Strategiplan for Tromsø klatreklubb i perioden 20162018
Vedtatt på klubbens årsmøte: …………….
Om strategiplanen
Tromsø klatreklubb er en av de eldre klatreklubbene i Norge, med lange tradisjoner for
klatring ute i fjellet, på tilrettelagte klatreklipper og innendørs i vår egen klatrehall. Engasjerte
medlemmer har over langt tid arbeidet for å ivareta klubbens interesser på våre mange
arenaer, og vil fortsette å gjøre dette.
I dette dokumentet presiseres hva som skal prioriteres høyest i Tromsø klatreklubbs arbeide
de neste årene. Denne prioriteringen betyr ikke at Tromsø klatreklubb ikke skal arbeide for
andre prosjekter i klubbens interesse, men at følgende skal ha prioritet i den kommende
perioden. Områder som vi fortsatt skal arbeide for, men ikke begrenset til, vil innbefatte:
barneklatring, integreringstiltak, uteklatresamlinger, sosiale sammenkomster, kurstilbud,
vedlikehold av klatrefelt og mange flere.
1. Nytt klatreanlegg
Tromsø klatreklubb har siden 2008 arbeidet for å bygge nytt klatreanlegg med moderne
standard i Tromsø. Dette arbeidet førte til at det høsten 2015 ble fattet kommunestyrevedtak
på å bygge nytt klatreanlegg på Templarheimen i samarbeid med Tromsø klatreklubb. Dette
arbeidet må videreføres, og vil være det viktigste å få til i klubbens interesse for de
kommende tiår.
Hovedmålsetning:
 At Tromsø klatreklubb får bygget nytt klatreanlegg i samarbeid med kommunen innen
2018.
Drivkraften i Tromsø Klatreklubb har vært, og skal fortsette å være, klubbens medlemmer.
Muligheten til å drive egen klatreaktivitet, samt fellesaktiviteter i Tromsø Klatreklubb må
derfor ivaretas i det nye klatreanlegget. Klubbånden og det frivillige engasjementet skal
bestå som den bærende kraften byens klatremiljø.
2. Kompetansehevning
Frem til realisering av nytt klatreanlegg har Tromsø klatreklubb behov for å tilegne seg
ytterligere kompetanse for å kunne drifte nytt idrettsanlegg på profesjonell måte. Deler av
kompetansen finnes blant klubbens medlemmer i dag, men dette må systematiseres og
tydeliggjøres i ny modell for drift av klatreanlegg. Denne kompetansehevningen må skje på
tre områder, og med følgende fokusområder.
2.1 Drift, administrasjon og IKT
Tromsø klatreklubb har vokst og blitt stor de seneste årene, både i medlemsmasse og i
mengden arbeidsoppgaver som løses av klubbens medlemmer. Det vil derfor være
hensiktsmessig å få på plass en struktur som ivaretar alle aspekter av daglig drift av
klubbens ressurser, både frivillige og betalte oppgaver.

Det bør vurderes i hvilken grad klubben bør ansette personell som kan ta seg av enkelte
store driftsoppgaver. Spesielt i tilknytning til realisering av nytt klatreanlegg kan dette være
aktuelt, men også behov i den ordinære klubbdriften.
Det må utarbeides et fungerende brukergrensesnitt for medlemmer og brukere av vårt
klatretilbud. Informasjon om klatretilbudet, påmelding og nyheter må være enkelt tilgjengelig
både der vi holder til, på vår nettside og i sosiale medier.
2.2 Trener og instruksjonskompetanse
Behovet for instruktører og trenere er stadig økende og vil vokse kraftig når en ny hall
kommer på plass. Tromsø klatreklubb bør derfor legge en strategi for å sørge for nødvendig
kompetanse hos trenere og instruktører innen utgangen av 2018.
2.3 Ruteskruing, HMS og vedlikehold
Tromsø klatreklubb trenger å få hevet kompetansen på ruteskruing, samt implementere
bedre rutiner for vedlikehold og oppgradering av klatrevegg. Klubben må derfor undersøke
hvordan disse arbeidsoppgavene skal kunne løses hensiktsmessig når det nye
klatreanlegget står ferdig.

