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Innledning
Norges klatreforbunds årsrapporter utarbeides for å gi en detaljert oversikt over forbundets
virksomhet gjennom det tilbakelagte året. Årsrapportene gir i sin tur grunnlag for de toårlige
tingrapportene der forbundets virksomhet og måloppnåelse gjennom hele tingperioden rapporteres
til Klatretinget. Neste tingrapport vil bli lagt fram for Klatretinget i 2022.
Følgende rapport om virksomheten i 2020 er utarbeidet av NKFs administrasjon.

Koronaåret
I likhet med hele samfunnet for øvrig ble forbundets og klatreklubbenes virksomhet i 2020 sterkt
preget av den globale koronapandemien. Fra den 12. mars ble store deler av samfunnslivet i større
eller mindre grad stengt ned, etter at regjeringen innførte nasjonale restriksjoner på mange former for
normalt samkvem. For NKF ble dette de viktigste konsekvensene:
• Vi fikk full stans av aktiviteter, kurs og arrangementer.
• Vi rakk akkurat å gjennomføre vårens nasjonale buldrekonkurranser, men det planlagte klatretinget
i Tromsø måtte utsettes.
• I april ble alle særforbund bedt om å lage koronavettregler for sine idretter, og NKF lanserte en
første versjon av «Anbefalinger for klatreaktivitet». Dette dokumentet ble revidert flere ganger i
løpet av året, i takt med endringer i de nasjonale smittevernstiltakene.
• I mai 2020 ble det lansert en egen smittevernveileder for idretten som ga større muligheter til å
gjennomføre klatreaktivitet både inne og ute.
• Etter sommeren 2020 begynte gjenåpningen av aktivitet i Norge, men dessverre kom en ny
smittebølge i november som blant annet gjorde at vi måtte avlyse NM i led- og paraklatring.
• Til tross for et år med mye usikkerhet og til tider store begrensninger på aktiviteten har vi klart å
gjennomføre fem av seks nasjonale konkurranser. Klatretinget ble gjennomført som et fysiskdigitalt hybridting fire måneder på etterskudd, mens kompetansehelgen gikk digitalt.
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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 var: mer kompetente
og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere.

1.1 Klatring – en idrett i sterk vekst!
Medlemsregistreringen i norsk idrett skjer med et års forsinkelse. Tall fra 2020 vil derfor ikke foreligge før august 2021.
Klatreforbundet har hatt stor vekst fra 2018 til 2019. Antall
medlemmer har økt med 18 prosent, og totalt medlemstall i
2019 ble 27 831 aktive. Samtlige fylker har hatt økning i antall
medlemmer denne perioden, noe som normalt ikke skjer.
Hordaland var i 2019 fylket med flest medlemmer. Med de
nye fylkesgrensene ville Vestland vært størst. Hedmark har
hatt størst prosentvis økning med 53 prosent økning. Møre
og Romsdal og Troms har hatt nest mest med 42 prosent
økning hver. Møre og Romsdal har hatt størst økning i antall
medlemmer med 826 flere medlemmer. Troms har hatt nest
størst økning med 690 flere medlemmer.

Det har vært økning i antall medlemmer i alle aldersgrupper,
men størst økning i aldersgruppen 26 år og over. Kjønnsbalansen for medlemmer er uforandret de siste årene, med
45 prosent kvinner og 55 prosent menn.
NKF er nå det 15. største forbundet under Norges
idrettsforbund, av totalt 55 særidrettsforbund. Norges
klatreforbund har hatt nest størst vekst av alle særforbund
fra 2018 til 2019. Bare Squash-forbundet har hatt større
vekst.
Statistikk for 2020 finner du i vedlegg 1.
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1.2 Klatretinget
Klatretinget i 2020 var planlagt å avholdes den 17.–18. april i
Tromsø. På grunn av koronapandemien måtte tinget utsettes.
Tinget ble flyttet til den 28. august og ble gjennomført som en
«hybridløsning» der klubbene kunne velge mellom å møte opp
fysisk i Oslo eller delta digitalt. Teams ble brukt som
møtesystem, og det ble også tatt i bruk et digitalt system for
stemme-givning.

Totalt deltok 45 personer på tinget, hvorav 26 deltok fysisk
og 19 digitalt. 32 av deltakerne var delegater fordelt på
17 klubber. På grunn av digital gjennomføring var det i 2020
ikke lov å stille med observatører.

President Stein Tronstad på Klatretinget 2020. Foto: Chad Stokes.

