NORGES KLATREFORBUND TING
29. august 2020

MEET ULLEVÅL STADION, OSLO/DIGITALT
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Velkommen til klatretinget 2020 – President, Stein Tronstad
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VELKOMMEN TIL KLATRETINGET 2020!
Klatretinget er Norges klatreforbunds høyeste myndighet. Det er stedet der de viktigste beslutningene
om forbundets virksomhet og prioriteringer skal fattes, og det er medlemmenes arena for å utøve sin
demokratiske rett til å avgjøre hvordan og i hvilken retning forbundet skal styres. Klatretinget er også
en viktig møteplass, der klatreklubbenes representanter treffer hverandre i formell debatt og uformell
meningsutveksling.
Av den grunn er det med spenning og litt blanda følelser vi imøteser klatreforbundets første
hybridting, der mange av representantene deltar via en digital møteplattform, uten å være fysisk til
stede. I vinter så vi fram til tinghelg i Tromsø 18.–19. april der vi alle kunne møtes ansikt til ansikt.
Koronapandemien som har herjet hele kloden i 2020, endret alt. For første gang har vi blitt nødt til å
utsette klatretinget forbi det lovbestemte tidspunktet i april/mai og krympe rammene. Vil vi da klare
å få de gode diskusjonene og de inspirerende, personlige møtene som et godt klatreting skal ha?
I skrivende stund ser det i alle fall ut til at de digitale løsningene kan gi oss et klatreting der flere
klubber er representert, og det er vi svært glade for. Klatreklubbenes involvering og engasjement i
klatreforbundets drift og prioriteringer er en forutsetning for at vi skal klare å løse oppgavene våre til
klatre-Norges beste. Klatreforbundets visjon – «lav terskel, høye mål» - forteller at vi skal arbeide
aktivt både for bredden og toppen i klatresporten. Vi skal inspirere til klatring i alle sportens
mangfoldige fasetter, vi skal arbeide for å styrke klubbene på mange plan og vi skal være aktive både
som idretts- og friluftsorganisasjon. Om vi skal klare alt på en god måte, kreves det gode
prioriteringer, god bruk av ressursene våre og god styring. Det får vi bare til når klatrere og klubber i
alle leire, alle landsdeler og alle høyder lar seg høre og gir sine synspunkter, ideer og innspill.
Styret på sin side håper å ha lagt til rette for meningsutvekslinger og demokratisk styring gjennom en
fyllestgjørende rapport om hva vi har oppnådd gjennom siste tingperiode og et bredt diskutert forslag
til strategi for den neste. Vårt håp er at begge vil gi grunnlag for utviklende diskusjoner og gode
beslutninger om rutevalget videre oppover.
Koronapandemien har berørt klatresporten i stor grad, og enda mer samfunnet rundt oss. Ikke desto
mindre er aktiviteten stor. Klatresporten er fortsatt i vedvarende og sterk vekst, noe vi blant annet ser
ved at NKF nå har den nest største medlemstilveksten blant alle særforbund i NIF, målt i prosent.
Medlemstilvekst er ikke et mål i seg selv, men tallene er gledelige fordi de vil utløse større ressurser til
videre arbeid for klatrernes beste. Samtidig forteller de at klatring er en aktivitet som flere og flere
finner glede i, sannsynligvis fordi den som få andre idretter gir utfordringer og stimulans til både
kropp og sjel, for klatrere i alle aldre og på alle ferdighets- og førlighetsnivåer. Klatring er virkelig en
sport i pakt med norsk idretts edle visjon: Idrettsglede for alle.

Godt klatreting!

Stein Tronstad
President, Norges klatreforbund
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PROGRAM
Kl. 09:30

Registrering MEET Ullevål og kaffe for de som møter fysisk

Kl. 10:00–10.30

Åpning av klatretinget 2020
Godkjenne de fremmøtte representantene
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge tingets funksjonærer

Kl. 10.30–12.00

Behandle rapporter for tingperioden
Behandle regnskap for tingperioden

Kl. 12.00–12.30

Lunsjpause

Kl. 12.30–14.30

Behandle strategiplan for 2020–2022
Behandle langtidsbudsjett for 2021 og 2022

Kl. 14.30

Pause

Kl. 14.45–16.00

Behandle innkomne forslag
Fastsette medlemskontingent
Engasjere revisor

Kl. 16.00–16.10

Pause

Kl. 16.10–17.00

Valg og avslutning

Kl. 17.30

Middag i restauranten for de som stiller fysisk på tinget
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SAK 1 Godkjenne fremmøtte representanter
Deltagerliste for klatretinget 2020 er sendt ut per e-post til alle deltagere.
Vi minner om følgende:
Representanter fra klatreklubber har talerett, forslagsrett, og stemmerett på klatretinget etter
følgende skala:
Inntil 250 medlemmer 1 representant
250 -1000 medlemmer 2 representanter
Over 1000 medlemmer 3 representanter

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Liste over frammøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, godkjennes.
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Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkalling:
Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel. Informasjon om tid og sted ble lagt ut på
www.klatring.no og innkalling ble sendt ut til alle klubber 9. juni 2020.

Saksliste:
Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag skal være tilgjengeliggjort senest to uker før
tinget. Saksliste med saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på www.klatring.no 14. august 2020.
Samtlige klubber har også fått tilsendt en e-post med informasjon om at saksdokumentene er
tilgjengelig.

Forslag til forretningsorden blir presentert på klatretinget.

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Innkalling, framlagt saksliste og forslag til forretningsorden godkjennes.
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Sak 3 Velge tingets funksjonærer
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG:
DIRIGENT:
Lars Christian Stendal

2 PROTOKOLLFØRERE:
Velges fra NKF administrasjonen

2 PERSONER FRA KLUBBENE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN:
Velges fra deltagerne på klatretinget

2 PERSONER TIL REDAKSJONSKOMITE
Velges fra deltagerne på klatretinget

7

Sak 4 Behandle rapporter for tingperioden
4.1 Styrets rapport for tingperioden med årsrapporter for 2018 og
2019
Vedlegg A – Styrets rapport for tingperioden med årsrapporter for 2018 og 2019

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styrets rapport for tingperioden med årsrapport for 2018 og 2019 godkjennes.
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Sak 5 Behandle regnskap for tingperioden
5.1 Regnskap 2018
Vedlegg B – Regnskap 2018

5.2 Regnskap 2019
Vedlegg C – Regnskap 2019

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Regnskap for 2018 og 2019 godkjennes.
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Sak 6 Behandling av strategiplan og langtidsbudsjett
6.1 Strategiplan 2020–2022
Vedlegg D – Strategiplan 2020–2022 og innkomne innspill

Ifølge lov for Norges klatreforbund skal tinget vedta strategiplan og langtidsbudsjett. Strategiplanen
ble sendt ut på høring til alle medlemsklubber den 17. desember, med uttalefrist 21. februar. Det er
kommet inn kommentarer fra fire klubber: Oslo klatreklubb, Kolsås klatreklubb, Lyngdal klatrelag
og Røyken og Hurum klatreklubb.
Høringsforslagene ble behandlet på forbundsstyremøtet den 19. mai og noen av kommentarene er
innarbeidet i planforslaget.

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Strategiplanen for 2020–2022 vedtas.

6.2 Langtidsbudsjett 2021 og 2022
Vedlegg E – Langtidsbudsjett 2021 og 2022

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Langtidsbudsjett for 2021 og 2022 vedtas.
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Sak 7 Behandle innkomne forslag
7.1 Forslag om å opprette et tingvalgt klage- og sanksjonsutvalg
(forslag fra forbundsstyret)
Vedlegg F – NKFs lov (med forslag til endringer i sak 7.1 – 7.3 innarbeidet i rød tekst)

FØLGENDE FORSLAG LEGGES FREM AV FORBUNDSSTYRET:
1. Norges klatreforbund oppretter et tingvalgt klage- og sanksjonsutvalg. Detaljert instruks gis av
styret.
2. NKFs lov tilføyes følgende underpunkt c) i § 17 (1) punkt 14:
«Klage- og sanksjonsutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer»
(Nåværende underpunkt c er foreslått fjernet. Nåværende underpunkt d) forblir i så fall
underpunkt d).)
3. Lovendringen trer i kraft straks, og nye utvalgsmedlemmer velges på dette klatretinget.

Bakgrunn
Som idrettsorganisasjoner flest må NKF fra tid til annen ta stilling til brudd mot forbundets
lovbestemmelser, konkurransereglementet, barneidrettsbestemmelsene eller andre regler som kan
betinge sanksjoner. Vi får også til behandling klagesaker av ulik art. Til nå har alle slike saker vært
behandlet av styret, en av fagkomitéene eller av klageutvalg oppnevnt ad hoc. Forbundet har for
tiden ikke faste fagkomiteer på de aktuelle saksområdene, og det er upraktisk å behandle slike saker
ad hoc. NKF bør ha et fast og uavhengig utvalg til å behandle sakene i første instans, med styret som
ankeinstans. For å sikre en viss uavhengighet, bør utvalgets medlemmer velges av klatretinget.
Klagesaker knyttet til personkonflikter og varslingssaker knyttet til andre forhold enn de som ligger
under de aktuelle reglementene bør ikke behandles av klage- og sanksjonsutvalget. Disse bør
håndteres etter etablerte ansvarslinjer og rutiner for slike saker.
Saksområde
De aktuelle sakstypene for et klage- og sanksjonsutvalg er følgende:
•
•
•
•
•
•

klage på trener- eller instruktørgodkjenning
klage på dommeravgjørelser under konkurranser
klage på laguttak eller på andre tildelinger som skjer etter et gitt reglement
sanksjoner ved brudd på konkurransereglementet
sanksjoner ved brudd på barneidrettsbestemmelsene
sanksjoner ved instruktører, trenere og lederes brudd på etiske, faglige eller
sikkerhetsmessige standarder

11

Utvalget må arbeide etter en skriftlig instruks som fastsettes av styret innenfor rammene av
klatretingets vedtak.
Hjemmelsgrunnlag
NKF har i dag ingen sanksjonsbestemmelser i sin egen lov. Lovens § 24 om «Alminnelige
disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker»
henviser til NIFs regelverk både for «alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner» og for
straffesaker og dopingsaker. Dermed er det bestemmelsene i NIFs lov § 11-1 (alminnelige
disiplinærforføyninger) som vil gjelde. Når NKF skal gi egne bestemmelser, gjelder rammene i NIFs lov
§ 11-2 (sanksjon etter særforbundets regelverk). NIFs lov gir også hjemmel for å innføre
straffebestemmelser. Rammene for dette er strengere, men slike bestemmelser er det neppe behov
for å innføre i NKF.
NKFs barneidrettsbestemmelser gir, med hjemmel i NIFs lov, adgang til å ilegge bøter.
Utover dette bør de aktuelle vedtaks- og sanksjonsrammene innenfor NKF være av mer begrenset
karakter, som å omgjøre dommeravgjørelser, ilegge startforbud, inndra trener- eller
instruktørgodkjenning, inndra Brattkort, eller liknende. Brudd på godkjenningsreglementet for
klatreinstruktører utdannet etter NF-standarden vil normalt bli håndtert av NF. Dopingsaker går til
Antidoping Norge. Klage- og sanksjonsutvalget bør ellers ikke befatte seg med saker av alvorlig
karakter som kan berettige straffereaksjoner. Slike bør oversendes domsutvalget i NIF (eller om
nødvendig anmeldes til politiet).
NKF har nå under utarbeiding et godkjennings- og sanksjonsreglement for våre egne utdanningstrinn
og kvalifiseringsordninger. Det er dermed dette nye regelverket sammen med
konkurransereglementet som vil utgjøre saksbehandlingsgrunnlaget for et nytt klage- og
sanksjonsutvalg. Styret bør utarbeide instruks for utvalget, men utvalget bør ellers ikke være
underlagt noen form for instruksjonsmyndighet i sin saksbehandling, verken fra styret eller
administrasjonens side. Det bør vurderes om saker der bøtelegging er aktuelt skal behandles av
styret før bot ilegges.
Utvalgets størrelse og sammensetning
For å sikre effektiv og konsistent saksbehandling bør utvalget være lite, og styret foreslår tre
medlemmer inkludert leder, med to varamedlemmer. Ideelt sett bør utvalget ha medlemmer med et
minimum av juridisk kompetanse eller erfaring, og gjerne en god bakgrunnskunnskap om forbundets
konkurranseregler og utdanningsstandarder.

7.2 Forslag om å endre styrets sammensetning (forslag fra
forbundsstyret)
Vedlegg F - NKFs lov (med forslag til endringer i sak 7.1–7.3 innarbeidet i rød tekst)

FØLGENDE FORSLAG LEGGES FREM AV FORBUNDSSTYRET:
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I NKFs lov endres § 17 (1) punkt 14 a) om styrets sammensetning, slik at det ikke lenger skal velges
varamedlemmer.
Etter vedtaket og redaksjonell bearbeiding får punkt a) følgende ordlyd: Forbundsstyret med
president, visepresident og 5 styremedlemmer.

Bakgrunn
Norges klatreforbunds styre består i dag av president, visepresident, 5 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Denne sammensetningen har vært uforandret siden 1996. Gjennom hele denne
perioden har det vært praksis å trekke inn varamedlemmene i det løpende styrearbeidet.
Gjennom mange år utgjorde styremedlemmene hovedtyngden av forbundets arbeidskapasitet. De
siste årene er denne arbeidsbyrden blitt redusert som følge av økt administrativ kapasitet og en
overgang fra en gjennomført komitemodell til mer overordnet styring. Det er derfor forsvarlig å
redusere antall styremedlemmer.
I praksis har varamedlemmene fungert som ordinære styremedlemmer utenom ved avstemninger
når flere enn 7 representanter er til stede. Begrunnelsen for denne praksisen er delvis at det skal gi
varamedlemmene tilstrekkelig innsikt i styrets arbeid til å delta i diskusjoner og beslutninger, og
delvis at de kan ivareta egne saksansvar.
Med bakgrunn i denne praksisen og i at antall styremedlemmer bør være ulikt, er det mest aktuelle
alternativet til dagens sammensetning å beholde 7 faste styremedlemmer og redusere antall
varamedlemmer til 1 eller 0. Det er ingen lovmessige hindringer for å redusere antallet til 0.
Et mindre styre vil gi både fordeler og ulemper. Styret har veid følgende argumenter for og imot.
Fordeler:
•
•
•
•
•

Lavere møtekostnader og færre reiser
Enklere koordinering og enklere å samle alle til møte
Mer optimal gruppestørrelse; enklere for alle å delta i diskusjonene
Sterkere involvering av alle styremedlemmene i arbeid og diskusjoner
Tydeligere ansvar for alle, mindre rom for sektortenkning

Ulemper:
•
•
•
•
•

Færre å fordele arbeidsbyrden på
Smalere menings- og kompetansespenn i styret
Vanskeligere å sikre representativitet (geografi, alder, klatregrein)
Mer krevende å sikre tilstrekkelig kompetansebredde i styret
Styret blir mer sårbart for avgang

Den største ulempen er at det blir vanskeligere å sikre nødvendig representativitet og
kompetansebredde. Et godt og utviklingsorientert styre bør ha høy kompetanse på mange helt ulike
felt, så som ledelse, organisasjonsutvikling, økonomi og administrasjon, jus og offentlig planlegging,
toppidrett, klatring inne og ute, sikkerhet og HMS, inkludering, markeds- og sponsorarbeid,
kommunikasjon, anleggsutbygging og utdanning – og helst gode nettverk i tillegg.
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Vi legger likevel vekt på at det i et mindre styre blir enklere å trekke alle med i et involvert, engasjert
og helhetstenkende kollegium. Det kan gjøre styret til en bedre arena for ideutvikling og strategisk
ledelse.

7.3 Forslag om mindre endringer i NKFs lov (forslag fra forbundsstyret)
Vedlegg F – NKFs lov (med forslag til endringer i sak 7.1 – 7.3 innarbeidet i rød tekst)

FØLGENDE FORSLAG LEGGES FREM AV FORBUNDSSTYRET:
Forslag om mindre endringer i NKFs lov:
A. Styret gis ved lovendring en permanent fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget og
møter i de organisasjoner klatreforbundet er tilsluttet. NKFs lov justeres iht. dette på to punkter:
1. Punkt 14 c) i § 17 (1) strykes
2. Et nytt punkt f) tilføyes i § 21 (2) om styrets oppgaver, med følgende ordlyd:
«Oppnevne representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner Klatreforbundet er
tilsluttet.»
Første punkt medfører at klatretinget ikke lenger skal velge de aktuelle representantene og heller
ikke behøver å gi ny fullmakt til styret.
B. Styrets budsjettansvar fastsettes entydig i NKFs lov, ved følgende to endringer i lovteksten:
1. I § 12 (1) endres ordet «budsjett» til «langtidsbudsjett».
2. I § 21 (2), underpunkt c) tilføyes «fastsette årsbudsjett» først i første setning. Setningen vil da
lyde:
«Fastsette årsbudsjett, påse at Klatreforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig
måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd,
og sørge for at Klatreforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.»
C. Mindre, språklige justeringer og korrigeringer tas inn i lovforslaget, slik det går fram av
saksframlegget.

Bakgrunn
Den 3.2.2020 vedtok styret endringer i loven for NKF som følge av at lovnormen for særforbund ble
oppdatert med virkning fra 1.1.2020, etter vedtak på idrettstinget i 2019. Endringene var pålagt med
hjemmel i NIFs lov og de nye lovnormene.
Samtidig ønsker styret å gjøre enkelte endringer i NKFs lov utenom de endringene som er pålagt av
idrettstinget. Forslagene om å endre styrets sammensetning og å opprette et klage- og
sanksjonsutvalg legges fram separat. I tillegg ønsker vi å fremme to lovendringer av mer teknisk art:
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1. Lovfesting av gjeldende prosedyre for oppnevning av representanter til idrettstinget.
2. Lovfesting av styrets budsjettansvar.
I tillegg er det behov for å gjøre noen mindre, språklige oppdateringer i lovteksten.
1. Oppnevning av representanter til idrettstinget og andre organisasjoner.
Ifølge nåværende § 17 skal klatretinget velge «representanter til Idrettstinget og møter i de
organisasjoner Klatreforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene». I
praksis har disse valgene alltid blitt gjort av styret etter eksplisitt eller implisitt fullmakt, oftest ved at
president eller visepresident møter – men i noen tilfeller også andre styremedlemmer eller en
representant fra administrasjonen 1. Representasjonen til idrettstinget er dessuten bestemt allerede i
NIFs lov § 3-2 (c), der det heter:
«Som representanter møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved lederens forfall, eller hvor
denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen. De øvrige representanter må være valgt på
idrettskrets- eller særforbundsting eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra tinget i idrettskrets eller
særforbund og meldt til Idrettsstyret senest 1 måned før Idrettstinget.»
For å formalisere praksisen med at styret utpeker representanter i andre tilfeller, inneholder
lovnormen for særforbund et punkt som kan tilføyes § 21 om styrets oppgaver:
«Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom klatretinget ikke har valgt representanter.»
Punktet må oppfattes å gjelde de tilfellene der både president og visepresident er forhindret fra å
møte på idrettstinget, eller når forbundet får rett til å stille med mer enn en representant. Punktet
kan utvides til å omfatte «møter i de organisasjoner Klatreforbundet er tilsluttet». Per i dag vil dette
gjelde UIAA, IFSC, Norsk friluftsliv og Norsk fjellsportforum. Representasjon i disse organisasjonene
ligger utenfor NIFs mandat og omfattes derfor ikke av lovnormene.
Ifølge NIFs juridiske avdeling kan klatretinget gi en permanent fullmakt til styret gjennom å nedfelle
den i NKFs lov. Dette betinger to endringer i lovteksten:
1. Punkt 14.c i § 17 (1) strykes, slik at klatretinget ikke lenger skal velge de aktuelle
representantene og heller ikke behøver å gi ny fullmakt til styret.
2. Et nytt punkt f) tilføyes i § 21 (2) om styrets oppgaver, med følgende ordlyd:
«Oppnevne representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner Klatreforbundet er tilsluttet.»
2. Styrets budsjettansvar
Budsjettansvaret for Norges klatreforbund er regulert i § 12. I punkt 1 legges hovedansvaret til
klatretinget:
«På klatretinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.»
Lovnormen for særforbund gir ikke noe eksplisitt budsjettansvar til styret, men nøyer seg med å
fastslå (§ 21 punkt 2c) at styret skal:
«Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en

1

Dette gjelder særlig møtene i IFSC.
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tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.»
Med 2-årige tingperioder er det opplagt at styret må ha et ansvar for årsbudsjettene. Vi har derfor
valgt å beholde tidligere lovs tilleggskrav til styret i det som nå står som punkt 4 i § 12:
«Forbundsstyret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis
hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom
tingene.»
Bestemmelsen kan gjerne beholdes her siden § 12 omhandler budsjettansvaret generelt. For å sikre
konsekvens og konsistens i lovbestemmelsene, bør det presiseres at klatretingets ansvar er å vedta
det langtidsbudsjettet styret skal holde seg til, og ikke årsbudsjettene. Det siste er upraktisk, siden
tingperioden på 2 år er lengre enn budsjett- og regnskapsperioden på ett år. Ordet
«langtidsbudsjett» er allerede brukt i § 17 (klatretingets oppgaver). For oversiktens skyld bør
budsjettansvaret også reflekteres i § 21 (2) om styrets oppgaver. I så fall bør det gjøres to endringer i
lovteksten:
1. I § 12 (1) endres ordet «budsjett» til «langtidsbudsjett».
2. I § 21 (2), underpunkt c) tilføyes «fastsette årsbudsjett» først i første setning. Setningen vil da
lyde:
«Fastsette årsbudsjett, påse at Klatreforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig
måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd,
og sørge for at Klatreforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.»
3. Språklige justeringer
Etter siste lovendring er lovteksten ennå inkonsistent på noen punkter, ved at de generelle
betegnelsene fra lovnormen for særforbund henger igjen på noen punkter. Når klatretinget
behandler lovforslagene her, bør dette rettes opp. Stort sett gjelder det å erstatte ordene
«særforbundet» og «særforbundstinget» med «Klatreforbundet» og «klatretinget». Samtidig rettes
trykkfeil. Slike endringer markeres i den reviderte lovteksten som sendes klatretinget.
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Sak 8 Fastsette medlemskontingent
På klatretinget i 2018 ble det vedtatt en ny modell som beregning av medlemskontingent der
klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag per
enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall:
Grunnbeløp 750,+ 15 kr/medlem for medlem nr. 1–500
+ 10 kr/medlem for medlem nr. 501–1000
+ 5 kr/medlem for medlem nr. 1001–∞
Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.
Den tidligere modellen som ble brukt var 20 kr per aktivt medlem.
Eksempel på hvordan modellen slår ut for forskjellige klubber:
2019
Bergen Klatreklubb
Bratte Rogalands Venner
Orkla Fjellsportklubb
Lørenskog Klatreklubb

Antall medlemmer
1743
793
299
50

Medlemskontingent
16965
11180
5235
1500

FORBUNDSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Norges klatreforbund viderefører eksisterende modell for beregning av medlemskontingent i 2021 og
2022.
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Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor
FORBUNDSSTYRET FORSLAG TIL VEDTAK:
Revisjonsselskapet RSM engasjeres som revisor for Norges klatreforbund for 2020–2022.
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Sak 10 Valg
10.1 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen velges på Klatretinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som
selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig
meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

Valgkomiteen har i tingperioden 2018–2020 bestått av:
Leder: Rune Hjelsvold, Gjøvik klatreklubb
Komitémedlem: Marie Helen Sunde, Bergen klatreklubb
Komitémedlem: Hans Petter Wollebæk, Trondheim klatreklubb
1. vara: Gunn Stabell, Evenskjær klatreklubb
2. vara: Bjørn Sekkesæter, Kolsås klatreklubb

VALGKOMITEEN INSTILLING TIL NYTT FORBUNDSTYRE:

President: Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb
Visepresident: Hanna Bugge, Oslo klatreklubb

Styremedlem: Odd-Magne Øgreid, Bergen klatreklubb
Styremedlem: Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb
Styremedlem: Anders Kindlihagen, Haugalandet klatrelag
Styremedlem: Martine Limstrand, Lofoten tindeklubb
Styremedlem: Egil Arne Soldal, Ski klatreklubb

Varamedlemmer: Linett Eriksen Birkeland, Christianssand klatreklubb
Varamedlemmer: Andreas Eide, Kolsås klatreklubb
(NB! Valg av varamedlemmer går ut hvis klatretinget vedtar forslaget i sak 7.2.)
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VALGKOMITEEN INSTILLING TIL NYTT KONTROLLUTVALG
Leder: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Varamedlem: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb
VALGKOMITEES INSTILLING TIL KLAGE- OG SANKSJONSUTVALG
Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
Varamedlem: Ole Morten Olsen, Tromsø klatreklubb
Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø

10.2 Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité
Ifølge lov for Norges klatreforbund § 23, skal valgkomiteen velges på klatretinget etter innstilling fra
forbundsstyret.

FORBUNDSTYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ
Leder: Caroline Harvengt, Bergen klatreklubb

Medlem: Jonny Grundeland, Mandal og Lindesnes klatreklubb
Medlem: Marit Buer, Oslo klatreklubb

Varamedlem: Marianne Norland, Uburhedlaren fjellsportlag
Varamedlem: Håkon Nordhaug, Vest-Lofoten klatreklubb
20

10.3 Representasjon

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er
tilsluttet.
(NB! Saken går ut hvis klatretinget vedtar forslaget i sak 7.3)
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Vedlegg A
Styrets rapport for tingperioden 2018–2020
1. Forord
Denne tingrapporten består av tre deler. I denne innledende delen gir vi et overblikk over resultater
og utfordringer gjennom hele tingperioden. Bak dette følger de to årsrapportene for 2018 og 2019
med en mer detaljert og faktaorientert oversikt over aktivitetene.

2. Organisasjon
3. Styret
På klatretinget på Gardermoen i 2018 ble følgende personer valgt inn i styret:
President

Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb (gjenvalgt)

Visepresident

Hanna Bugge, Oslo klatreklubb (ny)

Medlem

Odd Magne Øgreid, Bergen klatreklubb (gjenvalgt)

Medlem

Marianne Norland, Uburhedlaren klatreklubb (gjenvalgt)

Medlem

Thomas Alsgaard, Oslo klatreklubb (ny)

Medlem

Eirik Birkelund Olsen, Tromsø klatreklubb (ny)

Medlem

Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb (ny)

Varamedlem

Anders Kindlihagen, Haugaland klatrelag (ny)

Varamedlem

Martine Limstrand, Lofoten tindeklubb (ny)

I den ordinære tingperioden har dette styret hatt 6 styremøter i 2018, 9 i 2019 og 4 i 2020. Av disse
er 4 avviklet som fjernmøter, ett på epost og 13 som fysiske møter i Oslo/Asker, Bergen og Bohuslän.
Som følge av koronapandemien innførte regjeringen svært omfattende restriksjoner på hele
samfunnslivet en måned før det planlagte klatretinget i Tromsø 18.–19. april 2020. Det ble umulig å
gjennomføre tinget som planlagt, og tingperioden måtte forlenges fram til august 2020. I
forlengelsesperioden har styret hatt ytterligere 3 møter, der mange av sakene har dreid seg om
pandemiens konsekvenser for klatresporten og for forbundet og klatreklubbene.
NKF har hatt tradisjon for å ha et arbeidende styre med egne fagkomiteer som har bidratt med
arbeid og utvikling på alle viktige saksfelt. I takt med forbundets vekst de seinere åra har
administrasjonen har fått tilført økt kapasitet og kompetanse. Dette har gjort det nødvendig å endre
arbeidsmodellen for å unngå overlappende ansvar. Vi har nå gått over til en modell der
administrasjonen kan nedsette fagutvalg når det er behov for ekstra kapasitet og/eller kompetanse
til utredningsoppgaver, involvering av klubbene i spesielle oppgaver eller andre formål. Samtidig har
styret muligheten til å oppnevne egne utvalg til ad hoc-oppgaver av politisk karakter. I tingperioden
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har sikkerhetskomitéen fortsatt som permanent fagkomite, mens vi har hatt egne prosjektgrupper
for paraklatring og Brattkort.

3.1 Administrasjonen
Ved utløpet av tingperioden er administrasjonen bemannet med 6,6 heltidsstillinger:
Johanna Solberg, generalsekretær
Nina Skaugvoll, fagkonsulent (klubbutvikling, trenerutdanning og bredde)
Chad Stokes, kommunikasjons- og fagkonsulent (sikkerhet, instruktørutdanning, klatring ute)
Siss Klev, fagkonsulent (konkurranser, anlegg inne)
Reino Horak, sportssjef og landslagsleder
Vivi Stub Aune, administrasjons- og arrangementsansvarlig (80 %)
Kjersti Gausvik, prosjektleder og fagkonsulent (80 %, kompetanseløftet og paraklatring)
I tillegg finansierer vi halvdelen av en 50-prosentstilling som sekretær for Norsk Fjellsportforum (NF),
der DNT dekker den andre halvdelen. I løpet av tingperioden har vi også hatt inne et 1,5 års
engasjement som sponsor- og markedsansvarlig.
Utenom administrasjonen har NKF et korps av ca. 10 klubbutviklere (antallet varierer litt) som blir
engasjert på timebasis for oppdrag i klatreklubber og regioner over hele landet.

3. Hovedtrekk
3.1 Hovedmål og virksomhetside
Strategidokumentet for tingperioden 2018–2020 har dette hovedmålet:

Mer kompetente og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

Hovedmålet følges av en virksomhetsidé som framhever tre formål på overordnet nivå og et sett av
bærende prinsipper for arbeidet. De tre formålene er å arbeide for klatreaktivitet på alle nivåer, å
styrke klubbenes evne til å gi sunne, sikre og inkluderende tilbud og å engasjere oss i og for
samfunnet rundt oss. Virksomhetsidéen blir konkretisert i satsingsområdene og støtteaktivitetene
som er beskrevet videre i strategidokumentet.
De bærende prinsippene henger sammen med verdiene våre og skal ligge under all virksomhet. Et
konkret resultat knyttet til prinsippene har vi også oppnådd ved at vi ble sertifisert av Antidoping
Norge som reint særforbund i mai 2018.
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3.2 Programerklæring og satsingsområder
Programerklæringen i strategidokumentet fastlegger tre langsiktige satsingsområder og to kortsiktige
enkeltsatsinger. De tre langsiktige områdene er klubbutvikling, kompetanseutvikling og
anleggsutvikling, mens de to enkeltsatsingene er å utvikle Brattkortordningen og klatring som OLidrett.
Som en overordnet oppsummering av tingperioden må vi kunne si at resultatene vi har oppnådd
innenfor de tre hovedsatsingsområdene er gode og til dels meget gode, mens de derimot lar vente
på seg når det gjelder en bedre Brattkortordning og OL-satsing.

4. Måltall for tingperioden
I strategidokumentet ble det satt egne måltall som referanse for å si om vi arbeider i riktig retning
med hovedmålet og de fem satsingsområdene. Resultatene er som følger.
1. For hovedmålet
Mål: 2/3 av klubbene (67 %) skal ha positiv vekst i medlemstallet i perioden (2018–2022).
Resultat: Det er stor forsinkelse i rapporteringen av medlemstall, så vi må se på utviklingen 20162018. Her ser vi medlemstilvekst i 54 % av de 193 klubbene som var registrert i 2016, stillstand i 7 %
og nedgang i 39 %. Samlet medlemstall økte med 15 %, fra 20542 i 2016 til 23522 i 2018, og tallet på
medlemsklubber økte fra 193 til 208.
Siden tingperioden fikk en liten forlengelse, kan vi også rapportere medlemstallet for 2019. Det ble
på, 27862, altså ytterligere 18 % vekst siden 2018!
2. Hovedsatsing klubbutvikling
Mål: Minst 40 % av klatreklubbene skal delta på nasjonale eller regionale klubbsamlinger hvert år.
Resultat: Til sammen 28 klatreklubber deltok på klubbsamling og 27 på kompetansehelg i 2019, altså
ca. 13 % av klubbene på hvert arrangement.
3. Hovedsatsing kompetanseutvikling
Mål: Alle klatreklubber skal ha tilgang til trener- og instruktørkompetanse på grunnkursnivå.
Resultat fra klubbarometeret 2019:
Ute: 53 % av klubbene har tilgang til NF-godkjent instruktør. 35 % har ikke, og 12 % vet ikke.
Inne: Til sammen 90 % av klubbene har medlemmer med godkjent kompetanse, herav 55 %
på nivået klatreleder inne, 24 % trener 1 og 11 % trener 2.
4. Hovedsatsing anleggsutvikling
•
•

Mål: Alle klatreklubber skal ha tilgang til minst ett innendørs klatreanlegg og minst ett klatrefelt ute.
Resultat fra klubbarometeret 2019: 69 % av klatreklubbene tilgang til minst ett innendørs anlegg,
hvorav 55 % har et lite anlegg med mindre enn 200 kvm klatreflate. For tilgang til klatrefelt ute har vi
ingen tall.
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5. Strategisk satsing Brattkort
Mål: Minst 30 % av alle som tar Brattkort skal melde seg inn i en klatreklubb.
Resultat: Her mangler vi data, men må anta at det faktiske tallet ligger langt under målet.
Nettotilveksten av nye medlemmer i klatreklubbene var i gjennomsnitt lik 13 % av antall utstedte
Brattkort i perioden 2016-2018.
6. Strategisk satsing OL/konkurranse
Mål: Norge skal være representert i finalen i internasjonale konkurranser hvert år.
Resultat: Utenom nordiske konkurranser er én internasjonal finaleplass oppnådd i 2019. I Norden er
Norge beste nasjon.
Kommentar til måltallene
Som det vises, er det et godt stykke fram til å nå måltallene. Dette kan gi et visst grunnlag for å
vurdere avstanden mellom ambisjoner og resultater, men samtidig må vi konstatere at disse
måltallene («målbare mål») fungerer dårlig som styringsverktøy. De aktivitetene og virkemidlene NKF
rår over, påvirker sjelden måltallene direkte. Som regel er det vanskelig å tallfeste målstørrelser
(indikatormål) som står i et direkte virkningsforhold til planens (politiske) mål. Hvis vi skulle si at det
viktigste for NKF er å oppnå måltallene, måtte vi legge stor innsats i virkemidler som ikke
nødvendigvis gir de resultatene klubber og klatrere forventer – for eksempel flytte ressurser fra
arrangementsstøtte til markedsføring.
NKF rapporterer likevel mange indikatortall som i seg selv gir et bilde av hvordan virksomheten
utvikler seg, så som medlemstall, antall tiltak av ulike typer, antall personer utdannet,
konkurranseresultater, antall registrerte ulykker og annet. Vi får også inn et meget godt tallgrunnlag
gjennom de årlige klubbarometrene.

5. Kjerneaktivitet
5.1 Bredde
Breddeaktivitetene blir automatisk prioritert i NKF, i og med at rundt 45 % av bevilgningene vi får fra
NIF (2019) er øremerket for barne-, ungdoms- og breddeidrett. Formålet med disse midlene er å
fremme «aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett slik at flere rekrutteres til aktivitet i
idrettsbevegelsen» (NIF). Hoveddelen av disse midlene går til klubbutvikling og aktivitetsutvikling i
klatreklubbene. Klubbutviklingstiltakene er først og fremst kurs, mens aktivitetsutviklingen omfatter
tiltak som regionale konkurranser, klubbaktiviteter, samlinger ute og inne, nordisk ungdomsleir og
innkjøp av utstyr. Vi legger vekt på å prioritere regionale arrangementer der flere klubber går
sammen – både for å få mer aktivitet for pengene og for å stimulere til samarbeid mellom klubber i
samme region. En suksesshistorie her er de regionale konkurransene for barn og ungdom. Vi er nå
kommet opp i 6 regionale cuper fordelt over hele landet, der hver av dem har 3–6 årlige
konkurranser.
NKF skal legge til rette for at flere får smake uteklatringens gleder og inspirere unge klatrere til å
bryne seg på fjell- og uteklatring. Vi bidrar til dette gjennom ulike arrangementer og tiltak utendørs
og med å arrangere eller sende deltakere til en nordisk ungdomsleir hvert år. Et spesielt tiltak som vi
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har stor tro på, er en mentorordning som skal inspirere unge klatrere til å klatre på naturlige
sikringer. Slike ordninger er nå etablert i Bergen og Oslo.

5.2 Inkludering
En egen prosjektgruppe for paraklatring har gjort mye for å fremme denne formen for inkludering
gjennom de siste to årene. Vi har fått utviklet et eget kompetansekurs, klubbveileder om
paraklatring. Arrangørhåndbok for nasjonale konkurranser og tema om paraklatring i
rutesetterutdanningen. Det er arrangert kompetansehelger, nasjonale samlinger og nasjonale
konkurranser. En milepæl for inkluderingen var arrangementet av et integrert NM i Oslo i 2019, i regi
av Kolsås klatreklubb og Oslo klatreklubb.

5.3 Prestasjoner
Deltakerantallet i de nasjonale konkurransene er i stabil vekst, med unntak for 2018 da vi hadde et
redusert konkurransetilbud. Vi har nå etablert et format der buldrekonkurransene går om våren og
ledklatring om høsten. Kongepokaler blir utdelt i begge grener for begge kjønn. Den første nasjonale
konkurransen i fartsklatring ble avholdt i 2017, og øvelsen kommer nå inn regelmessig etter at vi fikk
de første veggene med internasjonale mål i 2018. Offisielle norgesrekorder blir registrert.
NKF har etablerte landslag for senior og junior, samt utviklingslag med både junior- og seniorutøvere.
Aktivitetene for lagene er en miks av internasjonale konkurranser og treningssamlinger.
Seniorlandslaget deltar i utvalgte World Cup-konkurranser, VM, EM og nordiske mesterskap innen
egen satsingsgren. Juniorlandslaget deltar i utvalgte EYC, junior-VM, junior-EM og nordiske
mesterskap, i utgangspunktet i alle disipliner. Deltakerne på utviklingslaget får tilbud om utvalgte
konkurranser for å samle erfaring på internasjonalt nivå.
2019 har vært uttakssesong til OL, men vi har måttet konstatere at ingen norske klatrere hadde reelle
sjanser til å kvalifisere seg. I tingperioden har vi hatt middels gode resultater, med semifinaleplasser i
verdenscupen og junior-VM, samt finaleplasser i EM og EYC. Å heve dette nivået vil bli svært
krevende med de nokså små økonomiske ressursene vi har til elitesatsing. Det er rom for mange
forbedringer med landslag og toppidrettssatsing, der mye avhenger av økonomi. På den positive
siden vil den tilveksten vi nå har av nye, moderne klatreanlegg bidra til en sterk forbedring av
treningsmulighetene over hele landet.

6. Støtteaktiviteter
6.1 Klubbutvikling
De fleste klatreklubbene er nokså små. Halvdelen av dem har ned mot eller under 50 medlemmer. Av
den grunn legger vi større vekt på å styrke eksisterende klubber enn å rekruttere nye. Organisasjonsog kompetanseutvikling er viktig, og vi arbeider for å dreie støttetiltakene over fra arrangementer til
kompetanseheving. Til nå har en stor andel av tiltakene vært trener-, instruktør- og rutesetterkurs. Vi
ønsker å supplere dette med tiltak rettet mot å utvikle klubbenes organisasjonskompetanse. Arbeid
med en ny klubbutviklingsmodell er igangsatt, og to av klubbutviklerne har startet utdanning som
klubbveileder i NIF.
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I alt 60 klubbutviklingstiltak er gjennomført i 2018 og 2019, hvorav en god andel regionale tiltak.
Størst suksess har vi likevel hatt med de nasjonale samlingene, særlig den nasjonale klubbsamlinga i
Bergen og kompetansehelga i Bodø i 2019. Dette er ressurskrevende tiltak, men de fikk stor
oppslutning, begge med nærmere 100 deltakere. Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger om det
faglige utbyttet. Vi ønsker å fortsette med minst ett slikt arrangement hvert år.

Strategisk satsing Brattkort
Et viktig punkt i strategien 2018–2020 er å utvikle Brattkortordningen slik at det blir mer attraktivt for
nye klatrere å melde seg inn i en klatreklubb, og slik at klatreveggenes deltakelse i ordningen blir
oppfattet som et kvalitetsstempel. Et forprosjekt for utvikling av ordningen er gjennomført, og styret
har vedtatt en tiltaksplan med 6 punkter som blant annet omfatter informasjonstiltak,
kvalitetssikring av ordningen og et sertifiseringstilbud for klatreanlegg. Revisjon av
brattkompetanse.no og digitalisering av kortet er også tatt med i planen, og vil inngå i en kommende
digitaliseringsstrategi for NKF. En ny Brattkortvideo er allerede publisert.
Antall utstedte kort er økende, fra 8593 i 2015 til 11518 i 2018 og 12635 i 2019.

6.2 Kompetanseutvikling
NKF har flere utdanningstilbud, med trenerutdanningene og instruktørutdanningen som de viktigste.
Gjennom disse har vi fått utdannet ca. 1150 trenere og instruktører i 2018 og 2019, herav 100
instruktører (ute), ca. 900 klatreleder inne, 62 instruktør paraklatring og 115 trenere.
Trener- og instruktørutdanning
Utviklingen av instruktørstigen blir ivaretatt gjennom Norsk Fjellsportforum, der vi samarbeider med
DNT, høyskoler og private kursarrangører om en standardisert utdanning.
Trenerutdanningene har fått noen endringer i strukturen. Det er utviklet et instruktørkurs i
paraklatring som gir en introduksjon til tilrettelegging og tilpasning av aktivitet for personer med
funksjonsnedsettelse. I utdanningen av klatreleder inne har det meldt seg et behov for justeringer.
Ordningen med at trener 1 kunne utdanne klatreleder inne er avviklet. I stedet vil vi utvikle et eget
kurs rettet mot kvalifisering for å utdanne klatreleder inne.
I 2019 fikk vi tilslag på en søknad til Sparebankstiftelsen om 3,5 millioner kroner til et prosjekt vi har
kalt «Kompetanseløftet», under mottoet «bedre trenere, bedre aktivitet, bedre klatrere». Prosjektet
startet sommeren 2019 og vil gå fram til 2021, med en egen prosjektleder i 60 % stilling. Det skal
lages en utviklingstrapp med tilhørende øvelsesdatabase, med sikte på å gi barn og unge
treningsopplegg tilpasset alder, utvikling og mestringsnivå. Trenerutdanningen skal også revideres
gjennom prosjektet. Et sett av øvelser for skadeforebygging og rehabilitering i klatring er allerede
utviklet og lagt inn på skadefri.no.
Rutesetter- og dommerutdanning
For å heve kvaliteten på ruteskruing både i konkurranser og i daglig drift av klatreanlegg, har vi fått
opprettet en utdanningsstige på 3 nivåer for rutesettere, i samarbeid med Adam Pustelnik og Martin
Mobråten. Nivåene beskriver ferdighetskravene til rutesettere på lokale, regionale og nasjonale
konkurranser.
Det er avholdt et dommerseminar med gjennomgang og revidering av nasjonalt
konkurransereglement.

27

Boltekompetanse
I 2019 fikk vi utviklet en ny kursmal for boltekurs (klatrefeltutvikling), slik at vi igjen kan tilby dette.

6.3 Anleggsutvikling
Vi ser nå en omfattende utbygging av nye innendørsanlegg over hele landet. Bare i løpet av 2019 er
det blitt åpnet flere store og moderne anlegg med bl.a. fullskala konkurransevegger og fartsvegger
med internasjonale mål. Aktørene er både klatreklubber, kommuner, stiftelser og kommersielle
firma. Mange av anleggene er også klubbdrevne. Som vi ser av måltallene, er det likevel en stor andel
av klatreklubbene som mangler anleggstilgang, eller som bare har tilgang til små anlegg uten
tilfredsstillende kvalitet.
Vi får svært mange henvendelser knyttet til bygging av klatrevegger. Det er positivt, men vi ser at vi
ennå har mye arbeid å gjøre på anleggsfronten. Det gjelder behovet for å sikre at anleggene får god
nok utforming og størrelse, og det gjelder behovet for råd om avtaleverk, driftsrutiner og
finansiering. Den økende kommersielle interessen for å bygge ut klatreanlegg er i seg selv gledelig,
men reiser utfordringer med å sikre klubbenes tilgang til å drive sine organiserte aktiviteter. Å
arbeide for flere klubbstyrte anlegg er viktig for NKF, innbefattet arbeid med gode avtaler for
samarbeid med private anlegg. Vi ser at det vil være behov for større innsats fra NKF sin side om vi
skal oppnå målene i anleggsstrategien.
Anlegg ute
Så langt har vi ikke klart å etablere en ny støtteordning for klatreanlegg utendørs etter at midlene fra
Norsk friluftsliv gikk ut. Midler over denne ordningen ble siste gang delt ut i 2018, og vi må arbeide
videre for å erstatte ordningen.
Norge er sannsynligvis ett av de landene i verden som har størst «klatreressurser» per innbygger,
heldige som vi er med gode klatreklipper og utfordrende klatrefjell over hele landet. Vi ser likevel
økende utfordringer knyttet til både lukking av atkomst og naturinngrep som ødelegger
klatreområder. Vindkraftutbygging er i øyeblikket en stor trussel mot norsk natur, og berører også
viktige klatreområder. NKF engasjerer seg der det er behov, både i atkomst- og inngrepssaker.

