
Styrets forslag til handlingsplan for 2011-2015 

 

-Bevare en forsvarlig drift av hytta  

 mål: Det bør arrangeres dugnad for å vedlikeholde og pusse opp hytta minst en gang annenhvert år. Hytta bør 

storrengjøres minst en gang pr. år. 

-Drive aktivt vedlikehold av klatrefeltene 

 mål: Klubben vil aldri være ansvarlig for sikkerheten på klatrefeltene, men bør gjøre en innsats for at den er så 

god som mulig. Etter som aktiviteten på en del av feltene øker vil slitasjen øke. Klubben bør involvere seg i og 

koordinere eventuelle bevaringsprosjekter. Stiene til Ersfjord og Småbakkan viser tydelige tegn på slitasje. 

Klubben bør sørge for at det legges ned klopper i de utsatte områdene. Rebolting av sportsruter bør vurderes 

fortløpende ettersom mange av rutene stammer fra tidlig 90-tall. 

 -Bevisstgjøre klatrere i Tromsø om etikk i klatresport 

 mål: Bevissthet om etikk i fjellet er en naturlig og viktig egenskap for alle som klatrer. Styret bør bidra ved å 

gjenutarbeide et sett etiske retningslinjer som skal være representativ for god Norsk klatresport og ivareta de 

Nord-Norske tradisjonene. 

 -Utarbeide en funksjonell, nettbasert buldrefører som alle kan oppdatere 

 mål: spre informasjon om buldreinformasjon. Arbeidet er påbegynt med registrering av buldre på 

www.27crags.com. Innen 2012 bør klubben opprette en egen interaktiv database for buldre og ruteinfo. 

 -Styrke kursaktiviteten utendørs 

mål: Senke terskelen for nye klatrere å klatre utendørs, og skape en sterkere tradisjon for kursaktivitet i Tromsø. 

Fra 2011 bør det arrangeres kurs i sportsklatring, kileklatring og kameratredning minst en gang i året. Klubben 

bør oppfordre til og sponse utdanningen av instruktører etter NF/NKFs standard. 

 -Arrangere samlinger av sportslig og sosial karakter.  

Det er et mål at klubben har minst én årlig samling med is/alpin som tema og minst én årlig samling med 

buldring/sportsklatring som tema. I tillegg er det et mål å arrangere en månedlig klatrekafe/klubbkveld og minst 

en årlig fest. 

-Det er et mål å utgi to årlige utgaver av medlemsbladet Stein og Stegjern. 

-Styrke ungdomsidretten 

Mål: Klubben skal støtte opp om eksisterende ungdomsaktiviteter i klubben og etablere flere grupper når det er 

behov og kapasitet. Klubben skal tilby idrettslige utviklingsmuligheter for ungdom basert på den enkeltes 

forutsetninger. Ungdommen skal få mulighet til egenutvikling og innflytelse. 

-Styrke toppidretten 

Mål: Klubben skal etablere en gruppe for de som ønsker å satse på klatring som eventuell framtidig toppidrett. 

Klubben skal også arbeide med tiltak som støtter opp om utøvere fra klubben som satser på klatring som 

toppidrett. 

-Få etablert et nytt klatreanlegg i Tromsø 

http://www.27crags.com/


Mål: Klubben skal få etablert et nytt klatreanlegg med kapasitet og utforming for både bredde og topp. Anlegget 

skal ha internasjonale mål for tauklatring og buldring slik at både lokale og internasjonale konkurranser kan 

arrangeres. Dette anlegget skal være et forbilde for liknende anlegg i Norge. 

-Sikre en forsvarlig drift av klatrehallen 

 Mål: Klatrehallen skal være et attraktivt tilbud for klatrere i Tromsø. Økonomien i driften av hallen skal gå med 

overskudd, slik at egenkapital kan bygges opp til et framtidig nytt anlegg.  

-Styrke frivilligheten i klubben 

Mål: Det frivillige arbeidet skal opprettholdes som den bærende kraften i klubben. Frivilligheten skal styrkes og 

stimuleres for å opprettholde et aktivt og levende klubbmiljø.  

 


