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1. Styrets sammensetning
Styret i Tromsø klatreklubb bestod i 2020 av følgende:

Leder: Viktor Engelhardt
Nestleder: Torgeir Esaiassen (trakk seg fra sitt verv 11.03.2021)
Styremedlem: Eivind Johnsen
Styremedlem: Henriette Riley
Styremedlem: Jeanette Skoglund
Styremedlem: Tord Lund Maximus Hansen
Styremedlem: Rebekka Jastamin Steene
Varamedlem: Renate Myrvang
Varamedlem: Eivor Meisler
Ungdomsrepresentant: Jørgen Riise

2. Medlemsutvikling i 2020

2.1 Medlemstall

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 50 92 162 458 6 73 102 198 564 1712

2.2 Æresmedlemmer

● Peter Wessel Zapffe (1987-1989)
● Ben Johnsen (2006-->)
● Svein Smelvær (2007-->)
● Sjur Nesheim (2017-->)

3. Verv, representasjon og oppmerksomheter

3.1 Klubbmedlemmer med verv i Norges Klatreforbund
Stein Tronstad, president
Eirik Birkelund Olsen, styremedlem

3.2 Andre verv
På UIAAs generalforsamling den 24.10.2020 ble Stein Tronstad valgt inn som
representant i UIAAs Management Commitee.
Ole Morten Olsen er dommer på internasjonalt nivå (IFSC Judge)



3.3 Klatretinget
På klatretinget 29.08.2020 deltok Rebekka J. Steene og Eivind Johnsen for TKK.

3.4 Andre verv og ansvarsområder i klubben
Per Kyrre Larsen - RettOpp
Helle Langhaug - Familieklatring
Stein Tronstad - Drift av klatrehytta
Johan Nils Swärd - Medlemsblad
Patrick Stoll - Klatrefører

4. Hovedtemaer i 2020

2020 ble det første hele året med tilgang til vårt nye anlegg. Dessverre ble driften av
klubben kort tid etter årsmøte møtt med utbrudd av Corona-pandemien som har gitt og
fremdeles gir en del utfordringer for klubben, medlemmer og hele samfunnet.
Til tross for en uforutsigbar situasjon har klatreaktiviteten i Tromsø vært høy den tiden
der mulighetene for inneklatring har vært til stede. Uteaktiviteten har også vært høy.

Det er påbegynt en prosess for å formalisere og tydeliggjøre arbeidet mellom styret i
Tromsø klatreklubb og styret i Tromsø klatresenter AS.

Det ble også fattet et styrevedtak av mer prinsipiell karakter for konkurransestrategien
framover for å skape forutsigbarhet og for å ivareta potensiale for vekst i ungdoms- og
konkurransemiljøet. Planen, som er utarbeidet i samarbeid med representanter fra
foreldre til deltakerne på ungdomsgruppene, i perioden 2021-2023 er å arrangere 1
nasjonal konkurranse (NC/NM), 1 Polarcup, 1 klubbmesterskap eller en ekstra Polarcup
og minst 2 lokale buldrejam. I tillegg bør det jobbes for å innpasse eventuelle
internasjonale konkurranser.
Arrangering av konkurranser må skje i tett samarbeid med styret i TKS og daglig leder.

Etter at fokuset de senere årene har vært på å etablere nytt klatresenter og å strukturere
konkurranser og den organiserte aktiviteten bør et frampek mot 2021 og videre peke på
en økt satsning på å fremme uteaktivitetene.

5. Regnskap og budsjett
Se vedlegg.

Regnskapsåret 2020 viser et årsresultat på kr 453 880,66. I forhold til budsjett er det
kommet nye regnskapsposter ifm dugnadssalg i juniorgruppene. Regnskapsåret 2020
ble også spesielt i forhold til budsjett pga coronaepidemien. Etter anmodning fra
årsmøtet valgte styret å inngå avtale med eksternt regnskapsfirma (Sparebank1
Regnskapshuset Nord-Norge AS) for bistand ifm regnskapsføring. Se forøvrig noter til
regnskapet.

