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Satsningsområder i tingperioden 2018-2022

1. Klubbutvikling

▪

Utvikle Brattkortordningen slik at det
blir mer attraktivt for nye klatrere å
bli klubbmedlemmer

▪

Bruke klatringens nye status som OLidrett til å styrke inntektsgrunnlaget
for konkurransesatsingen og utvikle
klatreforbundet slik at klatre-Norge
blir en del av en OL satsende
idrettsorganisasjon.

2. Kompetanseutvikling

3. Anleggsutvikling

Regional cup

Reigional cup

April 2019

Regionale cup
Bakgrunn


NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9
og 16 år skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt
nivå



stimulere til et godt konkurransemiljø i klubb



skape aktivitet i klubb og bygger opp under frivillig arbeid



rekruttere konkurranseklatrere

Regionale cup
Visjon


cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring



konkurranseformatet er uhøytidelig



konkurreres i ulike aldersklasser



ruter med vanskelighetsgrader tilpasset ulike nivåer



arrangeres i tråd med Idrettens barnerettigheter

Regional cup
Samarbeid


én hovedarrangørklubb, kontaktperson til NKF



hovedarrangørklubb har ansvar for koordinering av cupen,
arrangørhåndbok, terminliste, premier, diplomer, scorecard,
resultatlister



arrangørklubbene skal arrangere konkurranser i henhold til
arrangørhåndboken



cupen skal følge skoleåret

Regional cup
Format


topptaukonkurranse for barn og unge 9-16 (18) år



ruter med vanskelighetsgrader tilpasset alle nivåer



ca 16 eller 17 ruter



graderes i farger, ikke grader



sonetak på de hardeste rutene



utøverne velger selv hvilke ruter de ønsker å gå



fire beste resultatene blir poenggivende



kåres en sammenlagt vinner i hver klasse (bortsett fra klasse
11 år og yngre)

Regional cup
Støtte fra NKF

Avtaledokument
Denne kontrakten
er





hovedarrangørklubb får tildelt midler til koordinerende
arbeid
arrangørklubb får støtte per arrangement. Utbetaling skjer
etter mottatt rapport



skriftlig avtale mellom NKF og hovedarrangørklubb



avtalen er gjeldene for alle arrangørklubbene som deltar i
cupen



avvik fra avtalen skal avklares med NKF



NKF leverer sammenlagtpremier

– Regional Cup

inngått av og mell

om

Norges Klatreforbun
d
Sognsveien 73, 0840
Oslo
Kontaktperson: Siss
Klev
og
Hovedarrangørklu
bb
Klubb:
Sted:
Dato:
Kontaktperson:
Tlf:
Org.nr.:
Konto nr.:
Denne avtalen gjeld
er: (Navn på cup
og årstall)
Formålet med denn
e avtalen er å avkl
are partenes retti
sesongen høst 20xx
gheter og plikter
-vår 20xx. Avtalen
knyttet til (navn på
er inngått mellom
gjeldene for alle
cup) for
klubber som delt
NKF og hovedarr
ar i cupen. Alle avvi
angørklubb, og vil
cupen.
være
k fra avtalen skal
avklares med NKF
i forkant av
1. Bakgrunn
(navn på cup) er
en regional cupk
onkurranse for barn
er uhøytidelig og
og ungdom mellom
det konkurreres
9-16 år. Konkurranse
i ulike aldersklasser
nybegynnere til erfa
med vanskelighets
formen
rne klatrere. Cup
grader tilpasset alle
en skal være inklu
ungdom som ønsk
nivåer, fra
derende, gi klatregle
er å konkurrere i
regio
de og mestring for
klubber, unge klatr
nen. Cupen er men
barn
ere og deres fore
og
t
å
vær
e
et samlingspunkt
ldre. Cupen skal arra
for lokale
ngeres i tråd med
Idrettens barneret
2. Organisering
tigheter.
Det skal arranger
es minst fire (4) cupk
onkurranser i året
Arrangørklubbene
. Cupen skal følge
skal velge én hove
skoleåret.
darrangørklubb og
overordnede ansv
én kontaktperson
aret for cupen. Hov
som koordiner og
edarrangørklubb
arrangørhåndbok,
har det
har ansvar for utar
terminliste og påse
beidelse av
at konkurransene
konkurranseform
avholdes i henhold
at beskrevet i arra
ngørhåndboken.
til avtalt
cupkonkurranser
Arra
ngørklubbene skal
i henhold til arra
ngørhåndboken.
arra
nger
fagansvarlige i god
e
Terminliste for hele
til før første cupk
cupen skal leveres
onkurranse. Term
aktivitetskalender
til NKF sin
inlisten legges ut
klatring.no. Deltaker
på NKF sin
ne melder seg på
konkurransene i
MinIdrett.
3. Partenes forp
liktelser
For å oppnå måls
etningen med (nav
n på cup) og sikre
overholdt av hver
godt samarbeid er
av partene:
det viktig at følge
punkter blir
Norges Klatreforbu

