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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Thomas Meling 

Nestleder: Eskil Selvåg 

Kasserer: Are Mellem 

Styremedlemmer: 

Jeannette Skoglund 

Martine Myreng 

Maja Oline Sarre 

 

Varamedlemmer: 

Dag Brattli 

Per-Kyrre Larsen 

 

Valgkomité: Stian Kogler, Arild Øvrum (erstattet av Birgit Berg Nesheim) 

Revisor: Alfa Revisjon 

 

Styrets arbeid 

 

Det ble avholdt 6 styremøter i 2011. 

 

 

2. Noen hovedtema i 2011: 
 

Buldrerommet var stengt i omlag 6 måneder 

Jeg har alltid trodd at Brannvesenet var maskoten til en fotballklubb i Bergen. Men tidlig i 

juni dukket det opp i tennishallen og sa at det var farlig å være i andre etasjen. Hele etasjen, 

inkludert buldrerommet, ble stengt inntil Tennisklubben (som eier og drifter bygget) fikk 

innstallert en rømningsvei fra kontoret sitt og ned på gateplan. Dette tok sin tid, og rommet 

åpnet ikke før tidlig januar i år. Siden de byggmessige forholdene er Tennisklubbens ansvar 

fikk vi kompensasjon for manglende inntektsgrunnlag ved trekk i husleie. I tillegg har alle 

med års og halvårskort i denne perioden for forlenget kortet sitt med 3 måneder. 

 

 

En liten nedgang i antall medlemmer 

Antall registrerte medlemmer i 2011 var 418. Dette er lavere enn 2009-nivået. Nedgangen er 

størst blant ungdom i aldersgruppen 13-19 år, og litt i 20-25. Vi manglet instruktører for 

junirgruppen etter sommeren, så noe av det sviktende medlemstallet kan muligens skylde 

dette. Medlemstallet har økt jevnlig alle tidligere år.  

 

 

 

Behov for ny klatrehall 

 

I løpet av høsten 2011 ble det klart at nytt byråd har satt av penger til bygging av 

svømmeanlegg på Templarheimen der forprosjekt er forutsatt utført i 2012. Planene tar 

utgangspunkt i Idrettsbyen Tromsø sin skisse for en idrettspark, et prosjekt klubben har vært 
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involvert i fra starten av. I disse skissene ligger svømmeanlegg vegg i vegg med klatreanlegg 

og det er derfor jobbet med å få klatreanlegg inn i forprosjektet, bl.a. gjennom møte med 

komiteleder for kultur og idrett- Magnus Mæland i januar.  

 

Høsten 2011 ble det også klart ar Samskipnaden skal bygge ut på KRAFT. Tråden fra 

tidligere dialog med dem ble tatt opp og Eskil S. og Thomas M. har hatt to møter med 

ledelsen i Samskipnaden ang. muligheten for at et nytt stort klatresenter blir en del av 

utbyggingen, da som et samarbeid mellom TKK og SiTø. Skisseprosjekt med arkitekt er 

ventet å starte opp i februar 2012. 

 

Oppsummert er det altså to løp som er i ferd med å bli konkretisert og vi er med på begge to. 

Både hvilket prosjekt som er best for TKK og hvilket som vil kunne realiseres først vil 

sannsynligvis bli klarere i løpet av våren 2012 gjennom tett oppfølging fra klubbens side. 

 

 

 

 

3. Aktiviteter i hallen 
 

 

3.1 Klatring med innføringsklassen på Tromstun ungdomsskole i 2011 

 

Fra Hilde Lynum: 

 

Vi kjører et lengre klatrekurs på ca 8-10 ganger på høsten med ekstremsportelevene på 

VGI  (1.5 timer hver gang) som ender opp i en brattkortprøve til slutt. De er veldig ivrige og 

synes det er bra at de får noe konkret de kan bruke etterpå. En del begynner å klatre litt på 

fritida også. 

