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1. Styrets sammensetning 
Styret i Tromsø klatreklubb bestod i 2018 av følgende: 
 
Leder: Laurence Frémion (fra ekstraordinært årsmøte 26.04.18) 
Nestleder: Viktor Engelhardt 
Styremedlem: Martine Amalie Myreng 
Styremedlem: Rebekka Jastamin Steene 
Styremedlem: Tom Johansen 
Styremedlem: Tord Maximus Lund Hansen 
Varamedlem: Are Lundby Kvaal 
Varamedlem: Kristine Steinsvik 
Ungdomsrepresentant: Einar Sissener Engstad 
 
Etter frafall høsten 2018 bestod styret av følgende: 
 
Leder: Laurence Frémion 
Nestleder: Viktor Engelhardt 
Styremedlem: Are Lundby Kvaal 
Styremedlem: Martine Amalie Myreng 
Styremedlem: Rebekka Jastamin Steene 
Styremedlem: Tord Maximus Lund Hansen 
Varamedlem: Kristine Steinsvik (ikke aktiv) 
Ungdomsrepresentant: Einar Sissener Engstad 

2. Medlemsutvikling i 2018 
 

2.1 Medlemstall 
Ved utgangen av 2018 hadde klubben 974 betalende medlemmer. Tallet innbefatter 
medlemmer registrert med betaling i minidrett.no (920), og medlemmer som har betalt 
kontingent i hallen men ikke registrert seg på minidrett.no (54). 
 
01.01.18 - 31.12.18 Medlemstall registrert i minidrett.no  

920 personer / 436 kvinner og 484 menn 
 
Oversikt over klubbens idrettsregistrering hos Norges Idrettsforbund. 
Kjønn Kvinner Menn Totalt 
Alderstrin
n 0-5 6-12 

13-1
9 20-25 26- 0-5 6-12 

13-1
9 

20-2
5 26-   

Medlemmer 5 27 27 74 303 2 19 39 70 354 920 
 
2018 har vært et år med videre økning av medlemsmassen. Dette gjenspeiles også i 
kapasitetsutfordringer i klatreanlegget. Både tauhall og buldrerom er, i kjernetiden, 
presset til det ytterste av sin kapasitet. Det nye klatreanlegget på Templarheimen blir et 
kjærkomment løft for klubben og medlemmer. 
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2.2 Æresmedlemmer 
 

● Peter Wessel Zapffe (1987-1989) 
● Ben Johnsen (2006-->) 
● Svein Smelvær (2007-->) 
● Sjur Nesheim (2017-->) 

3. Verv og representasjon 

3.1 Klubbmedlemmer med verv i Norges Klatreforbund: 
Eirik Birkelund Olsen – Styremedlem i NKF 
Stein Tronstad - President i NKF 
 

3.2 Årsmøte Troms Idrettsråd 
Ingen representanter fra TKK deltok på dette. 
 

3.3 Klatreting Norges Klatreforbund 
14.-15. april 
Rebekka Steene og Eirik Birkelund Olsen 
 

4. Hovedtemaer i 2019 
 

Nytt klatreanlegg 
Klatreklubben har fortsatt bidratt i forskjellige prosesser til nytt klatreanlegg på 
Templarheimen: 

- teknisk, med et jevnt samarbeid mellom TKK arbeidsgruppen, Tromsø Kommune, 
Asplan Viak som arkitekt, Consto, og ikke minst Citywall, det slovenske selskapet 
valgt for å bygge klatreanlegget, som var i Tromsø i høst ; 

- ved den pågående forhandlingen av bl.a. leieavtalen med Tromsø Kommune, som 
omfattes en dyp vurdering av flere juridiske, skattemessige og finansielle temaer 
som er kompleks i forhold til betingelser, og begrensninger, som gjelder for 
Tromsø Kommune som offentlige utleier, Tromsøbadet KF som driver anlegget 
med en mandat om å nå en økonomisk avkastning på en særlig stor investering, 
men også TKK som ideell idrettsforening. Se Styreleders foredraget om denne 
prosess, og utfordringer ; 

- informasjon til andre idrettslager og publikum, med et foredrag av 
arbeidsgruppen 5. juni 2018 

- ved stiftelse av et selskap for å drive det nye klatreanlegg 15. januar 2019, 
“Tromsø Klatresenter AS”. Styret har bestemt at “Nordveggen” blir tillagt i det 
kommersielle navnet for anlegg: “Tromsø Klatresenter Nordveggen” ; 
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- om HR, med lansering av ansettelsesprosess av en daglig leder for Tromsø 
Klatresenter AS fra februar 2019, og så snart som mulig, andre stillinger 
(ruteskruingsansvarlig og ansatte). 