https://docs.google.com/document/d/1cwv25NX6muTdRDdGiKguSeCgiBBqFrK_Db90EaZGYP8/edit#heading=h.ih6dktvihkl2


6. Drift av klatreklubben

6.1 HMS og sikkerhet

Rapporter om uønskede hendelser
I NKF/ NF sin ulykkesdatabase er det kun rapportert en (1) ulykke ute i 2020. Dette
skjedde på Baugen. Vi vet at en utenlandsk klatrer i tillegg var involvert i et ulykke
sommeren 2020, men denne synes ikke å ha blitt rapportert inn.
I samme databasen er det rapportert 6 ulykker for inneklatring i 2020.

Antidoping
Arbeidet med å få TKK resertifisert som ren idrettslag etter NIF sin norm er ikke
gjennomført, men er en viktig post for det kommende styre siden dette er et formelt
krav for å kunne gjennomføre nasjonale konkurranser.

6.2 Personell
Her har det ikke vært noe forandring for 2020. Klubben har fortsatt ingen faste ansatte.
Vi lønner trenere på våre faste treningsgrupper, samt ad-hoc instruktører på klatrekurs,
på timebasis. Etter innflytting i nytt klatreanlegg har antall treningsgrupper, og dermed
antall trenere, økt. Til gjengjeld engasjerer vi færre instruktører til kurs fordi vi ikke
lenger holder grunnkurs, da Tromsø Klatresenter har overtatt ansvar for disse kursene.
Når det gjelder arrangementer og oppgaver utover dette utføres arbeid for klubben på
dugnad.

6.3 Sponsorer og samarbeidspartnere
TKK har i 2020 fått 5000 kr fra Statsskogstiftelsen.

Vi har inngått en ettårig sponsoravtale med Coop Nord som dekker anskaffelse og trykk
av klubbklær til deltakere på treningsgruppene.

Videre har vi videreført samarbeid med Friluftsbutikken og City to Summit der
medlemmer av Tromsø klatreklubb kan benytte seg av medlemsrabatter.

6.4 Informasjonsflyt
Styret har enda en jobb å gjøre med å sikre god og jevn informasjonsflyt til alle
medlemmer. Stort sett fungerer dette bra med de kanaler vi har til rådighet, men
kommunikasjonen og oppdateringene kunne til fordel vært mer fortløpende og
samordnet. Ikke alle medlemmer har en facebook-konto, eller har oppdatert
e-postadresse i “minidrett”. Derfor oppfordres styre til å sende ut informasjon bredt til
alle medlemmer der det er mulig.
Etter at vi flyttet inn i et stort klatresenter er “jungeltelegrafen” som tidligere har holdt
til spesielt rundt vårt gamle buldrerommet, ikke vært like godt å høre.



Hjemmeside
Mye av den aktuelle informasjonen er flyttet til området TKK disponerer under domenet
til tromsø klatresenter. Det meste av funksjonaliteten er bra og oppdateringer skjer med
jevne mellomrom.

Facebook
Facebook har vært og er en viktig kanal. TKK driver sin egen side og har også en
medlemsgruppe samt en gruppe som er forbeholdt kjøp/ salg av klatre- og
klatrerelatert utstyr.

Spond
For kommunikasjon med deltakere og foresatte på våre barne og ungdomsgrupper
bruker vi appen spond. Appen er et godt verktøy for effektiv kommunikasjon og
informasjonsformidling, og benyttes også til beskjeder trenerne imellom.

7. Klubbens aktiviteter i klatrehallen

7.1 Treningsgrupper for juniorer
For treningsgruppene bød 2020 på utfordringer i form av periodevis nedstegning av
aktiviteten, avlysning av konkurranser og begrenset mulighet til å gjennomføre felles
samlinger, avsluttninger ol. Men likevel har aktiviteten i klubbens treningsgrupper
fortsatt å øke. Iløpet av året startet vi tilsammen tre nye grupper. Det er stadig stor
interesse for treningsgruppene, og vi har hele året hatt venteliste på mellom 90 og 130
stykk, og jobber kontinuerlig med å bedre tilbudet ytterligere.

