
Sak 6a) Strategiplan for Tromsø klatreklubb i perioden 2018-2022 
 
Orientering: 
Tromsø Klatreklubb har hatt en strategiplan for 2016-2018. Perioden er nå utløpt og klubben 
må ta stilling til hvilke strategiske prioriteringer vi skal gjøre de kommende årene. Styret 
foreslå å lage en strategiplan for de neste 4 årene, slik at prioriteringene kan være av mer 
strategisk karakter mrf større og bredere målsetninger enn i tidligere vedtatte handlings- og 
strategiplaner. 
 
Forslag til vedtak: 
Strategiplan for perioden 2018-2022 vedtas. 
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Strategiplan for Tromsø klatreklubb i perioden 2018-2022 
Vedtatt på klubbens årsmøte: xx.xx.xxxx 
  
1.0 Om strategiplanen 
Tromsø klatreklubb er en av de eldste 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 er hovedmålsetningen i Tromsø klatreklubbs arbeide 
de neste årene, og hva som skal prioriteres høyest for å realisere dette. Denne prioriteringen 
betyr ikke at Tromsø klatreklubb ikke skal arbeide for andre prosjekter i klubbens interesse, 
men at følgende hovedmål, og påfølgende delmål, skal ha prioritet i den kommende 
perioden.  
 
1.1 Hovedmål: Livslange klatremuligheter 
Tromsø Klatreklubb strever etter å være det naturlige samlingspunktet for alle som ønsker å 
drive med klatring i Tromsø og omegn, og tilrettelegge slik at alle føler seg velkommen som 
en del av klubbens klatremiljø.  
 
Målsetning: 

- Vi skal arbeide for et samlet klatremiljø som skaper klatremuligheter for alle individer, 
hele livet, uansett klatreferdighet eller målsetning. 

 
Dette vil innbefatte å utvide mulighetene i Tromsø klatreklubb med både sportslige og 
sosiale arenaer hvor klatrere kan møtes for å dele klatreopplevelser og klatrehistorier.  
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2.0 Delmål  
For å oppnå dette hovedmålet skal klubben prioritere å arbeide med følgende delmål de 
neste fire årene:  

- Nordveggen 
- Klatreportal 
- Klatrefører 
- Offentlig profil 
- Barne- og ungdomsklatring 

 
2.1 Nordveggen 
Tromsø klatreklubb begynte i 2008 arbeidet for å bygge nytt klatreanlegg. Kommunestyret 
vedtok høsten 2015 å bygge nytt klatreanlegg på Templarheimen i samarbeid med Tromsø 
klatreklubb. Deretter ble “Citywall CST” valgt som leverandør av klatreveggene etter 
anbudskonkurranse i 2016, før klubbens avtale med kommunen for leiekostnader og 
driftsansvar for de neste 40 årene ble underskrevet i 2018. Kostnad av vårt nye klatreanlegg 
er på 40 millioner kroner. 
 
Vårt nye klatreanlegg, Nordveggen, er både klubbens største og lengste investering 
noensinne.  
  
Målsetning: 

- At Tromsø klatreklubb får etablert en fornuftig organisering av Nordveggen, samt en 
stabil drift og bærekraftig økonomi av klatreanlegget.  

 
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. Klubb-ånden og det frivillige engasjementet skal 
bestå som den bærende kraften byens klatremiljø.  
 
2.2 Klatreportal 
Våren 2016 initierte styret arbeid for å få laget ny nettside til klatreklubben. Det ble nedsatt 
en arbeidsgruppe, som etterhvert konkluderte med at klubben ikke bare hadde behov for en 
ny nettside men en helhetlig informasjonsportal tilknyttet både Nordveggen og Klubbens 
aktivitet. Arbeidet ble da redirigert til å lage en nettleser-basert “klatreportal” som i tillegg til 
informasjon skal integrere blant annet: nettbutikk, klatrefører, innlogget medlemsside med 
brukerinfo synkronisert med kompetansedatabase, MinIdrett og adgangskort. Arbeidet ble 
derfor utvidet med utsatt plan om ferdigstillelse. 
 
