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Norges klatreforbund
Norges klatreforbund ønsker med dette å gi en oversikt over aktiviteter og måloppnåelser
vi har jobbet med i 2018.
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N O RG E S K L AT R E F O R B U N D

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 er: Mer kompetente og inkluderende klubbmiljøer for flere
organiserte klatrere.
1.1 Forbundet sentralt
Administrasjonen bestod per 31/12 - 2018 av 7 ansatte fordelt på 6,5 årsverk. En generalsekretær i
100 %, tre fagkonsulenter i 100 %, en sportssjef i 100 % stilling. I tillegg har vi i 2018 ansatt en
administrasjonssekretær i 50% stilling, samt en markeds- og kommunikasjonsansvarlig i 100%
prosjektstilling. I tillegg hadde vi 11 klubbutviklere som er engasjert på timebasis. Videre har NKF siden
2014 hatt ansatt en sekretær i 50 % stilling i Norsk Fjellsportforum gjennom et spleiselag med DNT.
Forbundskontoret er plassert på Idrettens hus, Ullevaal stadion i Oslo.
Den 14. - 15 april 2018 ble det avholdt klatreting på Gardermoen. Tinget hadde 47 deltagere fordelt
på 17 klubber hvorav 27 var stemmeberettigete delegater.
1.2 Styret og komiteer

Bilde: Styret i NKF 2018 – 2020

Følgende styre ble valgt på klatretinget på Gardermoen april 2018:
Stein Tronstad

president (gjenvalgt)

Hanna Bugge

visepresident
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Laura Guertler

styremedlem

Marianne Norland

styremedlem (gjenvalgt)

Odd Magne Øgreid

styremedlem (gjenvalgt)

Eirik Birkelund Olsen

styremedlem

Thomas Alsgaard

styremedlem

Anders Kindlihagen

varamedlem

Martine Limstrand

varamedlem

I 2018 gjennomførte styret totalt 10 styremøter, inkludert et styreseminar i Asker.
Alle styremedlemmene har ett eller flere ansvarsområder som de skal følge opp, men styret er ikke lengre
organisert i underliggende komiteer. Med en større administrasjon på plass har behovet for et arbeidende
styre med tilhørende komiteer endret seg. I 2018 har styret derfor valgt å kun opprette én komité,
sikkerhetskomiteen. For å sikre god medvirkning i organisasjonen opprettet man isteden
prosjektgrupper/arbeidsgrupper etter behov.
1.3 Sentrale nøkkeltall
Tall fra idrettsregistreringen for 2018 vil ikke foreligger før i august 2019. NKF hadde ved
idrettsregistreringens slutt i 2017 registrert 23 038 aktive medlemmer fordelt på 210 klubber. Dette er en
økning i antall medlemmer med ca. 5% fra 2016.
Av medlemmene er 45 % kvinner og 55 % menn. 46 % er i alderskategorien barn og ungdom (0-25 år)
og 54 % er voksne (over 26 år).
Antall kvinnelige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Totalt