Topp-gruppene er det naturlige stedet å begynne for ferske klatrere. I 2020 har vi gått
fra fire til seks grupper, med 12 deltakere på hver. Her har fokus vært på lek, klatreglede
og innlæring av sikring.
Led-gruppene rekrutterer i hovedsak fra Topp-gruppene. Her har vi gått fra to til tre
grupper à 12 deltakere i 2020. (Etter årsskiftet 2021 har det kommet igang en fjerde
Led-gruppe.) På disse gruppene tar vi ett steg opp fra nybegynnernivå og har mer fokus
på at deltakerne skal trene og utvikle klatreferdighetene videre, samtidig som de fortsatt
har det gøy med klatring.
TET er gruppa for de som vil trene seriøst og målrettet, og gjerne satse mot
konkurranser. I 2020 var det 10 deltakere på denne gruppa. Vi er i prosessen med en
gradvis overgang til at dette skal bli en ren konkurransegruppe.
RettOpp jr er gruppa for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Her har vi hatt 4-5
deltakere i 2020, men rekrutteringa er litt vanskeligere enn til de øvrige gruppene og vi
har fortsatt god plass til flere ivrige klatrere.

I budsjettet for 2020 ble det etter vedtak på årsmøte satt av 50000kr for gjennomføring
av uteklatreaktiviteter for treningsgruppene før sommerferien. Pga den pågående
pandemisituasjonen ble dette tiltaket etter nøye vurdering med trenere og aktuelle
instruktører ikke gjennomført.



Aktive trenere har vært Einar Engstad, Synne Øvervatn Madsen, Gunn Stabell, Anja
Stabell, Jørgen Rise, Lea Lipphardt, Clara Anna Zweigel, Eline Tøssebro Martinussen,
Christoffer Martinsen, Øystein Thorvaldsen, Sussi Lagerström, Anna Bjørn, Anna
Henriksson, Thea Myrvang Johnsen, Hanna Bähr, Karen Oda Hjort Minde Dundas, Brage
Birkelund Olsen, Jenny Mortensen, Sunniva Johnsen, Johan Breivik, Helle Langhaug, Deni
Aktemirov, Sigve Elstad, Rebekka J. Steene, Aniek Lith og Antonio Zerpa.

7.2 Familieklatring

Familieklatringa fortsetter sitt virke, nå er det vel snart 20 år siden den startet.
De siste årene har vi hatt en fast gjeng med instruktører som stiller opp hver lørdag kl
10 i kursrommet. For å ta imot alle barn som ønsker å klatre og alle foresatte/voksne
som er sammen med dem, som ønsker og lære seg å sikre barna.

Vi flyttet buldringen ned til veggene like ved Hula, da barnerommet måtte vike plass til
lovpålagt pauserom.

Noen lørdager er det akkurat passe med barn og voksne i kursrommet, sånn ca 15-20
stk, andre ganger er det meget flere og da må vi dele oss opp og ta buldreveggene mer i
bruk nede. Og så finnes det de lørdagene med nydelig vær ute og da er vi heldige om vi
har 5-6 klatrere hos oss på familieklatringa.

Instruktørene begynner å få god erfaring, og vi har instruktører fra 15 til 73 år.

Mange opplever familieklatringa som porten inn til mer organisert klatring og det gir
også ønske om å kunne ta brattkort.

Helle Langhaug har som alltid vært primus motor og stått for gjennomføringen av
familieklatringa.

7.3 Klatregruppa RettOpp

Klatregruppa RettOpp består i hovedsak av voksne medlemmer med synshemming eller
fysisk funksjonsnedsettelse. RettOpp har hatt 9 faste medlemmer i 2020, og trener
regelmessig hver torsdag.  Gruppa har opprettholdt sine treninger gjennom året så ofte
smitte situasjonen tillot dette. Utover de faste treningene i hallen har det dessverre ikke
vært noen turer/ aktivitet.

Instruktører i 2020 har i hovedsak vært Edda-Marie Rainer, Torgeir Blæsterdalen og
Sussi Lagerström.