 
Styret ønsker å takke alle som har bidratt i dette arbeidet i 2018. Klatreanlegget er blitt 
klubbens hovedprosjekt for fremtiden, og vi oppfordrer medlemmene våre til å vise like 
stor entusiasme videre fremover.  
 
 

5. Regnskap og budsjett 
Se vedlegg. 
 
Regnskapsåret 2018 viser et årsresultat på kr 599 490,06. I forhold til budsjett skiller 
spesielt inntekt for besøk på klatrehytta og inntekt fra medlemskontingenter seg ut 
positivt. Klubben har vært flinkere til å handle inn mat ifm samlinger, rutesettinger og 
langvarige kurs. Dette gjenspeiles i økt kostnad på posten for utgift til sosiale 
arrangement. Se forøvrig noter til regnskapet. 

6. Drift av klatreklubben 

6.1 HMS og sikkerhet 

Rapporter om uønskede hendelser 

Klubbens digitale rapporteringssystem er tilgjengelig for alle medlemmer av Tromsø 
klatreklubb, samt brukere av klubbens anlegg og klatrefelt i området. I løpet av 2018 
kom det inn 10 rapporter gjennom TKKs egen avviksskjema i hallen. 9 var “innerelatert”. 
 
NKF/ NF databasen har registrert 4 ulykker/nestenulykker i Tromsøområdet i 2018.  

HMS- samling 

Det ble holdt flere mindre samlinger for instruktører, trenere og ressurspersoner for å 
best mulig kunne dekke behovene for de forskjellige gruppene. (Se også pkt 7.6) 
 

Antidoping 

Vi har fortsatt med arbeidet vi startet på i 2017 med å fremme ren idrett.  
 

6.2 Personell 
Klubben har ingen faste ansatte. Vi har lønnede trenere på juniorgruppene samt ad-hoc 
instruktører på klatrekursene. Alle andre driftsoppgaver utføres på dugnad. 
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6.3 Innkjøp 
2018 ble preget av mindre innkjøp av klatretak og utstyr. Det ble kjøpt inn nye klatretak 
primært til buldrerommet.  
 

6.4 Rutesetting 

Tauhallen 

I januar 2018 ble hele hallen satt til polarcup. I tillegg ble det satt ruter sporadisk utover 
året. En del ruter ble stående nesten hele 2018. 

Buldrerommet 

Etter polarcup ble det skrudd opp litt etter hvert.  Stor dugnad i starten av mai 
organisert av Birgit Nesheim. Liten dugnad i oktober. Det ble holdt ruteskruer workshop 
i desember, ledet av Birgit. 

6.5 Informasjonsflyt 
 
Styret har registrert flere ganger at spesielt informasjon om det nye klatreanlegget har 
blitt forespurt. Dessverre har styrets mulighet til å kommunisere detaljer ifm 
hallbyggingen ut til medlemmene vært begrenset og vi kjenner på det at det har vært for 
dårlig kommunikasjon ut til medlemsmassen. 
Styremedlemmer har fått en regelmessig informasjon om framgang ihht forhandling 
med Tromsø Kommune, og teknisk framdrift. Styret var invitert til en befaring 14. 
desember 2018, og styreleder har vært et aktiv medlem av arbeidsgruppen ansvarlig for 
nyhallen. Styret gjøre oppmerksom på at informasjonsflyt skal øke når leieavtalen med 
Tromsø Kommune er signert, og i full kraft og effekt. 

Hjemmeside 

Hjemmesiden vår, www.tromsoklatring.no, er fortsatt primærkilde til klubbinformasjon. 
For aktiv informasjon ut mot medlemmer har facebook vist seg å være godt egnet i de 
fleste tilfeller.  