Klatretinget 2020. Foto: Chad Stokes.
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1.3 Styret og komiteer
Følgende styre ble valgt på klatretinget i 2020:
Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb		
President (gjenvalgt)
Hanna Bugge, Oslo klatreklubb		
Visepresident (gjenvalgt)
Laura Gürtler, Trondheim klatreklubb		
Styremedlem (gjenvalgt)
Odd Magne Øgreid, Bergen klatreklubb
Styremedlem (gjenvalgt)
Anders Kindlihagen, Haugaland Klatrelag
Styremedlem (gjenvalgt)
Martine Limstrand, Lofoten Tindeklubb
Styremedlem (gjenvalgt)

Egil Arne Soldal, Ski klatreklubb		
Styremedlem
Andreas Eide, Kolsås klatreklubb		
Varamedlem
Linett Eriksen Birkeland, Christianssand klatreklubb
Varamedlem
I 2020 gjennomførte styret totalt elleve styremøter, inkludert
en helgesamling i Haugesund. På grunn av koronapandemien
som inntraff for fullt i mars, ble de fleste styremøter avholdt
digitalt.
Oversikt over utvalg og komiteer finner du i vedlegg 2.

Det nyvalgte styret på Klatretinget 2020 (på bildet mangler Andreas Eide og Linett Eriksen Birkeland) Foto: Chad Stokes.
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1.4 Organisering av forbundskontoret
Forbundskontoret er plassert på Idrettens hus, Ullevaal
stadion i Oslo. Administrasjonen bestod per 31.12.2020 av
7 ansatte fordelt på 6,6 årsverk.
–
–
–
–
–

1 generalsekretær
3 fagkonsulenter
1 sportssjef
1 administrasjons- og arrangementsansvarlig
1 prosjektleder for kompetanseløftet og paraklatring

Vi er også med på å finansiere en 50-prosents sekretærstilling
i Norsk Fjellsportforum sammen med Den Norske Turistforening. Utover dette har vi i løpet av året engasjert klubbutviklere, instruktører, ruteskruere og andre ressurspersoner
gjennom oppdragsavtaler.

1.5 Kommunikasjonsarbeid
NKF sine primære kommunikasjonskanaler er klatring.no,
nyhetsbrev og Facebook. I 2020 har en stor del av
kommunikasjonsarbeidet vært preget av koronapandemien
og informasjon relatert til smittevernstiltak for klatreaktivitet.
NKF opprettet tidlig en egen side på klatring.no med
koronainformasjon, som ble oppdatert fortløpende gjennom
året.
Alle særforbund ble i april 2020 bedt av Norges idrettsforbund
om å lage koronavettregler for sin idrett. Dette resulterte i at
NKF lanserte «anbefalinger for klatreaktivitet». Anbefalingene
ble oppdatert flere ganger i løpet av 2020 i forbindelse med
endringer i de nasjonale smittevernreglene. Sammen med

idrettens smittevernveileder som kom i mai 2020, ble dette
retningslinjene for hvordan klatreklubbene skulle drive klatreaktivitet i forhold til smittevern.
Fra starten av 2020 begynte vi med månedlig utsending av
nyhetsbrev til alle våre medlemsklubber. Vi i ser i tall fra
Klubbarometeret for 2021 at dette har blitt en kanal som
klubbene bruker aktivt for å motta informasjon fra NKF.

1.6 Markedsarbeid
I 2020 hadde forbundet utstyrsavtaler med Varri (Beal og
Y&Y), Atello (La Sportiva og Bridgedale), og sponsoravtaler
med Eterni, Gjensidige og Thon Hotels. Avtalene med Eterni
og Gjensidige ble avsluttet i 2020.
Vi har ikke hatt noen dedikerte ressurser til sponsorarbeid i
2020.
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1.7 Interessearbeid
NKF skal sikre norske klatreinteresser internasjonalt.
Dette har vi gjort gjennom å ivareta et aktivt medlemskap i
International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA),
European Union of Mountaineering Associations (EUMA),
International Federation of Sports Climbing (IFSC) og IFSC
Europe. Vi er også en del av et nordisk samarbeid.

avholdes en internasjonal isklatrefestival. I samarbeid med
klatreklubbene i Harstad, Narvik, Evenskjer og Tromsø har
NKF engasjert seg for å få tiltaket lagt utenom de klatrebare
fossene.

NKFs president, Stein Tronstad, ble valgt inn i UIAAs styre
(Management Committee) på generalforsamlingen i 2020 for
en periode på 4 år.

