Til: Norges idrettsforbund

Oslo, 12.11.2021

Høringssvar - strategiske viktige anlegg for idrettskretser og
særforbund
NKF vil med dette brevet komme med et høringssvar til NIF sitt høringsbrev «strategiske
viktige anlegg for idrettskretser og særforbund». Det er i høringsbrevet til NIF utdelt 2
anlegg til klatring. På bakgrunn av den sprengte kapasiteten i klatreidrettene, samt
regionale faktorer, vil NKF fremme 3 anlegg. Det tredje anlegget inkluderes her med tanke
på eventuelle muligheter senere i perioden av nytt anleggpolitisk program på 6 år. De 3
anleggene er, i prioritert rekkefølge, følgende:
1. Haugaland Klatrelag (Haugesund) – Utvidelse/oppgradering av eksisterende anlegg
2. Oslo og Kolsås klatreklubb – Nytt anlegg
3. Tromsø Klatreklubbb – Utvidelse av eksisterende anlegg
Høringssvaret fra NKF har vert behandlet av en prosjektgruppe bestående av
anleggsansvarlig, teamleder toppidrett, og 2 styremedlemmer. Som en del av prossessen
ble det utlyst mesterskapsanlegg i klatring i sommer. Og i høst utarbeidet vi krav og
kriterier for mesterskapsanlegg i klatring. Desse innebærer blant annet at anlegget skal
tilfredsstille internasjonal standard for konkurranseanlegg, og at anlegget skal driftes av
klubb for å sikre bærekraftig aktivitet i den organiserte idretten. Utarbeidelsen av krav og
kriterier har vert gjennomen en formell prosess og til slutt vedtatt av styret i NKF.
Anleggene skal være universiellt utformet med fokus på mangfold og inkludering. Gjennom
aktiv klubbaktivitet og regionale og nasjonale samlinger og konkurranser, vil anleggene
fungere som en større arena og samlingspunkt for klatreidretten, samt være en viktig arena
for de som faller utenfor lagidretten.
NKF, sammen med klatrenorge, ser et stort behov for flere og større klubbdrivne
klatreanlegg. Mange barn og unge står på venteliste for å få klatre. Det er et voksende

problem at klubber ikke har mulighet til å disponerer et klatreanlegg for egenaktivitet og
organiserte treninger og konkurranser. I Oslo spesielt, er dette et stort problem. Et
klubbdrevet anlegg vil sikre at de pengene som blir lagt igjen går tilbake til idretten, samt
bidra til å redusere sosioøkonomiske forskjeller i idretten. De tre innspilte anleggene vil
være med å løfte klatreidretten i Norge og sikre, ikke bare mer, men også mangfoldig
aktivitet innen både organisert og egenorganisert klatring.

Videre følger beskrivelse av de tre mesterskapsanleggene.
Haugaland Klatrelag – Mesterskapsanlegg i Haugesund
Haugalandsveggen (eksisterende klatreanlegg i Haugesund) ble bygd og åpnet i 2015 og har
vært en stor suksess. Klubben har godt etablerte driftsrutiner, og de har flere utøvere på
breddenivå og toppnivå, herunder to utøvere som konkurrerer internasjonalt. Nå er
kapasiteten sprengt, og de har et sterkt behov for å bygge ut. De har arrangert flere store
konkurranser de siste årene og opparbeidet seg god kompetanse på dette området.
Klatreklubben skal nå å utvide veggen slik at de får et helhetlig anlegg der det kan
arrangeres store mesterskap innen både led, speed og buldring, men anlegget skal også
egne seg godt til daglig drift med sportslig utvikling, barne- og ungdomsgrupper, kurs,
barnebursdager, paraklatring, klubbklatring, familiedager og drop-in.
Sentralt plassert på Haugalandet og i region Vestland ser klubben og NKF for oss at
Haugalandsveggen kan bli et samlingspunkt for klatrere i alle aldre og på alle nivåer i enda
større grad enn det allerede er.
Haugaland klatrelag leverte en komplett søknad til NKF med god dokumentasjon på
eksisterende anlegg, samt utbygging til mesterskapsanlegg som tilfredstiller de kriterier
som er satt. De har per nå utarbeidet et komplett dokument med Idè og formål,
konseptbeskrivelse, funksjonsbeskrivelse og løsninger, finansieringsmodell, driftsbudsjett
og fremmdriftsplan. Prosjektet sees på som høyt realistisk å gjennomføre i løpet av et
nasjonalt anleggspolitisk program på 6 år.