nd / Avtaledokum

ent – Regional Cup

Regional cup
Østlandscup

Trøndercup

Møre –og Romsdal

Vestlandscup

•

Kolsås

•

Orkla

•

Romsdal

•

Bergen

•

Fredrikstad

•

Stjørdal

•

Eide

•

Haugaland

•

Lillehammer

•

Steinkjer

•

Torvikbukt

•

Sogndal

•

Ringerike

•

Levanger

•

Åndalsnes

•

Stavanger

•

Gjøvik

•

Trondheim

•

Ålesund

•

Oslo

•

Håmmår’n

•

Molde

Polarcup

Sørlandscup

Finkla

•

Evenskjer

•

Kristiansand

•

Kirkenes

•

Vesterålen

•

Arendal

•

Hammerfest

•

Lofoten

•

Mandal

•

Lemmivaara

•

Narvik

•

Risør

•

Vadsø

•

Vestlofoten

•

Alta

•

Hammarøy

•

Bodø

•

Tromsø

LUNSJ

Klubb- og kompetanseutvikling:
Klubbutvikling er alt som gjøres for at
klubben utvikler seg fra dagens
situasjon til en ønsket og bedre
framtidig situasjon.

NKF skal gjøre klubbene i stand til å gi
medlemmene sine et sunt, sikkert og
inkluderende tilbud, og bistår
klubbene med blant annet kurs,
utviklingsprosesser, verktøy og
informasjon.

To av våre flotte klubbutviklere

Type kurs vi kan tilby:
Organisasjonsutviklingskurs

Kompetansekurs klatring



Klubbens styrearbeid i praksis



Klatreleder inne



Økonomistyring og regnskap



Trenerkurs



Møteledelse



Instruktørkurs i paraklatring



Idrettens rammebetingelser



Klatreinstruktør 1 Sport-kurs



Rutesetterkurs



Boltekurs

Trener 1-kurs, Stupbratt og Mosjøen KK

Bedre klubb - NIF
Bedre klubb er et verktøy som skal hjelpe idrettslag til en bedre og
enklere hverdag. Bedre klubb hjelper også til med å lage et riktig bilde
av hvordan det står til i ditt idrettslag og hva som eventuelt kan gjøres
for at idrettslaget skal bli enda bedre.





Del 1
o

Du får spørsmål som vil hjelpe deg å ivareta sju grunnleggende
ansvarsområder for styret i et idrettslag.

o

Du får også den informasjonen du trenger for å kunne score fullt på
alle disse områdene.

o

Du finner også relevant kontaktinformasjon der du kan få hjelp til å
oppfylle de ulike kriteriene.

Del 2
o

...den kjem ☺

Søke midler:


Samlinger
o



Konkurranser
o



Vi kan støtte klatreklubber som
arrangerer lokale konkurranser og
lignende arrangement. Se
informasjon her.

Støtte til utstyr
o

Bilde fra regional samling på Vestlandet.
Foto: Anders Kindlihagen

(eks: familiedag, klubbsamling-/tur,
trener-/utøversamling)

Trenger dere utstyr eller annen støtte
for oppstart av klatreaktiviteter i
klubben, f. eks. ungdomsklatring
eller paraklatring? Da kan dere søke
om støtte til dette, dersom
investeringen er avgjørende for å få
aktiviteten i gang.

Paraklatring


Mange mennesker med
funksjonsnedsettelse kan ha glede av
klatring.
o

Det er mye man kan gjøre for å
enkelt tilrettelegge for det.



NKFs mål er å utvikle klatretilbudet
for personer med
funksjonsnedsettelse gjennom våre
medlemsklubber, samt øke
kompetansen i klubbene på området.



Lurer du på noe angående
paraklatring?
o

Ta kontakt med Laura eller Kjersti ;)
Hala støter hard under
paraklatrekonkurransen i Trondheim i
mars. Foto: Dag Stuan, TKK

Pågående utviklingsarbeid


Utviklingstrapp
o



Revidering av trenerutdanningen
o



Database med forslag til øvelser en
kan bruke i barn- og ungdomsgrupper

Klubbtrappa – Sterkere klubb!
o



Trener 1-3

Øvelsesdatabase for barn og unge
o



En utviklingstrapp er et redskap som
beskriver et hensiktsmessig,
langsiktig utviklingsforløp fra første
treningsår til toppidrettsnivå.

Klubbutvikling

Satsing på paraklatring

Friluftssatsing


Samlinger
o





(eks: familiedag, klubbsamling/tur, trener-/utøversamling)

Nye kursmuligheter
o

Tilbud om grunnkurs (inne-til-ute,
trad, kameratredning)

o

Økt mulighet for investering i
utstyr

NF kurs – forhåndsgodkjenning

HMS

HMS

HMS
DET VIKTIGSTE er å KOMME I GANG!


En halvgod vurdering er bedre enn ingen vurdering



En halvgod plan er bedre enn ingen plan



En halvgod instruks er bedre enn ingen instruks



Vi gjør dette naturlig i så å si all vår klatring
o

Vi vurderer fare

o

Vi gjør noe for å unngå faren

o

Vi søker å gjøre noe etterpå, så vi ikke kommer i samme fare

HMS


I takt med økende antall klubber og økt aktivitet setter vi
fokus på HMS i klubb



Nye krav
o





På (kort) sikt vil det være krav om å ha HMS-system for å få
tiltak

Nye verktøy
o

Veileder i risikovurdering (utendørs)

o

Bedret informasjon på klatring.no

Klubbutviklere til unnsetning (!)
o

Klubbutviklere vil bistå i arbeidet med HMS