Atkomst Missingmyr: I forbindelse med eierskifte har det
oppstått en grunneierkonflikt som hindrer atkomsten til et av
Østfolds få gode klatrefelt på Missingmyr. Sammen med
Fredrikstad klatreklubb har NKF hatt en dialog med Råde
kommune for å finne en løsning.

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.

Generell inngrepspolitikk: Etter initiativ fra Norsk Tindeklub
har NKF, Nortind og DNT bidratt til å utforme en skriftlig, felles
praksis for etablering av permanente rappellfester i
høyfjellet.

I 2020 har vi arbeidet politisk med følgende inngreps- og
atkomstsaker:

I tillegg er følgende høringsuttalelser sendt til Norges idrettsforbund:

Via ferrata på Andersnatten: Lokale tiltakshavere og Norges
boltefond har igangsatt arbeid med å anlegge en via ferrata
opp østveggen på Andersnatten, et markant og historisk viktig
sted for fjellklatring på Østlandet. NKF har engasjert seg mot
inngrepet i samarbeid med Drammen, Kolsås og Ål klatreklubber, gjennom flere skriftlige henvendelser og uttalelser til
Sigdal kommune og statsforvalteren i Viken, medieutspill og
dialogmøte.

– Innspill til anleggspolitisk program
– Innspill til nytt antidopingreglement
– Innspill til spillemiddelsøknad for 2021

Via ferrata Spansdalen: Planer om en via ferrata i Spansdalen
kan berøre et viktig område for isklatring, der det år om annet
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1.8 Økonomi

1.9 Utredning om lisens og forsikringsordning

Forbundet hadde i 2020 driftsinntekter på kr 11 644 230,–.
Av disse kom 64,2 prosent fra offentlige tilskudd. Vi mottar
spillemidler fra Norges idrettsforbund og Norsk Friluftsliv,
samt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. I 2019–2021 mottar
vi også prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen til prosjektet
Kompetanseløftet, se kapittel 4.1.

I løpet av tingperioden 2018–2020 fikk NKF i oppgave å utrede
en lisensordning med forsikring for konkurranseutøvere og
utrede mulighetene for å etablere en tilpasset forsikringsordning for medlemmene. Denne utredningen ble lagt på is på
grunn av at Norges idrettsforbund i den samme perioden har

Resterende inntekter kommer fra brattkortsalg, medlemskontingenter, momskompensasjon, sponsormidler, egenandeler og kursinntekter.
I 2020 har vi totalt delt ut kr 546 154,– til klubber og
arrangementer. Dette er en nedgang fra 2019, da vi delte ut
over 1,9 millioner. Dette skyldes primært koronapandemien,
som har gjort at det har vært begrenset mulighet til å
gjennomføre aktivitet i klubbene. Det ble også delt ut
kr 760 000,– til klubbene gjennom spillemidler til utstyr
ordningen i 2019. Denne ordningen er nå endret slik at
utbetalingen ikke lengre går igjennom særforbundene.
Forbundet endte i 2020 med et positivt årsresultat på
kr 1 462 549,–.

holdt på å utrede mulighetene for en felles ungdomsforsikring
for norsk idrett. En slik forsikring ville sette premisser for
alle lisensordninger i idretten. Utredningen ble ferdigstilt i
november 2020, og det ble konkludert at man ikke ønsket å gå
videre med en felles ungdomsforsikring for norsk idrett.

10

2. Breddeaktivitet
2.1 Forbundets støtteordninger til aktivitet
På grunn av koronapandemien har det naturlig nok vært en
nedgang i aktiviteter som klubber har søkt støtte til, og som
de har hatt muligheten til å gjennomføre i 2020. NKF har
mottatt bare to tredjedeler så mange søknader på aktiviteter
innendørs som vi gjorde i 2019, og av disse aktivitetene har
bare omtrent halvparten blitt gjennomført.
Utendørs ble det i 2020 gjennomført ti klatresamlinger av
forskjellig art for til sammen nesten 470 deltakere.
Det var tydelig at koronapandemien har gjort klubbene
tilbakeholdne med å søke om støtte, spesielt i
hovedsesongen mai–august, hvor det var mye usikkerhet
rundt smittevern og tiltaksnivåer. Rundt halvparten av
midlene har blitt overført til 2021.
På grunn av koronapandemien fikk mentorordningen for
ungdom ikke den tilslutningen som vi håpet på. Oslo KK og
Lillehammer KK gjennomførte ordningen, sistnevnte med en
justert modell myntet på bolteklatring.
Det årlige nordiske ungdomssamlingen Nordic Youth Camp
som skulle arrangeres i Sverige i 2020, ble avlyst på grunn av
koronapandemien.