7.4 Utekontakten
Også i 2020 har vi fortsatt samarbeidet med Utekontakten.
Utekontakten er et lavterskeltilbud for ungdom, i hovedsak rettet mot ungdommer
tilknyttet Utekontakten i Tromsø kommune. Her blir de introdusert til klatring som
aktivitet, og alle får utfordre seg på sitt nivå. På grunn av Corona har besøkstallet minket
drastisk. Likevel anser kommunen dette tilbudet for veldig verdifull for de som kommer
innom. På klatringen stiller kommunen med to ansatte fra Utekontakten i tillegg til to



instruktører fra TKK. Gabrio Franzen, Deni Aktemirov og Viktor Engelhardt har vært
klubbens instruktører på Utekontakten/ ungdomsklatringa i 2020.

8. Uteaktiviteter

8.1 Klatresamlinger
Isklatresamlingen var planlagt for mars 2020, men ble den første som måtte avlyses pga
utviklingen av Covid-19 situasjonen.
Andre samlinger ble ikke planlagt eller gjennomført pga smitte situasjonen.

8.2 Uteklatringen i Tromsø

Klatrefører
Arbeidet med onlineklatrefører under brattelinjer-paraplyen fortsetter. Her har Patrick
Stoll vært en sentral person for å samle trådene sammen med en knippe hjelpere.
Vi har fortsatt tau- og buldreinndelingen. Det har vært et prosjekt for å se om en kan
implementere også vinterklatreruter. Men dette er ikke publisert enda.

Vedlikehold, ansvarsforhold for klatrefelt
Høst 2020 ble det gjennomført et prøveprosjekt med Thomas Meling i spissen for å øke
bevissthet og kunnskap rundt bolting og vedlikehold av klatreruter. Her ble en knippe
engasjerte klatrere introdusert til de mange momenter dette medfører og planen er å
bruke denne “boltebanden” til å øke kunnskapen blant klubbens medlemmer framover
samt å ivareta oppgaver forbundet med vedlikehold av eksisterende ruter.
TKK mottok 5000,- NOK i støtte fra Statsskogstiftelsen for dette prosjektet.

Prosjekt bolteworkshop

Deltagere:
Kjersti Hervik
Patrik Stoll
Håvard Haukenes
Birgit Berg Nesheim
Einar Sissener Engstad
Sigurd Sælthun

7., 9. og 10. september dro disse 6 sammen med Thomas Meling til Lunheim og
Grøtfjordklumpan for å få en innføring i bolting og vurderingene rundt.

Generelle tanker,  av Thomas Meling
Mitt inntrykk er at dette var et vellykket opplegg. Vi fikk ikke noe særlig tid til å evaluere
grundig, så det kan vurderes å kontakte deltakerne for å høre med dem direkte. Vi
brukte et ettermiddager i ukedager da dette passet best for meg. Vi hadde kanskje hatt
godt av å ha minst en full dag i felt, da tiden går fort når man skal få med seg masse
utstyr, henge opp tau, vurdere ruter og bolter, for så å bore, pusse, lime osv.



"Piruett på kistelokket" fikk nye limbolter, inklusiv et eget snufeste i toppen.
"Ballettmester Andersens likkiste" fikk nye limbolter (unntatt nederst, men her er det
fine bolter fra før)
"Den norske Amerikalinje" fikk byttet ut sine to gamle bolter med nye limbolter.
"Streng diett" på Cornflakesveggen ble påbegynt rebolting, men rakk ikke mer enn å
borre de fleste hullene.

Nå har klatremiljøet i byen seks ivrige folk som har brukt litt tid på å sette seg inn i
bolting og rebolting. Noen av dem er mest gira på å bolte nye linjer, andre er gira på å
vedlikeholde eksisterende ruter. Forhåpentligvis vil dette bidra til at sportsrutene på
Kvaløya holdes i god stand. De uheldige som ikke fikk være med på kurset har fått vite at
de gjerne må kontakte de som deltok hvis de er gira på å være med på dugnadsarbeid.

I etterkant av workshopen har følgende ruter blitt tatt hånd om:
Nytt anker på "Prinsessa"
Nytt anker på "Buestrengen"
Nytt anker på "Slamtorsken"
Ny lav bolt på "Dingel Dangel"
Muligens er det også blitt gjort noe på "Steinbiten".