317

2303

1543

1069

5104

10 336

Antall mannlige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Totalt

311

1886

1665

1383

7457

12 702

Medlemsutviklingen i NKF de fem siste årene:
2013

2014

2015

2016

2017

Antall klubber

188

195

200

202

210

Medlemmer

19 500

19 819

19 010*

20 542

23 038

*Norges idrettsforbund innførte et nytt medlemsregistreringssystem i 2015, hvilket trolig er grunnen til
nedgangen i medlemstallet dette året.
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1.4 Markedsarbeid
NKF ansatte en markeds- og informasjonsansvarlig i november 2018 som skal arbeide for å gjøre
forbundet til en mer attraktiv samarbeidspartner for eksterne aktører. Hovedoppgaven er å bruke
klatringens nye status som OL-idrett til å styrke inntektsgrunnlaget for konkurransesatsingen og for
forbundet generelt. Det skal også utvikles en markedsstrategi som inkluderer profilarbeid,
merkevarebygging og omdømmebygging.
Høsten 2018 ble eksisterende avtaler reforhandlet slik at NKF ved utgangen av året hadde
samarbeidsavtaler med Varri, Eterni, Gjensidige og Thon Hotels. I tillegg ble samarbeidet med Magasinet
Klatring videreført. Houdini, som har vært en god samarbeidspartner til forbundet i mange år, valgte i
2018 å trekke seg som leverandør av landslags- og profileringstøy til forbundet. Det ble på denne
bakgrunn igangsatt prosesser for å finne en ny leverandør av bekledning til NKF.
Forbundet er nå i gang med en prosess for å definere og beskrive hva NKF skal være for hvem. Basert på
dette er det iverksatt aktivitet for å kartlegge selskap som har samme profil eller visjon som NKF, og som
dermed vil kunne være sponsor der vi i felleskap kan utnytte våre sterke sider. I tillegg er det startet
kartlegging av andre kandidater som er relevante for klatring, enten i kraft av sitt markedsområde eller
ønske om å bli framstilt i samme innpakning som NKF.
NKF er sammen med NIF i et prosjekt for å få på plass en elektronisk samhandlingsløsning mellom
medlemmer, klubber, sponsorer, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere. Dette systemet, Microsoft
Dynamics CRM, blir en utvidelse av de eksisterende løsningene, Klubbadmin og Min idrett.
1.5 Kommunikasjonsarbeid
Gjennom innføring av evaluering- og kartleggingsundersøkelsen «Klubbarometeret» fikk vi på slutten av
året en god tilbakemelding fra våre klubber om hva som er viktig å forbedre i vår kommunikasjon med
omverdenen. Dette er et godt grunnlag for det videre arbeidet som skal gjennomføres i 2019.
Kommunikasjonsarbeidet har dette året blitt viet de ulike kommunikasjonskanalene og de muligheter som
ligger i å nå de målgrupper som er viktige for NKF. Vi skal være synlige, primært for klubbene, men også
for klatrere, media og myndigheter.
Klubbene har gitt oss tilbakemelding på at Klatring.no har mye kvalitativ og god informasjon, og sidene
blir benyttet regelmessig. Arbeidet framover dreier seg også i stor grad om å øke kvantiteten i andre
kanaler, og å opprettholde og utvide kvaliteten på den informasjon som blir publisert. Dette gjelder tekst,
bilde, video og tidspunkt for publisering.
Selv med høyt arbeidspress og lav bemanning første halvdel av 2018, ble det levert kvalitativt god
informasjon for publisering på klatring.no. På Facebook ble publiseringene noe uregelmessig gjennom året,
men likevel av god kvalitet.
Det er gjort vurderinger om bruk av annonsering i de ulike SoMe-kanalene for å nå ut til flere, og dette vil
vi jobbe videre med i 2019.
Antall brukere har økt jevnt på våre nettsider. 2/3 kommer imidlertid fra mobile enheter, så for 2019 må
vi foreta en oppgradering av våre nettsider for å treffe våre leseres bruksmønster.
1.6 Interessearbeid
NKF skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt. Dette har vi gjort gjennom å ivareta et aktivt
medlemskap i International Federation of Sport Climbing (IFSC og EFSC), i den internasjonale klatre- og
fjellsportorganisasjonen UIAA og i European Union of Mountaineering Associations (EUMA). Vi har også
vært en del av et nordisk samarbeid.
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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 2018 har vi engasjert oss i følgende saker:
• Høringsuttalelse til NIF på forslag til ny anleggspolitikk
• Høringsuttalelse til NIF på forslag til ny langtidsplan for norsk idrett
• Høringsuttalelse til NIF på spillemiddelsøknad 2019
• Presidenten og styreleder i Norsk fjellsportforum deltok på innspillsmøte i Nærings- og
fiskeridepartementet om sertifisering av guider 18.6.2018
• NKF arrangerte et møte 28.2.2018 med Klatrefestivalen/Fri Flyt, Norsk tindeklubb og berørte
klatreklubber for å løse en konflikt knyttet til bolting av Hægefjell i Nissedal.