Inne til ute kurs i Haugaland klatrelag. Foto: Anders Halsnes.
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2.2 Regionale konkurranser for barn og ungdom
De regionale konkurransene ble i 2020 hardt rammet av
koronapandemien. Myndighetenes retningslinjer fra 12.
mars til 1. august gjorde det vanskelig å kunne gjennomføre
regionale cuper etter myndighetenes smittevernfaglige råd.
Det ble kun arrangert fem (5) regionale cupkonkurranser i
2020: henholdsvis to Polar-cupkonkurranser (Hamarøy og
Kabelvåg) og to Østlandscup-konkurranser (Drammen og
Lillehammer), og en Vestlandscup i Haugesund.

2.3 Paraklatring
Det ble arrangert en nasjonal paraklatresamling i 2020
i Orkanger med sju deltakere. Denne var arrangert av
Trondheim klatreklubb, med klatring, yoga, basistrening,
hygge og klatreglede for alle!
Det ble arrangert to instruktørkurs i paraklatring der
kursholder var Siren Greve.
Paraklatring var også et tema på den «Den digitale
kompetansehelgen» med innslaget «Å ha paraklatregruppe
– oppskrift for å lykkes.» I mars 2020 filmet vi øvelser til
Skadefri.no, her var paraklatrer Dina Eivik fra Trondheim
klatreklubb en av utøverne som demonstrerte øvelsene.
Den 21. november skulle Norges andre NM i paraklatring
bli arrangert på Sogndal klatresenter, Sogndal. Dette ble
dessverre avlyst pga. koronapandemien.
Også i år har paraklatring fått oppmerksomhet i media. For
å nevne to: NRK laget innslag på NRK Sportsrevyen med

Ålesund KK Romsdalssamling. Foto: Finn Knudsen.

Kristina Berg fra Bratte Rogalands venner, og NRK Super
hadde et innslag i serien «Eg går på» med en paraklatrer fra
Bergen klatreklubb. I tillegg har det vært oppslag i lokalaviser.
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3. Toppidrett
3.1 Landslagaktivitet
Landslagsaktiviteten har dessverre blitt hardt rammet av
koronapandemien i 2020.
Det har blitt gjennomført enkelte internasjonale konkurranser
i 2020 med strikte restriksjoner. Men på grunn av svært
strenge nasjonale smittevernregler, med blant annet
karantene ved hjemkomst, tok NKF på et tidlig stadium et valg
om å ikke reise internasjonalt i 2020.
NKF ble også tvunget til å avlyse vår egen internasjonale
EYC-konkurranse, som skulle være arrangert i Trondheim.
Junior-EM ble utsatt og flyttet fram til 2021. EM og med det
Europas kvalikplass til OL i Tokyo ble avlyst i mars, men på
grunn av kvalikregler var man nødt til å gjennomføre EM i
2020 for at få sin kvalikplass. EM ble avgjort i Moskva siste
uken av november. Norge var ikke representert, da vi ikke
hadde utøver som konkurrerte i det olympiske formatet
(kombinasjon av Lead, Speed og Boulder).
På grunn av smittesituasjonen ble det bare gjennomført én
landslagssamling i 2020, i Bodø.

Vinner av NC led og Norgesmester i buldring 2020,
Ingrid Kindlihagen, Haugaland klatrelag. Foto: Henning Wang.
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3.2 Nasjonale konkurranser
Til tross for koronapandemien ble alle nasjonale konkurranser
gjennomført i 2020, bortsett fra høstens NM i led, speed
og para. NM i Sogndal ble dessverre avlyst tre uker før
konkurransen, da myndighetene endret nasjonale regler for
arrangementer.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.

Norgescup i Haugesund og Molde ble godt gjennomført etter
myndighetenes gjeldende smittefaglige råd.
På grunn av smittevernhensyn ble det gjort en del endringer
i både hvordan konkurransen ble gjennomført og rammene

14

rundt. Blant annet måtte alle deltakerne ta med eget tau, og
konkurransen ble gjennomført uten publikum. Det ble ikke
registret smittetilfeller under eller etter konkurransen. Selv
om mange utøvere hadde varierende treningsmuligheter
gjennom vår- og sommersesongen, var det rekordstor
deltakelse i juniorklassene på høstens led-konkurranser.
Flere av endringene som ble gjennomført på grunn av korona,
vil bli tatt med videre i neste sesong.
Det ble ikke gjennomført dopingkontroll på nasjonale
konkurranser i 2020.
Resultater og statistikk for nasjonale konkurranser finner du i
vedlegg 3.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.

