PROTOKOLL
KLATRETINGET
22.-24. april 2022
Radisson Blu Hotell, Tromsø

Åpning av Klatretinget 2022
Velkommen til Klatretinget 2022 – president Stein Tronstad

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte delegatene
Vedtak: Liste over frammøtte representanter kontrollert av sekretariatet godkjennes. Tinget gir Eivind
Nordeide som er ansatt i Romsdal Tindegruppe dispensasjon til stemmerett, i samsvar med NKFs lov §
6 (6) og NIFs delegasjonsreglement. Det var 31 delegater til stede på tinget.

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Innkalling, framlagt saksliste og forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 3 Velge tingets funksjonærer
Forslag til dirigent: Lars Christian Stendal
Forslag til referenter: Siss Klev og Mari Nord Myklebust
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Forslag til to representanter til å undertegne protokoll: Kristian Gjerding, Bergen kk og Alise Kløvstad,
Vesterålen vertikal
Forslag til redaksjonskomité: Jørn Reidel, Oslo kk, Gaute Olsen, Lillehammer kk og Tori Foldøy,
Sunnmørsk kk
Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 4 Behandle beretninger for Klatreforbundet, herunder beretninger
fra tingvalgte organer
4.1 Styrets rapport for tingperioden med årsrapporter for 2020 og 2021
Styrets rapport for tingperioden ble presentert av styret ved:
Hovedlinjer: Stein Tronstad
Sterkere klubber: Martine Limstrand
Bedre toppidrett: Anders Kindlihagen
Større bredde: Laura Gürtler
Anlegg: Anders Kindlihagen
Digitalisering: Andreas Eide
Brattkortordning: Stein Tronstad
Sikkerhetskomité: Odd Magne Øgreid
Bærekraft: Martine Limstrand
Interessearbeid, økonomi og finansiering, kommunikasjon og marked: Stein Tronstad
Disse hadde ordet i saken: Kristian Gjerding, Bergen kk og Eivind Johansson, Tromsø kk.
Vedtak: Styrets rapport for tingperioden med årsrapport for 2020 og 2021 tas til etterretning.

4.2 Rapport for klage- og sanksjonsutvalget
Rapport fra klage- og sanksjonsutvalget ble referert av dirigenten.
Disse hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Klage- og sanksjonsutvalgets rapport for tingperioden tas til etterretning.

Sak 5 Behandle regnskap og beretning for tingperioden
Regnskapet og beretning ble presentert av Johanna Solberg.

5.1 Regnskap og beretninger for 2020
Disse hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes.
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5.2 Regnskap og beretninger for 2021
Disse hadde ordet i saken: Anne Marthe Limstrand, Lofoten Tindeklubb, Doreen Wagner, Bodø kk,
Azar Ebrahimi, Kolsås kk, Eivind Nordeide, Romsdal Tindegruppe, Anne Marthe Limstrand, Lofoten
Tindeklubb, Kristian Gjerding, Bergen kk.
Vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes.

Sak 6 Orienterings- og diskusjonssaker
6.1 Ny lovnorm for særforbund
Idrettsstyret har vedtatt en ny lovnorm for særforbund som vil medføre administrative endringer i
NKFs lov. Stein Tronstad orienterte om saken.
Disse hadde ordet i saken: Anne Marthe Limstrand, Jørn Reidel.

6.2 Langsiktig målbilde NKF
Som grunnlag for diskusjon på tinget la styret fram en skisse til hvordan et målbilde kan se ut. Styret
inviterte tinget til et gruppearbeid for å arbeide frem forslag til et langsiktig målbilde. Tingets
deltakere ble delt inn i fem grupper for å diskutere og presentere forslag til langsiktig målbilde i
plenum. Forslagene sendes til generalsekretær i NKF.

