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Husk påmelding til klatretinget!

Vi inviterer til en hybrid-gjennomføring av klatretinget i år, der det er mulig å delta enten fysisk eller
digitalt. Dato for tinget er den 29.august. Vi håper alle klubber setter av dagen og deltar, deres
deltagelse er viktig for oss! Frist for å levere saker til tinget er den 29. juli.
Påmeldingsfrist er den 5. august.
Les mer om tinget og meld deg på her: https://klatring.no/klatreting

Gjenåpningen av norsk idrett!
Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom opp til 19 år
hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august.
Vi oppfordrer nå alle arrangører av regionale konkurranser å begynne planleggingen, slik at vi får i
gang konkurransetilbudet for barn og ungdom etter sommeren.

Les mer her: https://klatring.no/nyheter/2020/06/oppstart-av-regionale-cupkonkurranser-fra-1august
Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på
plass innen de ulike idrettene. NKF er på saken her. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle
idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. NKF planlegger å gjennomføre alle
de tre nasjonale konkurransene som er igjen på terminlisten i høst, forutsatt at situasjonen ikke
forverrer seg igjen. NM vil bli prioritert hvis dette skulle bli tilfellet.
Husk at all aktivitet som settes i gang må skje i henhold til smittevernreglene!
Her finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder for idretten og for klatring:
https://klatring.no/korona-info
Ta gjerne kontakt med oss hvis klubben har spørsmål eller trenger veiledning.

Status for kompensasjonsordningene for idretten
Norges idrettsforbund siden koronapandemien brøt ut i mars i Norge jobbet for å sikre idretten gode
kompensasjonsordninger. NIF har fremmet ønske om fire forskjellige ordninger;
arrangementsordningen, kontantstøtteordning for idretten, likviditet støtteordning og en
støtteordning for merkostnader for OL utøvere. Så langt er det bare arrangementsordningen som
man har fått gjennomslag for. NIF jobber nå med å få utvidet og forlenget denne ordningen.
I høringsrunden til Kulturdepartementet om ble avsluttet i denne uken har man blant annet spilt inn
at det er viktig at prinsippet om at idrettslagene som arrangør kan søke kompensasjon på vegne av
eide ASer, stiftelser og lignende videreføres. NIF foreslår at søknadsfristen settes til god tid etter 1.
september. Det er viktig at ordningen videreføres også etter 31. august dersom smittesituasjonen
gjør at all aktivitet fortsatt ikke er kommet i gang eller kan gjennomføres som normalt. Den omtalte
veilederen må være tydelig og inneholde relevante eksempler som viser hva som faller inn under
ordningen.
NKF følger med på hva som skjer videre og vil gi klubbene våre fortløpende informasjon.

NKF er re-sertifisert som Rent Særforbund!
Norges klatreforbund ble for første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Nå er vi resertifisert frem til 2022. Målet med NKF sitt antidopingarbeid er å skape gode holdninger hos både
klubber og utøvere, samt å sikre en sunn og ren idrett.
I forbindelse med re-sertifiseringen har vi revidert vår antidopingpolicy og vil de to neste årene ha
særlig fokus på våre konkurranseklubber. Fra og med 2021 er målet at alle klubber som skal
arrangere nasjonale konkurranser, eller har utøvere på landslag skal være sertifisert som et Rent
Idrettslag. Vi anbefaler konkurranseklubbene å starte denne prosessen allerede nå.
Les NKF sin nye antidopingpolicy her: https://klatring.no/antidoping
Les mer hvordan klubben blir Rent Idrettslag her: https://www.rentidrettslag.no/

Årsrapport og regnskap for 2019

Norges klatreforbund har nå ferdigstilt årsrapport og årsregnskap for 2019. NKFs årsresultat er gjort
opp med et overskudd på kr. 147 316; - som medførte at NKF har en positiv egenkapital på kr. 4 194
993; - Det var budsjettert et overskudd på kr. 39 614; -. Årsregnskap og årsrapport skal behandles på
klatretinget den 29. august. Vi har også lagt ut årsrapporten og årsregnskapet på vår nettside slik at
alle som har interesse kan gjennomgå det.
Du finner årsrapport og årsregnskap her: https://klatring.no/arsrapporter-og-protokoller
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

Klippesjekken!
Har klubben utendørs klatrefelt? Heng opp Klippesjekkplakaten for å minne folk på viktige ting å
tenke på for sikker klatring utendørs. Last ned plakaten på norsk eller engelsk her:
https://klatring.no/klippesjekken. Print ut, laminer og heng opp!
Plakaten kan også bestilles ved å sende e-post til ordre@klatring.no.

VI ØNSKER ALLE VÅRE KLUBBER EN RIKTIG GOD
KLATRESOMMER!