6.4 Konkurransearrangementer
Nasjonale konkurranser
Det er blitt arrangert totalt fem nasjonale konkurranser i 2018 og seks i 2019, hvorav minst en årlig i
Nord-Norge, slik klatretinget i 2018 vedtok. Deltakelsen er svakt økende. Samlet deltakerantall over
året har økt fra 522 i 2015 til 632 i 2017 og 676 i 2019.
Arrangørhåndbok og arrangøravtaler revidert og justert. Konkurransereglementet er justert og
tilpasset det internasjonale regelverket, også mht. aldersklasser (fra 2021). Nye antidopingregler er
iverksatt etter at NKF ble sertifisert som «Reint særforbund».
Den pågående anleggsutbyggingen gir et stadig bedre tilfang av gode konkurransevegger. Enkelte
nasjonale konkurranser er også blitt gjennomført i kommersielle sentere, med godt samarbeid og
godt resultat. Konkurransene er blitt videre profesjonalisert med bedre rutiner, økt kvalitet for
klatrerne og bedre service for publikum.
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Regionale cuper
Regionale cuper er nå etablert i alle deler av landet. Enkelte regioner har etablert ungdomssamlinger
i tilknytning til de regionale cupene. Konkurranseformatet for barn og unge i regioncupene er blitt
mer standardisert, med forankring i barneidrettsbestemmelsene. Noen utfordringer finnes fortsatt,
blant annet knyttet til voksne deltakere og deltakeroversikt er.
EYC 2020
Det store høydepunktet for de unge konkurranseklatrerne denne tingperioden – eller rettere,
umiddelbart etter – skulle ha vært Trondheim klatreklubb og NKF sin konkurranse i den europeiske
ungdomscupen (EYC) i buldring i april 2020. Dette ville ha blitt det andre arrangementet av denne
typen i Norge (den første var i 2013), og ville ha gitt en fin mulighet for flere unge norske utøvere til å
forsøke seg i en internasjonal konkurranse. Dessverre måtte IFSC avlyse både denne konkurransen og
hele resten av den internasjonale konkurransesesongen grunnet koronaviruset. Vi har søkt om å få
arrangementet i 2021 i stedet.

6.5 Sikkerhet
Brattkort er det viktigste sikkerhetstiltaket vi har for innendørsklatring, og vi arbeider nå med
forbedring og kvalitetssikring av ordningen. Brattkortprøven vil også bli justert i pakt med ny
kunnskap om klatresikkerhet innendørs.
For all klatring, både inne og ute, er nettopp kunnskapsproduksjon et viktig tiltak. Her er
rapporteringssystemet for klatre- og fjellsportulykker av uvurderlig nytte. I desember 2019 tok vi i
bruk en nyutviklet versjon av systemet. Det gjenstår fremdeles noe feilretting og utviklingsarbeid før
overgangen er fullført. Innkomne rapporter blir analysert av sikkerhetskomitéen og danner grunnlag
for fagartikler om sikkerhet til «Sikre sider» i magasinet Klatring.
Rapporteringssystemet har hatt rekordhøy innmeldingsrate, med over 160 registrerte hendelser i
2019. Tre dødsulykker er registrert siste to år. To av dem var steinrasulykker; en i Trollveggen i juli
2019 hvor to tsjekkere omkom, og en ved Juvsøyla på Rjukan i mars 2020 der en norsk isklatrer
omkom. Den tredje var en utglidning på Snøhettatraversen der også en norsk klatrer omkom.
Sikkerhetskomiteen utarbeider spesialrapporter for alle dødsulykkene. I tillegg er det laget rapport
etter en skavlbruddulykke i Lyngen i april 2019 der en nordmann omkom, på bakgrunn av at NGI ikke
lenger lager rapporter for alle skredulykker.
Sikkerhetskomiteens leder har bidratt med foredrag om NKFs/NFs ulykkesforebyggende arbeid på
lokalt sikkerhetsseminar i Bardufoss, på DNT fjellsports årsmøte, på NFs rådsmøte og på styreseminar
i Norsk Friluftsliv. Både sikkerhetskomiteens leder og NKFs president holdt innlegg om
ulykkesforebyggende arbeid på Friluftspolitisk samling i regi av Norsk Friluftsliv i januar 2020.
NKF har videre drevet med politisk påvirkning med det formål å få på plass et felles
registreringssystem for ulykker innen friluftslivet og pekt på Norsk Friluftsliv som en naturlig
koordinerende instans for et slikt register. Flerre av de store medlemmene i Norsk Friluftsliv (DNT,
Røde Kors) støtter oss i dette og ønsker et slikt register.
Det er gjennomført årlig internt HMS-møte i NKF. I løpet av året har vi fått på plass risikoanalyser og
instrukser for de fleste av våre utendørsarrangement.
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6.6 Økonomi og forsikring
NKF har en robust økonomi med en god balanse mellom tiltaksmidler og lønnsmidler, og med
pålitelige inntektskilder. Samlet omsetning i siste regnskapsår var på kr 13.324.018, med et
overskudd på kr 147.316. Egenkapitalen er ved siste årsskifte på kr 4 194 993. Hoveddelen av
inntektsgrunnlaget er offentlige tilskudd gjennom NIF og Norsk friluftsliv, og for øvrig prosjektmidler,
inntekter fra Brattkortordningen, medlemskontingent, momskompensasjon, sponsormidler,
egenandeler og kursinntekter. Det finansielle grunnlaget er til stede for å opprettholde den ordinære
driften på samme nivå i 2020.
Som før er en stor del av forbundets inntekter bundet til søknadsfinansierte tiltak, hvorav en
betydelig andel er rettet spesielt inn mot ungdom og andre, særskilte grupper. Vi har en permanent
utfordring med å sikre tilgang til frie midler som kan brukes til å finansiere innsatsen på andre
områder.
Norges klatreforbund har sine forsikringsavtaler i Gjensidige, inkludert en ansvarsforsikring som også
dekker arrangementer i regi av klatreklubbene. Det har vært nødvendig å gjøre en opprydding i
denne avtalen i forbindelse med at en klatreklubb ble saksøkt i 2019 etter en kursulykke i 2017.
Forsikringsselskapet aksepterte dekningsansvaret først etter et omfattende dokumentasjonsarbeid
fra vår side.
Klatretinget i 2018 vedtok at vi skal utrede en lisensordning med forsikring for konkurranseutøvere,
og mulighetene for å etablere en tilpasset forsikringsordning for medlemmene. Etter dette har
Norges idrettsforbund startet utredning av mulighetene for en felles ungdomsforsikring for norsk
idrett. En slik ordning vil legge premisser for alle lisensordninger i idretten, og vi vil derfor avvente
denne før vi utreder egne ordninger for NKF.

6.7 Kommunikasjon, sponsor- og markedsarbeid
Norges klatreforbund legger vekt på å ha en aktiv kommunikasjon med klubber og enkeltmedlemmer
gjennom egne nettsider, sosiale medier, månedlige nyhetsbrev, en årlig spørreundersøkelse
(«Klubbarometeret») og direkte kontakt. Vi ser et klart behov for en mer systematisk digitalisering av
løsningene våre for å kunne betjene klubbene på en bedre måte.
I løpet av tingperioden har NKF gjennomført et markeds- og sponsorprosjekt med sikte på å gjøre
forbundet til en mer attraktiv samarbeidspartner for sponsorer og å utvikle en markedsstrategi. Et
poeng var å bruke klatresportens nye status som OL-idrett til å styrke inntektsgrunnlaget for
konkurransesatsingen. Prosjektet ga ikke de resultatene vi ønsket oss og ble nedlagt fra årsskiftet
2019-2020. I stedet undersøkes andre måter å organisere markedsarbeidet på.
NKF har ved tingperiodens slutt markedsavtaler med Atello, Eterni, Varri, Gjensidige og Thon Hotels.

6.8 Interessearbeid
Norges klatreforbund var representert på Idrettstinget i 2019, der en omfattende liste med lovsaker
dominerte agendaen. I ettertid har dette som kjent ført til endringer både i NKFs lov og i lovnormen
for idrettslag.
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Internasjonalt har vi vært representert på generalforsamlinger og arbeidsmøter i IFSC og på
generalforsamlingen i UIAA i 2019. I 2019 fremmet vi forslag til UIAA om redusert kontingentsats for
ikke-voterende, nasjonale medlemmer. I dag er det like kontingentsatser for voterende og ikkevoterende medlemmer. Kontingenten er bundet til organisasjonenes medlemstall, noe som medfører
at NKF som ikke-voterende medlem betaler en langt høyere kontingent til UIAA enn det voterende
medlemmet Norsk tindeklub, NTK. Forslaget falt på UIAAs generalforsamling. I stedet har NTK
signalisert at NKF kan overta den nasjonale stemmeretten i UIAA. Som grunnlag for dette arbeider vi
med å få til en samarbeidsavtale med NTK om i fellesskap å fremme norske klatreres interesser i
UIAA.
Nasjonalt samarbeider vi med andre organisasjoner gjennom NIF, Norsk friluftsliv og Norsk
fjellsportforum. Samarbeidet gjennom Norsk fjellsportforum gjelder først og fremst samordning av
instruktørutdanningen utendørs. Norsk friluftsliv gir tilskudd til mange av de tiltakene vi har for
uteklatring, og er i tillegg en viktig samarbeidspartner for å ivareta klatreres interesse av stille og
urørt natur. Den viktigste og alvorligste inngrepssaken i tingperioden var den nasjonale rammen for
vindkraft. NKF leverte en lang uttalelse mot denne rammen, der vi hadde nytte av samarbeid med
Norsk friluftsliv, Norsk tindeklub og mange klatreklubber. Gjennom Norsk friluftsliv arbeider vi også
for å utvide vår egen ulykkesdatabase til et nasjonalt ulykkesregister for friluftsliv. Fra den
friluftslivspolitiske fronten vil vi også nevne at vi sterkt har oppfordret norske klatrere til å avstå fra
forsøk på å klatre Mt. Everest inntil den menneskelige virksomheten der blir brakt inn i mer
anstendige former.
Norges idrettsforbund er selvsagt vår viktigste samarbeidspartner, og det krever også et stort,
politisk engasjement fra vår side. Vi har levert høringsuttalelser til NIF om anleggspolitikk,
spillemiddelsøknader, langtidsplan for norsk idrett («Idretten vil»), lovendringsforslag, framtidig
organisering av norsk idrett (moderniseringsprosessen) og til et felles innspill til regjeringen om ny
idrettsmelding.
Politiske uttalelser fra NKF er tilgjengelige på nettsidene våre under fanen «vi mener».
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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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Årsrapport 2018
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.

Side 2

34

Årsrapport 2018

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.
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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
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Herrer

Pallplasseringer NM
speed 2018

Martin Mobråten,
Trondheim kk

Thilo Schröter, Kolsås kk

1. plass

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
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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

46

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

47

ÅRSRAPPORT 2019

Norges klatreforbund ønsker med dette å gi en oversikt over aktiviteter og måloppnåelser
vi har jobbet med i 2019.
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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 - 2019 av 8 ansatte fordelt på 7,6 årsverk.
-

1 generalsekretær
3 fagkonsulenter
1 sportssjef
1 markeds- og kommunikasjonsansvarlig
1 administrasjons- og arrangementsansvarlig i 80% stilling
1 prosjektleder for kompetanseløftet og paraklatring i 80% stilling.

Vi er også med på å finansiere en 50% sekretærstilling i Norsk Fjellsportforum sammen med Den Norske
Turistforeningen. Utover dette har vi i løpet av året engasjert klubbutviklere, instruktører, ruteskruere og
andre ressurspersoner gjennom oppdragsavtaler.
Forbundskontoret er plassert på Idrettens hus, Ullevaal stadion i Oslo.
1.2 Styret og komiteer
Følgende styre ble valgt på klatretinget på Gardermoen april 2018:
-

Stein Tronstad
Hanna Bugge
Laura Gürtler
Marianne Norland
Odd Magne Øgreid
Eirik Birkelund Olsen
Thomas Alsgaard
Anders Kindlihagen
Martine Limstrand

president (gjenvalgt)
visepresident
styremedlem
styremedlem (gjenvalgt)
styremedlem (gjenvalgt)
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

I 2019 gjennomførte styret totalt 9 styremøter, inkludert et styreseminar i Bohuslän i Sverige.
Alle styremedlemmene har ett eller flere ansvarsområder som de skal følge opp i løpet av tingperioden.
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Styret har opprettet en komité i tingperioden, Sikkerhetskomiteen. Komiteen har en lang tradisjon i NKF og
har ansvar for oppfølging av Ulykkesdatabasen og sikkerhetsarbeidet i NKF. Sikkerhetskomiteen har
bestått av Odd Magne Øgreid (komitéleder), Sindre Haslene-Hox og Leiv Aspelund. Det er også
opprettet følgende prosjektgrupper: paraprosjektgruppe, styringsgruppe for Kompetanseløftet og
forprosjektgruppe Brattkort.
1.3 Sentrale nøkkeltall
Tall fra idrettsregistreringen for 2019 vil ikke foreligger før i august 2020. NKF hadde per 31. desember
2018 registrert 23 522 aktive medlemmer fordelt på 190 klubber. Totalt var det registrert 208 klubber
på dette tidspunktet i NKF, men 18 av de hadde ingen registrerte medlemmer. Fra 2017 til 2018 har NKF
fått 484 flere medlemmer, som utgjør en økning på 2 %.
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). Dette er samme tall som fra 2017.

Medlemmer fordelt på alder 2018

0-5

6-12

13-19

20-25

26-
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Det er tilnærmet lik kjønnsfordeling, men når vi ser på alderssammensetningen, er det likevel noe mer
ulikheter. Det er større andel menn i aldersgruppen 26 år og over, mens i aldersgruppene 6-12 og 13-19
er flere kvinnelige medlemmer i 2018. Rundt en tredjedel av medlemmene til NKF er menn på 26 år og
over.

Antall kvinnelige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Totalt

263

2 386

1 760

1 053

5 094

10 556

Andel kvinnelige medlemmer
Kvinner
0-5

Kvinner
6-12

Kvinner
13-19

Kvinner
20-25

Kvinner
26-

Kvinner
totalt

1%

10 %

7%

4%

22 %

45 %

Antall mannlige medlemmer:
0-5

6-12

13-19

20-25

26+

Totalt

257

1 971

1 695

1 425

7 618

12 966

Andel mannlige medlemmer:
Menn
0-5

Menn
6-12

Menn
13-19

Menn
20-25

Menn
26-

Menn
totalt

1%

8%

7%

6%

32 %

55 %

Medlemsutviklingen i NKF de fem siste årene:
2014
Antall klubber
Medlemmer

2015

2016

2017

2018

193

182

193

202

208

19 832

19 010

20 541

23 038

23 522

Side 3

51

Årsrapport 2019

Klubber etter medlemsantall 2018
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BILDE: ANDEL KLUBBER FORDELT ETTER ANTALL MEDLEMMER, 2018

Klatreklubbene blir i snitt større, 2018 var første året hvor over 50 prosent av klubbene til NKF hadde
mer enn 50 medlemmer.
2017

2018

Endring 2017 til 2018

Fylke
Klubber Medlemmer
Klubber Medlemmer
Klubber Medlemmer
Akershus
16
1 161
17
1 342
6%
16 %
Aust-Agder
6
767
5
447
-17 %
-42 %
Buskerud
8
1 270
8
1 363
0%
7%
Finnmark
7
600
7
592
0%
-1 %
Hedmark
4
376
4
416
0%
11 %
Hordaland
22
2 760
22
2 895
0%
5%
Møre og
Romsdal
21
2 317
21
1 826
0%
-21 %
Nordland
17
1 409
17
2 105
0%
49 %
Oppland
8
809
8
849
0%
5%
Oslo
10
2 820
10
2 757
0%
-2 %
Rogaland
11
2 141
11
1 808
0%
-16 %
Sogn og
Fjordane
14
835
16
923
14 %
11 %
Svalbard
1
97
1
121
0%
25 %
Telemark
7
609
7
626
0%
3%
Troms
7
1 335
9
1 583
29 %
19 %
Trøndelag*
21
1 943
24
2 149
14 %
11 %
Vest-Agder
7
746
7
684
0%
-8 %
Vestfold
9
695
9
556
0%
-20 %
Østfold
5
348
5
480
0%
38 %
*Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, for 2017 er tallene for de to fylkene lagt sammen.
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Nordland fylke har hatt størst vekst i antall medlemmer, mens Aust-Agder har hatt størst nedgang. 12 av
fylkene har hatt positiv utvikling i antall medlemmer, mens 7 har hatt en nedgang.
1.4 Markedsarbeid
I 2019 hadde forbundet utstyrsavtaler med Varri (Petzl og Y&Y) og Atello (La Sportiva og Bridgedale),
og sponsoravtaler med Eterni, Gjensidige og Thon Hotels.
På slutten av 2018 forsterket NKF ressursene på markedsarbeid med mål om å bruke klatringens nye
status som OL-idrett til å styrke inntektsgrunnlaget for konkurransesatsingen og for forbundet generelt.
Dessverre har ikke denne satsingen gitt ønsket resultat og forbundet må derfor vurdere andre måter å øke
inntektsgrunnlaget på i den neste tingperioden.
1.5 Kommunikasjonsarbeid
NKF sine primære kommunikasjonskanaler er klatring.no, Facebook og Instagram. På slutten av 2019
opprettet vi også månedlige nyhetsbrev som blir sendt ut per e-post til alle klubbledere og lagt ut på
klatring.no.
NKF sender årlig ut en spørreundersøkelse (Klubbarometeret) til alle medlemsklubber der vi blant annet
spør klubbene om vårt kommunikasjonsarbeid. I 2019 svarte over 70% av klubbene at de opplever
kommunikasjonen med forbundet som meget god eller god. Klatring.no, Facebook og Nyhetsbrev er de
kanaler som blir mest brukt for å finne informasjon fra NKF.
På Facebook har vi nå over 7000 følgere. Vi har også begynt å bruke Instagram aktivt i vårt
kommunikasjonsarbeid og har over 700 følgere på vår hovedside for NKF. Landslaget har en egen
Instagramside med over 1000 følgere.
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 er også en
del av et nordisk samarbeid.
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 2019 har vi arbeidet politisk får å få på plass et felles registreringssystem for ulykker innen friluftslivet
og pekt på Norsk Friluftsliv som en naturlig koordinerende instans for et slikt register. Flere av de store
medlemmene i Norsk Friluftsliv (DNT, Røde Kors) støtter oss i dette og ønsker et slikt register implementert.
NKF har levert følgende høringsuttalelser:
-

To innspill til Idrettsmeldingen 2020 (Norges Idrettsforbund)
Høringssvar vindkraft (Norges vassdrag- og energidirektorat)
Høringssvar Idrettens skal (Norges Idrettsforbund)
Høringssvar lovrevisjon NIF (Norges idrettsforbund)
Høringssvar langtidsplan norsk idrett (Norges idrettsforbund)

1.7 Økonomi og forsikring
Forbundet hadde i 2019 driftsinntekter på kr. 13 324 018, -. Av disse kom 58 % fra offentlige tilskudd.
Vi mottar spillemidler fra Norges idrettsforbund og Norsk Friluftsliv, samt prosjektmidler fra
Miljødirektoratet. I 2020 fikk vi også tildelt kr. 3 250 000, - fra Sparebankstiftelsen til et 2-årig prosjekt
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ved navn Kompetanseløftet, se punkt 5.5. Resterende inntekter kommer fra Brattkortsalg,
medlemskontingenter, momskompensasjon, sponsor/bingomidler, egenandeler og kursinntekter. I 2019 har
vi totalt delt ut kr. 1 951 475, - til våre klubber og arrangement. Forbundet endte med et positivt
årsresultat på kr. 147 316, -.
I løpet av tingperioden 2018-2020 skulle vi utrede en lisensordning med forsikring for konkurranseutøvere,
og utrede mulighetene for å etablere en tilpasset forsikringsordning for medlemmene. Denne utredningen
er lagt på is på grunn av at Norges idrettsforbund holder på å utrede mulighetene for en felles
ungdomsforsikring for Norsk Idrett. Denne forsikringsordningen vil sette premisser for alle lisensordninger i
idretten, og vi vil derfor avvente videre utredning i NKF før denne er ferdig.

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 vil spesielt støtte regionale tiltak på tvers av flere klubber, og tiltak som har barn, unge og personer
med funksjonsnedsettelse som målgruppe. Vi har hatt en gryende satsing 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
Forbundet har en støtteordning hvor klubber kan søke om støtte til lokale, regionale og nasjonale samlinger
og aktiviteter. Formålet med støtteordningen er å stimulere til aktivitet i klubb, og for å gi klubbene
økonomisk støtte til å gjennomføre arrangementer og starte opp nye aktiviteter, slik at de kan tilby dette
til lav kostnad for deltakerne. Barn og unge er en spesielt prioritert målgruppe for denne støtten.
I 2019 mottok vi 29 søknader på innendørs arrangementer i klubb (dette er inkludert paraarrangementer),
hvor samtlige ble innvilget (noen få justerte for å møte retningslinjer). 26 av disse ble gjennomført i 2019,
et ble utsatt til 2020 og to ble ikke gjennomført.
21 av tiltakene var på lokalt nivå, og var arrangementer både i egen klubb og for nærmiljøet.
Aktivitetene var blant annet konkurranser, rekrutteringsarrangement, aktivitetsdager og
kompetansesamlinger. Tre av disse ble ikke gjennomført i 2019.
8 av tiltakene var regionale arrangementer, og besto av regionale treningssamlinger for barn og unge, og
konkurranser for flere klubber i en region (men enda ikke klar for å etablere seg som regional cup).
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BILDE VENSTRE: REGIONSAMLING BERGEN KLATREKLUBB. BILDE HØYRE: ÅPNING AV NY KLATREHALL ALVER KLATREKLUBB

2.2 Friluftslivprosjekter
Forbundets friluftsatsing er todelt. En konkret strategisk vekting er at vi skal jobbe for å inspirere unge
klatrere til å utvikle seg innen fjell- og uteklatring. Vi skal også legge til rette for at flere inneklatrere vil
nyte sin aktivitet i fri norsk natur. I begge forbindelser har vi konkrete prosjekter som gjennomføres med
støtte fra Norsk Friluftsliv.
Klatresamlinger utendørs
I 2019 har det vært nesten en dobling av antall tiltak som fikk støtte av NKF, sett i forhold til fjoråret.
Stort sett har økningen bestått av mindre arrangementer, men også noen større er “nye” på søknadssiden.
Følgende arrangement/tiltak fikk støtte:
TIF klatring
Romsdal Tindegruppe
Haugaland klatrelag
KK Ålesund
KK Ålesund
Oppdal klatre og fjellsportgruppa
Lofoten Tindeklubb
Sogndal KK
Kolsås KK

Innkjøp av crashpads for buldring ungdom
Camp Rangøya
Oppstart ungdomsaktiviteter ute
Buldretur Flø
Klatresamling Romsdalen
Oppdal isklatrefestival 2019
Buldring - crashpads
Klubbtur med Våtedalen Tindeklubb
Friluftsskolen 2019
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Bodø KK
Hedemarken KK
Gjøvik KK
Alta KK
Vang KK

BILDE: KLATRESAMLING ROMSDALEN

Fugløyafestivalen
Sten & Kønn - buldrekonkurranse
Klatresamling Etnedal
Klatresamling ute
Innkjøp utstyr uteaktiviteter

BILDE: BULDEKONKURRANSE STEN & KØNN PÅ STANGE
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Mentorordning for ungdom
Mentorordning for ungdom er en støtteordning som er direkte
koblet til strategimålet om flere unge mennesker som utfolder
seg i klatring med naturlige sikringer. Det spesielle med
ordningen er at det ikke er et intensivt kurs, men en rekke
samlinger over tid. I 2019 var det to klubber som gjennomførte
ordningen; Bergen KK og Oslo KK.