Norgescup i Molde 2020. Foto: Siss Klev.
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4. Klubb- og kompetanseutvikling
4.1 Prosjekter og utviklingsarbeid
Kompetanseløftet
NKF fikk i 2019 innvilget kr 3 250 000,– av Sparebankstiftelsen
DNB til et toårig prosjekt med navnet Kompetanseløftet.
Prosjektet avsluttes august 2021. Målet med prosjektet er
Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre klatrere.
Prosjektet består av fire delprosjekter, der delprosjekt én er å
få inn klatring på Skadefri.no. I april 2020 lanserte vi gode og
kvalitetssikrede øvelser for skadeforebygging og rehabilitering.
Skadeforebygging vil også bli en naturlig del av trenerløypen
og utviklingstrappen.
Det andre delprosjektet er å få på plass en utviklingstrapp for
klatring. Utviklingstrappen skal brukes som et verktøy som
beskriver et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp fra
første treningsår og oppover. I 2020 kom vi godt i gang med
utviklingstrappa, vi har skrevet fram til trinn 5 og skal jobbe
videre med trinn 6–7 og trinnet «Livslang klatrer». Vi har fått
til et godt samarbeid med relevante fagpersoner og trenere i
klubber.
Delprosjekt tre er revidering av trenerutdanningen. Det
overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes
kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som
overhodet mulig. Vi er godt i gang med revideringen som blir
ferdigstilt våren 2021.
Utvikling av klatreøkta. Foto: Kjersti Gausvik.

16

Det siste delprosjektet er å lage en øvelsesbank i klatring.
«Klatreøkta», som er navnet på øvelsesbanken til NKF, 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. Klatreøkta skal bestå
av videosnutter, tekster og bilder som beskriver hvordan
man utfører øvelser og leker på de forskjellige trinnene i
utviklingstrappen. Det skal være enkelt å utarbeide og lagre
treningsprogrammer. Lansering er planlagt til våren 2021.

Rutesetterutdanning
I 2020 har kursmalen for rutesetterutdanningen blitt
gjennomgått, og vi har utviklet hvordan modellen skal fungere
i praksis. Vi tenker en utdanningsmodell hvor vi har rutesetter
1-, 2- og 3-sertifisering, og så har vi kurslærer rutesetter
1-, 2- og 3-sertifisering. De tre ulike nivåene har ulike mål –
nivå 1 er grunnutdanning, på nivå 2 er hovedmålet å skru til
regionale konkurranser, og på nivå 3 er hovedmålet å skru til
nasjonale konkurranser. Det er derfor naturlig at ikke nivået
over skal være de som utdanner nivået under. Vi ønsker egne
kurslærere med kompetanse på det området.
Vi har lagt en plan for innføring av rutesetterutdanning og vil
i 2021 komme i gang med å utdanne kurslærere til rutesetter
1, og så få satt opp rutesetterkurs rundt omkring i landet.
Vi ønsker å få holdt minimum én workshop for kurslærere
rutesetter 1, og fire rutesetter 1-kurs.

4.2 Arrangementer – Den digitale
kompetansehelgen
På grunn av koronapandemien bestemte vi oss tidlig for at vi
ville ha et digitalt arrangement i stedet for å sette opp en helg
hvor vi samlet folk fra hele landet fysisk. Dato var som for
forrige arrangement, siste helg i oktober.
I og med at årets samling var digital, ble det et noe kortere
arrangement, som ble til den digitale kompetansedagen i
stedet.
Vi hadde innslag om øvelsesbank og utøvertrapp fra
prosjektet Kompetanseløftet, fra Skadefri, fra Antidoping
Utvikling av klatreøkta. Foto: Kjersti Gausvik.
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Norge, og mange flere. Fordelen med å ha arrangementet
digitalt er at vi fikk opptak av innleggene vi kunne legge ut på
vår YouTube-kanal i etterkant, slik at flere har muligheten til
å se. Vi hadde over 100 påmeldte til dagen, men seertallene
var litt lavere under selve sendingen. Videoene fra samlingen
er lagt ut på YouTube i etterkant, og har mellom 77 og 249
visninger.

4.3 Gjennomføring av trener- og instruktørkurs
Det ble gjennomført fem klatreleder inne-kurs i klubber i
2020. Videre er det gjennomført fire trener 1-kurs, og vi fikk
tre forespørsler om kurs som måtte utsettes på grunn av
koronapandemien.

