
Årsmelding 2002 
1. Styret 

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder: Berit Berg 

Kasserer: Lars Småbrekke 

Styremedlem: Grete Jakobsen 

Styremedlem: Jan Erik Paulsen 

Styremedlem: Kjersti Eeg Skudal 

Styremedlem: Marius Martenson 

  

2. Stein & Stegjern og hjemmesiden 

Stein & Stegjern har dessverre ikke kommet ut i løpet av 2002. Aktuell informasjon er i stedet publisert på 
hjemmesiden til Tromsø klatreklubb. 

  

3. Kurs 

TKK har i løpet av året arrangert 11 kurskvelder i klatrehallen. Det var varierende frammøte, og noen kurs 
var fulle. 

  

4. Samlinger 

Det ble arrangert en samling med tema kameratredning i Grøtfjorden. Stein Tronstad var kursleder. 

  

Instruktører fra TKK har deltatt på samlinger i Hammerfest, Skjold/Bardufoss og Kirkenes. 

  

Det er gjennomført en regionsamling i Lofoten, og en jentesmaling i Ersfjorden. 

  



I forbindelse med NC/NMM ble det arrangert en nasjonal treningssamling med Arnauld Petit som instruktør. 
Dette var meget lærerikt og inspirerende, og det var en fin ramme rundt hele arrangementet. 

  

5. Konkurranser 

TKK har arrangert NC, NMM, en regional topptau konkurranse, to lokale buldrekonkurranser og en topptau 
konkurranse for barn og ungdom. 

  

6. Konkurranseresultater 

Marianne B. Brodersen vant juniorklassen i NM, ble nr. i nordisk mesterskap og vant NMM i seniorklassen. 

  

7. Aktiviteter i hallen 

Det har vært en stor økning i aktiviteten i hallen. Det ligger en stor utfordring i å spre aktiviteten til ulike 
grupper over større deler av åpningstiden slik at alle får best mulig utbytte av treningen. 

  

Det er gjort en utrolig innsats med å skru nye ruter, spesielt i tiden etter NC. Det er nå om lag 30 
fargekodede ruter i alle vanskelighetsgrader, og hallen framstår nå mer komplett enn noen gang tidligere. En 
stor takk til ildsjelene med umbraconøkler! 

  

Det har vært arrangert familieklatring stort sett hver lørdag i periodene januar - ultimo mai, og ultimo august – 
medio desember. Familieklatringa har vært godt besøkt, og klubben har fått mange nye medlemmer 
gjennom dette tilbudet. Dette tilbudet har også vært et fint ansikt utad for klubben. 

  

Juniorklatringa har vært med på å rekruttere mange nye medlemmer, og har generert stor aktivitet. Noen 
foreldre har stilt opp for å delta i sikring, men det har gått med mye tid for instruktørene til å sikre 
nybegynnere. Denne satsningen krever bedre oppfølging av dem som har kommet forbi nybegynnerperioden 
dersom vi skal klare beholde dem i klubben. 

  

Det har utviklet seg et fint jentemiljø på torsdagskveldene. 

  

Det har vært økende aktivitet i buldrerommet, spesielt etter at veggen på NFH ble stengt. 

  



Det er mange ulike grupper som har leid tid i hallen i løpet av året. Dette gjelder for eksempel politiet, 
Utekontakten og Tromsklinikken. 

  

8. Norges Klatreforbund 

Stein Tronstad og Christopher Brodersen er styremedlemmer i NKF, mens Are Mellem er varamedlem og 
har hatt ansvar for å utarbeide retningslinjer for ”grønt kort”. 

  

Anne Marte Limstrand og Christopher har vært utøver- og trenerkontakter for landslaget i 2002. 

  

TKK har fungert som moderklubb i regionen. 

  

9. Deltakelse i prosjekter 

TKK ble som en av fem klubber tatt ut til å delta i prosjektet ”Storby Tromsø”. Gjennom dette prosjektet har 
det blitt gitt tilbud om klatring til ulike brukergrupper. I tillegg har TKK deltatt på et rusfritt 
ungdomsarrangement der flere hundre ungdommer deltok. Dette engasjementet har til tider vært meget 
arbeidskrevende, men det har også gitt betydelige inntekter tilklubben. Spesielt Berit har lagt ned mye tid på 
dette. Prosjektet har gitt oss kontakt med mange nye brukergrupper, og har gitt gode kontakter innenfor det 
politiske miljøet. 

  

10. Klatrehytta 

Det er kjøpt ny ytterdør til klatrehytta, samt nye gassflasker til ovnen. 

  

11. Nytt klatrefelt og nye ruter 

Pål Jakobsen har vært pådriver for tilrettelegging av et nytt klatrefelt ovenfor Bellvika. Det er boltet en 2-3 
nye ruter i Ersfjorden, og det har vært stor buldreaktivitet på Småbakkan. 

  

12. Utstyr 

TKK har kjøpt 12 par sko, nye tau og diverse ”hardware”.  I anledning NC/NMM ble klubben sponset med 
mange nye klatretak fra Stibolt AS. 

  



13. Annen uteklatring 

Medlemmer fra klubben har gjort fremragende prestasjoner gjennom førstebestigninger på Grønland. Ellers 
har det vært representert i Thailand, diverse greske øyer, Spania, Frankrike, Australia og New Zealand. 

  

14 Klubbmøter 

Det har vært arrangert to klubbmøter. På det siste møtet viste Grønlandsfarerne bilder, noe som var meget 
populært. 

  

15. Økonomi 

Klubben har en meget anstrengt økonomi der nesten alle inntektene går med til å betale husleie og betjene 
lånet på klatreveggen. TTK har gått med på å fryse husleien på 2002 nivå dette året, samt innrømmet 
ytterligere reduksjon av husleien i sommermånedene. 

  

Styret vil takke alle som har deltatt i dugnader, regelmessig som instruktører og annen frivillig innsats i året 
som har gått. Uten denne store innsatsen ville situasjonen for TKK vært meget vanskelig. 

 

 

 
 
 


