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Gjennomføring av arrangementet 
 

NM-konkurransen ble gjennomført ute på Stortorget i Tromsø på Norges 

klatreforbunds nye transportable buldrevegg.  I strålende sommervær ble både 

kvalifisering og finaler en flott opplevelse for både deltakere og publikum. Nesten 70 

påmeldte deltakere slåss om norgesmestertittelen fordelt på 6 klasser, og det ble delt 

ut kongepokal i både herre- og dameklassen i senior.   

 

Arenaen var svært sentralt plassert i sentrum av Tromsø by.  Kvalifiseringene lørdag 

ble gjennomført samtidig med at bondens marked ble arrangert på torget, og skapte 

en fantastisk ramme for arrangementet hvor mange av byens innbyggere og 

besøkende fikk se klatrerne i aksjon.  Finalen ble også rimelig godt besøkt av 

publikum, både folk som er engasjert i klatring, folk som hadde visst om 

arrangementet på forhånd, folk som fikk info da de var innom sentrum under 

kvalifiseringen, og tilfeldige forbipasserende var til stede. Arrangementer har gitt 

klatreklubben god omtale og markert vår tilstedeværelse i byen. Dette vil 

klatreklubben nyte godt av i tiden fremover.  

Bilde tatt utover mot publikum under finalen på søndag.      

Fotograf: Lars Ole Gudevang 



Oppsetting/transport/nedrigging av buldreveggen 
Oppsettingen av buldreveggen tok mange arbeidstimer. For å sette opp veggen 

brukte vi ca. fire dager. Vi hadde da gjennomsnittlig 10 personer i arbeid i 12 timer 

dagen. Ingen hadde satt opp en tilsvarende vegg før, og det tok derfor godt med tid å 

finne ut hvordan det skulle gjøres korrekt. Veggen ble etter konkurransen tatt ned på 

igjen ca. fire dager og sendt til Tyrili klatring på Lillehammer som skulle bruke veggen 

i neste omgang. Dette arbeidet tok svært langt tid, og vår dypeste takk går til de som 

stilte opp lange dager for å få dette til.  

Organisering/styrets tilstedeværelse  

Hovedorganiseringen av arrangementet ble gjort av teknisk arrangør Eirik Birkelund 

Olsen (nestleder i TKK) i samarbeid med Ole Morten Olsen (Konk. leder NKF), Kari 

Birkelund Olsen (organisatorisk nestleder) og Jeanette Skoglund (styremedlem TKK, 

frivilligsjef). De resterende styremedlemmene i klatreklubben hadde arbeidsområder 

de skulle gjennomføre for å hjelpe til med organiseringsarbeid. Dette innbefattet: 

mediakontakt, publikumsaktiviteter, matservering, dokumentasjon og lignende.  

Arbeidsinnsats  
Mange frivillige fra Tromsø klatreklubb har vært med å bidratt til at arrangementet lot 

seg gjennomføre.  Totalt er det lagt ned rundt 2000 timer i frivillig arbeidsinnsats fra 

organisatorene og frivillige. Et slikt arrangement har krevd ressurser langt utover et 

vanlig norgescuparrangement krever, siden det i tillegg til gjennomføring av selve 

arrangementet også krevde at veggen ble satt opp og tatt ned igjen.  

 

Vi hadde flere vakter og flere dommere enn vi strengt tatt trengte, og det var flere 

frivillige som også meldte seg underveis. Det vi hadde trengt mer av var riggere til å 

ta ned veggen i etterkant.  

Deltagelsen 

Det totale antall deltagere på konkurransen endte på 67. Det var fordelt ganske likt 

mellom junior og senior, og mellom herre og dameklassene. Det var nok deltagere i 

damer seniorklassen til å dele ut kongepokal, dette har bare vært gjort en gang 



tidligere i dameklassen i buldring. Mange lokale seniorer stilte i både dame og 

herreklassen noe som er ganske uvanlig på en gjennomsnittlig nasjonal konkurranse.  

Samarbeidspartnere 

Arrangementet ble gjort i samarbeid med Norges klatreforbund som med stilte med 

buldreveggen, internasjonal rutesetting og mye mer. Dette samarbeidet er vi svært 

fornøyd med og vi hadde ikke kunne gjennomføre arrangementet uten støtten fra 

forbundet.  

Vi ønsker også å takke våre lokale støttespillere og sponsorer som gjorde dette 

mulig.  

- Tromsø kommune 

- Bring  

- COWI 

- Varri 

- Sparebank1 

- Byggesystemer 

- Neumann bygg 

- Coop Marked 

- Thon hotels 

Jeg ønsker å takke alle som bidro med dette arrangementet. Alle fortjener å nevnes 

med navn, men etter å ha begynt på listen og passert to hundre navn klarte jeg ikke 

å holde oversikten lengre. Det ble et kjempeflott arrangement som vi blir å huske 

lenge. Tusen, tusen takk for all hjelp og støtte, og til neste gang, god klatring! 

 

For Tromsø klatreklubb, Eirik Birkelund Olsen 

 