BILDE: MENTORORDNING I BERGEN (begge bilder)

Nordic Youth Camp
Nordic Youth Camp 2019 ble gjennomført 7. til 14. juli, på Bornholm i Danmark. Det var i år det danske
klatreforbundet som var arrangør for en vellykket samling. Ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark,
Finland og Island deltok på campen. Fra Norge var det syv jenter og fem gutter, fra hele landet. Bornholm
viste seg fra sin beste side, med stort sett fint sommervær under hele oppholdet. To voksne instruktører var
veiledere for våre ungdommer, og støttet i tillegg med opplæring for hele gjengen. Nok en gang bød
samlingen på mye klatring av høy kvalitet, men viktigst av alt flott sosialisering med ungdommer fra andre
nasjoner – med all glede og alle minner som skapes av det.

BILDE 1: BULDRING PÅ BORNHOLM I NYDELIG VÆR

BILDE 2: DEN NORSKE GJENGEN PÅ NORDIC YOUTH CAMP 2020
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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 konkurransetilbud for målgruppen. I en oppbyggingsfase har NKF
fokusert 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.
Regionale cuper som har vært avviklet i 2019 (9-16 år):
Region

Antall
konkurranser

Arrangørklubber

Antall deltagere per
cup mellom 9-12 år

Østlandscup

6

Ringerike kk, Gjøvik kk, Oslo kk, Kolsås
kk, Fredrikstad kk, Lillehammer kk

414

Trøndercup

5

Håmmårn kk, Orkla kk, Selbu kk, Steinkjer
kk, Stjørdal kk, Trondheim kk

204

Polarcup

5

Andøy kk, Harstad kk, Narvik kk, VestLofoten kk, Lofoten Tindeklubb

196

Finkla

4

Lemmivaara kk, Vadsø kk, Alta kk,
Hammerfest kk

43

Møre -og
Romsdal

6

Eide kk, Harøy kk, Romsdal Tindegruppe,
Ålesund kk, Åndalsnes kk, Harøy kk

216

Vestlandet

4

Sogndal kk, Bergen kk, Haugesund kk,
BRV (Stavanger)

106

Totalt

30

1179

*Sørlandet arrangerte kun to konkurranser og kvalifiserer derfor ikke til støtte.
2.4 Paraklatring
I starten på 2019 ble det etablert en prosjektgruppe i paraklatring som blant annet skulle revidere
kursmal til Instruktørkurs i paraklatring, utarbeide forslag til arrangørhåndbok til nasjonale
parakonkurranser, legger til rette for at paraklatring kommer inn i rutesetterutdanningen og veilederen for
anlegg, samt utarbeide en veileder til klubb som vil starte opp et paraklatretilbud. Prosjektgruppa har
bestått av Siren Greve, Bergen klatreklubb, Laura Gürtler, Andreas Hauge Larsen og Julia Baugmart,
Trondheim klatreklubb og Katrine Smørsgård, Grenland klatreklubb. Prosjektgruppen har levert på alle
punkter, men jobber videre med innspill til veileder anlegg. Prosjektgruppa er avsluttet.
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På Den Store Kompetansehelgen i Bodø var
paraklatring en av workshopene. Fedde Benedictus,
som er internasjonal parautøver fra Nederland, holdt
innlegg om det internasjonale konkurransetilbudet.
Ellers var det lagt opp til faglig diskusjon i forhold til
trening.
Det ble arrangert 6 instruktørkurs i paraklatring.
Kursholdere var Laura Gürtler og Siren Greve.
Det ble arrangert nasjonal konkurranse og samling i
Trondheim i mars, denne var arrangert av Trondheim
klatreklubb. Det var 21 deltakere fra hele landet.
16. november ble Norges første NM i paraklatring
arrangert på Oslo klatresenter, Oslo. Det var totalt 11
påmeldte deltakere (3 menn og 8 kvinner).
Arrangementet var en suksess takket være godt
samarbeid med Oslo og Kolsås klatreklubb, og vi
håper på større deltakelse til neste år.

SOLVEIG MALMIN BRATLIE, OSLO KLATREKLUBB TOPPER KVALIFISERINGSRUTA I FØRSTE NM I PARAKLATRING, OSLO KLATRESENTER.
FOTOGRAF: DAVID ENGELAND

I år har paraklatring fått mye oppmerksomhet i media, for å nevne noen, NRK laget innslag på NRK super,
P3 og Midtnytt fra «Klatring for alle» i Trondheim klatreklubb. Magasinet klatring har skrevet tre artikler
om paraklatring «Paraklatring i Trondheim», «Mitt store mål- Skriua» og «Historisk Norgesmesterskap i
paraklatring». I tillegg har det vært oppslag i lokalaviser.

3. TOPPIDRETT & KONKURRANSE
2019 har vært en intensiv konkurransesesong med ekstremt mange konkurranser. Det har også vært en
uttakssesong til det første OL hvor klatring deltar. Sesongen ble innledet med en internasjonal
juniorkonkurranse i Delfts, som samtidig var en samling og en levelcheck. Vi fikk en fin innledning med to
pallplasser (Ingrid Kindlihagen nr.2 og Edel Lemvik nr. 3), samt ytterligere 2 topp 6 plasseringer.
Juniorlandslaget hadde også en samling i Praha sammen med det tsjekkiske landslaget en uke innen EYC i
Imst, der deltok også utviklingslaget (se bilde). På seniorsiden skilte Tina Hafsaas seg ut med en fin
13.plass i VM i Tokyo.
3.1 Landslag
I 2019 hadde NKF 15 utøvere på utviklingslaget som fikk muligheten til å prøve sine ferdigheter på 2
internasjonale konkurranser, samt 2 nordiske konkurranser.
Juniorlandslaget bestod av 8 aktive utøvere, seniorlandslaget av 3 aktive utøvere. Sammenlagt deltok
junior- og seniorlandslaget på 23 internasjonale konkurranser og mesterskap. På europamesterskapet i
Edinburgh lykkes Tina Hafsaas med en 6.plass i finalen. 2 juniorer gjorde gode resultater med Emma
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Støver Wollebæk på 27.plass (en plass utenfor semifinale) og Ingrid Kindlihagen med en 29.plass. Sunniva
Eik Haave klarte å komme seg tilbake etter en skade og var nære på å nå en semifinale i EM i buldring.
Hun endte på en 22.plass. På nordisk nivå bekrefter vi vår stilling som beste nasjon. Etter Nordisk i
buldring i Helsinki, reiste vi hjem med 4 gull, 3 sølv og 3 bronse. På Nordisk i Tau fikk vi 3 gull, 3 sølv og 3
bronse.

BILDE: FRA SAMLING I PRAHA MED DET TSJEKKISKE LANDSLAGET

3.2 Isklatring
NKF har én utøver som konkurrerer i isklatring, Ian Hanson.
3.3 Nasjonale konkurranser
Det ble arrangert to norgescuper i led og to norgescuper i buldring, samt norgesmesterskap i led og
buldring i 2019. Det ble kun arrangert en norgescup i speed i Tromsø.
Norgescup
og NM
2019

Dato

Herrer Damer Gutter
eldre
junior

Jenter
eldre
junior

NC Buldring
Bryn, Oslo

1.-2.
feb

24

8

23

19

12

24

NC Buldring
Ålesund

16.feb

23

13

24

15

11

15
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Gutter
yngre
junior

Jenter
yngre
junior

Totalt

Totalt jr

Totalt sr

110

78

32

101

65

36
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NM
buldring
Trondheim

8.-9.
mars

50

20

24

21

13

22

150

80

70

NC Led
Tromsø

12.13.
okt

15

11

12

11

3

18

70

44

26

NC speed
Tromsø

12.13.
okt

9

5

3

7

0

7

31

17

14

NC led
Bodø

2.-3.
nov

14

12

16

12

10

18

82

56

26

NM led
Oslo

16.nov

25

19

23

22

17

26

132

88

44

NM para
Oslo

16.nov

8

3

160

88

428

248

Totalt

11
125

107

66

130

676

Det ble utdelt fire kongepokaler i 2019
Led: Tina J. Hafsaas Kolsås kk og Leo Bøe, Bergen kk.
Buldring: Lisa Marie Kvandahl Kolsås kk og Thilo Schröter Kolsås kk
Norsk rekord speed 2019
Kvinner: Ingrid Kindlihagen 13,693 (Junior VM i Arco)
Menn: Leo Chiba 9,13 (NC Tromsø)

Norges cup vinnere
sammenlagt 2019

Buldring

Led

Yngre junior jenter

Edel Lemvik, BRV

Edel Lemvik, BRV

Yngre junior gutter

Teodor Kirkebø, Kolsås kk

Teodor Kirkebø, Kolsås kk

Eldre junior jenter

Emma Støver Wollebæk,
Trondheim kk

Amanda Buer Pettersen,
Oslo kk

Eldre junior gutter

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Tobias Reidel, Oslo kk

Damer

Lisa Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Sunniva Eik Havve, Oslo
kk

Herrer

Kristoffer Klev, Kolsås kk

Leo Bøe, Bergen kk

Speed*
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Det ble kun arrangert en norgescup i speed.
Pallplasseringer NM
buldring 2019

1. plass

2. plass

3. plass

Yngre junior jenter

Edel Lemvik, BRV

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Inga Aarhus, Bergen kk

Yngre junior gutter

Andreas Kaada, BRV

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Kristoffer Raa
Danielsen, BRV

Eldre junior jenter

Emma Wollebæk,
Trondheim kk

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland klatrelag

Tuva Eik Haave, Oslo kk

Eldre junior gutter

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Leo Chiba, Tromsø kk

Tobias Reidel, Oslo kk

Damer

Lisa Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Maria Sandbu,
Trondheim kk

Ida-Sofia Pettersen,
Trondheim kk

Herrer

Thilo Schröter, Kolsås kk

Kristoffer Klev, Kolsås
kk

Endre Sandø Evensen,
Bergen kk

Pallplasseringer NM
led 2019

1. plass

2. plass

3. plass

Yngre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Edel Lemvik, BRV

Inga Aarhus, Bergen kk

Yngre junior gutter

Per Ravlo-Caspersen,
kolsås kk

Teodor Kirkebø, Kolsås
kk

Kristoffer Raa
Danielsen, BRV

Eldre junior jenter

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland klatrelag

Emma Støver
Wollebæk, Trondheim
kk

Oda Aagaard
Lauridsen,
Klatreklubben Ålesund

Eldre junior gutter

Albert Surthurst, Kolsås
kk

Tobias Reidel, Oslo kk

Arne Farestveit,
Sogndal IL

Damer

Tina Johnsen Hafsaas,
Kolsås kk

Camilla Pettersen,
Sarpsbor kk

Lisa Marie Kvandahl,
Kolsås kk

Herrer

Leo Bøe, Bergen kk

Thilo Schröter, Kolsås kk

Stian Christophersen,
Oslo kk

Pallplasseringer NM
para 2019

1. plass

2. plass
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Damer

Dina Eivik, Trondheim
klatreklubb

Kristina Berg, Bratte
Rogalands Venner

Iben Kongsvik Paulsen,
Bergen klatreklubb

Herrer

Sebastian Menze,
Bergen klatreklubb

Isak Ripman, Tromsø
klatreklubb

Aleksander Tveit,
Steinkjer klatreklubb

I 2019 ble det ikke arrangert NM i speed.
3.4 Konkurranseutvikling
Totalt 676 utøvere fordelt på seks konkurranser deltok i nasjonale konkurranser i 2019. Dette er rekord.
150 deltakere i NM i buldring og 132 deltakere i NM i led er rekord i henholdsvis buldring -og led
konkurranser. For første gang var det over 100 deltakere i alle buldrekonkurransene. Herreklassen i NM
buldring og led er fortsatt den største klassen, men vi ser en økning i juniorklassene. Totalt var 63% av
deltakerne i nasjonale konkurranser juniorutøvere.
Antall deltakere i NC/NM

2015

2016

2017

2018

2019

Antall konkurranser

6

6

6

5

6

Antall deltagere

522

542

632

443*

676

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

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 hadde ved utgangen av 2019 åtte klubbutviklere i staben. Klubbutviklerne er fordelt i hele Norge og
dekker regionene nord, midt, vest og øst. I 2019 har det ikke vært noen klubbutvikler i sør, og regionen
har vært dekket av klubbutviklere fra øst og vest. I 2019 startet to av klubbutviklerne på utdanning som
klubbveileder gjennom Norges idrettsforbund. Veilederutdanning kvalifiserer klubbutviklerne til å arbeide
med helhetlig utvikling i klubbene. Utdanningen består av tre samlinger der praktiske utviklingsprosesser i
klubbene inngår som en del av utdanningen, og går fra høsten 2019 til våren 2020.
For å få klubbutviklingstiltak må klubben søke gjennom et søknadsskjema på nett, som videre behandles
sentralt. Selve tiltaket avtales med klubbutvikler. Som oftest vil det være klubbutvikler som hører til i
regionen som drar ut til klubben, men det er tilfeller hvor det kreves annen kompetanse og dermed en
annen klubbutvikler gjennomfører.
Det er ikke satt noen bestemt grense på hvor mange tiltak en klubb kan få av forbundet, i motsetning til
praksis tidligere år. Tiltak blir fordelt etter behov i klubbene, og etter kapasitet (menneskelig og
økonomisk) i forbundet. Det har vært en modell som har fungert bra, og som vi vil videreføre.
Antall gjennomførte klubbutviklingstiltak i 2019:
Tiltak

2016

2017

2018

2019
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Kameratredningskurs

2

0

0

1

Klatreinstruktør Sport 1-kurs

2

4

0

4

Klatreleder inne

20

18

12

7

Klubbesøk

4

0

2

1

Rute / boltekurs utendørs på klippe

1

2

1

1

Rutesetterkurs

14

7

6

10

Trener 1

3

3

5

5

Workshop barn og unge

0

1

0

1

Annet

8

1

4

0

Totalt 30 tiltak ble innvilget og gjennomført i
2019. Ytterligere 12 tiltak ble innvilget, men
ikke gjennomført. Noen av de er planlagt
gjennomført i starten av 2020.
Deltakerne på tiltakene kom fra 37 ulike
klubber. For å få tiltak må klubben ha registrert
medlemmer på siste medlemsregistrering, som
for 2019 utgjorde 190 klubber. 19 prosent av
klubbene i NKF fikk gjennomført tiltak i 2019.
Hvis vi tar med de som fikk tilsagn, men ikke fikk
gjennomført tiltak, er det ytterligere 9 klubber,
og til sammen 24 prosent.
Det var til sammen 168 deltakerne på de 30
tiltakene, hvorav 39 av de var kvinner og 129
var menn. Det vil si at bare 23 prosent av
deltakerne på tiltak var kvinner. Rekruttering av
personer til tiltak har i stor grad vært opp til
klubben selv, og det har ikke vært satt noen krav
til kjønn eller alder.
BILDE: DELTAKERE GJØR SEG KLAR TIL SPORT 1 I GJØVIK KLATREKLUBB

Antall klubbutviklingstiltak fordelt per fylke i 2016 - 2019:
Fylke:

Antall tiltak
2016

Antall tiltak
2017

Antall tiltak
2018

Antall tiltak
2019

Akershus

3

2

1

4
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Aust-Agder

1

0

0

0

Buskerud

2

3

2

3

Finnmark

2

1

1

1

Hedmark

2

1

0

2

Hordaland

4

2

1

1

Møre og Romsdal

6

2

3

1

Nordland

4

4

5

1

Oppland

2

3

3

2

Oslo

1

1

1

0

Rogaland

3

1

3

0

Sogn og Fjordane

3

3

3

2

Svalbard

0

2

0

0

Trøndelag

7

3

2

4

Telemark

2

1

1

2

Troms

1

0

2

2

Vest-Agder

4

3

2

3

Vestfold

3

3

0

0

Østfold

0

1

0

2

Totalt antall tiltak

50

35

30

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 forbundet setter også opp kurs som er åpne for
deltakere fra hele landet. I 2019 arrangerte NKF også Den store Kompetansehelgen for første gang.
5.1 Trenerutdanning
Trener 1 kurs gjennomføres som klubbutviklingstiltak etter behov. I 2019 ble det gjennomført 5 trener 1kurs i klubb som klubbutviklingstiltak. Våren 2019 ble det gjennomført et trener 2-kurs med 10 deltakere.
Høsten 2019 startet et nytt trener 2-kurs opp, med planlagt avslutning tidlig på året 2020. Dette kurset
var det bare 5 deltakere på, men vi valgte å gjennomføre likevel. Det kan være to grunner til at det ble
relativt få deltakere på dette kurset: relativt kort påmeldingsfrist og fordi det var plassert i Bodø, som kan
gjøre at det blir litt for lang reisevei for en del potensielle deltakere.
Antall nye trenere og instruktører registrert på brattkompetanse.no de seks siste årene:
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Type kurs

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Klatreleder inne

277

402

364

469

438

475

Instruktør paraklatring

-

-

-

-

34

28

Trener 1

37

30

34

37

35

65

Trener 2

7

5

5

7

9

6

Trener 3

-

-

3

1

0

0

Totalt

321

437

406

514

516

574

5.2 Kompetansehelgen
Den store kompetansehelgen for trenere, instruktører og rutesettere ble arrangert 25.-27. oktober i Bodø.
Helgen var lagt opp med felles foredrag for alle første del av dagen lørdag og søndag, og workshops i
grupper andre del av dagen lørdag og søndag. Fredag og lørdag var det lagt opp til sosialt samvær
med klatring og felles middag.
Til sammen var det 84 deltakere, 13 foredragsholdere (som mange også var deltakere) og 8 stykker fra
administrasjonen og styret i NKF. Eldste deltaker var 64 år, og yngste var 16. Halvparten av deltakerne
var mellom 26 og 35 år, 34
prosent var over 35 år og 16
prosent var yngre enn 26 år.
Deltakerne kom fra hele
landet, men også helt klart
ganske mange fra nord. Til
sammen var 27 klubber
representert denne helgen
Tilbakemeldingene fra helgen
var veldig positive. Dette er en
type samling som vi ser er
etterspurt og som det er behov
for. NKF ønsker å jobbe videre
med å gjøre
Kompetansehelgen til et fast,
årlig arrangement.
BILDE: FELLES FOREDRAG MED ADAM PUSTELNIK
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BILDE: WORKSHOP TRENING MED URH CEHOVIN OG UNGDOMSGRUPPEN I BODØ

5.3 Instruktørstigen
Det ble i 2019 gjennomført kvalifiserende NF-kurs over hele landet. Som tidligere år har det vært
manglende påmelding, og derfor noen avlysninger.
Oversikt instruktørkurs i 2019:
Type kurs

Deltakere

Instruktør 1 sport Kristiansand

5 deltakere

Instruktør 1 sport Kolsås

5 deltakere

Instruktør 1 sport Flatanger

Avlyst

Veilederkurs lavland

Avlyst

Antall nye instruktører registrert på brattkompetanse.no de seks siste årene:
Type kurs

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Instruktør 1 sport

24

21

13

29

29

19
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Instruktør 1 lavland

0

4

4

6

1

3

Instruktør 1 høyfjell

16

31

27

11

8

17

Instruktør 2 sport

0

2

1

0

1

0

Instruktør 2 høyfjell

1

2

2

1

1

0

Isklatreinstruktør

0

5

0

0

5

0

Fjellkursleder

6

13

0

4

4

2

Totalt

47

78

47

51

49

41

5.4 Rutesetterutdanning
Utvikling av rutesetterutdanning ble ferdigstilt i 2019. Målet med utdanningen er å sikre kvalitet på rutene
i nasjonale, regionale og lokale konkurranser, samt heve rutesetterkompetanse i klubb, lokalt, regionalt og
nasjonalt.
5.5 Kompetanseløftet
NKF har fått innvilget kr. 3 250 000,- av Sparebankstiftelsen DNB til et toårig prosjekt med navnet
Kompetanseløftet, hvor oppstart av prosjektet var i september 2019. Målet med prosjektet er Bedre
trenere – Bedre aktivitet – Bedre klatrere. Vi skal:
-

-

Inkludere klatring på Skadefri.no; Vi skal lage gode og kvalitetssikrede øvelser for
skadeforebygging og rehabilitering.
Utvikle en utviklingstrapp; den er et verktøy som beskriver et hensiktsmessig og langsiktig
utviklingsforløp fra første treningsår og oppover.
Revidere trenerutdanningen; Trenerløypen er NKF sitt utdanningsløp for trenere innen
konkurranseklatring på alle nivå. Det overordnede målet med Trenerløypen er å øke trenernes
kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som overhodet mulig. Dette vil også sikre
at utviklingstrappen blir tatt i bruk, og blir et levende verktøy.
Utvikle en øvelsesbank; dette er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av
alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

I løpet av 2019 har vi startet arbeidet med utviklingstrapp og trenerutdanningen, og vi har fått på plass
en styringsgruppe. I februar 2020 vil vi filmen øvelsene til Skadefri.no, dette blir lansert i april 2020.