Buldring
Det ble planlagt og gjennomført en kloppedugnad i Småbakkan av ivrige sjeler blant
TKK sine medlemmer.

Fjell-/alpinklatring
Det har, som de siste årene, vært mye aktivitet i fjellene på Kvaløya og det virker som det
fortsatt er mulig å lete opp ugåtte ruter eller gjenoppdage avglemte tråkk.

8.3 Hytta
Hollenderhytta 2020 (skrevet av Stein Tronstad)
Vinteren 2020 var en snøvinter, og Hollenderhytta fikk merke det godt fra første dag. Som
nevnt i årsmeldingen for 2019 ble hytta funnet full av snø i nyttårshelga etter at en
organisert turgruppe hadde gått fra et åpent småvindu i oktober. Hytta tørket opp og kom
uskadd fra det, men madrassene må etter hvert skiftes.
Verre gikk det seinere på vinteren etter hvert som hytta snødde gradvis ned. Den 21. mai
kom hyttevaktmesteren opp på inspeksjon og måtte konstatere at hytta var helt borte,
fullstendig nedsnødd til anslagsvis en drøy meter over mønet. Selv ikke pipa var synlig. Dette
har aldri skjedd før, selv ikke under snøvinteren i 1997. En gruppe hyttevenner organiserte
en monumental gravedugnad 4. juni og fikk åpnet hytta. Sørøsthjørnet på taket var brukket
ned av snøen, men ellers var hytta intakt.

Seint i august, med et par attpåklatter utover høsten, hadde vi en større hyttedugnad
med bæring av materialer, maling av ytterveggene og dassen, lakkering av ytterdøra,
ymse reparasjoner, pussing av ovnsmur og kjøkkengolv, rydding av søppel, rundvask og
nye bardunfester. Takskaden ble reparert profesjonelt først i september. Under
reparasjonen ble det konstatert at selve takkonstruksjonen begynner å eldes og bør



skiftes ut i løpet av noen få år. Ny vedovn ble flydd opp av 330 skvadron og våre venner
fra Banak under en TARG-øvelse i september og montert seinere i måneden. Fyringsved
må fortsatt bæres opp av hver enkelt.

Til tross for en hard vinter er Hollenderhytta, takket være stor dugnadsinnsats, nå i
bedre stand enn på lenge og klar for nye sesonger som det naturlige samlingspunktet for
alle fjellklatrere med sans for rå riss og slitte knoker.

9. Konkurranser
Klatrere fra ungdomsgruppene har gjort seg bemerket i både regionale som nasjonale
konkurranser, TKK har med Isak Ripmann fått en landslagsutøver og vi var også så
heldig at vi fikk arrangere Norgescup i buldring.

9.1 Lokale konkurranser
TKK arrangerte Polarcup 10.10.2020 for barn og unge (6-18 år). I tillegg til TKK var et
par andre klubber var representerte, bla. Kiruna klatreklubb. Cupen ble arrangert i tråd
med gjeldene smittevernreglene: et større antall barn og unge fikk konkurrere i hallen
for seg selv, mens foreldre og andre voksne heiet med god avstand fra tribunen. (NB:
opprinnelig Polarcup 21.03.2020 ble avlyst)

9.2 Nasjonale konkurranser
Tromsø klatreklubb arrangerte NC i buldring for j/sr 1.-2. februar 2020. Kort om det
vellykkede arrangementet: 19 deltakere (27 repr. TKK); 24 klubber representert; rekord
i antallet påmeldte juniorer i NC noen gang (mye grunnet økt aktivitet i TKKs
juniorgrupper; ca. 30 TKKere sørget for at arrangementet gikk som smurt (dommere,
sekretariat, kommentatorer, pussere, ryddere, isolatvakter osv.) fullsmekka hall og
tribune.

9.3 Internasjonale konkurranser
Etter avtale med NKF skulle TKK arrangere Nordisk mesterskap 21-22 februar 2020.
Konkurransedato ble flyttet til ubestemt tid og TKK trakk seg som arrangørklubb pga.
usikkerheter knyttet til koronapandemien.

