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1. Styrets sammensetning 
Styret i Tromsø klatreklubb bestod i 2016 av følgende: 
Leder: Eirik Birkelund Olsen 
Nestleder: Tord Maximus Lund Hansen 
Styremedlem: Jorunn Andrea Skjelvareid 
Styremedlem: Martine Amalie Myreng 
Styremedlem: Lise Hansen Skåren 
Styremedlem: Vilde Holtmoen (fratredde vara og gikk til styremedlem 09.09.16) 
Varamedlem: Stein Tronstad 
Varamedlem: Per Harald Barkost (fratredde styremedlem og gikk til vara 09.09.16) 

2. Medlemstall i 2016 
Ved utgangen av 2016 hadde klubben 795 betalende medlemmer. Tallet innbefatter 
medlemmer registrert med betaling i minidrett.no, og medlemmer som har betalt 
kontingent, men ikke registrert seg på minidrett.no. 
 
01.01.16 - 31.12.16 795 personer / 379 kvinner og 416 menn 
 
Oversikt over klubbens idrettsregistrering hos Norges Idrettsforbund. 

Kjønn Kvinner Menn Totalt 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-   

Medlemmer 7 28 27 61 256 2 20 36 75 283 795 
 
I løpet av 2016 merket vi en fortsatt økning i antall aktive medlemmer og pågang i 
klatreanlegget. Både tauhall og buldrerom er, i kjernetiden, presset til det ytterste av sin 
kapasitet. Det er gledelig å se at klatring som sport og fritidsaktivitet er i stadig 
fremgang, noe som igjen viser at jobbing mot nytt klatreanlegg er noe som bør være 
prioritert øverst i Tromsø klatreklubb. 

3. Verv og representasjon 

3.1 Klubbmedlemmer med verv i Norges Klatreforbund: 
Ole Morten Olsen – Styremedlem i NKF (gjenvalgt) 
Stein Tronstad - President i NKF (nyvalgt) 
Helle Langhaug - Nestleder i valgkomiteen for NKF (avtroppende) 
Eirik Birkelund Olsen- Varamedlem i valgkomiteen for NKF (nyvalgt) 

3.2 Årsmøte Troms Idrettsråd 
16. mars 2016, representanter: 
Eirik Birkelund Olsen 
Tord Maximus Lund Hansen 
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3.3 Klatreting Norges Klatreforbund 
15.-17. april 2016,  representanter: 
Eirik Birkelund Olsen 
Martine Amalie Myreng 

3.4 Fjellsportkonferansen 
11.-13. november 2016, Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum, deltakere fra 
Tromsø Klatreklubb: 
Jørgen Haug Myhr 
Viktor Engelhardt 

3.5 Sak fra klatretinget 2016, økt medlemskontingent 
Medlemskontingent for klatreklubber til Norges klatreforbund ble økt betydelig på 
Klatretinget 2016 for de større klatreklubbene. Tidligere har klubben betalt 3500,- 
kroner, i den nye ordningen betaler klubben kontingent tilsvarende 20,- per medlem 
basert på idrettsregistreringen. Det betyr at TKK vil betale 15900,- i 2017.  

3.6 Urettmessig håndtering av Tromsø Klatreklubbs tingdelegater 
Ved det ekstraordinære Klatretinget 5. november 2015 ble Tromsø Klatreklubbs 2 
representanter fratatt sin representasjonsrett like før tinget. Klatreklubben kunne ikke 
se denne avgjørelsen hadde hjemmel i Norges Klatreforbunds lov og sendte 14. mars 
2016 et klagebrev til Norges Idrettsforbund v/idrettskretsen og Norges Klatreforbund. 
Brevet “Urettmessig håndtering av Tromsø klatreklubbs tingdelegater fra Norges 
idrettsforbund og Norges klatreforbund” kan leses i klubbens dokumentarkiv. 
 
NIF har sett på saken, og publiserte 15. juni 2016 en veileder som beskriver hvem som 
er omfattet av § 2-6 og §2-7, og hvilke konsekvenser det har at man ikke er valgbar. 
Denne presiseringen støtter Tromsø Klatreklubbs sak, og synliggjør at lovverket ikke var 
tolket av NKF eller idrettskretsen etter NIFs intensjon og lovutvalgets tidligere uttalelse.  
 