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
med organiserte aktiviteter i regi av forbundet eller klubber. Sikkerhetsarbeidet i NKF skal fremme en
sikkerhetskultur bygget på opplæring og egenansvar.
6.1 Brattkortordningen
NKF organiserer brattkortordningen som inkluderer Brattkort og Topptaukort. Vi ser en jevn økning i antall
registrerte kort, og 2019 var et rekordår.
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Antall utsendte kort de fem siste årene:

Brattkort
Topptaukort
Totalt

2015

2016

2017

2018

2019

8533

7940

7495

8798

9952

60

2400

2525

2720

2683

8593

10 340

10 020

11518

12635

Prosjekt Brattkortordning
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. Prosjektgruppen bestod av: Stein Tronstad (NKF), Odd Magne Øgreid (NKF), Marthe
Bowitz-Knudsen (BRV), Håkon Nordhaug (Vest Lofoten KK), Siri Gjendemsø (Oslo klatresenter), Arve Stavø
(Trondheim klatresenter) og Chad Stokes (NKF). Prosjektgruppen hadde mandat å gjennomføre «Et
forprosjekt for videre utvikling av Brattkortordningen»
Forprosjektet ble gjennomført fra juni til desember, med anbefaling til styret om veivalg og hva som burde
fokuseres på innenfor områdene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kunnskapsgrunnlag
Brattkort og klubbmedlemskap
Kvalitetssikring
Justering av Brattkortprøven
Informasjon til brukere, utstedere og veggeiere
Profilering av NKF
Digitale utviklingsbehov

Forprosjektet ferdigstilles første kvartal 2020, med tiltaksliste for iverksetting.
6.2 Ulykker
Rapporteringssystemet for ulykker har hatt rekordhøy innmeldingsrate, med over 160 registrerte hendelser
i 2019. De mest alvorlige hendelsene var en steinrasulykke i Trollveggen hvor to tsjekkere omkom, samt en
skavlbruddulykke i Lyngen hvor en nordmann omkom. Det er utarbeidet spesialrapporter for begge
ulykkene.
I desember 2019 ble en ny versjon av ulykkesrapporteringssystemet tatt i bruk. Databasen er flyttet over
til ny plattform og fått nytt bruker- og administrasjonsgrensesnitt med noe ny funksjonalitet. Det gjenstår
fremdeles noe feilrettingsarbeid og utviklingsarbeid før konverteringen til nytt system er å anse som
fullført.
6.3 HMS
Det er gjennomført årlig internt HMS-møte i NKF. I løpet av året har vi fått på plass risikoanalyser og
instrukser for de fleste av våre utendørsarrangementer.
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6.4 Informasjonsarbeid sikkerhet
Sikkerhetskomiteens leder har bidratt med foredrag om NKFs/NFs ulykkesforebyggende arbeid på lokalt
sikkerhetsseminar i Bardufoss, på DNT fjellsports årsmøte, på NFs rådsmøte og på styreseminar i Norsk
Friluftsliv. Både sikkerhetskomiteens leder og NKFs president holdt innlegg om ulykkesforebyggende
arbeid på Friluftspolitisk seminar i regi av Norsk Friluftsliv.
Sikkerhetskomiteen har i 2019 produsert flere artikler i sine "Sikre sider" i magasinet Klatring:
•
•
•
•
•
•

“Ille bra inne” - gjennomgang av statistikk fra ulykkesdatabasen
"Bakkekontakt" - innsikt i grunner for bakkefall
"Da RAR ikke ville ringe RAR" - en fortelling om å klare seg selv etter skade i veggen
"Bruddbehandling i veggen" - innsikt i førstehjelp ved bruddskader i klatreveggen
"Fall for deg selv" - fokus på fallteknikk for klatrer og sikrer
"Alvorlig talt!" - om oppmerksomhet og holdning som sikrer

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.
I 2019 er det utarbeidet kursmal for boltekurs, slik at dette igjen kan tilbys som klubbutviklingstiltak. Det
er videre bestemt at NKF skal se på finansieringsmuligheter for konkret støtte til klatrefeltutvikling, med
andre ord bolter og utstyr. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i 2020.
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Norges Klatreforbund
Resultatregnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE
1

2018

2017

INNTEKTER
3 191 678
6 454 292
1 511 111

3 276 579
6 433 499
1 591 226

11 157 082

11 301 303

492 331
4 101 321
880 558
5 148 040

339 838
3 532 596
1 395 886
4 966 485

10 622 250

10 234 805

534 832

1 066 498

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

67 040
1 694

42 163
1 995

Sum finansposter

65 347

40 168

600 178

1 106 666

600 178
600 178

1 106 666
1 106 666

Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

2
3

Sum driftsinntekter

7
4
5
6

Varekostnad
Lonns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

ARSRESULTAT

Disponering av arets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

11
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Norges Klatreforbund

1/2

Balanse per 31.desember 2018

EIENDELER
Omlopsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd NIFs konsernkonto
Sum fordringer

NOTE

2018

2017

7

0

130 679

8
9
13

61 195
489 552
3 930 414
4 481 161

81 113
746 476
4 316 338
5 143 927

10

797 091
797 091

722 669
722 669

Sum omlopsmidler

5 278 251

5 997 275

SUM EIENDELER

5 278 251

5 997 275

Likvider
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Likvider
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2/2
2018

2017

3 447 499
600 178
4 047 677

2 340 832
1 106 666
3 447 498

249 343
352 463
628 770
1 230 575

398 028
274 185
1 877 564
2 549 777

Sum gjeld

1 230 575

2 549 777

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 278 251

5 997 275

NOTE

EGENKAPITAL OG GJELD

11
11

Egenkapital
Arsresultat
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverandorgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

12
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Norges Klatreforbund
Noter til regnskapet 2018
Note 1

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omlopsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et ar er klassifisert som
omlopsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omlopsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til palydende belop.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til palydende etter fradrag for aysetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjores pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre maneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balansefort.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lonnskostnader.
Inntektsforingsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsfores nar de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsfores over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsfores pa grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsfort i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsfores i samme periode som tilhorende inntekt.
For prosjekter som har oremerkede midler der aktiviteten ikke er fullfort ved periodens utlop, foretas
det inntektsaysetninger.
Skatter
Norges Klatreforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten best& av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Integreringstilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Ubenyttede midler fra NIF
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF til Klubber
KUD og MD-midler
Integreringstilskudd fra UDI
Andre tilskudd
Sum

2018
3 198 095
296 617
2 145 056
-221 889
536 120
0
487 621
0
12 672
6 454 292
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2017
2 989 473
294 460
1 429 800
0
533 049
688 011
492 706
0
6 000
6 433 499

Norges Klatreforbund
Noter til regnskapet 2018
Note 3

Note 4

Andre inntekter
Regnskapsposten bestar av:
Arskontingenter
Egenandeler
Mva.refusjon
Andre inntekter
Sum

2018
469 175
456 609
456 634
128 693
1 511 111

2017
410 820
525 487
490 605
164 314
1 591 226

banns- og personalkostnader
Denne posten vedrorer lonn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
2017
2018
trenere, stotteapparat og andre.
3 417 717
2 979 331
Lorin
24 000
32 000
Styrehonorar
436 229
504 413
Arbeidsgiveravgift
113 351
59 115
Pensjonskostnader
41 840
25 921
Andre lonnskostnader
Sum
Gjennomsnittlig antall 6rsverk

4 101 321

3 532 596

6

6

Lonn til generalsekretwr (foreldrepermisjon 1. halvar): kr 390 020, og andre ytelser kr 4 392
Vikar til generalsekretatr 1. januar til 30. juni: lonn kr 362 341 og andre ytelser kr 2 196.
Deter utbetalt kr 24 000 i honorar til styret i 2018.
Revisjonshonorar er kostnadsfort med kr 43 125 inkl. mva. til lovp6lagt revisjon og kr 9 266 inkl. mva til andre
attestasjonstjenster.
Deter ikke gitt Ian til ansatte pr 31.12.2018. Forbundet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne
Forbundets ansatte kan velge 6 ga av med AFP fra fylte 62 6r. Ingen av forbundets ansatte har Ott av
med AFP pr 31.12.2018.

Note 5

Note 6

Note 7

Tilskudd
Regnskapsposten bestar av:
Tilskudd idrettslag
Tilskudd arrangement
Sum

2018
779 558
101 000
880 558

2017
1 153 010
242 876
1 395 886

Andre driftskostnader
Regnskapsposten best6r av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert aysetninger)
Sum

2018
846 842
503 245
96 777
1 269 842
2 279 197
152 137
5 148 040

2017
836 294
437 391
138 025
1 133 980
2 126 315
294 481
4 966 485

Varelager
Bokfort lagerverdi

2018
0

Varelager er nedskrevet til null i 2018
Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppfort til palydende med fradrag for usikre fordringer p6 kr 10 000
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2017
130 679
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Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten bestar av:
Palopte inntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Sum

2017
720 624
25 852
746 476

2018
285 331
204 221
489 552

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler pa kr 797 091 utgjor bundne skattetrekksmidler kr 190 362.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital med
selvpalagte restriksjoner

Egenkapital pr 01.01.18
Arets endring i egenkapital:
Arets resultat til annen egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.18

Annen
Sum
egenkapital egenkapital
3 447 499
3 447 499

600 178
4 047 677

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten bestar av:
Utstyrsmidler NIF
Tilbakebetaling Post 3 Rammetilskudd
Feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum

2018
0
221 889
329 727
77 153
628 770

600 178
4 047 677

2017
688 011
808 739
305 256
75 558
1 877 564

Note 13 Bankinnskudd I NIFs konsernkonto
Norges Klatreforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige
forpliktelser som folger av konsernkontoordningen. Banken har rett til a motregne i konti utenfor
konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken matte ha mot
deltageren og de midge partene i kontosystemet.
Netto fordring pa konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld pa
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene pa konsernkonto har tilsvarende
likviditet som en ordin r bankkonto ved at Norges Klatreforbund til enhver tid har tilgang til innestaende
midler pa konsernkonto.
Pr 31.12.18 utgjor forbundets netto fordring pa konsernkonto kr 3 930 414
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Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet
Konklusjon

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomfert revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av arsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen s►ik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vare evrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for var konklusjon.
Styrets og generalsekret rs ansvar for arsregnskapet
Styret og generalsekretmr (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll den finner nedvendig for a kunne utarbeide et
arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller utilsiktede fell.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen to standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
Arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet
Vart mal er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en revisjonsberetning som
inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hey grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utfert i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppsta som felge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samiet med rimelighet kan forventes a
pavirke ekonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforenineen.noirevisionsberetninger.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT I TAX I CONSULTING
RSM Norge AS is a member of the RSM networ k and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jur isdiction.
RSM Norge AS Cr medical

I S a, TIC, Hirer

of Den norske. Revisor foi ening,
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Etter var mening er det medfelgende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsaret
aysluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

nokkel: OFOOF-SEQ6J-ANSOQ-UA0BU-2DT10-M0133

Vi har revidert Norges Klatreforbunds arsregnskap som viser et overskudd pa kr 600 178. Arsregnskapet bestar
av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsaret aysluttet per denne datoen og noter til
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

RSM

Revisors beretning 2018 for Norges Klatreforbund

Uttalelse om andre Iovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til
surge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokferingsskikk i Norge.

Penneo Dokument-nokkel: OFOOF-5806J-ANSOQ-UA0BU-2DT10-M0133

Oslo, 6. april 2019
RSM Norge AS

Eystein 0. Hjelme
Statsautorisert revisor
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Arsberetnhg 2018
Norges Klatreforbund (NKF) er en medlemsorganisasjon under Norges idrettsforbund og paralympiske
og olympiske komite (NIF). NKF er medlem av Norsk Friluftsliv, Norsk fjellsportforum (NE), Union
Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA), European Union of Mountaineering Associations
(EUMA) og International Federation for Sports Climbing, IFSC. NKFs form5I era fremme klatresporten i
Norge og a representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av
sporten. VAr virksomhet er rettet mot alle som klatrer. NKF har kontorlokaler p5 Idrettens hus, Ullev51
Stadion. Per 31/12 2018 hadde NKF 7 ansatte. 1generalsekretwr, 3 fagkonsulenter, 1sportssjef, 1
markeds- og kommunikasjons ansvarlig i heitidsstillinger, samt 1administrasjonssekret r i 50%
stilling. Videre har 11 klubbutviklere ywrt engasjert p5 kortvarige oppdragsavtaler for NKF.

Forbundets styre ble valgt pa Klatretinget 2018
Stein Tronstad
Hanna Bugge
Odd Magne Ogreid
Marianne Norland
Thomas Alsgaard
Erik Birkelund Olsen
Laura Guertler
Anders Kindlihagen
Matine Limstrand

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Ved idrettsregistreringen i 2017 var medlemstallet slik, 210 medlemsklubber og 23 038 registrerte
aktive medlemmer. Tall fra idrettsregistreringen i 2018 vil ikke foreligge for august 2018.

Fortsatt drift
NKF ble stiftet i 1992 og opptatt som s rforbund i NIF i 1994. V5re driftsmidler mottas hovedsakelig
fra Kulturdepartementet, spillemiddeloverskuddet til norsk idrett. Styret i NKF bekrefter, pa bakgrunn
av avlagt regnskapsrapport 2018, at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljo
Det er 7 ansatte i NKF 12018. Utover dette har forbundet et aktivt styre p5 9 personer som har nedlagt
mye frivillig arbeid. NKF holder til p5 idrettens hus, Ullev51sammen med flere andre saerforbund. Det
har ikke v rt noen lengre sykemeldinger i 2018, utover enkelte sykedager. Generalsekretwren kom
tilbake fra svangerskapspermisjon i juni 2018.

Ytre miljo
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rok
NKF forurenser ikke det ytre miljo, utenom det som er knyttet til ordineer reisevirksomhet. Gjennom
v5rt arbeid b5de innendors og utendors arbeider vi for sporlos ferdsel.

Likestilling
Kjonnsbalansen er ivaretatt i henhold til lov og gjenspeiles i b5de styret og komiteer. Det saes 5 legge
til rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling I strid med lov om likestilling
mellom kjonnene.

Rettvisende oversikt
NKFs resultat er gjort opp med et overskudd p5 kroner 600 178,- som medforte at NKF har en positiv
egenkapital p5 kroner 4 047 677,- Det var budsjettert et overskudd p5 kr. 121 000,-.

Oslo, 13. juni 2018

Johanna Solberg
Generalsekret r

Ha na Bugge
Vi epresident

Stf n Tronstad
President

3:
1
711 217/41C.,rV
1
/ -:

Thomas Alsgaard
Styremedlem

Marianne Norrand
Styremedlem

Ze'c:

Odd-Magne
Styremedlem

eid

Anders Kindlihagen
Laura Guertler
Styremedlem

Eirik Birkeland Olsen
Styremedlem

Q0,1-Sijo.
Martine Limstrand
Varamedlem
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Anders Kindlihagen
Varamedlem

Vedlegg C

Arsregnskap
Norges Klatreforbund

2019
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Norges Klatreforbund
Resultatregnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2019

2018

1

472 020
7 726 940
5 125 058

3 191 678
6 454 292
1 511 111

13 324 018

11 157 082

0
5 093 547
1 951 475
6 198 922

492 331
4 101 321
880 558
5 148 040

13 243 944

10 622 250

Driftsresultat

80 074

534 832

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

71 591
4 349

67 040
1 694

Sum finansposter

67 242

65 347

147 316

600 178

147 316

600 178

147 316

600 178

Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

2
3

Sum driftsinntekter

Varekostnad
Lonns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
5
6

Sum driftskostnader

ARSRESULTAT
Disponering av arets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpalagte restriksjoner
Sum disponering

11
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INNTEKTER

Norges Klatreforbund

1/2

Balanse per 31.desember 2019

NOTE

EIENDELER

2019

2018

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd NIFs konsernkonto
Sum fordringer

7
8
12

248 363
518 823
5 007 381
5 774 568

61 195
489 552
3 930 414
4 481 161

Likvider
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Likvider

9

791 407
791 407

797 091
797 091

Sum omlopsmidler

6 565 975

5 278 251

SUM EIENDELER

6 565 975

5 278 251
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2019

2018

4 047 677
147 316
4 194 993

4 047 677
0
4 047 677

469 575
490 842
1 410 566
2 370 983

249 343
352 463
628 770
1 230 575

Sum gjeld

2 370 983

1 230 575

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 565 975

5 278 251

NOTE

EGENKAPITAL OG GJELD

10
10

Egenkapital
Arsresultat
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverando rgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11

Oslo, 17. april 2020

Stein Tronstad
President

Hanna Bugge
Visepresident

Odd Magne Ogreid
Styremedlem

Laura Guertler
Styremedlem

Eirik Birkelund Olsen
Styremedlem

Marianne Norland
Styremedlem

Johanna Solberg
Generalsekretxr

Thomas Alsgard
Styremedlem

87

Norges Klatreforbund
Noter til regnskapet 2019
Note 1

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omlepsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et ar er klassifisert som
omlepsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omlopsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til palydende belop.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til palydende etter fradrag for aysetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjores pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.I.
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre maneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balansefort.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lo nnskostnader.
Inntektsforingsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsfores nar de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsfores over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsfores pa grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsfort i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsferes i samme periode som tilherende inntekt.
For prosjekter som har eremerkede midler der aktiviteten ikke er fullfort ved periodens utlop, foretas
det inntektsaysetninger.
Skatter
Norges Klatreforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten bestar av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Integreringstilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Ubenyttede midler fra NIF
UtviklingiOslo, 17. april 2020
Utstyrsmidler fra NIF til Klubber
KUD og MD-midler
Sparebankstiftelsen/kompetanseleftet
Andre tilskudd
Sum

2019
3 276 444
301 408
2 208 110
550 510
760 723
407 364
189 561
32 820
7 726 940

88

2018
3 198 095
296 617
2 145 056
-221 889
536 120
0
487 621
0
12 672
6 454 292

Penneo Doktimentnoki.el: GZ.N5N-P8OXD-D114ZNB-YF5C6-1J3AGZ-HE8FC

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Norges Klatreforbund

Note 3

Andre inntekter
Regnskapsposten bestar av:
Arskontingenter
Automater/bingo
Kursinntekter
Egenandeler
Mva.refusjon
Andre inntekter

2019
485 550
414 813
1 301 777
530 131
480 529
1 912 258

2018
469 175
0
0
456 609
456 634
128 693

5 125 058

1 511 111

Sum

Note 4

Latins- og personalkostnader
Denne posten vedrorer lonn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
2018
2019
trenere, stetteapparat og andre.
3 417 717
4 279 794
Lorin
36 000
24 000
Styrehonorar
627 961
Arbeidsgiveravgift
504 413
102 238
113 351
Pensjonskostnader
47 554
41 840
Andre lo nnskostnader
Sum
Gjennomsnittlig antall arsverk

5 093 547

4 101 321

7,6

6

Lorin til generalsekret r kr 704 288, og andre ytelser kr 4 494.
Det er utbetalt kr 36 000 i honorar til styret i 2019.
Revisjonshonorar er kostnadsfert med kr 27 198 inkl. mva. til lovpalagt revisjon og kr 7 251 inkl. mva til andre
attestasjonstjenster.
Det er ikke gitt Ian til ansatte pr 31.12.2019. Forbundet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter
bv om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne
Forbundets ansatte kan velge a ga av med AFP fra fylte 62 ar. Ingen av forbundets ansatte har gatt av
med AFP pr 31.12.2019.

Note 5

Note 6

Note 7

Tilskudd
Regnskapsposten bestar av:
Tilskudd idrettslag
Tilskudd arrangement
Sum

2019
1 932 475
19 000
1 951 475

2018
779 558
101 000
880 558

Andre driftskostnader
Regnskapsposten bestar av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
ldrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert aysetninger)
Sum

2019
1 179 489
344 935
314 330
816 133
2 673 792
870 242
6 198 922

2018
846 842
503 245
96 777
1 269 842
2 279 197
152 137
5 148 040

Kundefordringer
Debitormassen er oppfert til palydende med fradrag for usikre fordringer pa kr 30 000.
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Norges Klatreforbund
Noter til regnskapet 2019
Note 8

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten bestar av:
Palepte inntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Sum

2018
285 331
204 221
489 552

2019
419 780
99 043
518 823

Bankinnskudd
Av Iikvide midler pa kr 791 407 utgjor bundne skattetrekksmidler kr 247 611.

Note 10 Egenkapital

Egenkapital med
selvpalagte restriksjoner

Egenkapital pr 01.01.19
Arets endring i egenkapital:
Arets resultat til annen egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.19

Annen
Sum
egenkapital egenkapital
4 047 677
4 047 677

0
0

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten bestar av:

2019

Tilbakebetaling Post 3 Rammetilskudd
Feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum

434 947
975 620
1 410 566

147 316
4 194 993

147 316
4 194 993

2018
221 889
329 727
77 153
628 770

Note 12 Bankinnskudd I NIFs konsernkonto
Norges Klatreforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige
forpliktelser som folger av konsernkontoordningen. Banken har rett til a motregne i konti utenfor
konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken matte ha mot
deltageren og de ovrige partene i kontosystemet.
Netto fordring pa konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld pa
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene pa konsernkonto har tilsvarende
Iikviditet som en ordin r bankkonto ved at Norges Klatreforbund til enhver tid har tilgang til innestaende
midler pa konsernkonto.
Pr 31.12.19 utgjor forbundets netto fordring pa konsernkonto kr 5 007 381.
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Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorgeno

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet
Konklusjon

Etter var mening er det medfelgende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsaret
aysluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av arsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt \rare midge etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for var konklusjon.
Styrets og generalsekret rs ansvar for arsregnskapet
Styret og generalsekretmr (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll den finner nodvendig for a kunne utarbeide et
arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller utilsiktede fell.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen to standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vii bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av Arsregnskapet
Tart mal era oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller utilsiktede fell, og a avgi en revisjonsberetning som
inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hey grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utfert i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vii avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinfornnasjon kan oppsta som felge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes
pavirke ekonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger.
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Vi har revidert Norges Klatreforbunds arsregnskap som viser et overskudd pa kr 147 316. Arsregnskapet bestar
av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsaret aysluttet per denne datoen og noter til
arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
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Revisors beretning 2019 for Norges Klatreforbund

Uttalelse om andre Iovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nedvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til
surge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Penner, Dokunientnokkel: CE84V-EQ7FK-7SOME-ELLM7-48TWK-2DXAO

Oslo, 27. april 2020
RSM Norge AS

Eystein Olav Hjelme
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett a kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Til tinget i Norges klatreforbund

Kontrolikomiteens beretning for 2019
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges klatreforbunds økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Norges klatreforbunds midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om
at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for Norges klatreforbunds drift og finansielle stilling. Kontrolikomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Norges klatreforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har hatt kontakt via e-post i forkant av utarbeidelsen av beretningen.
Kontrolikomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Norges klatreforbunds
administrasjon og fra Norges klatreforbunds engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2019 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen
for 2019.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.
Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. Kontrollkomiteen anbefaler at
styrets beretning og Norges klatreforbunds årsregnskap for 2019 godkjennes av tinget.
Kontrolikomiteens vurdering av Norges klatreforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.
Regnskapet for 2019 viser et positivt resultat på kr 147 316
Konklusjon
Alt ligger til rette for at Norges Klatreforbund skal kunne fortsette sin drift og virke og Norges
klatreforbund gjør også den jobben særforbundet er satt til å gjøre.

Bergen 14.06.2020

Linett Eriksen Birkeland

Erik Faugstad
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Arsberetning 2019
Norges Klatreforbund (NKF) er en medlemsorganisasjon under Norges idrettsforbund og paralympiske
og olympiske komite (NIF). NKF er medlem av Norsk Friluftsliv, Norsk fjellsportforum (NF), Union
Internationale des Associations d 'Alpinisme (UIAA), European Union of Mountaineering Associations
(EUMA) og International Federation for Sports Climbing (IFSC).
NKFs formal era fremme klatresporten i Norge og a representere den internasjonalt. NKF skal virke for
en sikker og naturvennlig utvikling av sporten.
Ved idrettsregistreringen i 2018 hadde forbundet 208 medlemsklubber og 23 522 aktive medlemmer.
Tall fra idrettsregistreringen i 2019 vil ikke foreligge for august 2020.
NKF har kontorlokaler p5 Idrettens hus, Ulleval Stadion i Oslo. Per 31/12 2019 hadde forbundet 8
ansatte fordelt pa 7,6 arsverk.
1generalsekret r
3 fagkonsulenter
1sportssjef
1markeds- og kommunikasjonsansvarlig
1administrasjonssekret r i 80% stilling
1prosjektleder for kornpetanseloftet og paraklatring i 80% stilling.
Vi er ogsa med pa a finansiere en 50% sekret rstillingiNorsk Fjellsportforum sammen med Den
Norske Turistforeningen. Utover dette har vi i lopet av aret engasjert klubbutviklere, instruktOrer,
ruteskruere og andre ressurspersoner gjennom oppdragsavtaler.