2. BREDDEAKTIVITET
Den største delen av aktiviteten som foregår i regi av våre klatreklubber er breddeaktivitet. Dette er all
aktivitet som ikke er definert som toppidrett, slik som nasjonale- og internasjonale konkurranser og
landslagsaktivitet.
I følge NKF sin strategi for breddeutvikling skal vi arbeide for at alle klatreklubbene får mulighet til å
tilby både organisert og fri klatring for barn, unge og voksne klatrere, innendørs så vel som utendørs, og
tilpasset medlemmenes mål og ønsker. NKF skal støtte opp om regionale klatrearrangementer i regi av
klatreklubbene. Vi skal legge spesiell vekt på å inspirere unge klatrere til å utvikle seg innen fjell- og
uteklatring, og å stimulere til både organisert og uorganisert aktivitet på naturlige sikringer.
2.1 Aktivitetsutvikling i klubb
For å stimulere til økt aktivitet i klubben tilbyr forbundet en rekke støtteordninger til blant annet
gjennomføring av lokale- og regionale konkurranser, regionale samlinger og innkjøp av utstyr til aktivitet. I
2018 har vi støttet alt fra små, lokale klubbkonkurranser og samlingskvelder, til større arrangementer som
har trukket deltakere fra hele landet.
Et eksempel er regionale samlinger for ungdom på Vestlandet. Hensikten med disse samlingene var å
skape en møteplass for ungdommer som er giret på klatring og konkurranser. Samlingene la også til rette
for erfaringsutveksling mellom ungdommer og mellom trenere, og at ungdommene skulle få et godt
treningsutbytte i samsvar med sitt nivå. Det har vært 3 samlinger i 2018, mens siste samlingen ble utsatt til
tidlig 2019. Mellom 40 – 50 ungdommer har deltatt på hver samling fra klubbene Bergen klatreklubb,
Haugalandet klatrarlag, Sogndal klatreklubb og Bratte Rogalands venner.
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Bilde: Regional samling i Bergen 2018

Det ble også gjennomført seks klubbaktiviteter ute med støtte fra NKF i 2018.
Klubbaktivitetene var:
• Camp Flatanger (Trondheim KK)
• Camp Rangøya (Romsdal Tindegruppe)
• Friluftslivets dag (Christianssands KK)
• Friluftsskolen (Kolsås KK)
• Fugløyafestivalen (Bodø KK)
• Sten & Kønn (Hedemarken KK)
2.2 Friluftslivprosjekter
Som en del av vår friluftslivsatsning, der vi skal jobbe for å inspirere unge klatrere til å utvikle seg innen
fjell- og uteklatring, har vi også noen konkrete prosjekter vi gjennomfører med støtte fra Norsk Friluftsliv.
Mentorordning for ungdom
Mentorordning for ungdom er en støtteordning for klubber som ønsker å utdanne ungdommer i klatring på
naturlige sikringer. I 2018 var det kun Bergen KK (BKK) som gjennomførte dette. BKK er i utarbeidelse av
en håndbok for hvordan mentorordningen kan gjennomføres, noe som vil gjøre det lettere for flere klubber
å ta del i opplegget.
Nordic Youth Camp
Nordic Youth Camp er en klatrecamp for ungdommer i alderen 13-18 år. I 2018 var Norge arrangør, og
campen ble holdt i et område nord for Bodø. Campen ble satt ut som prosjekt for en klubbutvikler, med
støtte fra Bodø KK. I månedsskiftet juni/juli deltok 35 ungdommer fra alle de nordiske landene på campen,
og resultatet ble mye moro, mye klatring og mye sosialisering i flott, norsk natur.