Informasjonsskjermene 

Skjermene i klatrehallen er en av kildene til oppdatert informasjon i klatrehallen. 
Ukeplan, kommende kurs og generell informasjon distribueres via skjermene til 
besøkende i hallen.  
 

Facebook 

TKK bruker facebooksiden aktivt til å distribuere informasjon fra hjemmesiden, samt å 
opprette arrangementer (samlinger, dugnader osv). Alt av informasjon/arrangement 
deles så i klubben medlemsgruppe, slik at medlemmer og andre skal være godt 
oppdatert på alt som skjer og er planlagt i klubben. 
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7. Aktiviteter i klatrehallen 

7.1 Treningsgrupper for juniorer 
Klatreklubben har i 2018 videreført aktiviteten med fire ulike treningsgrupper for barn 
og ungdom, med samme treningstider som tidligere. Det er stor interesse for 
treningsgruppene og vi har hatt venteliste på opp mot hundre stykk i hele 2018. Vi ser 
derfor veldig fram til å få bedre kapasitet i den nye hallen, slik at vi kan gi flere barn og 
ungdom tilbud om klatretrening. 
 
Topp-gruppene er det naturlige stedet å begynne for ferske klatrere, og  Topp 1 og 2 har 
begge vært fulle, med 10-12 deltakere på hver. Her har fokus vært på lek og klatreglede. 
Led-gruppa rekrutterer i hovedsak fra Topp-gruppene, og har tatt inn nye deltakere 
derfra i overgangene mellom hvert semester. Denne gruppa har også vært full i 2018. 
Her tar vi ett steg opp fra nybegynnernivå og lar deltakerne utvikle seg videre som 
klatrere, samtidig som de fortsatt har det gøy med klatring. 
TET er gruppa for de som vil trene seriøst og målrettet, og gjerne satse mot 
konkurranser. I 2018 har det vært få deltakere på denne gruppa, noe vi har jobbet for å 
endre fram mot 2019. Nå har vi fått fylt opp også denne gruppa slik at vi får utnyttet det 
vi har av hall- og trenerkapasitet så godt det lar seg gjøre. 
 
Aktive trenere har vært Ingrid Nilssen, Thomas Johansen, Madelene Langhaug, Oda 
Kristin Espe, Anna Bjørn, Sigurd Norderval og Antonio Zerpa.  

7.2 Familieklatring 
Familieklatringen, som er så å si alle lørdager fra 11.00 til 13.00, er meget populært. Det 
er mellom 20 og 60 deltakere hver lørdag. Det «normale» er 30-40 stykk små og store 
klatrere og deres foresatte om kommer for å klatre og for å lære seg å sikre sine barn. Vi 
har noen familier som ofte deltar og noen familier som kun er innom for å se hva dette er 
for noe. Likevel er det de som deltar flere ganger som er i flertall. Både tauhall og 
buldrerommet blir brukt av deltakerne.  

Det er minst 4 instruktører på vakt hver lørdag. Mange av disse instruktørene har lang 
fartstid i klubben og på familieklatringa. Samtidig så kommer nye til og andre tar litt 
pause. Vi ønsker stadig vekk flere instruktører til dette arbeidet. Saft og kaffe har blitt en 
fast «greie» etter endt klatring, det virker som om det blir satt pris på av små og store. 

Ansvarlig for familieklatringa har vært Helle Langhaug, som har fått hjelp av en flott 

gjeng med frivillige.  

