Til: Torstein.Busland@idrettsforbundet.no

Oslo, 18. august 2020

Norges klatreforbunds innspill til anleggspolitisk program
2019-2023
Klatring er en av Norges og verdens raskest voksende idretter. Norges klatreforbund
(NKF) har nå 27831 medlemmer, med en vekst på 18 % fra 2018 til 2019. Klatring er en
ny OL-idrett fra 2020, og en utbredt breddeaktivitet for folk i alle aldre.
I «Idretten skal – flere og bedre anlegg» er det foreslått et anleggspolitisk program med
en totalramme på 1,2 milliarder kroner og seks års varighet. Det er foreslått at midlene
kan tildeles:
1. Større trenings- og rekrutteringsanlegg.
2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser.
3. Mesterskapsanlegg som ikke faller inn under nasjonalanleggsordningen.

NKFs behov
For NKF er det punkt 1 og 3 som er relevante.
I punkt 1 legges det vekt på anlegg for å øke bredden i anleggstyper. Innendørs
klatreanlegg er ofte fraværende i nye prosjekter, eller det gis kun små tilleggsarealer i
flerbrukshaller som ikke gir rom for å utvikle idretten vår.
Punkt 3 gjelder mesterskapsanlegg, som NKF pr i dag mangler. Vi har fått etablert våre
første konkurranseanlegg der selve veggflatene holder internasjonale mål, men vi har
ingen slike anlegg med komplette mesterskapsfasiliteter. Ingen enkeltanlegg i Norge er
egnet for å arrangere nasjonalt mesterskap innen alle tre klatregrener, og
norgesmesterskapet blir derfor oppdelt mellom flere arrangører. Videre mangler våre
konkurranseanlegg tilstrekkelig publikumskapasitet og er heller ikke tilrettelagt for
media/TV-produksjon.
De fleste store klatreanleggene i Norge i dag eies og drives kommersielt. Vi har derfor
stort behov for klubbstyrte trenings- og rekrutteringsanlegg der vi har de største
klatremiljøene. Idrettens fordeling av midler til fremtidens anlegg, areal og aktivitetsflater
bør gjenspeile aktivitetstall per særforbund og ikke bare velges ut ifra idrettshistorisk
perspektiv.

NKFs strategi
NKFs gjeldende anleggsstrategi (2018) sier at vi skal ha det vi har definert som ekstra
store anlegg der vi har klubber med flere enn 600 medlemmer, og at det skal være et
mesterskapsanlegg i hver landsdel. Pr i dag er det – i rekkefølge – i Bergen, Tromsø, Oslo
(2), Stavanger og Molde vi har de største klubbene, mens også Haugesund, Bodø,

Kristiansand, Ålesund og Trondheim har store og kompetente klubber. Alle disse byene
og klubbene ville kunne være aktuelle for mesterskapsanlegg. Pr. i dag har vi ikke
grunnlag for å prioritere mellom disse; det grunnlaget vil først foreligge når de reviderte
kravene til mesterskapsanlegg er godkjente og den/de aktuelle klubbene stiller seg bak
realiserbare anleggsprosjekter som oppfyller kriteriene.
Norges klatreforbund arbeider nå med å revidere vår anleggsveileder med en fullstendig
kravspesifikasjon for mesterskapsanlegg. Hovedkravene vil innbefatte:
-

-

Konkurranseflater for mesterskap i både tauklatring, buldring og hurtighet.
Tilstrekkelig publikumskapasitet og tilrettelagt infrastruktur for TV-produksjon.
Lokal klatreklubb med kompetanse og evne til å arrangere nasjonale
konkurranser, samt kunne drive sportslig utvikling i mesterskapsanlegget til
daglig.
Tilgrensende befolkningsgrunnlag til at mesterskapsanlegget kan være i daglig
drift som trenings- og rekrutteringsanlegg.

NKFs prioritering
Fordi tilbudet av gode trenings- og rekrutteringsanlegg henger langt etter i forhold til
klatresportens store og økende oppslutning og fordi vi mangler mesterskapsanlegg, er det
viktig for oss å få etablert fullverdige mesterskapsanlegg som også er store og gode nok
til å fungere som trenings- og rekrutteringsanlegg. Det vil være et krav at disse anleggene
er i daglig drift, og det er der vi har de største klubbene det ligger best til rette for og er
størst behov for slike anlegg.
Vårt strategiske mål er å få mesterskapsanlegg i alle landsdeler. Spillemiddelberettigede
anlegg som tilfredstiller klatreforbundets krav til mesterskapsanlegg bør derfor
prioriteres. Landsdelene prioriteres i samme rekkefølge som planlagt ferdigstillelsesdato
for realiserbare anlegg som oppfyller kriteriene.
På den bakgrunnen ønsker vi følgende anlegg tatt inn i anleggspolitisk program, foreløpig
uten innbyrdes prioritering:
-

Mesterskapsanlegg Midt-Norge
Mesterskapsanlegg Nord-Norge
Mesterskapsanlegg Sørlandet
Mesterskapsanlegg Vestlandet
Mesterskapsanlegg Østlandet
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