Målsetning:  

- “Release-candidate” av klatreportalen med fungerende kjernefunksjoner innen 1. 
kvartal 2019. Klatreportalen skal ha stabil drift og være oppdatert med evt. 
tilleggsfunksjoner innen utgangen av 2019. 

 
Det er et påtrengende behov for en oppdatert og velfungerende informasjonskanal, dette bør 
ha høy prioritet for Tromsø klatreklubb frem til ferdigstillelse av Nordveggen. 
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2.3 Klatrefører 
I 2007 ble klatreføreren “Kvaløya - selected climbs” utgitt (Blixt, Brochman, Broch Johnsen), 
og har vært den sentrale klatreføreren for klatring i Tromsø. Denne klatreføreren er av 
“selected climbs” og dekket derfor ikke all klatringen på Kvaløya når det ble utgitt, og dekker 
heller ikke klatringen forøvrig rundt Tromsø. Siden utgivelsen har det også kommet til flere 
nye ruter, buldre og klatrefelt. “Kvaløya - selected climbs” er også tilnærmet utsolgt ved 
utgangen av 2017.  
 
Målsetning: 

- At Tromsø Klatreklubb får laget en komplett digital database over klatringen rundt 
Tromsø innen utgangen av 2019, og utgitt klatrefører(e) i fornuftig format for salg til 
medlemmer og tilreisende klatrere innen utgangen av 2021.  

 
2.4 Offentlig profilering 
Tromsø Klatreklubb har siden stiftelsen vært en fremtredende aktør i nasjonal klatresport, og 
samfunnsdebattant gjennom markante karakterer i klubbens historie. I overgangen fra 
klatring som klassisk tindesport til også å være en idretts- og folkehelseaktivitet har klubben 
hatt en stadig økende medlemsmasse. I 2017 hadde klubben over 900 medlemmer, som 
tilsvarer litt mer enn 1% av befolkningen i Tromsø. Ved realiseringen av nytt klatreanlegg vil 
klatreaktiviteten i byen kunne øke betraktelig.  
 
I Tromsø Klatreklubbs nye tilværelse er det naturlig at klubben tar på seg rollen som en 
stabil og forutsigbar aktør i forvaltningen av klatreaktivitet rundt Tromsø. Gjennom klubbens 
arbeid skal vi da være en naturlig samarbeidspart for samfunnsaktører og næringslivet i 
sportslige, klatrefaglige og friluftsmessige spørsmål. For å oppnå dette må klatreklubben 
skape en stabil plattform for kommunikasjon og samarbeid med aktuelle aktører. 
 
Målsetning: 

- At Tromsø Klatreklubb utvikler en strategi for offentlig profilering innen utgangen av 
2020, og utvider vårt kontaktnettverk med aktuelle samarbeidspartnere i offentlig og 
privat sektor.  

 
2.5 Barne- og ungdomsklatring 
Tromsø Klatreklubb har de siste årene hatt fulle barne og juniorgrupper med lange 
ventelister. Anleggskapasiteten har satt en naturlig stopper for å kunne gi alle barn og 
ungdom som ønsker å klatre et tilbud i Tromsø. Etter realisering av Nordveggen vil 
forutsetningene være annerledes, og Tromsø Klatreklubb ønsker da å kunne gi alle barn og 
unge som ønsker det et klatretilbud. For å kunne gi et passende tilbud er det ønskelig at 
klubben får til en fast avtale med Tromsø kommune for å tilby klatremulighet igjennom 
skolen på dagtid, supplert med at klubben gir et sportslig treningstilbud til de som ønsker det 
på ettermiddagstid.  
 
Målsetning: 

- Klatretilbud til alle barn og ungdom i Tromsø kommune innen utgangen av 2022.  
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