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Høring strategiplan
Rett før jul ble styrets utkast til ny strategi sendt ut på høring til alle klatreklubber per e-post. Strategien skal behandles av
klatretinget i Tromsø den 18. – 19. april 2020. Vi oppfordrer alle klubber til å komme med innspill!
Innspill sendes per e-post til johanna.solberg@klatring.no og merkes med «Høring strategiplan».
Frist 21. februar!
Ta kontakt med oss hvis din klubb ikke har mottatt høringsforslaget.

Kandidater til forbundsstyret
Valgkomitéen er nå i gang med å sette sammen et nytt styre for Norges klatreforbund. Det nye styret skal sitte i perioden
2020-2022. Forslag til nytt styre skal legges frem på Klatretinget våren 2020. Klatring er en av de raskest voksende
idrettene i Norge, det gir forbundet både muligheter og utfordringer. Valgkomitéen ønsker å få inn forslag på personer som
kan være med på den spennende jobben forbundet skal gjøre - og de viktige diskusjonene forbundet skal ha - i den nye
tingperioden.
Klatreforbundet ønsker et engasjert styre som også er aktivt utenfor styremøtene. Valgkomitéen søker derfor kandidater
som er motiverte til å bruke tid og energi på videreutviklingen av klatresporten i Norge. Forbundet har min. seks
styremøter i året. De blir som hovedregel avholdt i Oslo, Ullevål. Som styremedlem vil også ulike representasjonsoppgaver i
forbindelse med forbundets arrangementer rundt omkring i landet kunne forventes. Alle nye styremedlemmer vil få
opplæring i styrearbeid og organiseringen av NKF.
Forslag på kandidater kan sendes til leder av valgkomitéen, Rune Hjelsvold per e-post: run-hje@online.no innen søndag 26.
januar.
I forslaget ber vi dere om å redegjøre for kandidatens navn, alder, klubbtilhørighet, eventuelt rolle i klubben,
telefonnummer og e-postadresse.

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!
Det spesielle med at vi arrangerer konkurransen her i Norge er at Norges klatreforbund har hele 36 plasser for norske
utøvere i konkurransen! Vi vil derfor gjennomføre et spesielt uttak til dette våren 2020. Dere finer mer informasjon om
uttaket her: https://klatring.no/uttakskriterier-for-eyc-buldring-2020
Hjelp oss å spre informasjonen til alle aktuelle konkurranseklatrere!
Mer informasjon om konkurransen kommer fortløpende bli lagt ut her: https://klatring.no/arrangement/115
Du finner mer info på klatring@klatring.no

Årsmøte
Husk at klubben må avholde årsmøte innen utgangen av mars måned hvert år.
Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre med den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én
måned. Innkallingen skal skje enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks.
kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.
Les mer om årsmøte på nettsidene til Norges idrettsforbund her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmotei-idrettslag/.

Klubb- og kompetanseutvikling
Fredag 10. januar åpner vi for nye søknader om klubb- og kompetanseutvikling. Det er lurt å være ute i god tid med å
planlegge om klubber trenger tiltak dette året. Det kan være at dere trenger hjelp eller veiledning i klubbdrift, eller
kompetansehevende kurs innenfor klatring.
Les mer om ordningen, og finn søknadsskjema (fra 10. Januar) på våre nettsider her: https://klatring.no/klubbutvikling.

Du finner mer info på klatring@klatring.no

