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1. Styrets sammensetning
Styret i Tromsø klatreklubb bestod i 2017 av følgende:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Ungdomsrepresentant:

Eirik Birkelund Olsen
Tord Maximus Lund Hansen
Martine Amalie Myreng
Lise Hansen Skå ren
Steven Van Dijck
Vilde Holtmoen
Stein Tronstad
Jorunn Andrea Skjelvareid
Einar Sissener Engstad

2. Medlemsutvikling i 2017
2.1 Medlemstall
Ved utgangen av 2017 hadde klubben 909 betalende medlemmer. Tallet innbefatter
medlemmer registrert med betaling i minidrett.no (869), og medlemmer som har betalt
kontingent i hallen men ikke registrert seg på minidrett.no (40).
01.01.17 - 31.12.17 909 personer / 435 kvinner og 474 menn
Oversikt over klubbens idrettsregistrering hos Norges Idrettsforbund.
Kjønn
Kvinner
Menn
Totalt
Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26Medlemmer 8
31
28
81
287
3
24
40
68 339 909
2017 har vært et å r med stadig økning av medlemsmassen. Dette gjenspeiles også i
kapasitetsutfordringer i klatreanlegget. Bå de 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.

2.2 Æresmedlemmer
Ved 40-å rsjubileet 28. oktober 2017 ble Sjur Nesheim utnevnt til klubbens 4.
æresmedlem. Sjur ble hedret for en langvarig deltakelse og innsats i og for klatremiljøet i
Tromsø: som klubbens første leder, for markante bidrag til å fremme klubbens formå l
om sikkerhet og vern om jellmiljøet, for langvarig innsats i Tromsø alpine
redningsgruppe, for markante førstebestigninger bå de i Tromsøområ det og polare strøk,
for å ha bidratt til å gjøre klatringen og klatremiljøet i Tromsø vidkjent gjennom en stor
og mangfoldig innsats som formidler med et til dels kunstnerisk tilsnitt.
I nominasjonskomité en satt Harald Dag Jølle, Bengt Flygel Nilsfors og Anne Guri
Weiberg-Aurdal.
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Liste over Tromsø klatreklubbs 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:
Stein Tronstad - President i NKF
Ole Morten Olsen – Styremedlem i NKF
Eirik Birkelund Olsen- Varamedlem i valgkomiteen for NKF
Leiv Aspelund - Medlem i sikkerhetskomité en NKF
Viktor Engelhardt - Medlem i barne-, ungdoms- og klubbutviklingskomité en NKF

3.2 Årsmøte Troms Idrettsråd
29. mars 2017, representanter:
Eirik Birkelund Olsen
Steven Van Dijck

4. Hovedtemaer i 2017
4.1 Jubileum
Tromsø klatreklubb ble stiftet 18. oktober 1977, og fylte dermed 40 å r i 2017. Dette ble
markert med en stor jubileumsfest med tilhørende buldrekonkurranse den 28. oktober.

4.2 Nytt klatreanlegg, Nordveggen.
Klatreklubben er godt inne i prosessen med å få ferdigstilt nytt klatreanlegg på
Templarheimen. Byggekontrakter er signert, og avtale med kommunen er snart på plass.
Foreløpig ferdigstillelse er estimert til 2. kvartal 2019. Den tidligere komité strukturen
ble i 2017 oppløst, og arbeid i å r har primært vært gjort av Eskil Selvå g, Ole Morten
Olsen og Eirik Birkelund Olsen.

4.3 Klatreportal
Klubben har i å r fortsatt arbeidet med å få til en helhetlig “klatreportal”. Nettbutikken
som skal kobles på den kommende nettsiden er nå oppe og gå r, og
programeringsarbeidet med nettsidens funksjoner er i gang. Arbeidsgruppen har bestå tt
av Gabrio Frantzen, Paulina Turlewicz, Marlon Esolitos, Espen Sandberg, Tord Maximus
Lund Hansen og Eirik Birkelund Olsen.