Oslo klatreklubb og Kolsås klatreklubb – Mesterskapsanlegg i Oslo
Oslo klatreklubb og Kolsås klatreklubb har gått i samarbeid for å få til et felles anlegg for
den organiserte klatreidretten i Oslo. I henhold til Oslo kommunes behovsplan for idrett og
friluftsliv for perioden 2021-2030 er det for få klatrehaller i forhold til behovet. Dagens
anleggssituasjon for innendørs klatring i Oslo er dominert av få private aktører, og har en
uheldig sosial og idrettsmessig profil. Dette får konsekvenser for hvem som kan utøve
idretten og på hvilke vilkår. Verken Oslo eller Kolsås klatreklubb klarer å dekke det

voksende behovet for ikke-kommersiell og idrettsrelatert klatring. I klubbene jobber de
aktivt innenfor de rammer de i dag har ift. hall-areal, og klubbene har flere tiltak for sårbare
grupper, slik som “Aktiv på dagtid” og “Sult Klatring”, samt para toppidrett. Per i dag er det
ikke mulig for Vulkan klatresenter å arrangere nasjonale konkurranser, og ingen senter i
Oslo-regionen kan håndtere internasjonale konkurranser. Konkurranser utgjør et stort
rekrutteringspotensial, i tillegg til at det motiverer og engasjerer. Et viktig poeng er at det i
dag ikke finnes gode muligheter til å arrangere nasjonale og internasjonale
klatrekonkurranser i hele østlandsregionen.
Som to av de største klatreklubbene i Norge vil de med et nytt klatreanlegg få mulighet til
bidra med å regelmessig arrangere regionale og nasjonale konkurranser på en rimelig og
effektiv måte.
Kolsås og Oslo har gått sammen og intensiverer prosessen med å etablere et stort
klubbdrevet klatreanlegg av nasjonal standard i Oslo. Klatreklubbene arbeider aktivt med
finansiering, lokaler og driftsmodell. Gjennom mange års drift av Vulkan klatresenter samt
gjennom klubbenes felles eierskapandel i Oslo Klatresenter, har de svært god kunnskap om
hva som kreves for å drifte et godt klatresenter, samt å aktivt kombinere ikke-kommersiell
klatring med kommersiell drift og en sunn økonomi.

Tromsø klatreklubb – Mesterskapsanlegg i Tromsø
Tromsø klatreklubb sin hjemmearena er Tromsø Klatresenter. Klatresenteret er
samlokalisert med Tromsøbadet, hvor bygget eies og driftes av et kommunalt foretak.
Tromsø klatreklubb har en 40 års leiekontrakt med Tromsø kommune, som er deres
viktigste langsiktige samarbeidspartner. Tromsø klatresenter AS ble stiftet for å drifte
klatreklubbens klatresenter og er 100 % eid av klubben. Klatresenteret er uten eget
økonomisk formål, og eventuelt overskudd skal anvendes i henhold til selskapets formål
som er å skape en arena med trivsel og klatreglede for alle klatreinteresserte.
Dagens klatreanlegg fungerer som konkurransearena for led, buldring og hurtighet, men
klatreanlegget er ikke stort nok til å holde mesterskap i alle disipliner. Anleggets utforming
muliggjør å arrangere konkurranse for en enkelt disiplin og samtidig oppfylle resterende
anleggskrav for mesterskapsanlegg. For et komplett mesterskapsanlegg er det behov for
utvidelse eller nybygg. Den enkleste måten å løse publikums og disiplinbegrensningen er å
bygge en dedikert konkurransearena for alle disipliner med tilstrekkelig
publikumskapasitet i tilkytning til nåværende anlegg. Nåværende anlegget vil da ivareta
funksjon som oppvarmingsområde, isolat og tilleggsfasiliteter. Det fremtidige
mesterskapsanlegget vil i helhet gi et komplett tilbud til breddeidretten, topidretten, og den
egenorganisert klatreren.

Mål: Mesterskaparena med publikumskapasitet for led, buldring og hurtighet.
Mulige samarbeidspartnere: Tromsø Kommune og idrettsforeninger.
Finansieringsmodell: Egenkapital, spillemidler, sponsorer og offentlig finansiering.
Eierskap: Klubb og/eller offentlig eierskap.
Drift: Klubbdrevet.
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