Forbundets styre
Forbundet styre ble valgt pa klatretinget p5 Gardermoen i 2018 og bestk av 7 styremedlemmer og 2
varamedlemmer.
Stein Tronstad
Hanna Bugge
Odd Magne Ogreid
Marianne Norland
Thomas Alsgaard
Erik Birkelund Olsen
Laura Guertler
Anders Kindlihagen
Matine Limstrand

president
visepresident
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Fortsatt drift
NKF ble stiftet i 1992 og opptatt som s rforbund i NIF i 1994. Vare driftsmidler mottas hovedsakelig
fra Kulturdepartementet, spillemiddeloverskuddet til norsk idrett. Styret i NKF bekrefter, p5 bakgrunn
av avlagt regnskapsrapport 2019, at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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Arbeidsmilj0
Sykefrav ret var pa 2,4 % for 2019.
Det har ikke v.mrt registrert skader eller arbeidsulykker i forbundet i lopet av aret.
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljoet og den generelle trivselen pa arbeidsplassen er god, og det
er ikke iverksatt spesielle tiltak med betydning for arbeidsmiljOet.

Ytre milj0

Likestilling
Kjonnsbalansen er ivaretatt i henhold til lov og gjenspeiles i bade styret og komiteer. Det sakes a legge
til rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling i strid med boy om likestilling
mellom kjonnene.

Rettvisende oversikt
NKFs resultat er gjort opp med et overskudd pa kr. 147 316; - som medfOrte at NKF har en positiv
egenkapital pa kr. 4 194 993; - Det var budsjettert et overskudd pa kr. 39 614; -

Oslo, 17. april 2020

Johanna Solberg
Generalsekret r

Stein Tronstad
President

Hanna Bugge
Visepresident

Thomas Alsgaard
Styremedlem

Marianne Norland
Styremedlem

Odd-Magne Ogreid
Styremedlem

Laura Guertler
Styremedlem

Eirik Birkeland Olsen
Styremedlem

Anders Kindlihagen
Varamedlem

Martine Limstrand
Varamedlem

98

Penned Dokumentnokkel: GIANN-PWOWV-176;:1(3-6YPEQ-7NVP0-40SEH

NKF virksomhet vurderes ikke forurense det ytre miljo, utenom det som er knyttet til ordinwr
reisevirksomhet. Gjennom vart arbeid bade innendors og utendors arbeider vi for sporlos ferdsel.

DEM30
Sigooturene

lerte dokumentet er joridisk binde.ode. Dokurnent signert med "Romeo '" sikker digital signotur".
Designerendeporter sin identitet er registrert, og et listet nedenfor.

'/Tied min signotur bekrefter leg olle dotoer og innholdet i dette dokument.'

Martine Paulsen LImstrand
Annen representant

PS vegne av: Styret

PS vegne av: Styret

Serienummer: 9578-5997-4-600528

Serienummer: 9578-5999-4-3772224

IP: 95.34.xxx.xxx

IP: 217.17.xxx.xxx

2020 04-17 10:15:24/

bank ID

Anders Kindlihagen

Stein Tronstad

Annen representant

Styremedlem

PS vegne av: Styret

Serienummer: 9578-5999-4-1148000

Serienummer: 9578-5999-4-1300907

IP: 109.189.xxxxxx
2020-04- 1/ 127357287

IP: 213.52.xxx.xxx
2070 04 1/ 1 r 1227

WT

Marianne Norland

Eirik Birkelund Olsen

Styremedlem

Styremedlem

PS vegne av: Styret

PS vegne av: Styret

Serienummer: 9578-5997-4-1188434

Serienummer: 9578-5999-4-2194078

IP: 84.238.xxx.xxx

IP: 46.9.xxx.xxx
2020-04-17 13:03:137

2020-04- 17 /2:42:5;

bank 10

2020-04 -1771:12:54/

bank ID

bank ID

:-6YPEQ- 71WP0-40SEH

Odd Magne figrekl
Styremedlem

bank ID

0

Johanna M Ring Solberg

Laura Guertler

Styreleder

Styremedlem

PS vegne av: Styret

PS vegne av: Styret

Serienummer: 9578-5999-4-1528024

Serienummer: 9578-5998-4-3085893

IP: 80.212.xxx.xxx

IP: 188.113.xxx.xxx

2020-04-200/16137

;=14 bank ID

2020-04 20 09.59,10/

0

barddri Croi

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er last og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig

Adobe Reader, skal du kunne se at dokurnentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.

validering (hvis nodvendig).

Det er lett a kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Nar clu apner dokumentet i

99

SignoNiro ie deti.e dokuntentet er juriclisk bindende. Dokument siglIert rned "Pent !co - sikk r. dig
De sigiterende potter sin r rentitetri registret1, ogerlietet neclentpi

Ailed mit) 5igno irhekreherjog alledotoe

g innholdet i dette

Hanna Bugge

Thomas Asgard

Styremedlem

Styremedlem

P6 vegne av: Styret

Pa vegne av: Styret

Serienummer: 9578-5993-4-804099

Serienummer: 9578-5999-4-7179354
IP: 80.272.xxx.xxx

IP: 84.274.xxx.xxx

bark

2020 0425 00:20:482

bar-RD

Peoneo Dokum

202014-27 07:077:234

signatur".

Dokumentet er s gnert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er last og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nodvendig).
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Nar du apner dokumentet i

100

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett a kontrollere de kryptografiske beviser sorn er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Vedlegg D
STRATEGI FOR
NORGES KLATREFORBUND
2020–2022
Forslag til klatretinget 29.8.2020

101

1. Dette er NKF
Formål
Norges klatreforbunds 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.

Visjon
«Lav terskel, høye mål»

Hva visjonen betyr
Lav terskel: Vi skal arbeide for større bredde i klatresporten, der alle som har lyst til å klatre
får muligheter til dette i et inkluderende klubbmiljø.
Høye mål: Vi skal arbeide for at forbundet selv og klatreklubbene blir lærende og kompetente
organisasjoner, og for at flere klatrere får anledning til å nå ambisiøse mål.

Verdier
Klatreglede:
Vi verdsetter gleden ved bevegelse, trening, lek, naturopplevelser og vennskap. Vi verdsetter
mestring på alle nivåer og klatreglede hele livet.
Ansvar:
Vi tar ansvar for vår egen og andres sikkerhet. Vi tar ansvar for naturen og utøver sporløs
ferdsel. Vi tar vare på klatringens etikk og tradisjon.
Inkludering:
Vi ønsker alle velkomne, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, ambisjoner og funksjonsnivå.
Vi deler av kunnskap og erfaringer, lytter til hverandre og skaper gode fellesskap.

Virksomhetsidé
I samarbeid med klatreklubbene skal NKF oppfylle sin formålsparagraf ved å inspirere
klatrere uansett nivå̊ og gren til å nå høye mål i fellesskap med andre klatrere. NKF skal
arbeide for dette ved å styrke klubbenes evne til å gi velorganiserte, sunne, sikre og
inkluderende aktivitetstilbud på egne anlegg inne og ute. Som idretts- og
friluftslivsorganisasjon skal vi engasjere oss i samfunnet og for klatresporten med
utgangspunkt i våre egne verdier.
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2. Dette vil vi oppnå
Klatresporten er fortsatt i sterk vekst. Stadig flere klatrere søker seg til et opplevelses-,
prestasjons- og erfaringsfellesskap i en klatreklubb. Antall deltakere i nasjonale, regionale og
lokale konkurranser øker. Det samme gjør den egenorganiserte klatreaktiviteten inne og ute; i
trening, konkurranser og fri utfoldelse; på buldresteiner, klatrefelt, isfosser og storvegger, og i
mange andre former. Klatregleden finner stadig nye utløp og treffer stadig nye grupper.
Vi får også et stadig bedre tilbud av klatreanlegg og klatrefelt, og vi blir gradvis mer synlige i
samfunn og mediebilde. Over alt hvor det kommer nye klatreanlegg, fylles de av aktivitet. Vi
får flere deltakere i konkurransene både regionalt og nasjonalt, flere samlinger og flere
inkluderende aktiviteter.
Med stor tilvekst og høye mål kan det være krevende å finne ressurser til å møte utfordringene
ved å organisere rammer og tilbud til et samlet klatremiljø. Klatresporten påvirkes av de
samme samfunnstrendene som hele den organiserte idretten. Frivillig organiserte aktiviteter
utfordres av kommersielle. Den digitale livsutfoldelsen tar over for den fysiske. De fleste barn
får prøvd seg i idrett og variert, fysisk aktivitet, men faller fra i ungdommen når rammene blir
for trange. Mange voksne finner det enklere å kjøpe seg tid på kommersielle treningssentre
enn å delta i organisert idrett.
For å møte disse utfordringene må vi arbeide for at alle de tusenvis av nye klatrerne som
kommer til hvert år ser nytten og gleden ved å delta i en klatreklubb. Når en større andel av
klatrerne blir medlemmer, blir vi flere til å skape aktivitet og bygge kompetanse; vi blir flere
ildsjeler, trenere, instruktører og ledere, og vi får større ressurser til å drive aktivitetene våre.
Hvis vi samtidig kan redusere de administrative byrdene ved å drive klubb, får vi bedre tid til
å bygge kompetanse og kvalitet i tilbudet. Vi må sørge for at klubbene får tilgang til gode
klatreanlegg der de fritt kan organisere sine egne aktiviteter. Utendørs må vi sikre klatrefelt
som er truet av inngrep og arbeide for gode klatrefelt. Vi må bygge ressurser til en mer
kraftfull toppidrettssatsing, og vi må samle innsatsvillige til å skape større variasjon og frihet i
medlemstilbudene slik at vi kan ønske alle velkomne til de klatregledene de ønsker seg.
Med høye mål har vi mye å gjøre. På neste taulengde må vi fortsette med det som er viktigst
her vi er nå. Med utgangspunkt i visjon, verdier og virksomhetsidé har vi satt et hovedmål og
fire delmål som utgangspunkt for å prioritere innsatsen gjennom de kommende årene.
Hovedmålet skal vise at vi ønsker å styrke klatreklubbene slik at flere kan finne klatreglede og
hjelp til å nå høye mål gjennom å delta i et klubborganisert klatrefellesskap. Dette skal vi
arbeide for gjennom å konsentrere forbundets innsats om fire delmål.
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Hovedmål
Mer kompetente og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

Delmål
•
•
•
•

Sterkere klatreklubber
Bedre toppidrett
Større bredde
Flere og bedre anlegg

3. Slik skal vi gjøre det
Til hvert av de fire delmålene hører det et utviklingsområde, og for hvert av disse har vi tre
innsatsfelt som vi vil prioritere i perioden 2020–2022.

Sterkere klubber
En velfungerende klubb har lave terskler for å delta i klatring og støtter opp om klatrere med
høye mål. De viktigste rammevilkårene er frivillig innsats, økonomi, anlegg og kompetanse.
Vi vil skape sterkere klubber ved å heve og spre kompetanse til å organisere og drive klubben
og til å drive de aktivitetene klubben ønsker, ved å gjøre det enklere å bidra med frivillig
innsats og ved å tilføre klubbene ressurser til å drive aktivitet. Kompetanseutviklingen i
klubbene skal tilpasses klubbenes behov og forutsetninger, og fortrinnsvis skje regionalt.
NKF vil:
•
•
•

Styrke klubbenes kompetanse til å drive klubb og aktivitet.
Støtte opp om regionale tiltak og styrke regionale samarbeidsnettverk
Bidra til å forenkle klubbenes administrative hverdag

Bedre toppidrett
Vi skal arbeide for at Norge blir en framgangsrik klatrenasjon der enkeltutøvere oppnår OLdeltakelse, medaljer i internasjonale konkurranser og prestasjoner på toppnivå i andre grener.
Veien dit vil gå gjennom langsiktig utvikling av utøvere, trenere og klubber for å heve
konkurransenivå og prestasjoner på alle nivåer. NKF skal være et «reint særforbund» og
fremme en sunn prestasjonskultur.
NKF vil:
•
•
•

Utvikle en modell for langsiktig utvikling av toppidrettsutøvere uansett funksjonsnivå
Sikre bedre finansiering og større ressurser til landslagene
Videreutvikle det nasjonale konkurransetilbudet og gjøre det lettere og mer attraktivt
for klubber å arrangere konkurranser
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Større bredde
Vi skal arbeide for at alle som ønsker det kan finne et tilbud om klatreaktivitet i trygge og
stimulerende klubbmiljøer, og legge til rette for å nå høye mål i egen klatring. Vi ønsker at
flere skal oppdage gleden ved å klatre ute og å inspirere unge klatrere til å utvikle seg innen
fjell- og uteklatring. Vi ønsker å involvere medlemmer fra alle samfunnslag.
NKF vil:
•
•
•

Videreutvikle det regionale konkurranse- og treningstilbudet for barn og ungdom
Videreutvikle tilbudet til paraklatrere
Etablere en friluftssatsing til støtte for økt aktivitet utendørs.

Flere og bedre anlegg
Tilgang til egne anlegg er grunnforutsetningen for at en klubb og et klatremiljø kan utvikle
seg. Vi skal arbeide for at alle klubber har tilgang til egne klatrefelt ute og klatreanlegg inne
der de fritt kan styre sine egne aktiviteter. NKF vil styrke innsatsen for å sikre at nye
klatreanlegg tilfredsstiller oppdaterte anleggskrav og etablere driftsmodeller tilpasset
klubbenes behov, gjennom klubbstyrte anlegg eller gjennom gode avtaler med kommunale og
private anlegg. NKF skal være den foretrukne parten å henvende seg til for alle som skal
bygge anlegg. Vi skal arbeide politisk for å styrke finansieringen av klatreanlegg og sørge for
at den blir rettet inn mot kvalitativt gode anlegg.
NKF vil:
•
•
•

Styrke egen kapasitet, kompetanse og faggrunnlag til anleggsveiledning
Begynne arbeidet med et nasjonalanlegg for klatring
Arbeide fram en støtteordning for utvikling av klatrefelt ute, med vekt på
begynnervennlige felt

4. Dette skal hjelpe oss å få det til
Spesielle innsatsområder
Å nå målene for de fire utviklingsområdene krever at vi fortsetter å arbeide for å forbedre og
utvikle virkemidler og verktøy, finansiering og interessearbeid. I perioden vil vi spesielt rette
innsatsen mot verktøy som kan bidra til å lette de administrative byrdene ved å drive en
klatreklubb og å organisere aktiviteter, mot å styrke finansieringsgrunnlaget for toppidrett og
anleggsutvikling, og mot generelt interessearbeid.

105

Digitalisering
Som ledd i arbeidet for å gjøre det enklere å være frivillig og for å spare administrasjon, vil vi
intensivere arbeidet med å forbedre de digitale tjenestene til klubbene, herunder
brattkompetanse.no, administrative systemer som klubbene må bruke og et felles system for
konkurranseadministrasjon.
Brattkort
Konsolidering og videreutvikling av Brattkortordningen er et langsiktig arbeid som vil
fortsette i perioden 2020–2022, med sikte på å befeste BK som nasjonal ordning for alle
klatreanlegg, øke de nye klatrernes interesse for å søke klubbmedlemskap, styrke
klatreanleggenes nytte av ordningen og forbedre så vel klatrernes brukeropplevelse som den
sikkerhetsmessige effekten av kortet.

Løpende arbeid
Sikkerhet
NKF skal ha som mål å unngå alvorlige ulykker i forbindelse med aktiviteter i regi av forbund
eller klatreklubber og å senke ulykkesfrekvensen i klatring generelt. Vi skal drive et
kontinuerlig arbeid med kunnskapsoppbygging og kunnskapsformidling for å oppnå dette,
med vekt på å fremme en sikkerhetskultur bygd på kunnskap og egenansvar. Gjennom
samarbeid med Norsk friluftsliv ønsker vi å få etablert en nasjonal ulykkesdatabase for
friluftslivet.
Bærekraft
I løpet av tingperioden skal NKF kartlegge hvordan forbundet og klubbene kan oppnå en mer
bærekraftig og miljøvennlig drift av organisasjonen og aktivitetene våre.
Økonomi og finansiering
NKF vil kontinuerlig arbeide for å sikre gode rammevilkår for utvikling av klatresporten og
organisasjonen. For å styrke finansieringsgrunnlaget for toppidrett og konkurranser skal vi
arbeide for å knytte til oss nye sponsorer og samarbeidspartnere som deler NKFs
verdigrunnlag. Vi skal fortsette med å søke ekstern finansiering til prosjekter som støtter opp
om strategien.
Kommunikasjon og marked
NKF skal opprettholde en god og effektiv kommunikasjon med våre klubber og medlemmer,
og arbeide for økt synlighet og god markedsføring av NKF, klubbenes aktiviteter og klatring
generelt i Norge. I perioden vil vi også rette oppmerksomhet mot vår egen
rettighetsforvaltning og utvikle vilkår for å bruke NKFs faglige og kvalifiserende tilbud.

Interessearbeid
Med utgangspunkt i egne verdier skal vi engasjere oss i og for samfunnet rundt oss ved å
arbeide for en åpen, sunn, sikker og inkluderende idrett og for å ivareta norsk utendørs
klatretradisjon.
Forbundet skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt ved å ivareta et aktivt medlemskap
i det internasjonale forbundet for sportsklatring (IFSC) og den internasjonale klatre- og
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fjellsportorganisasjonen UIAA. Vi skal styrke samarbeidet i Norden med vekt på å heve og
dele kompetanse.
NKF skal sikre norske klatreinteresser nasjonalt ved å engasjere oss aktivt i nasjonale
samarbeidsorganer som NIF og Norsk Friluftsliv. Vi skal støtte opp om Norsk fjellsportforum
som et effektivt samarbeidsforum og interessefellesskap for norske organisasjoner engasjert i
fjell- og klippeklatring.
NKF skal verne om allemannsretten og styrke klatring som en del av den gjennom samarbeid
med Norsk Friluftsliv og klatreklubbene. Vi skal arbeide for å ta vare på mulighetene for
buldring, is-, klippe- og fjellklatring i urørt og støyfri natur ved å engasjere oss i plan- og
inngrepssaker og politiske saker som berører klatreområder og viktige naturområder.
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HØRINGSINNSPILL TIL STRATEGIPLANEN 2020–2022
Innspill fra Oslo klatreklubb
Fra: Jørn Reidel <jorn@osloklatreklubb.no>
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 20:16
Til: Solberg, Johanna <johanna.Solberg@klatring.no>
Emne: Høring strategiplan 2020 - 2022 fra Oslo Klatreklubb
Viser til strategiplan for 2020 - 2022, og Oslo Klatreklubb har følgende innspill. Vi har ikke skrevet
lang prosa her, men kan utbrodere hvis nødvendig.
Sterkere klubber
• Oslo Klatreklubb støtter NKF sitt kompetanseløft for bedre trenerutdanning. Vi ser på dette som
svært viktig for å nå målene i planen.
• Oslo Klatreklubb ønsker økt fokus på å få på plass administrative verktøy for
turneringsadministrasjon og digitale systemer for konkurranser. Vi benytter manuelle excelark i stor
grad ved konkurranser og har ikke fornuftige verktøy påmeldinger, resultatservice etc.
• NKFs sponsorater må kunne komme klubbene til gode, f.eks. ved at klubbene kan få egne parallelle
avtaler med sponsorene.
Toppidrett
• NKF bør etablere et samarbeide med de kommersielle klatresenter rundt i landet. De helt eller delvis
kommersielle anleggene er mye av motoren i idrettsklatringen i Norge, og vi oppfatter ikke at NKF
har en proaktiv rolle her. Derimot forholder man seg ganske passiv. Både utøvere, trenere og
ruteskruere er avhengig av gode kommersielle senter, og NKF må ta en aktiv rolle. Eksempel kan
være at man har en "NKF vegg" på et stort senter (OKS, Bergen, Bodø...), hvor NKF gir økonomisk
støtte for å ha ruter eller buldre rettet mot konkurranseklatring og toppidrett.
• NKF må langsiktig gå for et nasjonalanlegg i Oslo
• NKF må innlede et samarbeid med Wang Toppidrett i Oslo, som er den toppidrettsskolen (både
videregående og ungdomsskole) i Norge med nærhet til de beste klatremiljøene.
• NKF må systematisere legeressurser rettet mot klatrere, tilsvarende hva man har i Sverige. Dette
fungerer så vidt rundt Oslo, men er dårlig rundt i landet. I dag har ikke klatrer noen forutsetning for å
vite hvor han eller hun skal henvende seg ved spørsmål eller skader.
Større bredde
• Bryte ned økonomiske og kulturelle barrierer. Det er kostbart på de kommersielle sentrene, og NKF bør
arbeide for gode innkjøpsordringer for klubbene for klatreutstyr (fra sine sponsorer). Gode ordninger på
innkjøp vil komme utøvere til gode, og gjør at flere kan delta i sporten.
• NKF's mentorordning på trad-klatring er meget god, men vi mener det er viktig å få på plass en
mentorordning på utendørs sport. Dette er betydelig mer lavterskel, og vil være et naturlig springbrett fra
vanlig innendørsklatring og et steg på veien mot trad.
• Fokus på flere kvinner (og menn) i roller som har skjev fordeling i dag, som ruteskruere som har en
overvekt av menn.
• Punktet rundt bedret sikkerhet og sunn idrettskultur bør flyttes ut av avsnittet rundt ansvar (under
verdier), s.2

Anlegg
• Som nevnt under toppidrett, må NKF forholde seg mer proaktivt til kommersielle anlegg. De kommersielle
sentrene gir mengdetrening til trenere og instruktører, og NKF vil ikke nå målene uten gode kommersielle
sentre rundt i byene. Vår oppfatning er at disse i dag ignoreres, og sees på som en byrde.
• Det må legges til rette for at klubbene har avtaler og kontrakts-maler som kan brukes sammen med
kommersielle senter.
Hilsen Jørn Reidel for Oslo Klatreklubb
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Innspill fra Kolsås klatreklubb
Kolsås Klatreklubb v/styret
Norges Klatreforbund

0840 Oslo 21.februar 2020
Innspill til NKFs høringsutkast for strategiplan 2020-2020
Styret i Kolsås Klatreklubb har gjennomgått NKFs høringsutkast og stiller seg positive til NKFs fire
overordnede satsingsområder for neste strategiperiode; sterkere klatreklubber, bedre toppidrett,
større bredde og flere og bedre anlegg. Vi savner imidlertid en evaluering av tidligere strategiplaner
og andre tiltak som er initiert. På bakgrunn av det, ønsker vi å gi følgende innspill til strategiplan
2020–22:
•

•

•

•

Det er to år siden forrige strategi ble vedtatt. Kolsås Klatreklubb mener en evaluering
av forrige strategi bør ligge til grunn for den nye strategien. Vi antar styret og
administrasjonen i NKF har gjort seg refleksjoner på dette området, men mener
disse i større grad bør synliggjøres for klubbene slik at det blir tydeligere hva NKF har
gjort seg av læring og erfaringer i forrige strategiperiode, og hvordan dette har
informert utkastet til ny strategi. I tråd med dette tenker vi videre at strategien med
fordel kunne inneholdt en del om som sier noe om hvordan man på slutten av
strategiperioden skal kunne vurdere/måle i hvilken grad man målene er oppnådd.
Brattkortordningen må evalueres. Er ordningen fortsatt godt forankret i alle
klubber? Følger alle klubbene samme standard? Hva går inntektene fra Brattkort- og
re-godkjenningsordningen til konkret?
Ulykkesrapportering må evalueres. NKF har gode nettsider for innrapportering og
mulighet for å ta ut enkle rapporter. Vi savner mulighet for å ta ut mer detaljert
statistikk på type og årsak til ulykker.
For klubbene vil det også være interessant å få bedre innsyn i forbundets økonomi
og hvordan midler fordeles på ulike satsningsområder.