Vi takker Idrettsforbundet for at de har presisert hvordan lovverket skal tolkes, og anser 
dermed denne saken som avsluttet. 

4. Hovedtemaer i 2016 

4.1 Nytt klatreanlegg, Nordveggen 
Klatreklubben er godt inne i prosessen med å få ferdigstilt nytt klatreanlegg på 
Templarheimen. Status for arbeidet i 2016 er redegjort for i eget vedlegg, “Nordveggen, 
informasjonsskriv til årsmelding 2016”.  
 
Styret ønsker å takke alle som har bidratt i dette arbeidet i 2016. Nordveggen har blitt 
klubbens hovedprosjekt for fremtiden, og vi oppfordrer medlemmene våre til å vise like 
stor entusiasme videre fremover.  
 

4.2 Utstyrsinvestering i klatrehallen 
I løpet av 2016 har Tromsø Klatreklubb investert i oppgradering av utstyr og system i 
klatrehallen. At klatrehallen skal være godt utrustet til aktivitetene vi driver har vært et 
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prioriteringsområde hele året. Det har vært skiftet tau, slynger samt kjøpt inn store 
mengder klatretak. I tillegg har vi kjøpt inn klatrestativ for de minste, som kan benyttes 
ifm familieklatringen. 
 

4.3 Renovering av buldrerom 
Pvc-duken i buldrerommet har i den senere tid båret preg av stor bruksfrekvens. Et par 
større rifter ble lappet, med greit resultat. Etter å ha tatt en gjennomgang blant klubbens 
medlemmer, samt fått gjennomslag hos styret, ble det besluttet å renovere deler av 
buldrerommet. Det ble besluttet å pusse en andel av veggene og få disse malt, samt skifte 
pvc-duk. Begge jobber ble bestemt utført med oppstart rett på nyåret. I forkant av denne 
renoveringen, ble det i desember bygget en kalkstasjon samt et nytt stativ for pullups og 
trening med fingerboard.  

5. Regnskap og budsjett 
Se vedlegg. 
 
Regnskapsåret 2016 viser et overskudd på 521039,71 kr. I forhold til budsjett skiller 
spesielt treningsavgift for juniorgrupper og inntekt fra medlemskontingenter seg ut 
positivt. På høsten 2016 vedtok styret å bruke en del midler på reparasjon og 
vedlikehold av buldrerommet på tross at det ikke var satt opp budsjett for dette i 2016. 
Dette er synliggjort i egen konto i regnskapet. Se forøvrig noter til regnskapet. 

6. Drift av klatreklubben 

6.1 HMS og sikkerhet 

Rapporter om uønskede hendelser 

Klubbens digitale rapporteringssystem er tilgjengelig for alle medlemmer av Tromsø 
klatreklubb, samt brukere av klubbens anlegg og klatrefelt i området. I løpet av 2016 
kom det inn 7 rapporter.  
 
I juni i 2016 fikk klubben inn rapport om at det hadde rast ned store steiner i 
Kattfjordsvaet. Viktor Engelhardt fikk med seg hjelp og reiste ut og befarte området, 
samt snakket med grunneier. Like etterpå ble området ryddet og feltet igjen erklært som 
trygt for klatring. 

Utskifting av slynger i tauhallen 

Det ble i 2016 startet en prosess med å skifte ut samtlige slynger i tauhallen. Vi har kjøpt 
inn det som trengs av slynger pluss et parti karabinere der det måtte behøves å skiftes. 

HMS-samling 

25. november gjennomførte vi HMS-samling for alle instruktører, trenere og 
klatrevakter. Samlingen ble holdt i 2.etasjen på Flyt, og hadde førstehjelp som tema. 
Aslak Lima Braut stilte opp som instruktør, og gjennomgikk både grunnleggende og mer 
klatrespesifikk førstehjelp. Temaet ble valgt etter ønske fra instruktører, noe vi kommer 
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til å fortsette med i framtidige HMS-samlinger. Tilbakemeldingene fra deltakerne var 
positive, og et økt fokus på førstehjelp er noe vi tar med oss videre. 
 