7.3 Klatregruppa RettOpp 
Klatregruppa RettOpp har 9 faste medlemmer som trener regelmessig hver torsdag.  
Planlagt isklatring ble det ingenting av, men gruppa hadde en sommerutflukt til 
Korteidet. Dessuten ble det gjennomført en helgetur til Ørndalen på Senja i september. 
Her deltok 6 fra gruppen pluss 2 av instruktørene.  
Instuktører i 2018 har i hovedsak vært Torgeir Blæsterdalen og Edda-Marie Rainer. 
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7.4 Utekontakten 
Utekontakten er et lavterskeltilbud for ungdom, i hovedsak rettet mot ungdommer 
tilknyttet Utekontakten i Tromsø kommune. Her blir de introdusert til klatring som 
aktivitet, og alle får utfordre seg på sitt nivå. I 2018 har vi hatt ca 250 besøk på 40 
treninger. Blant disse har flere deltakere tatt brattkortet etter regelmessig oppmøte på 
klatring med Utekontakten. Tilstede i den tilmålte tiden er to ansatte fra Utekontakten i 
tillegg til to instruktører fra TKK. Anna Bjørn og Rebekka J. Steene har fulgt gruppen fast 
i 2018.  
 

7.5 Brattkortprøver 
I 2018 har det vært stor pågang for å få avlagt brattkortprøve. Det ble gjennomført ca 
200 brattkorttester i hallen. Vi har hatt fast testdag annenhver mandag, koordinert med 
kurskalenderen for grunnkurs. Ansvarlig for administrasjon av brattkorttestene og de 
fire faste instruktørene har vært Øystein Thorvaldsen. 
 

7.6 Andre aktiviteter 
 
Treningssamling juniorgrupper 

10. juni holdt vi en felles treningssamling for alle juniorgruppene våre. Det ble en dag 
full av aktivitet, utfordringer og klatreglede, som endte med pizza og sosialt samvær. 
 
Grunnkurs for ansatte i Utekontakten 

24. og 26. oktober ble det avhold grunnkurs for de ansatte i Utekontakten, slik at de kan 
bidra til sikring av deltakere når vi holder ungdomsklatring sammen med dem på 
tirsdager. 
 
HMS-workshop for familieklatring 

27. oktober ble det holdt en workshop for de frivillige på familieklatringen, hvor tema 
var HMS rundt aktiviteten. Ansvarlig instruktør var Thomas Johansen. 
 
Førstehjelpskurs for instruktører og trenere 

10. november arrangerte vi førstehjelpskurs der alle instruktører og trenere fikk tilbud 
om å delta. Takket være flinke instruktører fra TAMS er deltakerne nå bedre rustet til å 
takle uheldige hendelser i klatrehallen. 
 
Rutesetterworkshop 

24.-25. november ble det holdt workshop i ruteskruing for en gjeng ivrige skruere. Målet 
var å heve kvaliteten på ruter og buldere som blir skrudd i hallen. Instruktør for 
workshopen var Birgit Nesheim. 
 
 
 
Charlottenlek 
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9.juni stilte klubben opp med klatretårn som en del av aktivitetsfestivalen Charlottenlek. 
Takket være en stor gjeng med frivillige fra klubben fikk mange barn prøvd klatring for 
første gang, og dagen ble en suksess til tross for noe teknisk fortvilelse.  
 

7.7 Eksterne klatregrupper 
Tauhallen har blitt brukt aktivt av eksterne grupper fra skoler og andre institusjoner 
som stort sett har vært hos oss i flere år. Samarbeidet med disse har fungert veldig godt 
og klubben har stilt med instruktører der det har vært behov for dette. Flere grupper har 
stilt med egne instruktører og kun leid utstyr og halltid. Styret så seg nødt til å være 
restriktive til nye med utlån til eksterne grupper pga tilgang til instruktører og 
hallkapasitet. 

8. Uteaktiviteter  

8.1 Klatresamlinger 

Isklatresamling i Sørdalen, Bardu  02.-04.03.18 Arrangør Nils Johan Swärd 

Tradisjon tro ble det også i år arrangert isklatresamling, denne gangen i Sørdalen, Bardu. 
ca 30 mennesker deltok på samlingen, og fikk boltre seg i mengder av is (til tross for at 
ansvarshavende var noe nervøs for at det skulle bli nok is til alle de oppmøtte), samt et 
stort utvalg av vegansk mat og sosialt samvær i det lokale grendehuset. Kjersti Hervik 
holdt et foredrag om behandling av frostskader og hypotermi, og Richard Meyer 
inspirerte samtlige med bilder fra Canadas superbe isklatring (nesten like bra klatring 
som her i Norge).  