4.4. Utvikling av antall trenere- og instruktører
Antall trenere og instruktører inne har økt med 11 prosent fra
2019 til 2020. Det har vært ganske lik vekst som tidligere, til
tross for koronapandemien. Antall instruktører ute (NF-stigen)
har gått ned med 4 prosent samme tidsperiode.
Kvinneandelen for trenere og instruktører inne var i november
2020 på 27 prosent, uforandret fra 2019. Kvinneandelen for
instruktører ute har økt fra 14 til 17 prosent. I 2019 hadde
29 prosent av klatreklubbene kvinnelig leder, en økning fra
26 prosent kvinnelige ledere i 2018.

Egentlig skulle kurshelg 2 av trener 2-kurs i Bodø avholdes i
mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Dette
ble heldigvis gjennomført etter ny plan på høsten. På høsten
startet vi også opp et trener 2-kurs for region vest. Første
kurshelg gikk som planlagt i oktober, men andre kurshelg,
som egentlig skulle være i november, måtte utsettes til
2021.
Grunnet koronapandemien ble ikke gjennomført noen åpne
instruktørkurs eller seminarer i 2020.

Den digitale kompetansedagen 2020. Foto: Chad Stokes.

18

5. Sikkerhet
5.1 Brattkortordningen

5.3 Ulykkesrapportering

I november 2020 var det utstedt 30 prosent færre topptaukort
og 20 prosent færre brattkort enn på tilsvarende tid i 2019.
Antall personer med brattkort har økt med 8 prosent fra
januar til november 2020, og antall personer med topptaukort
har økt med 15 prosent i tilsvarende periode. Lavere vekst
enn tidligere er høyst trolig relatert til koronapandemien og de
begrensningene på aktivitet som pandemien har medført.

Rapporteringssystemet for ulykker er flyttet over til ny
plattform med endret funksjonalitet og større grad av
datasikkerhet. Muligheten til å ta ut spesialtilpassede
rapporter fra databasen er forsvunnet, og det jobbes for å få
dette på plass.

Statistikk over utvikling av brattkort finner du i vedlegg 1.

5.2 Utvikling av ny Brattkompetanse.no
Prosjekt «Revidering Brattkompetanse» ble iverksatt i et
samarbeid med Norsk Fjellsportforum (NF) og DNT. Det
er inngått avtale med ekstern utvikler, og hoveddelen av
utviklingsarbeidet ble gjennomført i oktober–desember.
Revidert Brattkompetanse lanseres 1. kvartal 2021 og
kommer til å by på bedre «kundereise» for søkere, mer effektiv
behandling av søknader og bedre profilering av NKF og NF
sine sertifiseringsordninger.

Det er innrapportert 150 hendelser for 2020, et tall
som er lavere enn året før, og det antas at nedgangen
skyldes at mange klatresentere har måtte holde stengt
grunnet pandemien. De mest alvorlige hendelsene var en
steinrasulykke ved Juvsøyla hvor en isklatrer omkom, samt
en utglidningsulykke på Store Vengetind som også resulterte
i dødsfall. Det er utarbeidet spesialrapporter for begge
ulykkene.

5.4 HMS-arbeid
Det er ikke gjennomført noen større prosjekter eller tiltak
innen HMS i NKF i 2020.
Da pandemien traff landet i mars, ble det fort tydelig at
sikkerhet/HMS-ressursen i administrasjonen best ble
prioritert til arbeidet med smittevern.
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5.5 Informasjonsarbeid sikkerhet
Sikkerhetskomiteens leder har bidratt med foredrag om
NKF/NFs ulykkesforebyggende arbeid på Klatretinget og på
NFs rådsmøte. Både sikkerhetskomiteens leder og NKFs
president holdt innlegg om ulykkesforebyggende arbeid på
Friluftslivspolitisk seminar i regi av Norsk Friluftsliv.
Det ble dessverre ikke produsert mer enn én artikkel til
«Sikre Sider» i magasinet Klatring i 2020. Det var «En skrue
på veggen» – om å sette isskruer korrekt – i februarutgaven.
Magasinet la om til kun digitalt innhold i mai, så vår kanal i
det trykte bladet er borte. Vi har enda ikke tatt stilling til om
vi skal fortsette med Sikre Sider kun digitalt.