VG2 og VG3 er vi også å klatrer og buldrer med noen ganger i løpet av året  for å 

vedlikeholde ferdighetene og for å få variasjon i treninga.  Spesielt i mellomsesongen på 

høsten og når det er dårlige snøforhold ute legger vi inn noen klatreøkter i løpet av året.  

 

3.2 Rekruteringsgruppa for barn og unge 

Antonio Zeerpa tok over som instruktør for TET (Tromsø Elite Team). 

 

3.3 Våre faste aktiviteter 

 

Mandager 

Mandagsbuldring er en fast men uorganisert aktivitet i hallen, sosial buldrekveld med mange 

buldreentusiaster til stede. 

 

Brattkorttest 18-20 (annenhver mandag). Dette er et tilbud hvor det har vært åpnet for å 

komme å ta brattkort test. Dette tidspunktet er også forsøkt annonsert som en sosial 

klatrekveld hvor alle er velkommen til å klatre med likesinnede klatreglade i Tromsø. 

 

Tirsdager 

Utekontakten kl 17-18. Et samarbeidsprosjekt som også i 2011 har vært en vellykket for 

klubben. Dette var driftet av Bjørn Hjelle frem til sommeren, hvorpå Ton Hanssen tok over.  
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Torsdager 

Klatregruppa RettOpp 16-18 

Klatregruppa rett opp med Stian Kogler som instruktør har vært en fast gjeng med 

klatreentusiaster.  

 

Juniorgruppa 18-20 

Maria Bårdsen og Michel Martiny var instruktører på juniorgruppeningen frem til sommeren. 

På høsten lyktes det ikke å få tak i erstattende instruktører. Fra februar 2012 er det Håvard 

Huakenes og Caroline Vik Løftingsmo som leder denne gruppen. 

 

Lørdager 

Familieklatring på lørdager med instruktør til stede for sikring og opplæring og veiledning. Et 

snitt på ca 10 unger på lørdagene. 

 

4. Uteaktiviteter  
 

4.1 Sport: 

-Superskotten Dave Macleod gikk en ny rute på Tunga i ersfjord, som er er slags variant av 

“Piercing, med en ny start. Ruten fikk navnet “Centre Court” og grad 9 eller 9/9+, alstå 

samme som er foreslått for “Piercing”. Han boltet også en ny rute som krysser “Leppa”. 

Denne fikk vår egen Chris Christensen æren av å førstebestige, og navnet ble “Dobbelsidig 

kryssbitt” (8-). 

 

-Besøkende Erik Grandelius gikk forlengelsen av “Venuspassasjen” i Ersfjord. Dette er en 

boltet uttopping av buldretraversen, som ble boltet av Holger Keilholz i 2004/2005. Ruten 

fikk navnet “Venusberget silverhair” grad 9.  

 
- Jon-Harald Johansen debuterte på kiler med å gå "La Linja" (7+, nat.) på feltet Stiberg 

utenfor Narvik. I Siurana, Spania, gikk han "Bistec de biceps" (8), samt "Viagraman" (7+) på 

blikk. 

 

- Eirik Birkelund Olsen gikk "Fryktelig i tvil" (9+) på Planet Ø i Hunnedalen. Dette var første 

repetisjon av ruten som var Norges første rute av grad 9+, og også første gang en rute av 

denneg radene r repetert i Norge i det hele tatt. På Stiberg gikk han "Pump o'rama" (8, nat.) 

på. Det er svært få nordmenn som har gått så harde naturlige ruter på blikk tidligere. Han gikk 

også 3 ruter av grad 9 forskjellige steder, samt "LinT", en flertaulengders 9-/9 i Kina. I tillegg 

fikk han andrebestigning av både “Diddy Wah Diddy” (9-) og Drillpikene (8+) i Ersfjorden.  

 

-Brage Birkelund Olsen gikk “In Deliri Flagrante” (8) på sensommeren, og "Viagraman" (7+) 

i Siurana, Spania, på blikk. 

 

-Thomas Meling gikk “Diddy Wah Diddy” (9-) i Ersfjord og “Fidel” (9-) på Gullknausen. 

 

4.2 Buldring:  

 

Eirik Birkelund Olsen gikk en 8A+, fem 8A og flashet tre 7C+, alt i Bishop California USA.  