Buldresamling og sportsklatresamling 

I år fikk vi ikke arrangert disse samlingene, noe ansvarlig styremedlem beklager. Vi 
håper dette tas opp igjen i 2019. 
 

8.2 Uteklatringen i Tromsø  

Vedlikehold, ansvarsforhold for klatrefelt 

Vi har begynt planleggingen av et større reboltingsprosjekt som er tiltenkt at skal 
komme i gang i 2019.  

Buldring 

Mye nytt er blitt pusset fram i sommer av et knippe iherdige buldrere, bestående av 
blant annet Einar Engstad, Jørgen Rise, Ola Richardsen og Joel Frans. I småbakkan er det 
blitt pusset og buldret på parallellsteinen, underholdningssteinen, blåsteinen og sikkert 
mye mer.  Gradmessig befinner de nye buldrene seg et sted mellom 3 og 7a. 
I tillegg til småbakkan har tre tullinger vært på tur i Kattfjord og etablert en 6C+. 
Hytte-ura i grøtfjorden har også fått et nytt tilskudd, Triangeldrama 7a. Det er høy 
sannsynlighet for at mer pusses frem så snart mosen tiner litt i kantene. 
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Fjell-/alpinklatring 

Det er fortsatt i Storstolpan-massivet det skjer om dagen. I følge sikre kilder er det i 
hvert fall gjort ni førstebestigninger i 2018, både på Storstolpan og Lillestolpen.  
Den lokale klatrebrigaden bestående av Eik Kolstrup, Jonas Jakobsen, Nils Johan Swärd 
og Ola Richardsen (og muligens flere?), har i sommer fått selskap av noen finske 
sterkinger.  De har kvittert med 2-3 førstebestigninger på Storstolpan og tre 
førstebestigninger på Lillestolpen.  
Av nye ruter nevnes et lite utvalg: Pappaperm 6, Lillestolpan. Ugler i mosen 7-, 
Storstolpan, (drar du hit for å lete etter mose blir du skuffet, er visst bare riss å finne), 
Kaulopatio, 5tl 7- og Final Fantasy 8- A0, begge på Storstolpan.  
For øvrig meldes det om at Helios bolter har flydd for nærme solen og smeltet, men vi 
har ikke fått verifisert at dette er årsaken til at boltene nå er vekk.  
 

8.3 Hytta 
Hytta har vært flittig brukt og fått en oppgradering med solcelleanlegg og en ny 
parafinovn. Antall besøksdøgn var ifølge regnskapet rekordhøyt. 
Solcelleanlegget ble innkjøpt med midler klubben mottok via donasjon fra Atle Baklien.  

9. Konkurranser 

9.1 Lokale konkurranser 

Polarcup 

Tromsø klatreklubb arrangerte Polarcup den 27. januar 2018. Denne konkurransen er 
en del av den regionale klatrecupen for Nordland, Troms og Finnmark. Konkurransen 
hadde totalt 85 deltagere. Også i år var det godt besøk fra andre klubber. I år fikk vi også 
en del besøk fra deltagere på familieklatringen, noe som var ekstra stas å oppleve. 
Både kafé, buldrerom og tauhall hadde fullt trykk fra åpning til langt utpå 
ettermiddagen, og finalene var som alltid et nervepirrende oppgjør, der allerede 
småslitne armer fikk bryne seg på overheng og tak-klatring. 
Tromsø klatreklubb har i år arrangert konkurransen for 13. gang, og har blitt et av 
samlingspunktene i Nord-Norge og for Tromsø klatreklubbs medlemmer.  
 

9.2 Konkurranseresultater 

Polarcup Tromsø 27. januar 

1. plass, damer, Martine Limstrand 
2. plass, damer, Birgit Nesheim 
2. plass, damer, Hannah Dopmeyer 
 
3. plass, eldre jenter, Herborg Jonsdottir 
 
3. plass, yngre jenter, Vigdis Jonsdottir 
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1. plass, herrer, Leo Chiba 
2. plass, herrer, Sigurd Sælthun 
3. plass, herrer, Patrick Stoll 
 
1. plass, eldre gutter, Einar Engstad 
2. plass, eldre gutter, Jørgen Rise 
 
1. plass, yngre gutter, Rasmus Mikkelsen 
2. plass, yngre gutter, Sondre Eriksen 
3. plass, yngre gutter, Johan Breivik 
 
Det var totalt 65 deltagere fra Tromsø klatreklubb! 
 