6. Anlegg
Vi hadde planlagt å styrke våre ressurser på anlegg i 2020
gjennom ansettelse av en anleggskonsulent. På grunn av
usikkerhet rundt koronapandemien og hvilke konsekvenser
dette skulle ha for forbundets økonomi, valgte vi å utsette
ansettelsen til 2021.
På grunn av begrensede ressurser på anleggssiden har det
ikke blitt gjennomført noe utviklingsarbeid i 2020.
Vi har i stedet konsentrert oss på å svare på fortløpende
henvendelse.
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VEDLEGG 1 – STATISTIKK KLUBBER OG MEDLEMMER 2020
Vedlegg 1 er et utvalg av statistikk fra NKFs statistikkrapport for 2020.
Du finner hele rapporten her: https://klatring.no/statistikk-nkf

Klubber og medlemmer i NKF
		
Årstall
Medlemmer
		
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10 465
12 032
11 520
12 021
12 583
15 603
17 782
19 311
19 832
19 010
20 541
23 038
23 522
27 831

Klubber med
registrerte
medlemmer

Snitt
medlemmer
per klubb

146
146
140
147
153
147
162
161
166
166
179
183
190
193

72
82
82
82
82
106
110
120
119
115
115
126
124
144

Antall medlemmer, klubber og gjennomsnittlig antall medlemmer per
klubb, 2006–2019.

		
Årstall
Medlemmer
		
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Endring fra
foregående
år

10 465		
12 032
1 567
11 520
- 512
12 021
501
12 583
562
15 603
3 020
17 782
2 179
19 311
1 529
19 832
521
19 010
- 822
20 541
1 531
23 038
2 497
23 522
484
27 831
4 309

Endring fra
foregående
år i %

15
–4
4
5
24
14
9
3
–4
8
12
2
18

Antall medlemmer og prosent endring fra foregående år, 2006–2019.
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Klubber 2009

Klubber 2019

Fordeling av klubber etter antall medlemmer for 2009 og for 2019.
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Paraklatrere

Årstall
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antall
medlemmer
70
54
56
63
27
70
70
95
111
76
118
130
204
253

Antall
klubber
12
12
11
8
8
14
16
23
22
12
26
29
31
36

Antall paraklatrere og antall klubber med registrerte
paraklatrere, 2006–2019.
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2009

2019

Medlemmer fordelt på alder for 2009 og for 2019.
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Medlemmer etter kjønn

Antall medlemmer fordelt på kjønn og år, 2006–2019.

25

2019

Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder, 2019.
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Medlemmer fordelt på fylker
Fylke
(gammel)
Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Nedlagte klubber*

2019
1 257
1 658
1 534
667
513
3 246
2 793
2 491
1 004
2 954
2 008
1 077
774
2 330
2 416
551
558
0

2018
1 102
1 494
1 363
592
335
2 867
1 967
2 105
849
2 707
1 808
923
626
1 640
2 042
535
480
93

2017

2016

2015

1 486
1 317
1 270
600
311
2 759
2 358
1 409
809
2 759
2 141
835
609
1 350
1 902
677
348
110

1 287
1 576
886
499
350
2 596
1 852
1 518
751
2 629
1 767
505
477
1 225
1 357
446
381
211

1 114
1 605
533
273
322
2 385
1 834
1 156
414
3 137
1 671
598
276
1 290
1 333
622
228
219

Antall medlemmer etter fylker, 2015–2019.
* Tabellen er laget etter klubbinformasjon hentet ut i 2020. Klubber som er lagt ned, vil dermed ikke dukke opp med fylkestilknytning, og et antall medlemmer
er dermed registrert uten fylke.
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Prosent endring i medlemmer fra 2015 til 2019

Prosent endring i medlemmer i fylker 2015–2019.
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Andel kvinnelige ledere i idretten
I snitt er det omkring 28 prosent kvinnelige ledere i idretten. Norges klatreforbund har
29 prosent kvinnelige ledere og ligger så vidt over gjennomsnittet for idretten.

Norges Klatreforbund

2016

2017

2018

2019

24 %

25 %

26 %

29 %

Andel kvinnelige ledere i klatring etter årstall.

Aldersfordeling styreledere i klatreklubber

Ledere i klatring fordelt på kjønn og alder 2019.
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Topptaukort og brattkort
		BRATTKORT			
TOPPTAUKORT
År

Nye

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Til sammen

Endring i %

Nye

Til sammen

Endring i %

5 062
12 467
19 595
27 221
35 754
43 694
52 937
61 734
71 685
78 641

146
57
39
31
22
21
17
16
8

60
2 400
3 138
2 718
2 684
1 625

60
2 460
5 598
8 316
11 000
12 625

4000
128
49
32
15

5 062
7 405
7 128
7 626
8 533
7 940
9 243
8 797
9 951
6 956

Antall nye brattkort og topptaukort per år, gyldige sertifiseringer til sammen, og prosent økning fra år til år.