Side 5

Årsrapport 2018

Bilde: Deltagere på Nordic Youth Camp 2018

2.3 Regionale konkurranser for barn og ungdom
For at barn og ungdom mellom 9 og16 år skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå, jobber NKF
for å bygge opp et landsdekkende konkonkurransetilbud for målgruppen. I en oppbyggingsfase har NKF
fokus på å støtte arrangørklubbene slik at vi får i gang et tilbud over hele landet. Dette har fungert veldig
godt og vi ser en økt interesse for å arrangere konkurranser blant klubbene.
Cuper som har vært avviklet i 2018:
Østlandscup: 6 cupkonkurranser
Oslo kk, Kolsås kk, Fredrikstad kk, Lillehammer kk, Ringerike kk og Gjøvik kk
Trøndercup:

5 cupkonkurranser

Orkla Fjellsportsklubb, Stjørdal kk, Steinkjer kk, Håmmår’n Fjellsportsklubb og Trondheim kk
Polarcup:

5 cupkonkurranser

Harstad kk, Vestlofoten kk, Evenskjer kk, Vesterålen kk, Lofoten kk. Narvik, Hamarøy, Bodø og Tromsø er
også med i Polarcup, men de arrangerte ikke cupkonkurranse i 2018.
Finkla:

4 cupkonkurranser

Vadsø kk, Kirkenes kk, Hammerfest og Alta
I tillegg vil Vestlandscup, Sørlandscup og Møre -og Romsdalcup bli implementert i 2019. Totalt 7 regionale
cuper.
2.4 Paraklatring
NKF skal arbeide for å bygge ned ulikhet ved å involvere og skape aktivitet for grupper som ellers vil ha
utfordringer ved å delta. De siste årene har vi arbeidet med å bygge opp et paraklatringstilbud i NKF.
Det ble arrangert en kompetanshelg i paraklatring 16.-18. november. Her deltok totalt 14 personer fra 9
klatreklubber. Målet med helgen var å få påfyll innen paraklatring. Kompetansehelgen gav et faglig løft,
inspirasjon og erfaringsutveksling med andre som trener paraklatrere/er instruktører for personer med
funksjonsnedsettelse.
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Samlingen rettet seg primært mot klatreklubber som allerede har et tilbud innen paraklatring, men klubber
som hadde et sterkt ønske om å starte opp et slikt tilbud kunne også søke om plass.

Bilde: Deltagere på kompetansehelg i paraklatring 2018

Etter samlingen er det etablert en prosjektgruppe innen paraklatring som i 2019 vil se på følgende:
•
•
•
•
•
•

Revidert kursmal til Instruktørkurs i paraklatring
Se på muligheten for å innlemme paraklatring i lokale konkurranser og regionale cuper
Utarbeide arrangørhåndbok til nasjonale konkurranser
Organisere, sammen med fagansvarlig i paraklatring, en nasjonal samling med konkurranse i 2019
Se på hvordan en legger til rette for at paraklatring kommer inn i rutesetterutdanningen og veilederen
for anlegg
Utarbeide en veileder til klubb som vil starte opp et paraklatretilbud

Det ble dessverre ikke arrangert nasjonal samling eller konkurranse i 2018. Det ble gitt støtte til noen
paraidrettsaktivitetsdager slik at klatring var presentert som en av idrettene de fikk prøve.