Polarcup Lofoten tindeklubb 20.01.18 

10. plass, herrer, Niklas Nord 

NC Buldring 10.02.18 

4. plass, eldre gutter, Léo Chiba 
10. plass, eldre gutter, Einar Engstad 

Polarcup Harstad 10.02.18 

3. plass, herrer, Kelvin Bjørkedal 

Polarcup Leknes 03.03.18 

Ingen TKK-klatrere 

Polarcup Narvik 14.04.18 

2. plass, herrer, Kelvin Bjørkedal 

NM Buldring 13.05.18 

3. plass, eldre gutter, Léo Chiba 

NC Led 25.08.18 

1. plass, eldre gutter, Léo Chiba 
5. plass, eldre gutter, Einar Engstad 
8. plass, herrer, Kelvin Bjørkedal 

Nordisk mesterskap Buldring 22.09.18 

7. plass, Youth A Boys, Léo Chiba 

NM Led 03.11.18 

4. plass, eldre gutter, Léo Chiba 

NM Speed 04.11.18 

5. plass, eldre gutter, Léo Chiba 
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NC Led 17.11.18 

4. plass, eldre gutter, Léo Chiba 

Polarcup Kabelvåg 24.11.18 

7. plass, senior, Håvard Seppelæ 

10. Klatrekurs 
Følgende kurs ble arrangert i 2018 i regi av Tromsø klatreklubb : 

● Nybegynnerkurs - 14 stk 
● Inne til ute - 1 stk 
● Klatreleder Inne - 1 stk 
● Trener1 - 1 stk 

 
Vi har holdt fram med å ha hovedfokus på innekurs, da det er der vi har størst 
instruktørdekning. Vi har generelt veldig god deltakelse på våre kurs, og totalt har 170 
personer vært med på kurs i regi av klatreklubben i 2018. 

11. Stein & Stegjern 
Våren 2018 ble det blåst liv i klubbens prestisjetunge medlemsmagasin Stein & Stegjern, 
der Johan Swärd sto i spissen for prosjektet. 
Magasinet kommer ut med både vår- og høstnummer, til medlemmenes store glede. 

12. Sosiale sammenkomster 
 

Årsfest 
02. november  ble det  i tradisjonens tro avholdt årsfest på Løkta. Som alltid var det en 
braksuksess. 
 

Medlemskveld 
TKK arrangerte en medlemskveld 21.03. på Flyt med foredrag om Yosemite-turen for 
“hvermannsen”. Dette ble godt mottatt av de besøkende.  
 

Pinsesamlingen  
I pinse ble det avholdt den tradisjonsrike samlingen i Lofoten sammen med Bodø KK. 
Tromsø var representert med med noen få klatrere og vi ønsker å framheve Patrick Stoll 
m/ følge og Jonas Jakobsen. Det var også flere klatrere fra Harstad KK og noen 
tilreisende fra andre klubber med.  
 

Reel Rock 13 
«Reel Rock 13» ble arrangert 06.11. på Verdensteateret. Vi hadde satt opp to visninger 
som begge var godt besøkt og Johan Swärd og Sjur Nesheim ga en liten historisk 
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gjennomgang av Kvaløyas klatrehistorie før begge visningene. Bidragsytere utenfor 
styret: Gabrio Frantzen og Kristin Andreassen. Friluftsbutikken sponset med hyggelige 
trekkepremier. 

17. mai 
17. mai sammenfalt med pinse og noen klatrere hadde alt dratt på eventyr. Likevel ble 
en gjeng samlet som representerte TKK i det tradisjonsrike borgertoget i Tromsø. 

13. Vedlegg 
Resultatregnskap for 2018 
Balanse for 2018 
Noter til årsregnskapet for 2018 
Revisjonsberetning for 2018 
 
 
På vegne av styret i Tromsø Klatreklubb 
 
Laurence Frémion 
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