 

Andreas Klarström gikk andrebestigningen av "Palestiner i nød" (7C). Petter Vestly gikk 
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det kort tid etterpå. 

Tony Hanssen gikk "Borti natta" 7B.  

Ellers har det også i år blitt gjort mye nybrottsarbeid i Ersfjord på buldrefronten. Jonas 

Jakobsen gikk to buldre på grad 7A, "Lediggang" og "6b-aretten". 

 

"Skrekk strekk",7B. Jens eller PH. 

"50-kilos klassen", Eirik 

"Arctic insomnia" (8A), Erik Grandelius 

"Eta beta" 7A+. Eirik 

 

"Bøss" (7A), Lorentz Mandal 

  

Venuspassasjen ble repetert av Petter Vestly, Andreas Klarström, Thomas Meling, Erik 

Grandelius 

 

4.3 Fjell/alpin/isklatring: 

 

Det skjedde veldig mye i Blåmann nordvegg sommeren 2011. Begivenhetene ble  

 

Nye ruter: 

- Nattskiftet (7, C1, 350 m) Magnus Eriksson og Daniel Hallgren. Gått i et støt på natten, 

mellom dagvakter på sykehuset! 

- Febris (8/8+, 400 m) Martin Skaar Olslund og Andreas Klarström. 

 

Fribestigninger: 

- Bongo Bar (9-), Dave Macleod, første fribestigning. 

- Pishtaco (8), Sindre Sæther, Jarle Kalland, første fribestigning. 

 - Peter Pan (8), Thomas Meling, Andreas Klarström. Første fullstendige bestigning av 

"Tingeling" til toppen av veggen. 

- Arctandria (9-/9), Andreas Klarström, Erik Grandelius, Martin Skaar Olslund. 

- Ultima Thule (8), Andreas Klarström, Thomas Meling, Pavel Jiranek. 

- Atlantis (8-/8), Jarle Kalland, Sindre Sæther, Thomas Meling, Andreas Klarström. 

 

2 nye ruter på Øvre Grøtfjordrygg:  

- Festjakt (6+, 250m) Magnus Eriksson og Jonas Jakobsen 

- Presens Perfectum (6+, 250 m) Thomas Meling og Annelin Henriksen 

 

- Ny rute på Munins nordøstrygg, "Between a day and a nifht shift" (6) gått av Iver Martens 

og Ståle Kjeldsen. 

 

Ny vinterrute på Grøtfjordryggen: “Kaffe, Røyk og alt annet”  (TD, M5, WI 4, 400m) Magnus 

Eriksson og Thomas Meling, april 2011 

 

5. Verv 
- Stein Tronstad og Ole Morten Olsen sitter i styret i Norges klatreforbund. 

- Eirik Birkelund Olsen er klubbutvikler i Nord-Norge for klatreforbundet, og var med på 

landslaget i konkurranseklatring i 2011. 
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- Brage Birkelund Olsen var med på det nasjonale rekruttlaget i 2011. 

 

- Ole Morten Olsen var dommer på IFSC WC i Kranj. 

 

6. Konkurranser 
6.1 Norgescup sammenlagt 

- Eirik Birkelund Olsen 1. plass senior. 

- Brage Birkelund Olsen 3. plass yngre junior. 

 

6.2 Enkeltplasseringer Norgescup 

- Eirik Birkelund Olsen 1. plass senior 

- Brage Birkelund Olsen 1. plass yngre junior. 

- Jon Harald Johansen 3. plass eldre junior. 

- Inger Stalsberg 4. plass yngre junior. 

- Madelene Haugland Jensen 5. plass yngre junior. 

- Ingunn Birkelund Olsen 6. plass senior. 

 

6.3 NM buldring 

- Caroline Vik Løftingsmo 2. plass senior. 

- Brage Birkelund Olsen 7. plass yngre junior. 

- Jon Harald Johansen 4. plass eldre junior. 

 

6.4 Nord-Norsk mesterskap i buldring 

- Eirik Birkelund Olsen 2. plass senior. 