6.2 Personell 
Klubben har ingen faste ansatte, men har lønnede trenere på juniorgruppene samt 
ad-hoc instruktører på klatrekursene og enkelte oppdrag for eksterne grupper. 

6.3 Innkjøp 
Også i 2016 ble det kjøpt inn store mengder klatretak til både tauhallen og 
buldrerommet. Det har vært en langsiktig plan i tauhallen, der hver grad har hatt sine 
farger, slik at man enkelt skal kunne skille rutene fra hverandre. Dette har nå blitt 
gjennomført og dermed gjort rutesetting enklere å organisere i tillegg til at muligheten 
for forvirring i klatreveggen har blitt redusert. 
På grunn av fortsatt økt pågang i klatrehallen har tauene blitt byttet ut 2 ganger i løpet 
av 2016. 

6.4 Dugnadsinnsats 
Dugnadsinnsatsen er fortsatt en grunnleggende del av driften av klatreklubben. I 2016 
hadde vi flere store samt et par mindre dugnader der det ble satt ruter i tauhallen og på 
buldrerommet. For en del av dugnadsarbeidet som utføres i klubben, er det avtalt at 
medlemmene får sesongkort for sin innsats. Det ble her delt ut totalt 56 sesongkort for 
dugnadsinnsats i form av deltagelse på familieklatring, klatrevakt, renhold, nettgruppa 
og styrearbeide. 

6.5 Rutesetting 

Tauhallen 

Det ble organisert 2 store rutesetterdugnader i hallen i 2016 der hele vegger ble skrudd 
om. I januar ble hele hallen satt til polarcup og i september ble sørveggen satt på nytt. En 
del ruter ble stående nesten hele 2016, men det kom opp mange nye ruter ved flere 
mindre rutesettersammenkomster. På det meste var det over 50 ruter i tauhallen 
samtidig. 

Buldrerommet 

September startet med en god dugnad i buldrehallen med nedskruing og vasking av alle 
tak, samt oppskruing av nye ruter. Vi har ikke fortsatt med organisert skruing hver 
torsdag, men har fra oktober 2016 arrangert buldrecup med tilhørende omskruing av 
ruter i buldrehallen. Dette ble gjort hver første torsdag oktober, november og desember. 
Tiltaket har ført til at vi har opprettholdt en god dynamikk av ruter i buldrerommet, noe 
vi også har fått gode tilbakemeldinger på fra medlemmer. I det siste har det blitt lagt 
mer vekt på at erfarne rutesettere tar hovedansvar og får fritt spillerom til å sette opp 
nye ruter (har blant annet tilgang til bakrommet), mens nye/uerfarne og får hjelp av 
dem som kan. Dette vil vi følge mer opp i det neste året, slik at vi sikrer en viss kvalitet 
på rutene og holder orden i rommet.  
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6.6 Informasjonsflyt 

Hjemmeside 

Hjemmesiden vår, www.tromsoklatring.no, er primærkilde til klubbinformasjon.  

Informasjonsskjermene 

Skjermene i klatrehallen har blitt en hovedkilde til oppdatert informasjon i klatrehallen. 
Ukeplan, kommende kurs og generell informasjon blir nå distribuert via skjermene, og 
når medlemmene godt da de ikke må lete opp den mest relevante informasjonen via 
internett. 

Facebook 

I 2016 har vi også fått bedre informasjonsflyt til medlemmene våre via facebook, der vi 
nå har en egen TKK-side (page) og samt et “medlemsforum” (group) for diskusjoner og 
forespørsler. Klubbens facebookside fungerer som en sekundærportal til informasjon fra 
klubben. 

7. Aktiviteter i klatrehallen 

7.1 Treningsgrupper for juniorer 
Det er stadig stor interesse for treningsgruppene. Alle treningsgruppene har vært fulle 
med lange ventelister, og det har vært nødvendig å stenge ventelistene for ytterligere 
påmeldinger. Treningstidene er beholdt, med unntak av at topp2 har fått utvidet sin 
treningstid med en halv time. Nytt av året er at vi har leid squashbane 2 slik at 
treningsgruppene disponerer denne i tillegg til klatreveggen under treningene. 
 