3. TOPPIDRETT & KONKURRANSE

Junior VM Moskva 2018

Samling Innsbruck og Allgäu

Thilo i WC i Moskva

2018 har vært en intensiv konkurransesesong for landslaget og utviklingslaget. Sesongen ble innledet med
en samling sammen med det tyske landslaget i Innsbruck og Allgäu, se bilde over.
3.1 Landslag
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I 2018 hadde NKF 9 rekruttutøvere som fikk muligheten til å prøve sine ferdigheter på 2 internasjonale
konkurranser, samt 2 nordiske konkurranser.
Juniorlandslaget bestod av 10 aktive utøvere og seniorlandslaget av 3 aktive utøvere. Sesongen begynte
med 2 WC i buldring i henholdsvis Meiringen og Moskva. Thilo Schrøter stod for beste prestasjon gjennom
sin 11.plass i Moskva.
Våre juniorer hadde fremgangsrike mesterskap med 3 semifinaleplasser i junior VM og 4 semifinaleplasser
i junior EM. Etter nordisk juniormesterskap i buldring i Helsinki, reiste vi hjem med 3 gull, 4 sølv og 3 bronse.
Sunniva Eik-Haave begynte sesongen bra, med en 31. plass i Meiringen, kun en plassering fra ranking. På
nordisk i tau ble det akkurat som i buldring, full pott i jenter youth B og sammenlagt ble det 3 gull, 4 sølv
og 3 bronse. Landslaget deltok på 32 konkurranser igjennom 2018.
3.2 Isklatring
NKF har en utøver, Ian Hanson, som konkurrerer i isklatring internasjonal.
3.3 Nasjonale konkurranser
Det ble arrangert to norgescuper i led, én norgescup i buldring, samt norgesmesterskap i led, buldring og
speed i 2018. NC i buldring i Trondheim var kun for junior. På NM i Stavanger ble det arrangert Norges
første offisielle speedkonkurranse etter internasjonal standard. Juniorutøver Ingrid Kindlihagen fra
Haugaland klatrelag satte norsk rekord for kvinner på 13, 76 og Nicolay Stien fra Sogndal for menn på
tiden 10,53.
Det ble utdelt kongepokal i ledklassene for damer: Tina J. Hafsaas og menn: Martin Mobråten.
Det ble kun arrangert én buldrekonkurranse i tillegg til NM, da Bodø, Bergen og Tromsø som tidligere har
vært arrangør av buldrekonkurranser er i byggeprosess med nye anlegg. Interessen for å arrangere
nasjonale konkurranser i klubbene er stor, men aktuelle klubber er i byggeprosesser.
Antall deltakere i NC/NM

2014

2015

2016

2017

2018

Antall konkurranser

7

6

6

6

5

Antall deltagere

443

522

542

632

443*

* I 2018 gikk antall deltakere ned. Dette skyldes at det kun ble arrangert en norgescup for junior (ikke senior).

Norges cup vinnere
sammenlagt 2018

Buldring

Led

Yngre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Yngre junior gutter

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Eldre junior jenter

Signe Øye, Lillehammer
kk
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Eldre junior gutter

Leo Shiba, Tromsø kk

Damer

Lisa Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Herrer

Leo Bøe, Bergen kk

*Det ble ikke kåret sammenlagtvinnere i buldring og speed i 2018 på grunn av for få konkurranser.

Pallplasseringer NM
buldring 2018

1. plass

2. plass

3. plass

Yngre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Nora Staurset Hovde,
Trondheim kk

Emma Støver
Wollebæk, Trondheim
kk

Yngre junior gutter

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Kristoffer Raa
Danielsen, BRV

Sindre Aarø Mauland,
Bergen kk

Eldre junior jenter

Mia Støver Wollebæk,
Trondheim kk

Regine Storå, Bodø kk

Marie Aagaard
Lauridsen, Lillehammer
kk

Eldre junior gutter

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Hauk S. Lem, Kolsås kk

Leo Chiba, Tromsø kk

Damer

Tina Johnsen Hafsaas,
Kolsås kk

Sunniva Eik Haave, Oslo
kk

Maria Sandbu,
Trondheim kk

Herrer

Tarjei Hamre,
Trondheim kk

Ian Hollows, Drammen
kk

Markus Bülow-Berntzen,
Drammen kk

Pallplasseringer NM
led 2018

1. plass

2. plass

3. plass

Yngre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Emma Støver
Wollebæk, Trondheim
kk

Edel Lemvik, BRV

Yngre junior gutter

Lars Matre, BRV

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Trym Skuggen
Landmark, Kolsås kk