4.4 Renovering av buldrerom
Januar 2017 stengte vi buldrerommet for en etterlengtet oppgradering av
buldrerommet. Veggene ble slipt og malt, det ble lagt ny PVC duk og buldrerommet ble
oppgradert med kalk- og treningsstasjon. Det var mange gode hjelpere i alle ledd av
renoveringen, for mange til at alle kan nevnes her.
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5. Regnskap og budsjett
Se vedlegg.
Regnskapså ret 2017 viser et overskudd på kr 825 400,71. I forhold til budsjett skiller
spesielt sosiale arrangement (jubileumsfest) og lønn seg positivt. Grunnen er at det ikke
ble ansatt noe daglig leder. Se forøvrig noter til regnskapet.

6. Drift av klatreklubben
6.1 Helse, Miljø 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 områ det. I løpet av 2017
kom det inn 11 rapporter.
NKF har registrert 4 ulykker/nestenulykker i Tromsøområ det i 2017, alle av mindre
alvorlig karakter.
HMS- samling
8. november gjennomførte vi HMS-samling for alle instruktører i klubben , og hadde
fokus på gjennomføring av sikringskurs og avviksrapportering.
Antidoping
Tromsø Klatreklubb støtter antidoping Norges arbeid for en ren, ærlig og rettferdig
idrett, og vi har i 2017 vedtatt en plan for klubbens antidopingarbeid.

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.

6.3 Innkjøp
2017 ble preget av mindre innkjøp av klatretak og utstyr, da vi heller prioriterte
oppgradering av buldrerommet. Det ble kjøpt inn nye klatretak primært til
buldrerommet, og litt til tauhallen. Tauene i tauhallen skiftes ut ca 3 ganger i å ret.
Det ble kjøpt inn “catslides” til treningsgruppene, ny red-cord for slyngetrening og nye
treningsmatter.

6.4 Rutesetting
Tauhallen
Det ble organisert 2 store rutesetterdugnader i hallen i 2017 der hele vegger ble skrudd
om. I januar ble hele hallen satt til polarcup og i september ble sørveggen satt på nytt. En
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del ruter ble stå ende nesten hele 2017, men det kom opp mange nye ruter ved 3 mindre
rutesettersammenkomster. På det meste var det 56 ruter i tauhallen samtidig.
Buldrerommet
Innesesongen i buldrerommet startet med en dugnad med nedskruing og vasking av alle
tak, samt oppskruing av nye ruter ifm polarcupen. Vi har ikke gjentatt jorå rets
buldrecup, men ser på dette som eit sosialt tiltak vi kan tas opp igjen i 2018. Den neste
store rutesetterdugnad var i oktober, da det i forbindelse med å rsfesten ble arrangert en
uformell klatre- og buldrekonkurranse, i regi av Patrick Stoll og Aniek Lith. Det har vært
lere viktige bidragsytere som har bidratt til praktisk vedlikehold av buldrerommet
denne høsten, noe som har ført til en god kontinuitet av nye klatremuligheter. Generelt
har det vært mye folk i buldrerommet gjennom hele høsten.

6.5 Informasjonsflyt
Hjemmeside
Hjemmesiden vå r, www.tromsoklatring.no, er primærkilde til klubbinformasjon.
Informasjonsskjermene
Skjermene i klatrehallen er en av kildene til oppdatert informasjon i klatrehallen.
Ukeplan, kommende kurs og generell informasjon distribueres via skjermene.
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.
Minidrett
Alle medlemmer skal nå være registrert på NIFs medlemsportal. Her har Tromsø
klatreklubb i tillegg valgt å integrere en funksjon slik at hvert enkelt medlem kan følge
med på sin sesongkortstatus.