Topptaugruppe 1 og 2 har 10 deltakere hver, det samme har Ledgruppe 2. TET-gruppa 
har 5-6 deltakere. Det er venteliste på alle gruppene bortsett fra TET-gruppa, som 
rekrutterer nye deltakere fra Ledgruppe 2.  
 
I slutten av oktober ble det arrangert felles treningssamling for alle juniorgruppene. 
Klatrevegg og buldrerom ble reservert til formålet, i tillegg stilte TTK en tennisbane til 
disposisjon. Dyktige trenere i samarbeid med foresatte sørger for gode og varierte 
aktiviteter, samt påfyll av energi mellom slagene. På det meste hadde samlingen 24 
ivrige unge klatrere i aktivitet. Kort oppsummert var samlingen en braksuksess! En stor 
takk rettes til KSAT som sponset store deler av utgiftene i forbindelse med samlingen. 
 
Aktive trenere har vært Ingrid Nilssen,  Thomas Johansen, Madelene Langhaug, Solveig 
Sæbø, Ole Morten Olsen og Antonio Zerpa.  

7.2 Familieklatring 
Familieklatring er et lavterskeltilbud til barnefamilier i Tromsø. 
Så og si hver lørdag fra august til juni er det familieklatring fra kl 11 til 13, forutenom jul 
og påske.  
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På instruktørsiden har det vært flere som har vært aktive i flere år på familieklatringen, 
men det har også kommet til nyere instruktører i rekkene.  
 
Besøkstallene er mellom noen og 20 til nært 50 stykker hver gang. Til tider er det så 
mange deltagere at det er kø for å slippe til på taurutene.  
 
I november ble det kjøpt inn et eget klatrestativ beregnet for de minste deltagerne på 
familieklatringen. Fra november av leide vi en squashbane hver lørdag, der de minste 
kunne boltre seg med klatring på stativet, under oppsyn av sine foresatte. Dette var et 
veldig populært tiltak både hos store og små. 

7.3 Klatregruppa RettOpp 
Klatregruppa RettOpp har ni medlemmer som trener regelmessig hver torsdag. Det har 
også vært flere nye fjes innom gruppa i løpet av året. I sommer reiste seks av gruppas 
medlemmer til Bodø og klatret ute i forbindelse med Arctivity den 10. - 15. juli, et 
arrangement i regi av Valnesfjord helsesenter. Her var det ideelle forhold for gruppa, 
med enkel adkomst og ruter på alle nivå. Gruppa klatret sammen med instruktører både 
fra NKF og Bodø klatreklubb.  
 
Klatreåret 2016 ble avsluttet med julebord for gruppas medlemmer.  
 
Faste instruktører har vært Ingunn Birkelund Olsen og Ingrid Nilssen.  

7.4 Utekontakten 
Utekontakten er et populært tilbud til de ungdommene som er tilknyttet Utekontakten i 
Tromsø kommune. Antall deltakere på tirsdagsklatringen varierer fra 4 til 14, og totalt 
har det vært 251 besøk på de 39 klatrekveldene i 2016. Ungdommene blir fulgt av to 
ansatte fra Utekontakten i tillegg til to av våre instruktører. Anna Bjørn og Rebekka 
Steene har fulgt gruppen fast, men vi jobber med å få inn enda en instruktør på fast 
basis.  
 
Til oppstart på høsten kjøpte vi inn mye nytt utstyr til Utekontakten. Det ble kjøpt seler, 
sko, karabinere, bremser og kalkposer. 

7.5 Brattkortprøver 
I 2016 har det vært stor pågang for å få avlagt brattkortprøve. NKF innførte i samme 
periode nytt sikringskort, der applikanter kunne velge å gå opp til kun 
topptaukortprøve. Tromsø klatreklubb valgte å kun avholde brattkortprøve (også kjent 
som ledkortprøve en kort periode). 

