
Årsmelding 2001 
Året 2001 var et meget begivenhetsrikt år på godt og vondt for Tromsø klatreklubb. Vi satset friskt på 
klubbmiljøet og det var til stor hjelp da vi landet i et økonomisk uføre. Rett før sommeren ble styret klar over 
at buldrerommet ble mye dyrere enn tidligere antatt. Regningene strømmet inn uten at styret hadde vedtatt 
at vi kunne innestå for disse utgiftene. Daværende kasserer Ståle Frisvold hadde ikke kapasitet til denne 
jobben og styret hadde ikke oversikt over økonomien. Ståle Frisvold gikk av i august. Tor Espen Lynum ble 
redningen og overtok kasserer jobben på en dags varsel. Han fikk raskt oversikt over den økonomiske 
situasjonen som da var utestående regninger og gjeld på NOK 83 000. Banken ble kontaktet og klubben fikk 
innvilget kassakreditt. Styret utarbeidet en plan for økonomien som innebar en stor satsing på aktiviteter i 
hallen. Takket være innsatsen og dugnadsånden ble det en snuoperasjon vi kan være stolte av. Besøkene i 
hallen, klatrekursene osv er den viktigste inntektskilden og vil være avgjørende i tiden fremover. Vi er på rett 
vei, men det krever fremdeles et målrettet arbeide fordi klatrehallen driver ikke av seg selv. 

1. Styret 

Styret i Tromsø Klatreklubb har i 2001 bestått av følgende personer; 

Styreleder: Berit Berg 

Nestleder: Anne Marthe Limstrand 

Kasserer: Ståle Frisvold (frem til august 2001), Tor Espen Lynum (fra september 2001) 

Styremedlemmer: Marianne Kjønnø 

Grete Lorentzen 

Underkomiteer: 

Kurskomitee: Marianne Kjønnø, Stein Tronstad, Bjarte Skille 

Sponsorkomite: Jan Erik Paulsen, Grete Lorentzen, Berit Berg, Pål Jakobsen 

Hallkomite: Bjarne Hamnes og Hallgeir Nyheim 

Klatrehyttekomite: Jørn Thomas Hansen og Bjørn Krane 

2. Stein og Stegjern 

Det har i løpet av 2001 vært utgitt 5 Stein og Stegjern. Pål Jakobsen har vært redaktør for samtlige utgaver. 

3. Nettavis 

Stein Tronstad har tatt initiativ og laget Tromsø Klatreklubbs nettsider. Sidene ble ferdige i oktober / 
november 2001. Sidene representerer et stort potensiale for å informere medlemmer og andre interesserte. 



4. Samlinger 

Sol og Måne samling. Det er usikkert om denne samlingen i det hele tatt ble avholdt, det ble ikke registrert 
om sola kom, om månen skinte, om Anne Marthe egentlig var på samlingen, resten av styret så for øvrig 
LYSET denne kvelden. Samlingen ble imidlertid behørig annonsert i S&S nr 1/2001. 

Samling i Ura. Ca 30 stykker fant veien til klatresamlingen i Ura. Samlingen var i overmåte vellykket (ref 
filmen til familien Lynum). 

Pinsesamling. Ca 50 klatrere fra Tromsø, Narvik og Bodø samlet seg til klatresamling med teltleir på Kalles. 
Både erfarne og nye deltok. Været kunne absolutt vært bedre, men festen slo tidligere rekorder hva angår 
brukne teltstenger, fotballspill i elva, bålhøyde osv.  

Jenteklatresamling. I alt 10 tøffe jenter koste seg i strålende vær en hel helg i Ersfjorden, til stor frustrasjon 
for guttene som ikke fikk være med. Det bør nevnes at Kronsprinsbryllupet ble ofret til fordel for vertikale 
utfordringer utendørs. 

Blotet. Til tross for at blotet var behørig annonsert stilte kun 3 rambarske og lite kulde sensitive MANNJFOLK 
opp i Orvassdalen på Kvaløya. Dessverre ser det ut til at interessen for blotet i klubben er laber.  

Diverse klatresamlinger i utlandet. Klubbens medlemmer har på eget initiativ reist på samlinger til Spania, 
Thailand, Australia, Hellas, sør Amerika og sikkert flere steder. 

Kameratredningskurs. I mai holdt Stein Tronstad og Are Mellem repetisjon i kameratredning før utesesongen 
tok til. Ca 15 stykker deltok, seansen skjedde på Grøtfjordklumpan. 

5. Ulykker 

Klubben har i år vært forskånet for alvorlige klatreulykker. Mindre uhell har forekommet i klatrehallen (bl.a. 
armbrudd). Likevel har klubben nok en gang blitt hardt rammet, da Bjarne Hamnes ble alvorlig skadet i en 
kajakkulykke i Aursundet. Vi savner Bjarnes positive vesen. 