7. Aktiviteter i klatrehallen
7.1 Treningsgrupper for juniorer
Det er svært stor interesse for treningsgruppene, spesielt treningsgruppene som ikke
stiller krav til tidligere klatreerfaring. Vi har laget et elektronisk på meldingsskjema til
gruppene, og det var per 31.12.17 hele 63 barn på venteliste. Treningstidene for
juniorgruppene beholdt som tidligere å r, men hovedvekt på tirsdager og torsdager. Det
har til tider vært kapasitetsproblemer i hallen da det har vært stor på gang av eksterne
klatrere. Det ble på slutten av å ret vedtatt å innføre taulagsbegrensninger, med virkning
fra 2018, mens juniorgruppene er i tauhallen.
”Topp 1” og “Topp 2” har vært fulle hele å ret, med 10-12 deltakere på hver gruppe og lite
gjennomtrekk. Deltakerne lærer grunnleggende sikringsteknikk, samtidig som de klatrer
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masse og lærer teknikk bå de via øvelser og lek. De eldste deltakerne jobber mot å ta
brattkortet.
“Ledgruppa” hadde i gjennomsnitt 8 aktive deltakere i 2017, hvorav 3 deltok på Polarcup
2017 i Tromsø. I løpet av å ret har alle på “Ledgruppa” bestå tt brattkorttest, og dette førte
til at noen begynte å klatre sammen utenom de faste treningene.
“TET-gruppa” hadde i 2017 totalt 6 faste deltagere, og er treningsgruppen for de som har
ønsket å trene lere ganger i uken. Noen av juniorene på denne gruppen har deltatt på
nasjonale konkurranser i løpet av å ret, konkurranseplasseringene til juniorene innes i
egen oversikt.
Aktive trenere på juniorgruppene i 2017 har vært Ingrid Nilssen, Thomas Johansen,
Madelene Langhaug, Oda Espe, Miram Kiil, Anna Bjørn, Ole Morten Olsen og Antonio
Zerpa.

7.2 Familieklatring
Det har vært svært stor på gang og hallen har vært full av små og store klatrere så å si
hver lørdag det har vært å pent. På det meste har vi registrert 65 stk innom. Det
«normale» er mellom 25 til 45 stk hver lørdag, med ire instruktører fra klubben. De aller
leste benytter seg av bå de tauhall og buldrerom, og det kommer mye positive
tilbakemeldinger fra de besøkende som virkelig setter pris på at det innes et slikt tilbud.
Vi lager kaffe og saft til alle som vil ha, det er et godt ekstratilbud som faller i smak.
Tilbudet har i 2017 vært organisert av Helle Langhaug, med hjelp fra lere faste
instruktører.

7.3 Klatregruppa RettOpp
RettOpp har 7 faste medlemmer som trener regelmessig hver torsdag. Også i 2017 har
det vært andre med funksjonsnedsettelse som har forsøkt seg en må ned eller to uten at
de kan betegnes som faste medlemmer. RettOpp har hele tiden vært aktive med å
markedsføre tilbudet klubben har til mennesker med en funksjonsnedsettelse. I 2017
var det intervju og reportasje om tilbudet i medlemsbladet til NHF.
I mai dro to fra gruppen til Vå ler for å sjekke ut et klatrefelt i Sperrebotten mht.
tilgjengelighet, sammen med en av gruppas tidligere instruktører. I etterkant av turen ble
det skrevet en rapport til klubbens hjemmesider. RettOpp deltok selvsagt i klubbens
40å rs jubileum og markerte samtidig gruppens 10 å rs eksistens med en oppsummering
av historien på klubbens hjemmeside.
Fra høsten 2017 ikk gruppa nye instruktører: Torgeir Blæsterdalen, Miriam Kiil og
Marianne Hage. Ingrid Nilssen og Ingunn Birkelund Olsen var hovedinstruktører på
vå rsemesteret.

7.4 Utekontakten
Utekontakten er et lavterskel-tilbud for ungdom, i hovedsak rettet mot ungdommer
tilknyttet Utekontakten i Tromsø kommune. Her blir de introdusert til klatring som
aktivitet, og alle få r utfordre seg på sitt nivå . I 2017 har vi hatt totalt 303 deltakere
fordelt på de 40 organiserte treningene. Blant disse har å tte deltakere tatt brattkortet
etter regelmessig oppmøte på klatring med Utekontakten. Tilstede i den tilmå lte tiden på
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tirsdager er to ansatte fra Utekontakten i tillegg til to av vå re klatreinstruktører, Anna
Bjørn og Rebekka Steene, som har fulgt gruppen fast ila å ret.

7.5 Andre treningsgrupper og aktiviteter
Tauhallen har blitt brukt aktivt av eksterne grupper fra skoler og andre institusjoner.
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.