7.6 Andre treningsgrupper og aktiviteter 

Barselbuldring 

På initiativ fra en av medlemmene våre, Hege Føsund Christiansen, ble det startet opp ei 
treningsgruppe for foreldre i barselpermisjon. Gruppa var selvgående og møttes på 
formiddagstid i buldrerommet. Babyer ble plassert med trygg avstand til fallende 
foreldre, som fikk jobbet med pumpen uten behov for barnevakt. Antall deltakere var 
rundt 5-8 stk av den klatrende sorten. I september opphørte aktiviteten i gruppa. 
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Klatring for asylsøkere 

Høsten 2016 ble det startet opp en treningsgruppe for asylsøkere. Det ble innvilget 
midler fra NKF til drift av gruppen, som hadde treningstid mandag formiddag. Deltakere 
ble rekruttert fra Hero Mottak Tromsø. Tilbudet ble tatt godt imot ved oppstart, men 
deltakermengden gikk gradvis nedover. Vi så oss nødt til å legge prosjektet på is etter ca 
to måneder, på grunn av for få deltakere. Mottaket ble også lagt ned i løpet av perioden, 
så en reoppstart av prosjektet vil kreve en ny rekrutteringsstrategi. 

Klatring for døvblinde 

Som et ledd i arrangementet ”møteplassen”, ei samling for døvblinde i regi av Norges 
idrettsforbund, ble det arrangert klatring  inne i klatrehallen. 6 deltakere fra ulike deler 
av Nord-Norge fikk prøvd seg i klatrehallen sammen med instruktører fra TKK og 
Håvard Lium fra NIF. Basert på uttalelser fra flere av deltakerne om at dette var noe de 
kunne tenke seg å fortsette med, er konklusjonen at arrangementet var vellykket.  

Yoga for klatrere 

Etter å ha mistet instruktøren på slutten av 2015, ble vi kontaktet av ikke mindre enn 2 
som kunne tenke seg å videreføre tilbudet om yoga for klatrere. Vi fortsatte å kjøre 
seansene på leid squashbane utover våren, men måtte gi fra oss tilbudet fra høsten av da 
vi ikke hadde instruktør lengre. 

Aktivitet og mestring 

Våren 2016 tok Tromsø klatreklubb igjen imot deltagere i forbindelse med Tromsø 
Idrettsråd. Tilbudet var veldig populært og ble gjennomført ved flere anledninger. 

Eksterne klatregrupper 

Tauhallen har blitt brukt aktivt av eksterne grupper fra skoler og andre institusjoner. 
Samarbeidet med disse har fungert veldig godt og klubben har stilt med instruktører der 
det har vært behov for dette. Flere grupper har stilt med egne instruktører og kun leid 
utstyr og halltid. 

8. Uteaktiviteter 

8.1 Klatresamlinger 

Isklatresamling på Medfjordvær, Senja, 26.-28. februar 

Med 43 deltakere, dobbelt så mange som i 2015, ble det en sosial og trivelig helg på ny 
plass. Denne gangen var det dessuten deltakere fra Lofoten, Bodø og Narvik med på 
samlingen. Lørdagen ble avsluttet med felles middag. Været var ikke det beste, men alle 
kom seg ut på tur, og det var likevel god stemning blant deltakerne. Også denne gangen 
fikk folk teste demoutstyr fra Petzl som var lånt fra Friluftsbutikken for anledningen. 

Buldresamling 2.-4. september  

Lørdag 3.11.2016 ble det arrangert buldre samling og en uformell klatrekonkurranse i 
Småbakkan. Konkurranseformatet var slik at man fikk poeng for de ti hardeste 
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problemene man gikk den dagen, i tillegg fikk man ekstra poeng for buldere man ikke 
har besteget tidligere. Vi antar at det var omtrent 70 stykker som møtte opp på 
samlingen, av de var det  omtrent 40 stykker som deltok på selve konkurransen. Etter 
konkurransen var det grilling og premieutdeling med premier fra Friluftsbutikken. 

Pinsesamling Lofoten 13.-17. mai 

Pinsesamling ble avlyst på grunn av usikkert vær og fordi endel tok turen til Lofoten 
helgen før for å delta på lanseringen av den nye buldreføreren for område.  
 

