
Referat styremøte Tromsø Klatreklubb 9. mai 2011 
 
Tilstede: 
Maja Oline Sarre, Jeanette Skoglund, Eskil Selvåg, Per Kyrre Larsen, Martine Myreng, Are 
Mellem, Dag Brattli. Også til stede: Birgit Nesheim. 
 
  
-Orienteringer: 
   
Kurskalenderen for sommeren er klar og ligger på nettsiden. Maja har gjort en god jobb med 
dette. Det er første gang det arrangeres et 5 dagers kileklatrekurs i Tromsø. Til høsten kan vi 
vurdere å arrangere et helgekurs i kileklatring. Det må ordnes med en risikoanalyse i 
forbindelse med kursarrangement. Thomas og Maja snakker med Stein Tronstad om dette. 
 
T-skjortekomiteen har gjenopptatt sitt arbeid og klærne er nå til trykking. 
 
Jeanette har samlet sammen en festkomite som består av Jeanette, Sara Orstadius, Birgit 
Nesheim, Mona Mader, Jens Hammerås og muligens Karin Waern. Det arrangeres fest i høst, 
antageligvis i oktober en gang. 
 
Dato for sportssamling er satt til 25.-26. juni. Samlingen holdes på Grøtfjordklumpan. 
Mulighet for å holde konkurranse som i gamle dager. Thomas er ansvarlig. 
 
Dato for buldresamling settes til 20.-21. august. Jeanette er ansvarlig. 
 
Knappene på kassaaparatet i hallen har nå blitt skiftet ut etter vår bestilling. Dette vil gjøre 
regnskapsarbeidet letter og mer presist. 
 
- Dag er i full sving med å planlegge ungdomsklatringen. Planen er å øke til 3 grupper fra 
høsten av. Forslaget de jobber ut ifra ser slik ut: 
Forslag til treningsgrupper høsten 2011: 
 
Yngre Junior 
Alder: 9-13 år 

 
• Krav til ferdighet: Alle foreldre skal ha Brattkort 
• Antall treninger: Trener 1 dag i uka 
• Mål: Ha det gøy og skape et miljø for alle som vil klatre. Ta Brattkort når man er gammel nok 
• Instruktører: Gruppen er foreldredrevet, men vil ved behov få støtte av godkjente instruktører fra TKK 
• Har man ikke Brattkort, henvises man til famileklatringen og foreldre oppfordres til å ta Brattkort og klatrekurs om nødvendig 

 
Eldre Junior 

• Alder: 12-18 år (en kjerne fra 14-16) 
• Krav til ferdighet: Alle utøvere skal ha Brattkort. Må kunne sikre fall på led 
• Antall treninger: Trener 2 dager i uka. 1 dag med instruktører, 1 dag på egenhånd  
• Mål: Ha det gøy og skape et miljø for alle som vil klatre. Trene seg opp til å kunne klatre på grad 7. 
• Trenere: Maria Hesjedal og Michelle Pedersen 
• Har man ikke Brattkort, henvises man til yngre junior evt familieklatringen og ungdommene oppfordres til å ta Brattkort 

og klatrekurs om nødvendig  

TET 

• Tromsø Elite Team 
• De som er gira på å trene, dvs ikke nok å bare stille 1 gang i uka. Vi ønsker å skape et miljø! 
• Består i dag av ca 5-6 juniorer 



• Antall treninger: 2 ganger i uka fast. Gjerne helg og ukedag. Trener heller kveld enn tidligere på dagen 
• Mål: Ha det gøy og skape et miljø for alle som vil klatre, og for å kunne konkurrere på nasjonalt nivå 
• Krav til ferdighet: Klatre 7+ på led. Alle må ha Brattkort 
• Trenere: Det ønskes/jobbes for å få Antonio Zerpaa (zerpaa@gmail.com) som trener for denne gruppen 

-Etter forslag fra Are ble det enighet om å fjerne ansvarserklæringen som alle må underskrive 
før de klatrer i hallen. Det anses som unødvendig og overflødig i og med at en slik erklæring 
underskrives ved utstedelse av brattkort. 
 
- Eirik Olsen skal flytte til høsten. Det betyr at vi trenger en ny driftsansvarlig i hallen. 
Thomas sender e-post til Antonio Zerpaa for å høre om han er interessert. 
 
-Ole Morten Olsen har uttrykt ønske om å trappe ned sitt arbeid med arrangering av innekurs 
til høsten. Maja ønsker å ta del i dette arbeidet, men ikke fullt ut. Vi må derfor finne en 
erstatter for Ole Morten. 
 
-Det er viktig at styret setter pris på de som gjør en innsats i klubben. Før sommeren må det 
arrangeres en pizzakveld for blant andre ruteskruere, trenere osv. 
 
-Bjørn Hjelle skal etter sigende flytte. Klubben vil miste en stor ressurs. Thomas tar kontakt 
for å finne ut mer. 
 
-Thomas setter Dag i kontakt med Martin og XLStorås. Dag vil se på mulighetene for å koble 
nettsiden til facebook. 
 
-Neste møte settes til 6. juni kl. 1900 hos Maja. Viktig at styreleder sender ut innkalling til 
møte i forkant.   

mailto:zerpaa@gmail.com