8. Uteaktiviteter
8.1 Klatresamlinger
Isklatresamling
Det ble gjennomført isklatresamling i Birtavarre med 18 deltagere 3. til 5. mars. Det kom
en del nybegynner på samlingen og det ble en god møteplass for gamle og nye venner.
Det ble servert fellesmiddag på lørdag og Jacob Wetche holdt et foredrag om sitt forsøk
på K2 og viste bilder, det var en in inspirasjon. Fra klubben var Jonas Jakobsen og Johan
Nils Swä rd ansvarlige for samlingen.
Buldresamling og sportsklatresamling
Sportsklatresamling ble avlyst på starten av sommeren på grunn av då rlig vær, og vi ikk
ikke gjennomført samlingen slik tiltenkt. På høsten utgikk også buldresamlingen, men
denne gangen fordi vi ikke kom i gang med organiseringen før hovedsesongen var over.
Dette var for då rlig arbeid av styret i 2017, og vi hå per styret og klubbens medlemmer
bidrar til at det blir gjennomført felles klatresamlinger i 2018.
Pinsesamling
I å r ble den tradisjonsrike pinsesamlingen i Lofoten arrangert 2. - 5. juni av Bodø
klatreklubb (som alternerer med Tromsø klatreklubb). Vi takker Bodø klatreklubb for
å rets arrangement og gleder oss til å arrangere samlingen i 2018.

8.2 Uteklatring i Tromsø
Rapportering nye ruter og buldre, og ny klatrefører
I 2017 er det gå tt lere nye ruter og buldre. I jellet er det på storstolpan blitt gå tt blant
annet “Vidofnir” 7, “Kjellvå ken” 7- og “Høstrusen” 6+. Det er også rapportert lere nye
buldre i bå de Grøt jorden og Ers jorden, da disse buldreområ dene er i stadig utvikling på
sommerhalvå ret. Så langt nye bestigninger er rapportert på klubbens nettside eller
facebookside er beskrivelser av disse ivaretatt av klubben.
Styret i klubben har vedtatt å lage ny klatrefører for klatring i Tromsø, og arbeidet ble
startet på slutten av 2017. Innrapportering av nye bestigninger med beskrivelser er
essensielt for at klubben skal kunne lage en fullstendig oversikt over klatremulighetene
som innes rundt byen.
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Helios
10. juli 2017 ble det rapportert i klubbens medlemsgruppe på facebook om bestigning av
en ny boltet rute, Helios, på Lillebaugen. Denne etablering ble satt under kritikk da dette
var ansett som “bolting i jellet” av noen, mens andre ønsket mulighet for klatring på
lertaulengders boltede ruter. Hva, hvor og hvordan bolting skal gjøres er jevnlig oppe til
debatt i klatremiljøet, den siste formelle runden i Tromsø var i 2015 hvor klubben
oppdaterte sine retninglinjer for bolting i klubbens regi. Den på følgende debatten etter
Helios har bidratt til å synliggjøre behovet for at klubben kanskje bør lage en proaktiv
plan for forvaltningen av vå re felles klatreområ der rundt Tromsø.
Styret har ansett at det viktigste for klatrerne i Tromsø er at klubben har en forutsigbar
og langsiktig plan som gir alle klatrere mulighet til å drive sin foretrukne form for
klatring. Konsekvenser i en enkelthendelse må derfor sees i sammenheng med hva som
skal være vå r langsiktige plan.
Plan for vedlikehold, rebolting og nybolting på utendørs klatrefelt
I løpet av 2017 har det vært diskutert nå r rebolting av sportsklatrefeltene på Kvaløya bør
inne sted. Sporadisk inspeksjon har vært gjennomført de siste å rene, og ved behov har
bolter vært erstattet. Det har ikke vært gjort noen støtte rebolting i 2017.
Arbeidet med å formalisere en langsiktig plan og retningslinjer for vedlikehold, rebolting
og nybolting av klatrefelt rundt Tromsø er på begynt i 2017, og må arbeides videre med i
2018.

8.3 Hytta
Etter større vedlikeholdsarbeider i 2015 og 2016, er hytta avspist med et alminnelig
vedlikehold i 2017. Det ble avholdt dugnad 14. oktober med godt oppmøte, der hytta ikk
på satt en karakteristisk ny pipehatt signert Richard Rö ttig og for øvrig etterlatt gullende
rein. Vedovnen kan nå brukes, i likhet med para inovnen, men ved og para in må fortsatt
bæres opp av hver enkelt. Hytta har hatt besøk som normalt.