Eldre junior jenter

Mia Støver Wollebæk,
Trondheim kk

Marie Aagaard
Lauridsen, kk Ålesund

Signe Ingvarda Øye,
Lillehammer kk

Eldre junior gutter

Hauk S. Lem, Kolsås kk

Jens Kristein hagaseth,
Oslo kk

Ørjan Rødland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Damer

Tina Johnsen Hafsaas,
Kolsås kk

Maria Davies Sandbu,
Trondheim kk

Lisa Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Side 9

Årsrapport 2018

Herrer

Pallplasseringer NM
speed 2018

Martin Mobråten,
Trondheim kk

1. plass

Thilo Schröter, Kolsås kk

2. plass

Håvard Helgesen,
Sogndal kk

3. plass

Yngre junior jenter

Anne Espolin Ackre,
Bergen kk

Edel Lemvik, BRV

Emma Støver
Wollebæk, Trondheim
kk

Yngre junior gutter

Sindre Aarø Mauland,
Bergen kk

Oskar Tennebekk,
Bergen kk

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Eldre junior jenter

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland klatrelag

Regine Storå, Bodø kk

Oda Emilie Lauridsen,
Lillehammer kk

Eldre junior gutter

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Arne Farestveit,
Sogndal il

Jens Kristian
Aasmundsen, Oslo
klatreklubb

Damer

Tina Johnsen Hafsaas,
Kolsås kk

Sunniva Eik Haave, Oslo
kk

Lisa-Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Herrer

Nicolay Stien, Sogndal
il

Hauk Steinsson Lem,
Kolsås kk

Leo Ketil Bøe, Bergen kk

Bilde: Norgesmester i buldring herrer og kongepokalvinner Tarjei Hamre fra Trondheim klatreklubb. Ian Hollows og Markus
Nikolai Bülow-Berntzen, begge Drammen klatreklubb tok andre og tredjeplassen.

3.3 Konkurranseutvikling
I 2018 ble forbundet sitt regelverk og format tilpasset internasjonalt regelverk. Arrangørhåndbok og
avtale for arrangørklubber av nasjonale konkurranser ble også revidert og justert. I tillegg ble regler for
antidoping implementert. Justering i fordeling av midler, påmelding via MinIdrett, samt budsjett har bidratt
til at arrangørklubbene i 2018 har gått i pluss. Det er utarbeidet et nytt evalueringsskjema som blir sendt
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ut til arrangører. Det var et lavere deltakerantall enn tidligere, på grunn av færre konkurranser og kun
juniordeltakere i NC i Trondheim.
3.4 Rent særforbund
I 2018 ble NKF sertifisert som et Rent Særforbund av Antidoping Norge. I forbindelse med dette ble det
utviklet en egen antidoping policy og handlingsplan.

4. KLUBBUTVIKLING
NKF skal styrke klatreklubbenes evne til å tilby attraktive, kompetente og velorganiserte aktiviteter for
medlemmene. Med et stort antall små medlemsklubber er det viktigere å bygge opp de eksisterende
medlemsklubbene enn å starte nye. Dette gjør vi gjennom å tilby organisasjons- og kompetanseheving til
våre klubber.
NKF har 11 klubbutviklere i staben, samt flere ressurspersoner som utfører kompetansehevingstiltak ute i
våre klubber 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,
samt klubbdrift.
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 medlemsklubbene 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. Dette 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.
Vi har begynt å arbeide med konseptet «Sterkere klubb», der klubbutvikleren har tett kontakt med
klubben. Dette vil forhåpentligvis gi oss bedre kunnskap om klubben våre sine behov. Arbeidet er
påbegynt høsten 2018, en pilot vil bli gjennomført våren 2019.
Antall gjennomførte klubbutviklingstiltak i 2018:
Kurs
Klatreleder inne

Antall tiltak
12

Kurs/workshop i rutesetting

6

Trener 1

5

Klatreinstruktør Sport 1

3

Boltekurs

1

Inne til ute

0

Organisasjonsutvikling

2
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Workshop (barn og
ungdomsgrupper)

1

Til sammen:

30

Antall klubbutviklingstiltak fordelt per fylke i 2016 - 2018:
Fylke:

