Det ble arrangert syv nasjonale og én nordisk konkurranser i 2017. I NM i Stavanger ble det for første
gang kåret norgesmestere og gjennomført speedkonkurranse i tillegg til tau konkurranse. Totalt deltok 632
utøvere i NC og NM klatring i 2017. Det er en økning på 16,6 % fra 2016. De to siste årene har antall
deltakere i nasjonale konkurranser økt med over 100%.
Antall deltakere i Norgescup, NM og Nordisk i 2017:
Norgescup og NM 2016

Herrer

Damer

Gutter
eldre
junior

Jenter
eldre
junior

Gutter
yngre
junior

Jenter
yngre
junior

Totalt

NC Led, Bergen

14

5

15

13

11

19

77

NC Led, Lillehammer

16

14

13

18

10

19

90

NM Led, Stavanger

14

10

17

15

12

20

88

NM Speed, Stavanger

19

17

NC Buldring, Drammen

33

8

26

22

22

20

126

NC buldring, Bodø

10

7

8

10

10

14

54

NM Buldring, Oslo

49

17

25

28

28

23

161

TOTALT (med Nordisk)

211

96

104

87

93

115

632

36

Utvikling i antall deltakere i Norgescup og NM de siste syv årene:
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Antall deltakere (ikke
nordisk)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

201

228

204

267

249

315

542

632

Kongepokaler 2017:
BULDRING: Hannah Midtbø og Thilo Jeldrik Schröter
LED: Tina Johnsen Hafsaas og Jon Henry Nilssen
Det ble ikke delt ut kongepokal i speed.
Sammenlagtvinnere i norgescup i Led:
DAMER: Eline Næsheim, Bergen klatreklubb
HERRER: John Henry Nilssen, BRV
ELDRE JUNIOR JENTER: Mia Støver Wollebæk, Trondheim klatreklubb
ELDRE JUNIOR GUTTER: Hauk Lem, kolsås klatreklubb
YNGRE JUNIOR JENTER: Ingrid Kindlihagan, Haugaland klatreklubb
YNGRE JUNIOR GUTTER: Arne Farestveit, sogndal klatreklubb
Sammenlagtvinnere i norgescup i buldring:
DAMER: Sunniva Eik Haave, Oslo klatreklubb
HERRER: Thilo Jeldrik Schröter, kolsås klatreklubb
ELDRE JUNIOR JENTER: Lisa-Marie Kvandahl, Kolsås klatreklubb
ELDRE JUNIOR GUTTER: Leo Chiba, Tromsø klatreklubb
JUNIOR JENTER: Emma Støver Wollebæk, Trondheim klatreklubb
YNGRE JUNIOR GUTTER: Ørjan Rødland Vaage, Haugaland klatreklubb
4.5 Nordiske konkurranser og mesterskap
NKF arrangerte i 2017 Nordisk mesterskap i buldring for senior i Trondheim. Totalt deltok 56 utøvere fra
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltok. Norge hevdet seg meget godt i konkurransen og fikk
gull, sølv og bronse i dameklassen og gull i herre klassen.
Antall deltakere i hver aldersklasse i Nordisk mesterskap i led 2017:
Nordisk mesterskap i buldring for senior

Menn

Kvinner

Totalt

Trondheim

38

18

56

Vi hadde også utøvere med på Nordisk senior mesterskap i buldring i København, Danmark der vi fikk to
pallplasser og et gull. I Nordisk junior mesterskap i buldring i Salmisaari, Finland fikk vi åtte pallplasser og
tre gull.

4 SENIOR VM.
I 2017 avgjortes ikke senior VM.
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5 FJELL
Fjellfondet
Fjellfondet har som formål å bidra til at klatrere med medlemskap i en klatreklubb skal gis mulighet til å
utvikle sin kompetanse og erfaringsgrunnlag innen fjellklatring på en måte som kan komme både klatreren
selv og klubbmiljøet til gode. I 2017 ble det ikke utdelt midler da ingen av søkerne kunne dokumentere at
de ville stille sin kompetanse til disposisjon for egen klubb eller NKF etter kompetansehevende kurs.
Bolting av klatrefelt for nybegynnere, barn og ungdom
Det ble ikke utdelt midler til bolting i 2017.
Mentorordning for ungdom
Mentorordningen er et pilot -og samarbeidsprosjekt mellom Norges Klatreforbund og Bergen klatreklubb.
Bergen klatreklubb starter høsten 2017 en gruppe for ungdom mellom 16 og 22 år som har lyst til å lære
og bli god til å klatre på naturlige sikringer. Fire jenter og fem gutter gjennomførte 10 økter høsten 2017.
Ordningen fungerte meget bra. NKF ønsker å utvide mentorordningen med to klubber i 2018.
Nasjonal sommersamling 2017
Det ble gjennomført nasjonal sommersamling på Kalle i Lofoten pinsen 2017. For å kunne delta på
samlingen måtte man være medlem i en klatreklubb tilknyttet NKF. 19 deltakere fra ni forskjellige
klatreklubber deltok. Det ble lagt opp til ulike workshops og foredrag fra fredag til mandag. Samlingen
ble annonsert gjennom annonse i magasinet klatring, NKFs nettside og på NKS FB-side.
BMC Internasjonale samling 2017
Det Britiske Klatreforbundet, BMC, inviterer hvert år til en internasjonal samling med klatrere fra hele
verden. Samlingen veksler mellom vinter- og sommersamling og har som mål å markedsføre klatring i
Storbritannia og deres unike etikk og tradisjon. Årets samlingen var i Cornwall 13.-20. mai. Norge fikk
sende en representant. Samlingen ble utlyst på NKF sin hjemmeside og FB side. vi mottok 12 søknader.
Rapport fra samlingen ble publisert på nettside og FB-side.

6 SIKKERHET
I 2017 ble det produsert seks fagartikler om sikkerhet gjennom «Sikre sider» i magasinet Klatring. Videre
ble det produsert plakat vedrørende sikkerhet ved klatring med selvsikringsystemer (autobelay).
Sikkerhetskomiteen i NKF har løpende behandlet innmeldte ulykkesrapporter i Ulykkesdatabasen. I 2017
ble det produsert to spesialrapporter dødsulykker på Gaustatoppfossen og Vågakallen. NKF ved leder i
sikkerhetskomiteen har også i perioden overtatt styreledervervet i Norsk Fjellsportforum.

7 ANLEGG
Administrasjonen besvarer ukentlig spørsmål og gir råd til potensielle anleggsutviklere per epost og
telefon. Anleggskomitéen har arbeidet med en ny anleggsstrategi for NKF.

Side 13