Sak 7 Behandling av strategiplan og langtidsbudsjett
7.1. Strategiplan 2022-2024
Strategi ble presentert av styret ved:
Visjon, verdier og hovedmål: Stein Tronstad
Sterkere klubber: Martine Limstrand
Bedre toppidrett: Anders Kindlihagen
Større bredde: Andreas Eide
Flere og bedre anlegg: Anders Kindlihagen
Sikkerhet: Odd Magne Øgreid
Bærekraft: Anne Marthe Limstrand
Interessearbeid: Stein Tronstad
Følgende forslag ble fremmet i løpet av debatten:
Forslag fra Odd Magne Øgreid, styret, til prinsippvedtak: Alle steder som det er snakk om sport i
forbindelse med bredde skal ordet aktivitet benyttes og alle steder der det er snakk om
konkurranseklatring skal ordet idrett brukes.
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Forslag fra Ågot Caroline Nilssen, Bergen kk, til endring i kulepunkt to under «Sterkere klatreklubber»
til «Utvikle et konsept for det regionale samarbeidet for å øke aktivitets- og kompetansetilbudet til
klubbene».
Forslag fra Anders Kindlihagen, styret, til endring i kulepunkt tre under «Bedre toppidrett» fra «starte
videreutvikling av konkurransemodellen» til «implementering av konkurransemodellen».
Forslag fra Kristian Gjerding, Bergen kk, til endring i kulepunkt to under «Større bredde» til «Utvikle
grunnlag for et bredere, klubbdrevet aktivitetstilbud utendørs, med hovedvekt på ungdom, barn og
nybegynnere».
Forslag fra Azar Ebrahimi, Kolsås kk, til nytt kulepunkt under «Større bredde» «... lage en plan for økt
deltakelse av klatrere med minoritetsbakgrunn».
Disse hadde ordet i saken: Eivind Nordeide, Chad Stokes, Anne Marthe Limstrand, Stein Tronstad,
Kjersti Gausvik, Anne Marthe Limstrand, Odd Magne Øgreid, Bjørn Omsland, Stein Tronstad, Anne
Marthe Limstrand, Jørn Reidel, Eivind Nordeide, Stein Tronstad, Azar Ebrahimi, Anders Kindlihagen,
Vivi Stub Aune, Marianne Laukvik, Eivind Nordeide, Stein Tronstad, Jørn Reidel, Eivind Johansson,
Stein Tronstad, Azar Ebrahimi, Kristian Gjerding, Doreen Wagner, Anders Kindlihagen, Leif Landsverk,
Azar Ebrahimi, Eivind Nordeide, Sebastian Henriksen, Doreen Wagner, Eivind Nordeide, Kristian
Gjerding, Eivind Nordeide, Andreas Hauge Larsen, Bjørn Omsland, Stein Tronstad, Ågot Caroline
Nilssen
Vedtak: Strategiplan for 2022-2024 enstemmig vedtatt med prinsippforslag og forslag til endringer.

7.2. Langtidsbudsjett 2023-2024
Langtidsbudsjett ble presentert av Johanna Solberg.
Forslag til endring: Romsdal Tindegruppe foreslo å øke budsjettet med 3 000 000 i sponsorinntekter i
2024.
Disse hadde ordet i saken: Eivind Nordeide, Anne Marthe Limstrand, Doreen Wagner, Eivind
Nordeide, Gaute Olsen, Jørn Reidel, Bjørn Omsland, Doreen Wagner
Vedtak: Langtidsbudsjett for 2023-2024 med forslag fra Romsdal Tindegruppe vedtatt med 24
stemmer.

