
Referat styremøte i Tromsø Klatreklubb 6.9.2011 

 

Tilstede: Eskil Selvåg, Jeanette Skoglund, Dag Brattli, Are Mellem, Thomas Meling, Martine 

Myreng  

 

Frafall: Maja Sarre, Per-Kyrre Larsen 

 

- Orienteringer: 

 Sportsklatrekurs 17.-18. juni. Kurset ble litt kort, bør med fordel gå over 2,5 dager.

  

 Sportsklatresamling i Grøtfjord 25.-26. juni hadde godt oppmøte. Det ble arrangert 

kameratredningsøvelse på søndagen med Stein Tronstad. 

 

 Buldresamling i Småbakkan 20.-21. august. Godt oppmøte og god stemning. En 

klassiker. 

 Vinduet som ble knust på klatrehytten i vinter er nå byttet ut. Samtidig er det lemmer 

klargjort. Det er viktig at de henges opp og festes før vinteren. 

 Dave Macleod foldt foredrag på Café Flyt 28. september og kunne blant annet fortelle 

om første fribestigning av Bongo Bar i Blåmann Nordvegg. 

 

- Buldrerommet er stengt pga. manglende rømningsvei. 

 Brannvesenet var på inspeksjon 3. juni og krevde stenging av hele 2. etasje. 

 Tennisklubben er huseier og derfor ansvarlig for retting av mangler. 

 Det skal bygges rømningsvei ut av kontoret ved siden av buldrerommet med trapp 

ned på utsiden av bygget. 

 Et realistisk anslag er at dette vil være på plass før jul. 

 I mellomtiden søker klatreklubben om dispensasjon til å holde åpent for et begrenset 

antall personer om gangen. 

 Dette krever at vi kjøper oppdrag fra Skansen Consult. Prisen vil bli mellom 10 og 20 

tusen kroner. 

 Vi holder tilbake husleie til tennisklubben og vil beregne det totale tapet klubben lider 

pga reduserte inntekter.  

 Alle som har års- eller halvårskort får forlenget utløpsdatoen med 3 måneder som 

kompensasjon for at buldrerommet er stengt. 

 

- Renholdet i klatrehallen må skjerpes. Klubben hadde et møte med tennisklubben hvor det 

ble enighet om dette i vinter, men det er ikke blitt fulgt opp.  

 

- Juniorgruppa 

 Instruktørene Maria og Michelle har begge flyttet fra byen. Det arbeides med å skaffe 

erstattere. 

 Det jobbes med å arrangere innendørs instruktørkurs i løpet av høsten. 

 Den nye TET-gruppa (Tromsø Elite Team) skal starte treninger. Antonio Zeerpa skal 

være instruktør. 

 Treningsavgift for TET settes til kr. 1500,- pr. halvår, som inkluderer halvårskort. 

Dette pga. økt treningsmengde.  

 

- Tony Hanssen har tatt over ansvaret for Utekontakten. 

 



- Kurs: Det er utarbeidet en kurskalender for høsten som publiseres så snart den er bekreftet 

av kursansvarlig Maja Sarre. 

 

- Idrettsrådets Storbyforum holder møte torsdag 8. september. Styreleder stiller sammen med 

Tony Hanssen 

 

- Fest: Festkomiteen får frie tøyler til å arrangere fest en gang i oktober, og gjerne kombinert 

med konkurranse. 

 

- Neste styremøte settes til mandag 26. september.  

   