9. Konkurranser
9.1 Konkurransesatsning
Tromsø Klatreklubb er en klubb som ønsker å stadig bedre mulighetene vå re utøvere har
til å satse på klatresport. Som ledd i dette er det mulig å søke om økonomisk støtte til
reise og konkurranse. Ved utgangen av 2017 er det fortsatt ubrukte midler på denne
budsjettposten, det er derfor mulighet for lere til å få støtte til å reise på
klatrekonkurranser. Klubben arbeider videre med å inne gode må ter vi kan bidra til vå re
utøveres utvikling.

9.2 Lokale konkurranser
Polarcup
Tromsø klatreklubb arrangerte Polarcup den 14. januar 2017. Denne konkurransen er en
del av den regionale klatrecupen for Nordland, Troms og Finnmark. Konkurransen hadde
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93 deltagere, en fantastisk dag der bå de tauhall og buldrerom ble fyllt til randen av sin
kapasitet. Lange køer for å få gå tt ruter i sin klasse medførte naturlig hvile for slitne
underarmer og det ble mye bra klatring! Tromsø klatreklubb har i å r arrangert
konkurransen for 12. gang, og har blitt en av tradisjonene i Nord-Norge og Tromsø
klatreklubb.

9.3 Konkurranseresultater
Polarcup Tromsø 14. januar
2. plass, damer, Kristin Andreassen
3. plass, eldre jenter, Anna Bjørn
3. plass, yngre jenter, Erle Solvang
2. plass, herrer, Patrick Stoll
3. plass, herrer, Kelvin Bjørkedal
1. plass, eldre gutter, Lé o Chiba
3. plass, eldre gutter, Sigurd Nordeval Einar Engstad
2. plass, yngre gutter, Andreas Sommerbakk
3. plass, yngre gutter, Teodor Mankov Buseth
Det var totalt 67 deltagere fra Tromsø klatreklubb!
Polarcup Kabelvåg 28. januar 2017
Kelvin Bjørkedal, 3. plass, herrer
Polarcup Harstad 04. mars 2017
Eirik Birkelund Olsen, 1. plass, herrer
Kelvin Bjørkedal, 3. plass, herrer
Lé o Chiba, 1. plass, gutter eldre junior
Einar Engstad, 3. plass, gutter eldre junior
NC Led Bergen 18.-19. mars 2017
Kelvin Bjørkedal, 13. plass, herrer
Lé o Chiba, 3. plass, gutter eldre junior
NC Led Lillehammer 22.-23. april 2017
Lé o Chiba, 5. plass, gutter eldre junior
Junior Nordisk Buldring Göteborg 6.-7. mai 2017
Leo Chiba, 6. Plass, Youth A
NC Buldring Drammen 23.-24. september 2017
Lé o Chiba, 1. plass, gutter eldre junior
Einar Engstad, 18. plass, gutter eldre junior
NC Buldring Bodø 21. oktober 2017
Lé o Chiba, 1. plass, gutter eldre junior
Einar Engstad, 6. plass, gutter eldre junior
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NM Led Stavanger 4.-5. november 2017
Christian Eliassen, 11. plass, gutter eldre junior
Nordisk Buldring Trondheim 18. november 2017
Lé o Chiba, 28. plass, herrer
NM Buldring Oslo 01.-02. desember
Synnøve Berg Nesheim, 10. plass damer
Lé o Chiba, 2. plass, gutter eldre junior

10. Klatrekurs
Følgende kurs ble arrangert i 2017 i regi av Tromsø klatreklubb :
● Nybegynnerkurs - 14 stk
● Inne til ute - 1 stk
● Tradkurs 3 dager - 1 stk
● Klatreleder Inne - 1 stk
● Trener 1 kurs - 1 stk
Vi arrangerte litt færre utekurs i 2017, da det er kommet andre aktører på banen som
tilbyr tilsvarende kurs i Tromsø. På innekurs-siden har vi fortsatt veldig bra deltagelse.
Vi valgte i å r å endre på Klatreleder Inne, fra tidligere å tilby gratis kurs mot å holde kurs
uten lønn i etterkant, til betalt kurs på lik linje med andre kurs. Kurset var fulltegnet og
alle deltagerne var fornøyd med gjennomføringen.

11. I media
11.1 Nordveggen
Tromsø Klatreklubb har hatt lere oppslag i media tilknyttet prosessen og behov for nytt
klatreanlegg med oppslag i bå de avisa Tromsø og Nordlys i løpet av 2017. Blant annet da
vi ikk tilskudd på en halv million kroner fra Kulturdepartementets anleggsprogram.