mvh Styret i Kolsås Klatreklubb

Innspill fra Lyngdal klatrelag
Fra: Lyngdal Klatrelag <lyngdalklatrelag@gmail.com>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 12:00
Til: Solberg, Johanna <johanna.Solberg@klatring.no>
Emne: Re: Høring strategiplan 2020-2022
Hei, takk for tilsendt og anledning til å komme med innspill.
Det første som sees er at kun ett av målene satt opp er målbart, flere (og bedre) anlegg. Generelt
foreslås å opprette målbare delmål under hvert av punktene som nå er vedtatt, for å kunne vurdere
måloppnåelse.
For fem år siden fremmet vi herfra et ønske og forslag om å omfordele ressursbruken i forbundet
fra idrettssatsinga og instruktørdelen (som ofte finnes personer med kompetanse i ute i klubbene),
til fagkompetanse innen bygg, jus og økonomi. De tunge og stadig tyngre områdene i klubb- og

109

anleggsdrift. NKF har gjort en fin samling av nyttige råd om HMS og forsikring, sånt hjelper virkelig!
Det var lovende å se at det nå ønskes økt satsing på kompetanse i forbundet mht anleggsstøtte. Det
oppfordres sterkt til å opprette konsulentavtaler med allerede dyktige fagpersoner, som eksempelvis
Steinar Grynning (SINTEF). Han har flere konstruktive tanker for bla. standardiserte oppfølginger på
innendørs anlegg i Norge, og høyst relevant erfaring fra inspeksjon av klatreanlegg. (Vi har ingen
privat relasjon til Grynning/SINTEF, men har fått god støtte fra ham.) Det er bekjent per nå 3
pågående utfordrende saker med nylig leverte og under bygging vegger i Norge, og ingen sentral
fagstøtte å henvende seg til. Det er mange anlegg funnet som både er gamle og bygget før 2007
(første utgitt standard EN 12572), og nå sees utenlandske aktører som presser kostnader og bygger
vegger med plaketter om godkjent, men som ved nærmere syn har / virker å ha mangler. Kommuner
og klubber står med lite vekt alene når det blir diskusjoner om tolkning av standardens ordlyd. Det
hadde vært fantastisk om klubber kunne henvende seg til NKF og få kontakt med
ingeniørkompetanse og jurister som kunne bistå ved tvist, og kanskje også fungere som sentralt
organ ved bevistester etter bygging. Dermed hadde forbundet stått i spissen for å sikre at landets
inneanlegg som dere nå selv har definert som hovedarena for den økende klatreaktiviteten, fikk den
kvaliteten vi alle er tjent med og trenger.
I lille Lyngdal har vår erfaring vist at klatring for alle, hvor alle betyr flest mulig, vist seg lite forenlig
med realistisk godt og trygt klatretilbud drevet på frivillighet. Det er en klar erfaring over mange år
med forsøk på ulike driftsformer, at det lille klatretilbudet blir tryggest for alle som oppsøker det, og
best for de jevnt aktive, om aktiviteten tilpasses den jevnlig aktive gruppa primært. Alle uavhengig
bakgrunn og forutsetninger er like velkomne til å klatre, og hjelpes etter beste evne (som alltid kan
bedres), men uten en grunnleggende prioritering av de mest aktives behov, faller hele tilbudet bort i
mangel på kompetanse på sikkerhet og aktivitetsdrift (setting, kurs, vedlikehold, tilsyn). Satsing på de
mest aktive utvikler kompetanse og bygger sosialt miljø, begge viktige for sikkerhet og kontinuitet i
tilbudet. Flest mulig er kanskje ønsket og bra på et kommersielt sted, men vi håper forbundet ser at
dette ikke nødvendigvis er den rette satsingsmodellen for alle medlemsmiljøene. Vi hevder også at
aspektene ved klatring som fascinerer de som blir jevnlig aktive klatrere og utvikler seg over tid, best
bevares ved å støtte de som finner nettopp sin idrett/sport med utfordringer som gir så mye å
mestre.
Vår bevisste retting av aktiviteten mot de jevnlig aktive ga også et positiv overraskende utfall, som
kanskje kan være interessant å være oppmerksom på for forbundet idrettslig. Det ble hos de unge en
treningskultur med interesse for deltakelse på konkurranser, som er i tråd med ønskene sentralt i
forbundet.
Under Verdier i strategiplanen, står det som det gjorde i Metodesettet fra 2005, at sporløs ferdsel og
bevaring av etikk og tradisjon skal fremmes. Den uregulerte utviklingen av klatrefelt og bolting ute,
med etterslepet på vedlikehold som allerede forekommer, virker noe ute av takt med verdiene.
Bolting er ikke et problem i seg selv, men ansvarsfraskrivelsen utendørs til kravet på anlegg, fra oss
alle i klatremiljøet, også forbundet som sentralt organ, gir undring. Utviklingen av boltefelt med
pussing og rensing, merkede turstier, parkering og skilting, kan endre naturopplevelsene vel så mye
som en enkelt via ferrata opp ei fjellside. Det virker uklart om innholdet under Verdier egentlig er i
takt med forbundets øvrige satsing på flest mulig, flere tilrettelagte utefelt, flere inneanlegg (plast og
energibruk) og mer reising (miljøkostnad) på konkurranser. Vi har ikke et innspill til om Verdier bør
endres, men tenker at strategiplanens innhold for praktisk arbeide burde samsvare med Verdier.
Uteanlegg - det er utfordrende å forstå at skal satses på flere tilrettelagte utefelt særlig for lett
klatring. Kravene til inneanlegg blir stadig skjerpet formelt, mens det på uteanlegg enda er fritt fram.
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Når tilrettelagte utefelt for begynnere skal satses spesielt på, vil de tiltrekke seg aktive som har lite
erfaring, og kommer fra et innemiljø hvor blant annet ansvaret for tilstanden på klatreveggene de
benytter ligger hos anleggseier. Utendørs har NKF med Tronstad og flere vært klare på at alt ansvar
er ens eget. Dermed foreligger et uheldig manglende samsvar mellom målgruppa en ønsker å lage
utefelt for, og ansvaret de i stor grad uforvarende etter sin erfaring inne tillegges ute. Når det heller
ikke finnes krav til hvem som skal bolte, tilsyn med felt utover tillit til lokale klatreklubber (? et ansvar
vi ikke ville hatt her tatt i betraktning enkelte av dem som i dag bolter) og brukerne (den uerfarne
målgruppa), må en lure på det langsiktige perspektivet i å satse på denne typen felt. Flere klatrere er
ikke nødvendigvis styrkende for utviklingen av klatresporten for de jevnt aktive. I Frankrike har det
stedvis blitt myndighetenes oppgave å tilse sikkerheten på populære felt. Et innspill er at NKF først
arbeider for en profesjonalisert ramme for bolting / rebolting / tilsyn, med reell sertifisering og
skaping av arbeidsplasser i prosessen, før stadig nye lettgraderte felt støttes utviklet. Dette ville gi
samsvar i fremmingen av sikre tilrettelagte anlegg ute som inne, øke kvaliteten på felt som etableres,
og trolig støtte opp under redusert inngrep i naturen fra klatrere.
Lyngdal Klatrelag

Innspill fra Røyken og Hurum klatreklubb
Fra: Kristen Reagan <kristenreagan@me.com>
Dato: 7. mars 2020 kl. 21:37:48 CET
Til: "Solberg, Johanna" <johanna.Solberg@klatring.no>, "Norges Klatreforbund, Klatring"
<klatring@klatring.no>
Kopi: "styret@rhkk.no" <styret@rhkk.no>
Emne: Klatretinget 2020 - (Høring Strategiplan)
Dette innspillet kan, om det anses mer relevant, sees som et eget forslag uavhengig av
strategiplanen.
I visjon og foreløpig utkast til Strategiplan ytrer NKF bl.a. følgende;
Lav terskel: Vi skal arbeide for større bredde i klatresporten, der alle som har lyst til å klatre får
muligheter til dette i et inkluderende klubbmiljø.»
-bistå klubber som ønsker å starte inkluderende klatreaktivitet; følge opp NIFs mål i utviklingsplanen
for personer med funksjonsnedsettelse; utvikle nye inspirasjonstiltak for barn og voksne i alle
ferdighetsklasser.
-Ønske om ; Flere og bedre anlegg
-NKF skal arbeide for at alle som ønsker det kan finne et tilbud om klatreaktivitet i trygge og
stimulerende klubbmiljøer, og legge til rette for å nå høye mål i fri klatring. Vi ønsker at flere skal
oppdage gleden ved å klatre ute og å inspirere unge klatrere til å utvikle seg innen fjell- og
uteklatring. NKF ønsker å involvere medlemmer fra alle samfunnslag og legge spesielt til rette for
grupper som ellers vil ha utfordringer ved å delta. Vi skal arbeide for bedret sikkerhet og en sunn
idrettskultur.
-NKF skal arbeide for at alle klatreklubbene kan tilby både organisert og fri klatring for alle grupper,
innendørs så vel som utendørs, og tilpasset medlemmenes mål og ønsker.
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-NKF vil:
-Etablere en friluftssatsing som skal sørge for økt aktivitet utendørs.
-Arbeide fram en støtteordning for utvikling av klatrefelt ute, med vekt på begynnerfelt.
I forbindelse med disse ytringene ser RHKK at en stor hindring rundt tilbud, tilrettelegging og
muligheter for barn/ungdom, nybegynnere, klatrere i «lavferdighetsklasser»og de med
funksjonsnedsettelse er at det utendørs finnes relativt få ruter som er egnet for leding og tildels
opphenging av topptau for denne gruppen (gruppen betegnes videre -for enkelthets skyld- som
FolkFlest). Slike ruter vil jo være ruter på lettere grader hvor det implisitt er tildels mange og gode
tak. På ruter med mange og gode tak er det som regel også mulighet for å plassere naturlige sikringer
noe mange i disse målgruppene hverken har utstyr, kompetanse. tid til eller interesse av. Av denne
grunn er det på mange crag på Østlandet etablert endel ruter som kan klatres både på bolter, mix,
trad og topptau avhengig av hva den enkelte klatrer foretrekker og har kompetanse og mulighet til.
(Slike ruter betegnes videre -for enkelthets skyld- som «Multiruter») Samtlige klatrere på feltet kan
således oppleve klatreglede på Multirutene. Ikke minst er Multiruter verdifulle og ideelle for blivende
eller uerfarne tradklatrere som ønsker å lære seg å plassere naturlige sikringer uten å måtte ta den
risikoen som manglende erfaring kan medføre. Uerfarne tradklatrerne kan sette kiler der det kjennes
sikkert og evnt. klippe bolter der de ikke kjenner seg sikre, og/eller backe opp sikringsplasseringen
med å klippe en bolt der det kjennes nødvendig. Disse linjene er således et vesentlig og optimalt
bidrag til rekruttering av både bolteklatrere og også nye tradklatrere.
Blant Multiruter etablert på de fleste klatrefelt på Østlandet nevner jeg noen få på enkelte crag
(rute/felt/førstebestiger) ; DeathRace 2000/Fetsund/Røisli, Bøff/Missingmyr/Cosgriff,
SånnJa/Hauktjern/Kolsrud, Et eller annet/Lahell/Bore, Stomperud/Hammeren/Revelsby, Gary
Gilmore /Hankø/Velde, Pumpernikkel/Fjell/Normann, Rumperisset/HyggenVest/Wegge,
Boltekt/Bera/Delgado, Lumbago/Muserud/Wikerholmen, Whatever/Gullaug/Ellingsen, Kidsa m
Skillsa/LierBergflødt/Broch Johnsen, Kykkeliky/Damtjern/Korsvold,
Hyggestund/GamleHyggen/Vestlie samt Lyn&Torden, Stemmingsfull, Bakken Traversare, Sandhur,
Bolt&Sirkus, Fritt Valg, Valborg m.fl. på Mellomveggen, HYGGEN
Flere av disse boltet etter styrebeslutning i den lokale klatreklubben og etter samtykke fra
førstebestiger etter lenge å ha stått «ugåtte» som tradruter. Alle de nevnte rutene er godt eller
«greit sikret» naturlig og ville (sammen med noen hundre andre norske bolteruter) stått som rene
Tradruter f.eks. i Bohus.
Med bakgrunn i vandalisering av endel ruter på Mellomveggen/Hyggen høst 18, (hengere fjernet og
bolter banket på oppover i ruta) på en måte som tildels skapte stygge sår i fjellet (med mye
synligere «spor» enn noen bolt) og i tillegg var til fare for sikkerheten til klatrerne, ble det klart at
eksisterende Retningslinjer (også NKF sine) er såvidt tvetydige, uklare og diffuse at de er lite praktisk
anvendbare og åpner for konflikter og vandalisme. Det ble klart at det forelå et behov for en
oppdatering, opprydding konkretisering og omforening av slike «Retningslinjer» på Østlandet slik at
de var i tråd med eksisterende virkelighet og praksis på klatrefeltene, samt i tråd med behov, ønsker
og preferanser både til RHKKs/Lokalmiljøets/Østandets klatrere og blant tilreisende klatrere.
«Retningslinjer for utvikling/etablering og vedlikehold av klatreruter og klatrefelt (på Østlandet)»
http://www.rhkk.no/downloads/ms_4051.pdf
ble da utarbeidet og samtlige klubber som var med på å utarbeide disse retningslinjene har nå
vedtatt de som sine. Disse er;
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Kolsås Klatre Klubb (KKK)
Drammen Klatre Klubb (DKK)
Fredrikstad Klatre Klubb (FKK)
Lørenskog (Klatreklubb (LKK)
Røyken og Hurum Klatreklubb (RHKK)
Enebakk Klatre Klubb (EKK)
Vi ønsker forøvrig å illustrere behovet for multiruter ved å bruke noen eksempler fra vår egen klubb
og våre egne nærklatrefelt;
-RHKK- (som pr. Mai/19 har 280 medlemmer og med det er ca. dobbelt så stor som f.ks. DKK) gjorde
høsten 18 en medlemsundersøkelse som viste at ca. 85% av klatringen blant de lokale klatrerne
foregår på bolter, og at størstedelen av klatringen foregår fra grad 4- 6. Undersøkelsen viste også at
tallene var tilsvarende blant de som kun klatret innendørs, men ønsket å begynne med uteklatring, .
-På de sentrale og mest brukte cragene blant de lokale RHKK medlemmene, Hyggen Vest og
Mellomveggen, så er det fra grad 4-6, 70 etablerte tradruter og 16 bolteruter (hvorav 10 av de 16
«kan sikres naturlig» og det «skulle» således vært 80/6 fordeling). Altså et antall omvendt
proporsjonalt med ønsket og behovet til de som bruker craget. Flesteparten av Tradrutene klatres
sjelden eller aldri og endel tradruter har etter mange år ikke en eneste KJENT repetisjon (bl.a. «Jeg er
tøff» og «Valgkampen» pr.April/19)
-I hele Osloføreren er det ca.400 ruter fra grad 4-6. Kun ca.100 av disse er bolteruter, hvorav en
vesentlig del av disse kan sikres naturlig og således «burde» vært tradruter.
Av innhold i NKF retningslinjene som legitimerer etablering av Multiruter kan nevnes:
1. ……...Retningslinjene vil bare bli styrende for NKF selv. For medlemsklubber og andre vil de stå som
en anbefaling og vegledning til videre diskusjon, ikke som noe pålegg. Hver klubb bør formulere sin
egen politikk bygd på lokale forutsetninger og tradisjoner, men gjerne med disse anbefalingene som
grunnlag.
8.6. Tradisjoner
Under den etiske hovedoverskriften hører også diskusjoner om bolting er i samsvar med eller bryter
med nasjonale og lokale tradisjoner. Hvis boltingen anses å bryte med tradisjonen, må det også
drøftes om et tradisjonsbrudd kan være berettiget ut fra ett eller flere andre hensyn.
8.1. Tilrettelegging som gode eller onde
For nye generasjoner av klatrere, særlig alle med bakgrunn fra inneveggene, kan bolting være det
som skal til for å åpne nye og spennende klatremuligheter utendørs. På et annet nivå gjelder det
samme der bolting er det som skal til for i det hele tatt å kunne sikre på ei (typisk vanskelig) rute.
Bolting kan være et generelt gode for sportsklatrere med større glede av bevegelse enn av
sikringshåndverk.
8.8. Lokale tradisjoner
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I tillegg til de nasjonalt etablerte tradisjonene, kan vi ha varierende, lokale tradisjoner knyttet
til: Generelt strengere eller mer liberal praksis for bolting. Bestemte lokale holdninger eller tradisjoner
kan være berettiget av et ønske om å fordele godene mellom klatrere av ulike tilbøyeligheter
4.Utgangspunkt
…..de som har brukt klatrefeltet i lengst tid – som regel de som bor i området – er de som bør ha
størst innflytelse på eventuell tilrettelegging.
8. Etikk
Bolting vekker ofte mangesidige og engasjerte diskusjoner av etisk ladde spørsmål. NKFs oppgave i så
måte er ikke å fremme fasitsvar, men å stimulere til diskusjon……
9.3. Førstebestigerens rett?
……….Har førstebestigeren selv synspunkter på hvordan ruta skal sikres?
Av innhold i NKF retningslinjene som brukes som legitimering for forhindring og boltevandalisme og
som da skaper tvetydighet og åpner for konflikter rundt denne type ruter kan nevnes;
7. Bolter eller naturlige forankringer?
Det har vært et rådende syn at ruter som kan sikres naturlig, ikke skal boltes.
2.3.Ruter som kan sikres naturlig, skal som hovedregel ikke boltes.
Å bolte ei rute som kan sikres naturlig, er å invitere til ”dårligere” klatrestil.
Bolting av ruter som nå eller i framtiden kan sikres naturlig, vil redusere utvalget av potensielle
utfordringer for dem som ønsker å prøve seg med ”beste” stil.Retningslinjer som ubetinget,
autoritært og kategorisk konstaterer at «det skal ikke settes bolter der det kan sikres naturlig» er i
strid med, og uforenlige med, hvordan de fleste klatrefelt på ihvertfall Østlandet,og i
Oslo/Drammensføreren er utviklet (se bl.a. ovennevnte eksempler). Og bidrar til at typen klatreruter
(bolt/trad) for FolkFlest (grad 4-6) antagelig og anslagsvis er omvendt proporsjonalt med ønske og
behov. Og de bidrar til vandalisme på de relativt få rutene som eksisterer. Er det det som bidrar til
mest mulig klatring og klatreglede for FolkFlest? Er det slik NKF og klatremiljøet ønsker det?
Psykologspesialist Anders Lindskog i Fredrikstad KlatreKlubb som har vært med å utarbeide de nye
Retningslinjene for østlandet sier;
Argument som at «de andre» kan topptaue fungerer fint begge veier. Om man ikke vil lede Renna
(Multirute) på bolter kan man topptaue ruta og om man ikke vil lede Renna på trad så kan man også
topptaue!
Personlig får jeg (Anders) ikke samme glede av å tradklatre en rute som har blitt boltet. Men som
psykolog vet jeg også at dette bare sitter i hodet mitt og er noe som jeg kan forandre. Det er ikke en
gang spesielt vanskelig, mye lettere enn å lære seg tradklatre. Det faktum at jeg ikke gidder gjøre det,
skal dog ikke hindre andre fra å få glede av sportsruter.
Et relevant spørsmål er; Er grunnen til at Tradruter MÅ «kvoteres» med «regler» og retningslinjer,
nettopp det at praksisen (og Retningslinjene) ikke er i tråd med klatremiljøets reelle og organiske
ønsker og behov (demokrati).??
Et annet perspektiv; Skal soloklatrerne kunne si; Soloering er mest krevende og derfor best stil og
det ødelegger for renest mulig soloklatreopplevelse at det står bolter på rutene. Vi må også følge
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prinsippet om «Mest mulig sporløs ferdsel». Av disse grunner ska ingen ruter boltes overhodet. Folk
får øve opp psyken og ferdighetene og så soloere på sitt nivå. Alle kan soloere en grad 2 eller 3
linje. Ellers får de topptaue. Vi vet at det åpenbart er mye farligere å klatre marginalt sikrede X
tradruter (dødspotensial), slik det jevnlig gjøres i Bohus, enn å soloere ruter på ditt nivå på positive
tak og med god landing. Det er så absolutt ikke entydig hva som innebærere størst risiko; å soloere
eller å tradklatre. For veldig mange er det pga faktorer som psyke, tilgjengelig tid, økonomi,
ferdighet og objektiv risikofaktor, nøyaktig like uaktuelt å begynne å klatre trad som det er for de
fleste (tradklatrere) å begynne å soloere. Nemlig 100% uaktuelt. Veldig mange syns det er mer enn
psykende nok å lede på bolter utendørs. Det kan vanskelig sees en rasjonell grunn til at ikke NKF,
klubber og feltutviklere skal respektere og tilrettelegge i forhold til det, på samme måte som de
tilrettelegger i forhold til at bolte/tradklatrere ikke ønsker å soloere.
Det må også vektlegges at mange lavlandscrag har mye likhetspunkter med f eks Mellomveggen; et
klatrefelt som ligger kloss inntil en vei mellom 2 boligfelt og således ligger i natur som er veldig langt
ifra «sporløs» i seg selv. Og at feltet brukes av bynære/lokale klatrere som ofte kun har få timer til
rådighet, ofte en sen ettermiddag. Noe som gjør at både tradklatring, og å gå rundt til toppen for å
rapellere ned til ankeret, dra gjennom og henge opp topptau, kan være ugjennomførbart og iallefall
stjeler en vesentlig del av en -for mange- allerede minimalt tilmålt «uteaktivitetstid» .
Er det ikke mer konstruktivt og vil skape mer klatreglede at den enkelt klatrer selv får avgjøre hva
som til enhver tid er den beste og mest foretrukne klatrestil og nivå for seg selv der og da? Og så
prioriterer og tilrettelegger vi utifra demokratiske prinsipper. Hvilket innebærer at
på tradfelt/områder som f.eks. Bohus og Tverråsen,så er det en selvfølge at Tradklatring prioriteres,
mens på bynære crag med mye «inneklatrere», så er enkelte linjer Multiruter.
Vi må tenke på kommende generasjoner tradklatrere sier ofte Tradentusiatene. De må få «rene
tradruter» å klatre på. Vel det har de, og det vil de for alltid ha, i et relativt sett enormt overtall i
forhold til bolteklatrere (ref 70 trad og 16 bolt grad. 4-6 Hyggen Vest/Mellomveggen). Andelen
bolteklatring har gått fra 0% til anslagsvis 80-90% i løpet av noen tiår. Andel Tradklatring (på
lavlandscrag) har gått fra 100% ned til 10-20% i løpet av de samme tiårene. Hva er den reelle
sannsynligheten for at trenden skal snu totalt og det plutselig relativt sett skulle øke voldsomt med
tradklatring?
Veldig mange (klatrere/langrennsløpere) ønsker ikke lenger å tråkke egne spor i dypsnøen når de går
langrenn (bynært/lavlandet), eller sette egne sikringer når de klatrer (på lavlandscrag). De som
ønsker skal selvfølgelig få god anledning og muligheter i overflod.
Som «NKF Retningsllnjene» p.8.6 sier;
«Hvis boltingen anses å bryte med tradisjonen, må det også drøftes om et tradisjonsbrudd kan være
berettiget ut fra ett eller flere andre hensyn.»
Konkret/sammenfattet er RHKK sitt innspill følgende: Vi foreslår at NKF, som et vesentlig bidrag til
Strategiplanens ytring om å jobbe for utvikling og bedring av mulighetene for klatring for FolkfFlest,
oppdaterer//nedfeller/etablerer et forslag til kortfattede/strukturerte/anvendelige Retningslinjer
som (forankret i den lokale klatreklubben) åpner for legitimitet i å etqblere enkelte Multiruter og
også inneholder metodesett for konfliktløsning. Samtidig som de ikke legitimerer boltevandalisme.
Dette i tråd med eksisterende praksis og realitet. Vi ønsker NKF velkommen til å bruke vedlagte
Retningslinjer -vedtatt og i bruk hos alle de store klubbene innen rute/feltutviking/vedlikehold på
Østlandet- som en mal eller inspirasjon.
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De nye Retningslinjene kan sees f eks på KKK sine websider her;
https://www.kolsaas.no/kolsaas/boltefondet
eller RHKK sine websider her;
http://www.rhkk.no/downloads/ms_4051.pdf
eller hos DKK her
http://www.dkk.no/wp-content/uploads/2015/07/Dkk-retningslinjer-utvikling-klatrefelt.pdf
Med ønske om mest mulig klatring og klatreglede for FolkFlest
På vegne av RHKK v/styret
Kristen Reagan (styremedlem)

STYRETS BEHANDLING AV HØRINGSINNSPILL
Møte nr. 05-2020

10.05.2020

Til styret
Fra Stein Tronstad
Sak 42 – 2020

Strategi 2020-2022, merknadsbehandling

Forslag til vedtak
Revidert forslag til strategiplan for tingperioden 2020–2022 legges fram for klatretinget
2020. Innspill fra Oslo klatreklubb, Kolsås klatreklubb, Lyngdal klatreklubb og Røyken og
Hurum klatreklubb vedlegges saken.