8.2 Uteklatringen i Tromsø 

Vedlikehold, ansvarsforhold for klatrefelt 

Det er også i år diskutert behov for rebolting av flere av klatrefeltene på Kvaløya. Det er 
besluttet at vi skal lage en oversikt over klatrefeltene og grunneierne av disse, og 
deretter vurdere behov og mulighet for å kunne gjennomføre et større 
reboltingsprosjekt i året/-ne som kommer.  

Buldring 

Det har som vanlig blitt besteget mange buldre på Kvaløya i løpet av sommerhalvåret. 
Av nye bestigninger finnes flere. Blant annet har Joel Frans har etablert omtrent 20 linjer 
fra grad 5+ til 7C i Ersfjorden. En oversikt over disse kan man finne på nettisiden 
27crags.com.  

Fjell-/alpinklatring 

9. juli 2016 rapporterte tidligere styreleder Thomas Meling gjennomført fribestigning av 
Arctandria på nordsiden av Blåmann. Nåværende styremedlem Per Harald Barkost var 
med som support på bestigningen. Flere Tromsø klatrere fulgte spent med på deres 
oppdateringer gjennom sommeren og vi gratulerer med en solid klatreprestasjon.  

Navnsetting fjelltopper på Kvaløya 

Klatreklubben sendte forslag på nye navn til fjelltopper på Kvaløya til Statens Kartverk 
den 14. august 2016. Det er fjelltoppene rundt klatrehytta og Hollenderan som ikke har 
blitt tydelig navngitt av kartverket tidligere, og vi er derfor spurt om å komme med 
innspill. Klatreklubbens forslag følger navnene som brukes til vanlig i klatremiljøet, og 
forslaget kan leses i vårt dokumentarkiv.  
 

8.3 Hytta 
Hollenderhytta er blitt oppgradert ytterligere et hakk etter at den fikk nytt tak i 2015. I 
2016 var det fasadens tur, da alle de gamle, vær- og vannbitte småvinduene ble skiftet ut 
(storvinduet er byttet tidligere). Igjen var det Colin Carver og Joel Frans som gjorde 
utmerket arbeid. 
 
Besøket på hytta har vært på det jevne; ikke lenger noen trengsel, bare akkurat mange 
nok til at det alltid er hyggelig å komme opp dit. De fleste av gjestene holder god orden 
rundt seg, men noen få mangler omtanke til å rydde for nye gjester før de hiver seg i 
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klatring. Hytta er blitt forsynt med gass til primusen og noe parafin til ovnen, mens kos 
med fyr i den andre ovnen forutsetter vedbæring til eget bruk. 

9. Konkurranser 

9.1 Lokale konkurranser 

Polarcup  

Tromsø klatreklubb arrangerte Polarcup den 16. januar 2016. Denne konkurransen er 
en del av den regionale klatrecupen for Nordland, Troms og Finnmark. Konkurransen 
hadde 68 deltagere, og det var kalkede hender og stramme klatresko oppetter de fleste 
klatretak både i tauhallen og buldrerommet! Nesten halvparten av deltakerne var i 
barne- og juniorklassene. Tromsø klatreklubb har i år arrangert konkurransen for 11. 
gang, og har blitt en av tradisjonene i Nord-Norge og Tromsø klatreklubb.  

Buldrecup 

Som nevnt under pkt. 6.4 ble det avholdt en uformell og lavterskel buldrecup hver første 
torsdag i oktober, november og desember. Første cup fikk stort oppmøte, med mye 
aktivitet fra både nye og eldre medlemmer. De to neste cupene hadde noe mindre 
oppmøte, men vi har likevel fått gode tilbakemeldinger om at dette er noe medlemmer 
ønsker å ha med videre. Vilde Holtmoen og Andreas Grumstad har stått i spissen for 
organisering og gjennomføring, og ser på alternativer til hvordan vi kan organisere dette 
på best mulig måte. 

9.2 Konkurranseresultater 

Polarcup Tromsø 16. januar 

1. plass, damer, Birgit Helene Berg Nesheim 
1. plass eldre jenter, Anna Bjørn 
1. plass, herrer, Steinar Kolskog 
1. plass, eldre gutter, Åsmund Skulbru 
1. plass yngre gutter, Leo Chiba 
 
Det var totalt 45 deltakere fra Tromsø klatreklubb! 