Antall tiltak
2016

Antall tiltak
2017

Antall tiltak
2018

Akershus

3

2

1

Aust-Agder

1

0

0

Buskerud

2

3

2

Finnmark

2

1

1

Hedmark

2

1

0

Hordaland

4

2

1

Møre og Romsdal

6

2

3

Nordland

4

4

5

Oppland

2

3

3

Oslo

1

1

1

Rogaland

3

1

3

Sogn og Fjordane

3

3

3

Svalbard

0

2

0

Trøndelag

7

3

2

Telemark

2

1

1

Troms

1

0

2

Vest-Agder

4

3

2

Vestfold

3

3

0

Totalt antall tiltak

50

35

30

5. KOMPETANSEUTVIKLING
NKF skal arbeide for å heve og spre kompetanse i klubber på alle nivåer. Dette gjør vi dels gjennom vår
«klubbutviklingsmodell» (se kapitel 4. Klubbutvikling), men også gjennom at forbundet setter opp nasjonale
kurs etter behov.
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5.1 Trenerutdanning
Trener 1 kurs gjennomføres som klubbutviklingstiltak etter behov. I 2018 ble det gjennomført 5 kurs i regi
av NKF. Det ble gjennomført ett trener 2 kurs våren 2018. Kurset ble holdt av Anders Krossen som er
ressursperson i NKF. Det var 9 deltakere på kurset.
Antall nye trenere og instruktører registrert på brattkompetanse.no de fem siste årene:
Type kurs

2014

2015

2016

2017

2018

Klatreleder inne

277

402

364

469

439

Trener 1

37

30

34

37

36

Trener 2

7

5

5

7

9

Trener 3

-

-

3

1

0

5.2 Instruktørstigen
Det ble i 2018 gjennomført en rekke kurs etter NF standard. Av en større portefølje som ble utlyst, var det
mangel på interesse for kursene instruktør 1 sport og metodekurs. Instruktørseminar og veilederkurs høyfjell
ble gjennomført med godt antall deltakere.
Antall gjennomførte instruktørkurs i 2018:
Type kurs

Deltakere

Kommentar

Instruktør 1 sport Bergen

5 deltakere

Instruktør 1 sport Tromsø

Avlyst

2 påmeldte

Instruktør 1 sport Oslo

Avlyst

Null påmeldte

Instruktør 1 sport Trondheim

6 deltakere

Veilederkurs høyfjell

5 deltakere

Metodekurs

Avlyst

Instruktørseminar Oslo

13 deltakere

1 påmeldt

5.3 Rutesetterutdanning
Forbundet er i gang med å utvikle en rutesetterutdanning sammen med IFSC-rutesetter Adam Pustelnik og
nasjonal rutesetter Martin Mobråten. Målet med utdanningen er å sikre kvalitet på rutene i nasjonale,
regionale og lokale konkurranser, samt heve rutesetterkompetanse i klubb, lokalt, regionalt og nasjonalt.

6. SIKKERHET
NKF skal utvikle og formidle kunnskap om sikker klatring og medfølgende risiko, slik at ulykkesfrekvensen i
klatring synker og tallet på alvorlige ulykker reduseres. Det skal ikke skje alvorlige ulykker i forbindelse

Side 13

Årsrapport 2018

med organiserte aktiviteter i regi av forbundet eller klubber. Sikkerhetsarbeidet i NKF skal fremme en
sikkerhetskultur bygget på opplæring og egenansvar.
6.1 Brattkortsordningen
NKF organiserer brattkortsordningen som inkluderer brattkort og topptaukort. Vi ser en jevn økning i antall
utsendte kort.
Antall utsendt kort de fem siste årene:
Antall utsendte kort