Sak 8 Behandle innkomne forslag
8.1 Innføring av obligatorisk utøverforsikring for konkurranseutøvere over 13 år (forslag fra styret)
Forslag ble presentert av Stein Tronstad og Johanna Solberg.
Styrets forslag til vedtak:
Norges klatreforbund innfører fra og med 1. januar 2023 obligatorisk utøverforsikring for utøvere
over 13 år som konkurrerer i nasjonale konkurranser. Klatreklubbene anbefales også å innføre
forsikringen for utøvere over 13 år som trener organisert i klubben. Forbundsstyret får mandat av
tinget til å ferdigforhandle tilbudet fra Gjensidige slik at det blir mest mulig konkret når det gjelder
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konkurranse og treningsaktivitet i klatring. Tiltredelse forutsetter at vi får en økonomisk bærekraftig
avtale som ikke binder oss til krav om antall solgte avtaler.
Nytt forslag til vedtak fra delegater fra Lofoten Tindegruppe, Bergen klatreklubb, Romsdal
tindegruppe og Bodø klatreklubb: Norges klatreforbund tilbyr en frivillig forsikring som gir
behandlingsgaranti til alle forbundets medlemmer over 13 år.
Disse hadde ordet i saken: Kristian Gjerding, Eivind Nordeide, Anne Marthe Limstrand, Bjørn
Omsland, Jørn Reidel, Doreen Wagner, Torild Katrine Hov, Alise Kløvstad, Stein Tronstad, Kristian
Gjerding, Gaute Olsen, Ole Norland, Kristian Gjerding, Gaute Olsen, Ole Norland, Azar Ebrahimi,
Eivind Johansson, Azar Ebrahimi, Anne Marthe Limstrand, Eivind Johansson, Eivind Nordeide, Anders
Kindlihagen, Reino Horak, Kristoffer Gudmundsen, Jørn Reidel, Ågot Caroline Nilssen, Azar Ebrahimi,
Kjetil Notodden, Stein Tronstad
Vedtak: Styrets forslag fikk 9 stemmer og falt. Nytt forslag fra Lofoten Tindegruppe, Bergen
klatreklubb, Romsdal tindegruppe og Bodø klatreklubb ble vedtatt med 20 stemmer.
Styret la til følgende protokolltilførsel: Påtroppende styre må gjøre sitt beste for å oppfylle tingets
oppdrag slik det blir vedtatt, men må ta forbehold om at det er mulig å oppnå en forsikringsavtale på
det grunnlaget som vedtas.
8.2. Nye retningslinjer for borebolter og faste forankringer (forslag fra styret)
Forslag ble presentert av Stein Tronstad.
Styrets forslag til vedtak:
Nye retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer skal gjelde for all opparbeiding av
utendørs klatrefelt som støttes av NKF. For alle andre skal retningslinjene stå som NKFs anbefaling og
som veiledning til videre diskusjon.
Disse hadde ordet i saken: Anders Kindlihagen.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt
8.3. Kostnadsfordeling Norges mesterskap (forslag fra Bergen klatreklubb)
Forslag ble presentert av Ågot Caroline Nilssen og Kristian Gjerding, Bergen kk
Bergen klatrekubb sitt forslag til vedtak:
1. Ved arrangering av norgesmesterskap i ledklatring og buldring skal NKF dekke inntil
halvparten av arrangørklubbens underskudd knyttet til tap av inntekter for stengt klatrevegg.
På bakgrunn av budsjettforslag fra arrangørklubb og innenfor rammene gitt ved NKFs
budsjett, lages det avtale i forkant mellom NKF og arrangørklubb. Sammen med regnskap for
konkurransen danner dette utgangspunkt for støtte til dekning av underskudd. Et eventuelt
overskudd for stevnet tilfaller i sin helhet arrangørklubb.
2. NKF skal jobbe for en ordning der arenastøtte til store mesterskap hentes inn gjennom
solidarisk utgiftsdeling mellom medlemsklubbene.
3. NKF skal ved inngåelse av sponsoravtaler for nasjonale konkurranser legge til rette for at
disse er utformet slik at de ikke begrenser lokal arrangør sine muligheter for egne avtaler.
4. NKF skal inkludere store arrangørklubber i den videre prosessen for å sikre bedre
rammevilkår for nasjonale klatrekonkurranser.
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Stein Tronstad la fram følgende alternative forslag på vegne av styret:
1. Som en oppfølging av planen for nasjonale konkurranser skal NKF arbeide fram en ordning
som gjør det mulig for arrangørklubbene å sikre balanse og helst overskudd i regnskapet for
både Norgescup og NM.
2. Blant tiltakene som skal vurderes er å hente inn arenastøtte til mesterskapene gjennom
solidarisk utgiftsdeling mellom medlemsklubbene.
3. Sponsorvilkårene må gi arrangørklubbene størst mulig frihet til å sikre egne sponsorer, men
samtidig sikre at NKF får nødvendige muligheter til å sikre egne sponsormidler til
toppidretten.
4. NKF skal inkludere store arrangørklubber i den videre prosessen for å sikre bedre
rammevilkår for nasjonale klatrekonkurranser, inkludert rammevilkårene for sponsoravtaler.
Redaksjonskomiteen fikk i oppgave å sammenfatte et nytt forslag. Forslaget ble presentert av Gaute
Olsen søndag kl 09:00.
Redaksjonskomiteens forslag:
Før planen for nasjonale konkurranser implementeres, skal NKF arbeide fram en økonomisk ordning
som gjør det mulig for arrangørklubbene å sikre balanse og helst overskudd i regnskapet for både
Norgescup, NM og Nordisk. NKF skal sammen med arrangørklubbene intensivere arbeidet for å
ferdigstille planen og legge denne frem før styret behandler budsjett for 2023 og før planen
implementeres.
NKF skal, sammen med arrangørklubbene, opprette et arrangørforum som evaluerer planen for
nasjonale konkurranser etter hver sesong og om nødvendig foreslå endringer. Endringer skal
fremlegges NKF-styret før budsjettbehandling kommende år.
NKF skal oppdatere arrangementshåndboka med minstekrav til Norgescup, NM og Nordisk i led,
para, buldring og speed.
Sponsorvilkårene må gi arrangørklubbene størst mulig frihet til å sikre egne sponsorer, samtidig med
at NKF har nødvendige muligheter til å sikre egne sponsorater. Gjeldende sponsoravtaler skal være
gjort arrangørklubbene tilgjengelig ved tildeling av arrangement.
Disse hadde ordet i saken: Stein Tronstad, Doreen Wagner, Eivind Nordeide, Anne Marthe Limstrand,
Bjørn Omsland, Synne Anbjørg Dagestad, Kristian Gerding, Ågot Caroline Nilssen, Reino Horak, Eivind
Nordeide, Anders Kindlihagen, Stein Tronstad, Andreas Hauge Larsen, Stian Vik Mathisen Anne
Marthe Limstrand, Andreas Hauge Larsen, Bjørn Omsland, Stein Tronstad, Ågot Caroline Nilssen
Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt

8.4 Orienteringssaker
Regionalt samarbeid 2017-2022
Presentasjon av Eivind Nordeide fra Romsdal Tindegruppe
Disse hadde ordet i saken: Ågot Caroline Nilssen, Jørn Reidel, Anders Kindlihagen
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Sak 9 Fastsette medlemskontingent
Styrets saksframlegg ble presentert av Johanna Solberg.
Saksframlegget inneholder følgende forslag til nye kontingentsatser
Grunnbeløp kr 1000 (tidligere 750)
+ 20 kr/medlem for medlem nr. 1–500 (tidligere 15 kr)
+ 15 kr/medlem for medlem nr. 501–1000 (tidligere 10 kr)
+ 10 kr/medlem for medlem nr. 1001–∞ (tidligere 5 kr)
Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp på 1000 kr. for alle
medlemsklubber og et påslag per enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall. Satsen for
tingperioden 2022-2024 settes i henhold til saksfremlegget.
Nytt forslag fra styremedlem Odd Magne Øgreid: Som styrets forslag, men med økt grunnbeløp til kr
2000. Pengene øremerkes arrangørstøtte.
Disse hadde ordet i saken: Eivind Nordeide, Anne Marthe Limstrand, Odd Magne Øgreid, Eivind
Nordeide
Odd Magne Øgreids forslag falt med 23 stemmer mot, 8 stemmer for
Styrets forslag ble vedtatt med 29 stemmer for, 2 stemmer mot

Sak 10 Engasjere statsautorisert/registrert
Styrets saksframlegg ble presentert av Johanna Solberg
Styrets forslag til vedtak:
Revisjonsselskapet RSM engasjeres som revisor for Norges klatreforbund for 2022 - 2024.
Disse hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 11 Valg
10.1 Valgkomiteens Innstilling
Valgkomiteens forslag ble presentert av tingets dirigent Lars Christian Stendal. Valgkomiteen var
forhindret fra å delta på tinget.
Styret:
President:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Stein Tronstad, Tromsø klatreklubb
Kristoffer Gudmundsen, Kolsås klatreklubb
Odd-Magne Øgreid, Bergen klatreklubb
Anders Kindlihagen, Haugaland klatrelag
Martine Limstrand, Lofoten Tindeklubb
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Styremedlem: Signe Pedersen, Christianssand klatreklubb
Styremedlem: Kaisa Helene Haavik Markhus, Håmmår`n Fjellsportklubb
1. varamedlem: Andreas Eide, Kolsås klatreklubb
2. varamedlem: Siren Greve, Bergen klatreklubb
Disse hadde ordet i saken: Anne Marthe Limstrand, Stein Tronstad, Kjersti Gausvik
Vedtak: President, visepresident, styremedlemmer og varamedlemmer valgt ved akklamasjon.
Kontrollutvalg:
Leder: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
Varamedlem: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb
Disse hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Kontrollutvalg valgt ved akklamasjon
Klage- og sanksjonsutvalg:
Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø
Varamedlem: Sissel Andersen, Christianssand klatreklubb
Disse hadde ordet i saken: Anne Marthe Limstrand
Vedtak: Klage- og sanksjonsutvalg valgt ved akklamasjon
10.2 Styrets innstilling til ny valgkomité
Styrets innstilling ble presentert av Stein Tronstad
Valgkomité:
Leder: Marit Buer, Oslo klatreklubb
Medlem: Øystein Thorvaldsen, Tromsø klatreklubb
Medlem: Håkon Vego, Romsdal Tindegruppe
Varamedlem: Linett E. Birkeland, Christianssands klatreklubb
Disse hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Valgkomite valgt ved akklamasjont

Utdeling av Arne Ness prisen 2022
Introduksjon av Stein Tronstad
Juryens leder Leif Landsverk gjorde rede for juryens begrunnelse og overrakte Arne Næss' hederspris
for 2022 til Karina Hollekim, for hennes unike evne til å tenne håp når livet er som aller vanskeligst.
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