9.4 Konkurranseresultater

NC buldring, Tromsø 1.-2. feb. 2020
2. plass, herrer, Leo Chiba
3. plass, damer, Aniek Lith

NC buldring, Stavanger 15.-16. feb. 2020
1. plass, herrer, Leo Chiba

Polarcup Leknes 12.02.2020
2. plass, eldre junior jenter, Synnøve Johansen Rostad



2. plass, eldre junior gutter, Truls Johan Jacobsen-Lamøy

Polarcup Hamarøy 25.01.2020
2. plass, eldre junior jenter, Synnøve Johansen Rostad
1. plass, eldre junior gutter, Truls Johan Jacobsen-Lamøy
2. plass, senior dame, Rakel Rostad

Polarcup Stokmarknes 22.02.2020
2. plass, 11-12 år gutter, Eskil Jensen.
1. plass, yngre junior gutter, Rasmus Mikkelsen.
3. plass, yngre junior gutter, Sondre Eriksen

Polarcup Tromsø 10.10.2020
1.plass, eldre junior gutter, Teodor Mankov Buseth
2 plass, eldre junior gutter, Andre Planque
3 plass, eldre junior gutter, Johan Breivik
1. plass, yngre junior jenter, Sara Rosøy Rognli
3 plass, yngre junior jenter, Marte Aarskog
1. plass, yngre junior gutter,  Rasmus Mikkelsen
2. plass, yngre junior gutter,  Lukas Vedal Utnes
3 plass, yngre junior gutter, Nicklas Smaglioukov
Polarcup Lofoten 24.10.2020
1. plass, senior herrer, Jonas Hilmo
3. plass, 11-12 år jenter, Mille Mikkelsen
1. plass, yngre junior gutter, Rasmus Mikkelsen
2. plass, yngre junior gutter, Tindur Gudrunarson
3 plass, yngre junior gutter, Nicklas Smaglioukov
1. plass, yngre junior jenter, Marte Aarskog
3. plass, yngre junior jenter Sara Rosøy Rognli
1. plass, eldre junior gutter, Jørgen Rise
2. plass, eldre junior gutter, Teodor Mankov Buseth
3. plass, eldre junior jenter, Victoria Rakkenes Nagel

Polarcup Andøy 28.22.2020
1. plass, yngre junior jenter, Sara Rosøy Rognli
2. plass, yngre junior jenter, Marte Aarskog
1. plass, yngre junior gutter, Rasmus Mikkelsen
1. plass, 11-12 jenter, Mille Mikkelsen

9.5 Annet
Norgeshistoriens første landslag i paraklatring ble etablert av NKF. Isak Ripman ble
valgt ut til å presentere Norge framover.



10. Trener og instruktørkurs
Det ble gjennomført 2 fra- inne- til -ute kurs.
Det ble gjennomført 2 klatreleder- inne kurs.
Det ble gjennomført ett trener- 1 kurs.

11. Stein & Stegjern
Stein&Stegjern har som alltid levert kvalitetslesestoff til medlemmer og andre
interesserte. I 2020 ble det gitt ut én tjukk utgave med innhold som i kvalitet kan måle
seg med kvaløygranitt. I 2020 ble det solgt ca 250 eksemplarer.

12. Sosiale sammenkomster

Medlemskveld
Ikke gjennomfør pga pandemit. For 2021 burde styret undersøke muligheten for å ha
digitale arrangement så lenge situasjonen i samfunnet ikke tillater eller anbefaler
fysiske samlinger.

Reel Rock 15
Ikke gjennomført pga pandemi.

17. mai
17.-mai toget i Tromsø, som TKK de siste årene har vært en del av, ble ikke gjennomført
pga pandemi.

Årsfest
Ikke gjennomført pga pandemi.

13. Vedlegg
Resultatregnskap for 2020
Balanse for 2020
Noter til årsregnskapet for 2020
Revisjonsberetning for 2020

På vegne av styret i Tromsø Klatreklubb

Viktor Engelhardt