2014

2015

2016

2017

2018

Brattkort

7625

8533

7940

7495

8798

Topptaukort

-

60

2400

2525

2720

Totalt

7625

8593

10 340

10 020

11518

I 2018 startet forbundet opp et nytt prosjekt for å utvikle brattkortordningen slik at det blir mer attraktivt
for nye klatrere å bli klubbmedlemmer. Vi skal blant annet utrede en mulig utvidelse av brattkortordningen
til å bli en sertifiseringsordning for klatreanlegg, som igjen kan øke kvaliteten på sikkerhet og utdanning
ved disse. Videre skal det også utredes virkemidler for å få flere brattkorttakere til å melde seg inn i
klubb. I 2018 ble det, av styret i NKF, fattet vedtak om å nedsette en forprosjektgruppe som vil starte
arbeidet i 2019.
Videre ser vi også på digitalisering av brattkortsordningen. I 2018 har administrasjonen sett på løsninger
og utgjort innledende konsekvensvurderinger. Arbeidet fortsetter i 2019.
6.2 Ulykker
Det ble rapportert 129 ulykker i NKFs ulykkesdatabase i 2018. Dette er en økning på ca 20% fra
foregående år, noe som også samstemmer med trenden i senere år. Økningen kan sees på som normal ut
ifra økt aktivitet/antall klatrere, men den kan også sees på som et tegn på at lojaliteten til
innrapportering av ulykker og nestenulykker er økende i klatremiljøet.
Blant faktorer som er nye, kan ulykker som foregår ved feilbruk av autobelay trekkes frem. Her ser vi at
det er en klar økning fra året før, med ni ulykker rapportert (mot to i 2017). NKF har merket seg at denne
relativt nye formen for sikring på innendørs klatrevegg byr på nye utfordringer, og vil sette mer fokus på
dette i fremtiden.
En modernisering og forsterkning av ulykkesdatabasen er igangsatt. Den nye vil ha økt omfang i detaljer
som rapporteres, og samtidig fokus på økt brukervennlighet for de som rapporterer. Arbeidet skal
ferdigstilles i løpet av første halvår i 2019.
6.3 HMS
Et av hovedfokusene for NKF har vært revidering av HMS, både internt og informasjon om fagområdet
eksternt. Vi har gjennomført revidering av HMS-rutiner for NKF, samt iverksatt arbeid med HMSopplæring.
6.4 Informasjonsarbeid
Sikkerhetskomiteen har i 2018 produsert flere artikler i sine "Sikre sider" i magasinet Klatring:

Side 14

Årsrapport 2018

•
•
•
•
•

"Autobetray" - fokus på sikkerhet i forbindelse med bruk av autobelay
"Når uhellet er ute" - om kameratredning ute
"Den farefulle rappellen" - om risiko ved rappell og hvordan denne kan senkes
"Køkultur på fjellet" - om økende mengde klatrere i fjellet og hvordan dette kan imøtekommes
"Sikker selebruk" - om klatreselens utvikling, forskjellige typer seler og sikker bruk av disse

7. ANLEGG
7.1 Anlegg inne
NKF skal arbeide for at alle medlemsklubbene skal ha tilgang til et innendørs klatreanlegg som
tilfredsstiller behovene ut fra klubbens aktiviteter og medlemstall, og der de fritt kan organisere sine egne
aktiviteter.
Det bygges flere store og små klatreanlegg rundt om i landet, både av klubber og kommersielle aktører.
NKF får mange henvendelser fra klubber, kommuner, entreprenører og andre aktører vedrørende
bygging, årlig kontroll og drift av anlegg. Forbundet har begynt arbeidet med å få på plass en ny
anleggsveileder for å imøtekomme behovet for informasjon.
7.2 Anlegg ute
NKF skal bidra til å utvikle nye klatrefelt der det er behov, i førsterekke ved å hjelpe klatreklubber til å
skaffe seg kompetanse slik at de selv kan utvikle, vedlikeholde og dokumentere utendørs klatreanlegg.
Ordningen «Støtte til utvikling av klatrefelt» ble gjennomført med midler overført fra 2017. Totalt ble kr.
81 000 fordelt på syv klubber, til boltekurs og bolter. Ordningen ble med denne tildelingen avviklet, da
kriteriene for tildeling av offentlige midler ikke stod i samsvar med behovet i klubbene.

Side 15