2020

Fordeling mellom topptaukort og brattkort for 2020.
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VEDLEGG 2 – OVERSIKT OVER KOMITEER OG UTVALG
Følgende komiteer/utvalg ble valgt av Klatretinget i 2020:

Valgkomite
Leder: Caroline Harvengt, Bergen klatreklubb
Komitémedlem: Jonny Grundeland, Mandal og Lindesnes klatreklubb
Komitémedlem: Marit Buer, Oslo klatreklubb
Vara: Marianne Norland, Uburhedlaren fjellsportlag
Vara: Håkon Nordhaug, Vest-Lofoten klatreklubb

Kontrollutvalget
Medlem: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Vara: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

Klage- og sanksjonsutvalget
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

Følgende utvalgt ble opprettet av forbundsstyret i 2020:

Sikkerhetskomiteen
Leder: Odd Magne Øgreid
Medlem: Sindre Haslene-Hox
Medlem: Leiv Aspelund
Medlem: Chad Stokes (fra NKFs administrasjon)
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VEDLEGG 3 – RESULTATER OG STATISTIKK FOR NASJONALE KONKURRANSER
Kongepokal i buldring
Vinner damer: Sunniva E. Haave, Oslo klatreklubb
Vinner herrer: Jon Pål Hamre, Trondheim klatreklubb

Kongepokal led
Ikke delt ut på grunn av avlysning av NM led.
Antall deltakere i
NC/NM
Antall konkurranser
Antall juniorer
Antall seniorer
Totalt antall deltakere

2016

2017

2018

4
330
212
201

6
399
233
542

6
335
108
632

* I 2018 ble det arrangert kun én NC for junior (ikke senior) og NM i buldring.
** NM i Sogndal avlyst pga. korona.

2019
5
428
248
*443

2020
6
408
153
676
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			 Gutter
Norgescup og NM 2020
Herrer
Damer
eldre
			 jr.
NC Buldring (Tromsø)
Tromsø kk
NC Buldring (Stavanger)
Bratte Rogalands Venner
NM buldring (Lillehammer)
Lillehammer kk
NC Led (Haugesund)
Haugaland kk
NC led (Molde)
Romsdals Tindegruppe
NM led, speed og para
(Sogndal) Sogndal kk**
Totalt
* Rekorddeltakelse per jan. 2021.
** Avlyst pga. korona.

Jenter
eldre
jr.

Gutter
yngre
jr.

Jenter
Totalt
yngre		
jr.

Totalt
junior

Totalt
senior

19

7

21

33

22

17

119

93

26

23

8

23

28

13

18

113

82

31

48

20

32

28

14

23

165*

97*

68

9

7

16

22

20

15

89

73

16

6

6

13

18

18

14

75

63

12

105

48

105

129

87

87

561

408

153
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Norgescup i buldring 2020
1. plass
2. plass
3. plass
Yngre junior jenter

Iselin Østerås,
Trondheim kk

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Camilla S. Marcussen,
Haugaland klatrelag

Yngre junior gutter

Per Ravlo-Caspersen,
Kolsås kk

Sverre Blixt,
Kolsås kk

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås kk

Eldre junior jenter

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Edel Lemvik,
BRV

Eldre junior gutter

Ørjan Røland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Tobias Reidel,
Oslo kk

Teodor Kirkebø,
Kolsås kk

Senior damer

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Bibiane Dahle Ness,
Lillehammer

Tuva Eik-Havve,
Oslo kk

Senior herrer

Jon Pål Hamre,
Trondheim kk

Albert Ilsaas Suthurst,
Kolsås kk

Thilo Jeldrik Schröter

Norgesmesterskap i led, speed og para avlyst.
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Norgescupvinner
sammenlagt 2020
Buldring
Led
Speed
Yngre junior jenter

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Elise Frantzen Olsen,
Lillehammer kk

Yngre junior gutter

Daniel Midtun, Drammen
kk og Trym Skuggen
Landmark, Kolsås kk

Trym Skuggen Landmark,
Kolsås kk

Eldre junior jenter

Sunniva Øvre-Eide,
Grenland kk

Ingrid Kindlihagen,
Haugaland Klatrelag

Eldre junior gutter

Ørjan Røland Vaage,
Haugaland Klatrelag

Arne Farestveit,
Sogndal kk

Senior damer

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Sunniva Eik-Haave,
Kolsås kk

Senior herrer

Leo Chiba,
Tromsø kk

Leo Kjetil Bøe,
Bergen kk

