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Klatretinget 2020
Til våren er det igjen tid for klatreting og denne gangen går turen til Tromsø. Sett av helgen 1719.april for spennende diskusjoner og aktiviteter! Vi vil komme med mer informasjon etterhvert.

Innspill til ny strategiplan
På klatretinget i april 2020 skal klatreklubbenes representanter igjen møtes for å bestemme rutevalg
og prioriteringer for Norges klatreforbund. Som grunnlag for diskusjonen på klatretinget vil styret
fremme et forslag til ny strategi og langtidsplan for forbundet. Innholdet i det dokumentet må
klubbene være med på å bestemme. Derfor ber vi nå om ideer og innspill til den nye planen.
Send oss innspill innen 20. november, så vil vi bruke dem som grunnlag for å utforme et nytt
strategi- og planforslag til klatretinget.
Innspillet sendes per e-post til johanna.solberg@klatring.no. Merk e-posten med «Innspill til
strategiplan + klubbnavn».
Etter innspillfristen vil vi starte med å lage et førsteutkast til ny strategi og langtidsplan som vi
sender ut på høring til alle klatreklubbene før jul, med høringsfrist medio februar. Deretter vil styret
utforme et endelig forslag som vil bli lagt fram for klatretinget 18.-19. april 2020.
Strategiplanen for inneværende tingperiode kan dere finne her: https://klatring.no/strategi-ogplaner

European Youth Cup, Trondheim 2020
For første gang i Norden skal det avholdes European Youth Cup
(EYC) - europacup i buldring for juniorer, i Trondheim 24.–26. april
2020. Det betyr at 300 av de beste landslagsklatrerne på
juniornivå, fra 20 forskjellige land i Europa, kommer til Trondheim
for å delta. Sett av helgen og kom å se!
Vi har hele 36 plasser for norske utøvere i konkurransen og vil derfor gjennomføre et spesielt uttak
til dette våren 2020. Uttakskonkurransene vil være NM i buldring, samt to norgescuper i buldring
våren 2020. Fra disse tre konkurransene vil de to beste resultatene telle. Landslaget er sikret plass i
konkurransen. Mer informasjon om konkurransen og uttaket vil komme fortløpende.
Vi håper at denne konkurransen vil skape ekstra motivasjon for våre juniorer til å konkurrere i 2020!
Du finner mer info på klatring@klatring.no