6. Aktiviteter i klatrehallen 

Sammenlignet med året før har aktivitetene i hallen økt betraktelig dette året. Her følger detaljene:  

Skruing av ruter. Høsten 2001 har ruteskruing vært en stor del av satsningen i klatrehallen. Med stadige nye 
ruter er hallen blitt svært attraktiv å klatre i. Klatrehallen er den hallen hvor det skrues mest nye ruter! Stor 
takk til ruteskruere! 

Ungdomssatsing. I februar startet klubben opp ungdoms satsing med faste treningstider. Dette fungerte bra 
til etter NM i klatring i april. I løpet av høsten ble det startet opp juniorklatring med instruktører som har vært 
et meget populært tilbud, og som gir god rekruttering til klatrehallen. 

Familieklatring. Familieklatringen med vakter fra klubben på lørdagene har vært godt besøkt, og er noe vi 
bør fortsette med. Dette er en fin inngangsport for både yngre og eldre nybegynnere. 

Kurs. I løpet av våren ble det arrangert 4 nybegynnerkurs med ca.25 deltakere, mens det i høst ble arrangert 
11 kurs med tilsammen 80 deltakere!!! En stor takk til kurskomiteen som har gjort en fantastisk jobb! 

Gruppeklatring. Det har vært flere skoler som har klatret i hallen på formiddagstid, og skiklubben har benyttet 
hallen til barmarkstrening i høst. I høst har vi hatt et samarbeid med TUIL, idrettskretsen, utekontakten og 



noen psykiatriske institusjoner som har hatt 3 kvelder i hallen før jul. Dette forsetter frem til påske. Det har 
vært 3 klassetreff med foreldre og barn på kveldstid som har samlet opp mot 50 stk i hallen. 

Gekko-Butikk. Gekko og Marianne Brodersen startet i høst klatrebutikk i hallen som har gitt klatrerne i 
Tromsø gode muligheter til å bruke opp alle pengene. 

Buldrevegg. Buldreveggen ble åpnet 12.juni med buldrekonkurranse etter mye slit og strev og overskridelse i 
budsjettet. Vi er glad for den nye buldreveggen som gjør det lettere å ha store grupper i hallen, og har gitt 
oss alle større muskler. Dessuten er den viktig i et sosialt aspekt. 

7. Miljø 

Årsfest. Det ble ikke arrangert årsfest i år. Festen blir arrangert fredag 8 februar. 

Dugnadsånd. Dugnadsånden i klubben har vært utrolig bra i år. Folk har stått på for å få klubben på beina 
etter krisen i høst. Takk til alle ildsjeler!!! 

Klubbmøter og åpne møter. Det har jevnlig blitt arrangert klubbmøter og åpne kvelder på Mack-kjelleren i 
løpet av året. Det har vært lysbilder og foredrag fra: Sjur Nesheim, Stein Tronstad, Anne Marthe Limstrand, 
Tor-Espen og Hilde Lynum, Iver Martens og Mikael Frogum, Mårten og Synne Blix, er det noen vi har glemt? 
Det har vært bra oppmøte på klubbkveldene. 

8. Konkurranser 

I januar arrangerte TKK NNM og Norges-cup i hallen og på Kraft. I juni var det buldrekonkurranse i det nye 
buldrerommet, og i november hadde vi regional klatrekonkurranse med stor oppslutning både fra lokale 
klatrere og folk fra resten av Nord-Norge. Konkurransen var med topptau søndag og buldring lørdag, og det 
ble konkurrert i klassene lett, middels og vanskelig i damer og herrer. Dette var en veldig bra form for 
konkurranse, sosialt og sportslig, og ga stor inspirasjon for videre klatring. 

I alt 6 TKK klatrere stilte i NM i vår med mer eller mindre gode resultater. Anne Marthe Limstrand har vært 
med på 2 Norges-cuper i høst, mens Marianne Brodersen og Jan Erik Paulsen har vært med på en. 

9. Regionssatsing, moderklubb 

Tromsø Klatreklubb har blitt utvalgt av Norges Klatreforbund til å være moderklubb for regionssatsing. Det 
forplikter oss til å arrangere treningssamlinger og konkurranser for alle klubbene i Nord-Norge mot 
godtgjørelse fra NKF. Konkurransen i november var en del av dette arbeidet. 

10. Klatrehytta 

Hytta har ikke hatt alt for mye besøk, men noen har likevel vært der innimellom. Hytta er for øvrig i ok stand, 
og vi har fått en nye parafinovn der oppe. Har fått flydd opp ved med hjelp fra helikopter i forbindelse med 
Alpin fjellredningsgruppes øvelse. 

11. Uteklatring 

Kalk og gummi har borret nye ruter i Ersfjord. 

Mårten Blix og Bjørn Krane har gått Krumtappen første gang i fri (?). To trøndere har gått en ny rute i 
Blåmannen Nordvegg som heter "Livet under kniven". Det har vært stor aktivitet spesielt i Ersfjorden i løpet 
av en lang og fin høst. I tillegg har mange fra TKK vært rundt i verden og klatret. 



 

 

 

 
 
 