11.2 Sportslige prestasjoner
Leo Shiba har etablert seg som en sterk juniorklatrer og har tatt lere nasjonale
topplasseringer, dette har ført til lere avisoppslag i avisa Tromsø og Nordlys. Mange kan
oppdage klatring gjennom slike oppslag, og det er en god må te å promotere den positive
og gira ungdommen i klatresporten på .

11.3 “Da Everest var for tøffinger”
Hå vard Nesheim ble portrettert NRK Troms 27. mai, ingressen lød som følger: “Da
Tromsø-legen Hå vard Nesheim var med på den første norske bestigningen av Mount
Everest i 1985, var det de mest hardbarka jellklatrerne som ble valgt ut. Men med å rene
har jellet få tt besøk av mange eventyrere med store drømmer og liten erfaring.”
Debatten om risiko og verdien av eventyr er fortsatt like relevant som tidligere.
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12. Sosiale sammenkomster
12.1 Jubileumsmarkering 28. oktober, Tromsø Klatreklubb - 40 år
Jubileumsfeiringen startet med buldrekonkurranse i klatrehallen av uformelt format,
med kostymekonkurranse, klubb-quiz og spennende nye buldre regissert av Patrick Stoll
og Aniek Lith. Etter buldrekonkurransen var det på følgende fest for de voksne i
Fløyahallen, som var sprengfullt med over 200 nye og gamle medlemmer. Vi kan med
sikkerhet slå fast at dette er oppmøterekord, uten å må tte sjekke gamle referater.
Klubbens høyt respekterte leder, Eirik Birkelund Olsen startet kvelden festligheter med å
lede oss gjennom klubbens histore og visjoner for fremtiden; før vå r høyt respekterte
hyttevaktmester og nå værende forbundspresident, Stein Tronstad, redegjorde for
klubbens posisjon som en markant igur i utviklingen av norsk klatresport. Neste punkt
på programmet var så hemmelig at bare en hå ndfull individer visste om det: nemlig
utdelingen av klubbens jerde æresmedlemskap til Sjur Nesheim, som var
klatreklubbens første leder. Kveldens taleprogram ble avsluttet av Johnny Lauritzen som
fortalt historier om klubbens sagnomsuste maskot: Bonzo.
Spektakulær underholding ble det også , da klubbens respekterte damer ledet ann
utkledd i gammeldags klatreantrekk med stegjern rundt halsen og fremførte en
hjemmelagd sang komponert spesielt for jubileet; før de dro i gang den gamle
klubbsangen "Farvel til Goverdalen" der de ikk med alle 200 oppmøtte på allsang. Dette
ble deretter fulgt opp med en spontan bonus ilmvisning, en “isklatre-porno ilm”, til alles
store fornøyelse, dog noe skrekktilblandet fryd og fra de spontane ilmviserne. Det var
også høy innsats blant de mange deltagere fra primært den yngre garden i å rets
limbokonkurranse! Etter en veldig spennende inalerunde var det Julia Fieler som gikk
av med seier og kunne reise hjem med den 5 kg tunge pokalen.
En stor festkomitè en med mange hjelpere har bidratt planlegging av jubileumsfeiringen
med innkjøp av alt fra pynt til vin og potetgull, pynting og rydding av lokalet, oppleting
av gamle bilder fra klubbens tidlige dager, sammenspikring av underholdning, og ikke
minst alt som ble gjort før og under buldrekonkurransen. Totalt sett et fantastisk
jubileumsarrangement.

12.2 Vaffelklatring
Det ble ved et par anledninger innbydt til søndagsvaffelklatring i klatrehallen. Bå de
barnefamilier, tauklatrere og buldrere deltok. Gratis vaf ler og kaffe/te var som alltid et
populært innslag, også blant det mer dedikerte treningsfolket.

12.3 Reel Rock 12
«Reel Rock 12» ble arrangert 14. november på Verdensteateret. Billettene ble utsolgt, og
det ble en vellykket kveld. Ekstraforestilling må tte arrangeres etter hovedvisning.
Bidragsytere utenfor styret: Gabrio Frantzen og Kristin Andreassen. Friluftsbutikken
sponset med hyggelige trekkepremier.
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