Polarcup Narvik 29. oktober 

1. plass, herrer Eirik Birkelund Olsen 
 
Totalt 5 deltakere fra Tromsø Klatreklubb.  

Nasjonale og internasjonale plasseringer 

Det har i 2016 vært betydelig færre plasseringer i nasjonale og internasjonale 
konkurranser av representanter fra Tromsø klatreklubb. Brage Birkelund Olsen som har 
representert klubben siste årene har flyttet til Trondheim, og det har ikke vært noen 
som fylt hans sko i etterkant.  
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10. Klatrekurs 
 
Følgende kurs ble arrangert i 2016 i regi av Tromsø klatreklubb : 

● Nybegynnerkurs - 16 stk 
● Inne til ute - 2 stk 
● Klatreleder Inne - 2 stk 
● Innføring i kameratredning -  Avlyst grunnet for få påmeldte 
● Kameratredning - 1 stk 
● Tradkurs 2 dager -  1 stk 
● Tradkurs 5 dager - 1 stk 

 
Alle innekurs var så godt som fulltegnet. Alt i alt har innekursene vært en stor suksess 
også i år, de aller fleste kursene var så godt som fulltegnet. Det er gjennomført 2 
klatreleder inne kurs der de fleste av deltakerne fikk bestått kurs - flere har i ettertiden 
vært aktive som instruktører i klubben. Sommeren 2016 gjennomførte vi inne til ute 
kurs, et 2 dagers tradkurs, et 5 dagers tradkurs samt kameratredning ute. Utekursene 
var veldig populære, spesielt kameratredningskurset hadde svært lang venteliste. Dette 
bør også gjennomføres våren 2017. Vi skulle i utgangspunktet arrangere innekurs i 
kameratredning i begynnelsen av desember 2016, dette kurset ble dessverre avlyst da 
det kun var én påmeldt deltaker.  

11. Sosiale arrangementer 

11.1 Årsfest 
 
Årsfesten ble avholdt fredag 4.november. En meget vellykket kveld, hvor 95 klatrere tok 
turen til Løkta. Johan Sward stod i spissen for matlaging, og resten av organiseringen 
gikk som smurt med hjelp fra en ivrig fest-komitè: Patrick Scholl, Sandra Gjerde, Linda 
Haaland, Solveig Sæbø, Brynjar Bjørklund, Eric Brattli, Steven van Djick, Vilde Holtmoen, 
Tord Lund Hansen og Andreas Grumstad. Friluftsbutikken sponset med premier til 
limbokonkurranse, samt trekkepremier. 

11.2 Enkle sosiale sammenkomster 

Klatrekveld på Friluftsbutikken 

Fredag 15. januar ble medlemmer av Tromsø klatreklubb invitert til Friluftsbutikken, 
der Ola Richardsen viste bilder og fortalte historier fra Peru og Stein Otto Ingebrigtsen 
slo til med 20% avslag på alle varer. 

Vaffelklatring 

Det ble ved et par anledninger arrangert vaffelklatring på søndager i klatrehallen. Gratis 
vafler og kaffe/te var som alltid et populært innslag. 
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Kick-off verbalklatring 

Onsdag 24. august møttes vi på Flyt for sesongstart på inneklatringen og slarving om alle 
bragder som var gjennomført i løpet av sommeren. Det dukket opp både gamle kjente og 
nye spente fjes.  

Reel Rock 11 

«Reel Rock 11» ble arrangert 15.11. på Verdensteateret. Billettene ble utsolgt, og det ble 
en vellykket kveld. Bidragsytere utenfor styret: Gabrio Frantzen og Kristin Andreassen. 
Friluftsbutikken sponset med hyggelige trekkepremier. 

12. Vedlegg 
Resultatregnskap for 2016 
Balanse for 2016 
Budsjett for 2017 
Nordveggen, informasjonsskriv til årsmelding 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne av styret i Tromsø Klatreklubb 
 
Eirik Birkelund Olsen 
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