Bakgrunn
Styrets foreløpige forslag til strategidokument for perioden 2020–2020 ble vedtatt 6.12.2019
og sendt klatreklubbene til høring 19. desember, med uttalefrist 22. februar. Det er kommet
inn kommentarer fra fire klubber: Oslo klatreklubb, Kolsås klatreklubb, Lyngdal klatrelag og
Røyken og Hurum klatreklubb.

Vurdering
1. Innspill fra Oslo klatreklubb.

Oslo klatreklubb har punktvise innspill til hvert av de fire utviklingsområdene. Under
«sterkere klubber» gir OKK støtte til kompetanseløftet, foreslår bedre digitale verktøy for
konkurranseadministrasjon og en modell for å la NKFs sponsorater komme klubbene til gode.
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Under «toppidrett» foreslås tettere samarbeid med private klatreanlegg og bl.a. økonomisk
støtte til ruteskruing for konkurransetrening på disse, et nasjonalanlegg i Oslo, samarbeid med
Wang toppidrett i Oslo, samt bedre informasjon om legeressurser rettet mot klatrere. Under
«større bredde» foreslås innkjøpsordninger for klubbene som et virkemiddel mot arbeid mot
økonomiske barrierer, en mentorordning for uteklatring generelt, og arbeid for likestilling i
ulike roller. Under «flere og bedre anlegg» nevnes igjen «mer proaktiv» tilnærming til
kommersielle anlegg, samt utarbeiding av avtalemaler for klubber med aktiviteter i
kommersielle anlegg.
Kommentarer til innspillene:
1. Forslag under «sterkere klubber»: Digitale verktøy for konkurranseadministrasjon er en
viktig del av digitaliseringsinnsatsen vi har lagt opp til i strategien, og bør følges opp der.
Mulighetene for en sponsormodell som kan komme klubbene til gode er verd å undersøke,
men forutsetter at vi klarer å etablere en langt sterkere sponsorportefølje enn i dag.
2. Forslag under «toppidrett»: Støtte til ruteskruing i kommersielle anlegg er diskutert og
avvist av styret tidligere. NKFs toppidrettssatsing må basere seg på tiltak som er rettet direkte
mot utøverne og de nasjonale lagene, og mot gjennomføring og oppfølging av tiltakene i
sportslig plan.
3. Forslag under «større bredde»: Administrasjonen har gjennomført en undersøkelse for å
kartlegge økonomiske barrierer mot barn og unges deltakelse i klatresporten, og det kommer
klart fram at slike finnes. Rapporten viser til flere tiltak som kan gjennomføres, og som
antakelig er langt mer treffsikre enn innkjøpsordninger. I stedet for innkjøpsordninger bør
NKF arbeide videre med tiltak som er mer målrettet, i samarbeid med idretten for øvrig og
blant annet med kampanjeverktøyet «AlleMed» som redskap. En konkret referanse til
økonomiske (og sosiale/kulturelle) barrierer er lagt til i introduksjonsteksten til
utviklingsområdet.
En utvidet mentorordning utendørs er et tiltak vi ønsker å videreføre og som kan settes i
sammenheng med friluftssatsingen vi foreslår. Bedre kjønnsfordeling i alle utøvende roller er
et mål, og i perioder bruker NKF virkemidler for å oppnå dette. En presisering er lagt inn i
introduksjonsteksten.
4. Forslag under «flere og bedre anlegg»: Den «proaktive» tilnærmingen til kommersielle
anlegg er allerede kommentert. Tilgang til flere og bedre klatreanlegg er et gode uansett
eierskap, men for NKF må det være klart at det er klatreklubbenes anleggstilgang vi skal
arbeide for. Å kunne tilby et sett av avtale- og kontraktmaler for klubber som er avhengige av
samarbeid med privateide anlegg bør være et nyttig tiltak i så måte, og inngå i et revidert og
utvidet grunnlag for anleggsveiledning (delinnsatsområde 1).

2. Innspill fra Kolsås klatreklubb

Kolsås klatreklubb gir generell støtte til de fire hovedsatsingene i strategien. Klubben
etterlyser først og fremst evalueringer. De ønsker en evaluering av gjeldende plan, og i tillegg
at den nye sier noe om hvordan måloppnåelsen i den nye skal vurderes etter neste tingperiode.
I tillegg ber klubben om evaluering av brattkortordningen og ulykkesrapporteringen. Til sist
etterlyser klubben bedre innsyn i forbundets økonomi.
Kommentarer til innspillene:
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Evalueringen av gjeldende strategi vil komme i tingrapporten. Forslagene knyttet til
brattkortordningen og ulykkesrapporteringen er gode innspill til hhv. brattkortprosjektet og
videreutvikling av ulykkesdatabasen. Ønsket om bedre innsyn i forbundets økonomi er
legitimt. Klatretinget vil få innsikt gjennom behandlingen av budsjett, regnskap og
revisjonsrapporter, men NKF bør også gi løpende innsyn i årsregnskapene.

3. Innspill fra Lyngdal klatrelag

Lyngdal klatrelag har flere konkrete enkeltforslag:
1. Planen bør ha målbare delmål under hvert av enkeltpunktene.
2. Ressurser bør omfordeles fra idrettssatsing og instruktørdel til fagkompetanse innen
anlegg, bygg og økonomi, og NKF bør knytte til seg ekstern anleggsekspertise på
konsulentbasis.
3. Klubbenes tilbud bør tilpasses de mest aktive klatrerne, ikke «flest mulig», og har
erfaring for at dette virker mest positivt på sikkerhet og sosialt miljø.
4. NKF bør arbeide for en profesjonalisert ramme for bolting, rebolting og tilsyn med
utendørs klatrefelt.
Klubben gir ros for NKFs veiledning om HMS og for signalet om økt kompetanse på anlegg,
på bakgrunn av bekymring for mangler ved nye anlegg som bygges. Klubben mener det er
behov for faglig støtte fra NKF i tvistesaker knyttet til mangler ved nye anlegg.
Til slutt i innspillet, som bakgrunn for forslag nr. 4, bidrar klubben med en problematisering
av inngrep, sikkerhet og ansvar knyttet til opparbeiding av utendørs klatrefelt, og av
manglende samsvar mellom forbundets virksomhet og verdien «sporløs ferdsel».
Kommentarer til innspillene:
1. Å sette målbare mål er forsøkt i gjeldende plan. Vi har bevisst gått bort fra det, og årsaken
er kommentert i tingrapporten. Det er vanskelig å tallfeste målstørrelser (indikatormål) som
står i et direkte virkningsforhold til planens (politiske) mål. Av den grunn vil indikatormål
sjelden fungere hensiktsmessig som styringsinstrument. Som vi har sett eksempler på i
offentlig virksomhet, kan indikatormål også virke kontraproduktivt ved at oppmerksomheten
rettes mot å oppnå det konkrete måltallet i stedet for mot kvaliteten på tjenestene. NKF
rapporterer likevel mange indikatortall som i seg selv gir et bilde av hvordan virksomheten
utvikler seg, så som medlemstall, antall tiltak av ulike typer, antall personer utdannet,
konkurranseresultater, antall registrerte ulykker og annet.
2. Styret ser det som viktig for NKF å bruke ressurser på idrettslig satsing og
instruktørutdanning. Omfordeling av ressurser som foreslått er dessuten vanskelig, fordi mye
av virksomheten er finansiert av midler som er øremerket. Styrket anleggskompetanse er et
mål, men forutsetter tilgang på frie midler.
3. Innspill nr. 3 forutsetter neppe noen endringer i strategidokumentet, men er et svært
interessant innspill til klubbutvikling og klubbarbeid.
4. Klubbens problematisering av feltutvikling er kjent og tatt stilling til i tidligere diskusjoner.
NKF bør fortsette å arbeide for styrket kompetanse og finansiering til feltutvikling.
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4. Innspill fra Røyken og Hurum klatreklubb

Røyken og Hurum klatreklubb har levert et langt, begrunnet og noe polemisk forslag om «som
et vesentlig bidrag til strategiplanens ytring om å jobbe for utvikling og bedring av
mulighetene for klatring for FolkFlest, etablerer og nedfeller et forslag til
kortfattede/strukturerte retningslinjer som (i samspill med den lokale klatreklubben) åpner for
etablering av enkelte Multiruter og også inneholder metodesett for konfliktløsning.»
Forslaget må oppfattes mer som et innspill til å endre forbundets retningslinjer for bruk av
borebolter og faste forankringer enn som kommentar til strategiplanen. Klubben sier også i
uttalelsen at innspillet eventuelt kan ses som et eget forslag uavhengig av strategiplanen.
Innspillet slår til lyd for å endre NKFs retningslinjer slik at de åpner for å etablere det som
omtales som multiruter, eller «ruter som kan klatres både på bolter, mix, trad og topptau
avhengig av hva den enkelte klatrer foretrekker og har kompetanse og mulighet til» - med
andre ord helbolting av ruter som helt eller delvis kan sikres naturlig. Innspillet inneholder
også et interessant forslag om å etablere et metodesett for konfliktløsning, og henviser både til
et sett av retningslinjer for utvikling og etablering av klatreruter og klatrefelt som er etablert i
fellesskap av 6 store klatreklubber rundt Oslofjorden og til flere konkrete eksempler på
hvordan disse har blitt gjennomført i praksis.
Samtidig kan deler av innspillet være litt vanskelig å forstå. På den ene siden hevdes det at
NKFs retningslinjer er autoritære og dermed udemokratiske, ikke i samsvar med realitetene,
og legitimerende for boltevandalisme. På den andre siden argumenteres det for at de åpner for
en nyansert praksis, og det vises til at de åpner for at klubbene formulerer sin egen politikk
bygd på lokale forutsetninger og tradisjoner, slik nettopp disse klubbene har gjort.
Innspillet er antakelig mer hensiktsmessig å behandle som separat forslag enn som
endringsforslag til strategidokumentet. Styret må ta stilling til om det skal legges fram et
konkret forslag til endringer i NKFs retningslinjer på klatretinget, eller om Røyken og Hurum
klatreklubb skal inviteres til å åpne en generell debatt som start på en videre prosess. I alle
tilfeller er det fornuftig å ta opp NKFs retningslinjer til fornyet debatt, siden det nå har gått 8
år siden de ble vedtatt.

Vedlegg
1. Strategi for Norges klatreforbund 2020-2022, revidert utkast
2. Innspill fra Oslo klatreklubb, Kolsås klatreklubb, Lyngdal klatreklubb og Røyken og
Hurum klatreklubb
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Vedlegg E
LANGTIDSBUDSJETT 2021 OG 2022
Budsjett 2020
Kostnad

Avd. 1 Inntekter
Avd. 2 Administrasjon
Avd. 3 Styret/politisk arbeid
Avd. 4 Ungdomsutvikling
Avd. 5 Toppidrett
Avd. 6 Bredde, kompetanse og para
Avd. 7 Klatring ute
Avd. 8 IT og digitalisering
Avd. 9 Marked og kommunikasjon
Avd.10 Konkurranser
Avd.11 Anlegg
Avd.12 Kompetanseløftet
TOTALT

Inntekt

Resultat

1 290 000

-8 830 000

-7 540 000

5 260 000

0

5 260 000

770 000

0

770 000

879 000

-879 000

370 000

-105 000

2 750 000

-2 750 000

0 Øremerka midler

859 500

-850 000

9 500 Øremerka midler

160 000

0

160 000

180 000

0

180 000

880 000

-40 000

840 000

340 000

-300 000

-40 000

1 679 000

-1 679 000

15 417 500

-15 433 000

0 Øremerka midler
265 000

0 Øremerka midler
-15 500

LB2021
Kostnad

Avd. 1 Inntekter
Avd. 2 Administrasjon
Avd. 3 Styret/politisk arbeid*
Avd. 4 Ungdomsutvikling
Avd. 5 Toppidrett
Avd. 6 Bredde, kompetanse og para
Avd. 7 Klatring ute
Avd. 8 IT og digitalisering
Avd. 9 Marked og kommunikasjon
Avd.10 Konkurranser
Avd.11 Anlegg
Avd.12 Kompetanseløftet
TOTALT

LB2022

Inntekt

Resultat

Inntekt

Resultat

1 000 000

-8 900 000

-7 900 000

1 000 000

-9 000 000

-8 000 000

5 500 000

0

5 500 000

5 700 000

0

5 700 000

800 000

0

800 000

830 000

0

830 000

900 000

-900 000

0

920 000

-920 000

0

400 000

-100 000

300 000

450 000

-100 000

350 000

2 850 000

-2 850 000

0

2 900 000

-2 900 000

0

850 000

-850 000

0

850 000

-850 000

0

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

880 000

-40 000

840 000

680 000

-40 000

640 000

200 000

-200 000

0

100 000

-100 000

0

1 380 000

-1 380 000

0

0

0

0

15 220 000

-60 000

13 830 000

-13 910 000

- 80 000

15 160 000

* Det er avsatt 10 000 kr til kontrollutvalgets arbeid på avd. 3 Syret/politisk arbeid.
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Kostnad

Vedlegg F
LOV FOR NORGES KLATREFORBUND
Stiftet 19.12.1992
Sist endret 29.8.2020 1. (Forslag til klatretinget 2020 markert med rød tekst).
I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1)

Klatreforbundets formål er å fremme klatresporten i Norge og representere den
internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av sporten.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1)

Klatreforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer klatresport og
som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF). Klatreforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner.

(2)

Klatreforbundet er medlem av NIF, Union internationale des associations d'alpinisme,
(UIAA) og International Federation for Sports Climbing, IFSC, og skal overholde deres
respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Klatreforbundet uavhengig av hva
som måtte stå i Klatreforbundets egen lov.

(3)

Opptak av nye idretter samt endring av Klatreforbundets navn må godkjennes av
Idrettsstyret.

§ 3 Oppgaver og myndighet
(1)

Klatreforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det
imøtekommer de krav og utfordringer Klatreforbundets medlemmer, norsk idrett og
internasjonal idrett stiller.

(2)

Klatreforbundet er et selvstendig rettssubjekt og er ansvarlig for sin egen virksomhet.
Klatreforbundet er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig
myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med
følgende unntak:
a)
spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener,

1) Forutsatt Klatretingets vedtak. Styrets forslag til endringer etter siste lovvedtak 3.2.2020 er markert i rødt.
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b)
c)
d)
(3)

spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere
idrettsgrener,
økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder
for at Klatreforbundet selv iverksetter kontrollrutiner,
internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og
underlagt kontroll av Klatreforbundet.

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter
(1)

Alle klubber som organiserer klatresport og er medlem av NIF, kan søke om å bli
medlem i klatreforbundet.

(2)

Søknad om medlemskap sendes klatreforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på
samme måte.

(3)

Klatreforbundet kan fastsette kontingent og avgifter.

(4)

Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Klatretinget medfører tap av møterett,
stemmerett og forslagsrett til og på Klatretinget.

(5)

Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i Klatreforbundet dersom laget
skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller Klatreforbundets regelverk
eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

II.

TILLITSVALGTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1)

Klatreforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av styrer,
komiteer mv. og representasjon til Klatretinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd
utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen
i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen
av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal
antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller
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bestemmelsen. Klatretinget kan likevel godkjenne den frammøtte delegasjonen dersom
det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.
(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes en person som:
a. Utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på en 20%

eller
b. Mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et
kalenderår.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen,
og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant
til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at Klatreforbundet gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til Klatreforbundets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
Klatreforbundet
(1)

En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som
overstiger 1G i løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen
Klatreforbundet eller NIF. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt
i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av et
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
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(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende
tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Klatreforbundet er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

(3)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges
vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet
i Klatreforbundet.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen
dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
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grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete
til avgjørelse.
§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)

Styrer, komiteer og utvalg i Klatreforbundet er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
Klatreforbundets medlemmer/tilsluttende organisasjonsledd, med mindre styret
bestemmer noe annet i den enkelte saken.

§10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse.
(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1)

Klatreforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som
fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en
tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
Klatreforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne.

(2)

Klatreforbundet skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og
revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til Klatreforbundet, og skal disponeres av minimum to
personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to
personer i felleskap.

(4)

Klatreforbundet skal ha underslagsforsikring.
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§ 12 Budsjett
(1) På Klatretinget skal det vedtas et langtidsbudsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
(4) Forbundsstyret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og
hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i
perioden mellom tingene.
§ 13 Utlån og garanti
Klatreforbundet kan ikke gi lån eller stille garanti for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån
og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Klatreforbundet kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra Klatreforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.
IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Klatretinget
(1)

Klatreforbundets høyeste myndighet er Klatretinget som avholdes april/mai annethvert
år.

(2)

Klatretinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd
som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på Klatreforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag
som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Klatretinget
må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

(4)

Klatretinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På Klatretinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning
av saklisten.
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§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1)

Forslagsrett til Klatretinget:
a)
Styret.
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c)
Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Klatretinget:
a)
Klatreforbundets styre.
b)
Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:
Lag med medlemstall:
Inntil 250 medlemmer 1 representant
250–1000 medlemmer 2 representanter
Over 1000 medlemmer 3 representanter
Representasjonen beregnes etter medlemstallet regnet pr. siste idrettsregistrering før
innkalling sendes ut og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til
Klatretinget.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller
oppnevnt av styret.
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
Klatreforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på Klatretinget i saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a)
Kontrollutvalgets medlemmer.
b)
Valgkomiteens medlemmer.
c)
Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem
dersom leder er forhindret fra å møte.

(4)

Møterett og talerett på Klatretinget:
a)
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Klatreforbundets generalsekretær.
c)
Representant fra NIF.

(5)

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem
av et idrettslag som er medlem i Klatreforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Klatreforbundet:
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger
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sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på Klatretinget som representant for et
annet organisasjonsledd.
§ 16 Ledelse av Klatretinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
valgt/oppnevnt representant.
§ 17 Klatretingets oppgaver
(1) Klatretinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Velge dirigent(er)
3.
Velge protokollfører (e)
4.
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5.
Godkjenne innkallingen
6.
Godkjenne saklisten.
7.
Godkjenne forretningsorden.
8.
Behandle beretning for Klatreforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte
organer.
9.
Behandle Klatreforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske
beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
10.
Behandle forslag og saker.
11.
Fastsette kontingent.
12.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
13.
Engasjere revisor til å revidere Klatreforbundets regnskap.
14.
Foreta følgende valg:
a) Forbundsstyret med president, visepresident og 5 styremedlemmer.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem.
c) Klage- og sanksjonsutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner
Klatreforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til
stemmetall.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Styret skal ha minst et styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.
§ 18 Stemmegivning på Klatretinget
(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én
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stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke
avgitt.
(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt
som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært Klatreting
(1)

Ekstraordinært Klatreting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter:
a)
b)
c)

Vedtak av Klatretinget eller styret i Klatreforbundet.
Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste Klatreting representerte ¼
av de stemmeberettigede representanter.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelige på en forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

Et ekstraordinært Klatreting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(4)

Et ekstraordinært Klatreting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære Klatretinget.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
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§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold
til Klatreforbundet størrelse eller virksomhet må vedtas på Klatretinget. Slike disposisjoner
må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.
§ 21 Klatreforbundet styre
(1)

Klatreforbundet ledes og forpliktes av styret som er Klatreforbundets høyeste myndighet
mellom tingene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette Klatretingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b)
Forestå Klatreforbundets daglige administrasjon, representere det utad og utøve
dets faglige myndighet.
c)
Fastsette årsbudsjett, påse at Klatreforbundets midler brukes og forvaltes på en
forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at Klatreforbundet har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
d)
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
f)
Oppnevne representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner
Klatreforbundet er tilsluttet.

(3)

Styret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer
forlanger det.

§ 22 Kontrollutvalg
(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at Klatreforbundets virksomhet drives i samsvar med Klatreforbundets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at Klatreforbundets har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak bevilgninger
og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en uttalelse
til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget, ha minst et årlig møte
med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver som
utvalget finner nødvendig.
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(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser som nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 23 Valgkomite
Valgkomiteen velges på Klatretinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er
aktuell for vervet.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk.

(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.
§ 25 Avtaler og samarbeid mellom Klatreforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom Klatreforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 27 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i Klatreforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever
saklig grunn.
§ 28 Lovendring
(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Klatreting etter å
ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene
trær i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar
lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom
Klatreforbundets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret
kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid
med NIFs regelverk.
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(3)

Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av Klatreforbundet selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 29 Oppløsning – sammenslutning – utmelding
(1)

Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til
Idrettsstyret og anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen.

(2)

Forslag om oppløsning av Klatreforbundet må først behandles på ordinært Klatreting.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Klatreting tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(3)

Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge
av Klatreforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved
oppløsning, eller annet opphør, tilfaller Klatreforbundet overskytende midler etter
avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

(4)

Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall på Klatretinget.
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