- Brage Birkelund Olsen 1. plass eldre junior. 

- Kelvin Bjørkedal 2. plass yngre junior. 

 

6.5 IFSC verdenscup 

- Eirik Birkelund Olsens plasseringer: 

 46. plass i Barcelona 

 52. plass i Kranj 

 91. plass i Arco 

  

64. plass i Arco (fartsklatring) 

 49. plass i Sheffield (buldring) 

 

6.6 Polarcup 

Sterk deltagelse fra mange av konkurranseklatrerne våre. Det ble ikke laget sammenlagtre 

resultater, noe vi håper blir gjort i 2012. 

 

 

 

 

7. Klatregruppa RettOpp 
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Denne gruppen organiserer tilbudet fra TKK til klatrere med 

funksjonsnedsettelse. I hovedsak dreier det seg om syns- og 

bevegelseshemmede. I 2011 har den harde kjerne bestått av 8 

klatrere. 

 

RettOpp har hatt en vara i styret til TKK. Dessuten har det vært 

avholdt 3 møter mellom repressentanter for TKK og 

repressentanter for RettOpp. 

 

Gruppen avholdt brattkortkurs 19.-20. mars. 4 deltok, og 3 av 

deltagerne ble sertifisert. 

 

Gruppen har hele året hatt fast treningstid i klatrehallen på 

torsdager. Flere av gruppen har inimellom klatret en ekstra dag 

i uken. Stian Kogler har fulgt gruppen på torsdagsklatringen, 

som instruktør og inspirator. 

 

 

Arrangementer. 

 

1.-3. juli ble det avviklet en klatrehelg på Hamarøy. 

Klatrefeltet på Sleppen er ideelt for medlemmene i RettOpp, med 

lett adkomst og bomuligheter i nærheten. Totalt var det 9 

deltagere på denne turen. Arrangementet er dokumentert på 

hjemmesiden til TKK. 

 

 

26.-28. august hadde gruppen en klatrehelg på Brentfjell i 

Skibotn. Det var 7 deltagere på denne turen. Forsker og klatrer, 

Knut Magne Aanestad, fungerte som instruktør Knut Magne forsker 

på idrett for funksjonshemmede, og hadde konsultert gruppen i 

sakens anledning. Klatrehelga er dokumentert på hjemmesidene til 

TKK, samt sidene til klatreforbundet. 

 

Også i 2011 ble året avsluttet med et sosialt arrangement, et 

julebord. 

 

 

 

8. Samlinger 
 

8.1 Grøtfjordsamling 25.-26- juni 

Sporstklatresamling i Grøtfjord med nærmere 20 deltagere. Mange møtte opp for å klatre 

bolteruter og kileruter på klumpan, og en del ble igjen fpr å fyre bål og prate skit utover 

kveldenPå søndagen ble det også arrangerert kameratredningsdugnad hvor Stein Tronstad og 

Thomas Meling var med som "instruktører". 
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8.2 Buldresamling i Småbakkan 20.-21 august 

Store og små, gamle og nye klatrere. Vi var mange samlet denne helgen for å oppleve det vi 

liker best sammen. Tradisjonen tro var samlingen også denne gang i Småbakkan. Og også 

denne gang kunne vi smile vel fornøyd på veien hjem over en vellykket helg med fint vær, 

buldring, sang og god stemning.  

 

8.3 Pinsesamling 

Dette året var det Bodø klatreklubbs tur til å arrangere pinsesamlingen i Lofoten. Det var få 

som deltok fra Tromsø. 

 

 

 

9. Ansatte i klubben 
9.1 Driftsansvarlig i hallen 

Eirik Birkelund Olsen var driftsansvarlig frem til sommeren. På høsten tok Tony Hanssen 

over. 

 

9.2 Regnskapsansvarlig 

Maria Myklestad har hatt denne stillingen. Chris Christensen tok over fra 1.2.2012.  

 

10. Hytta 
Hollenderhytta har fått forefallende vedlikehold i løpet av sommeren.  Storvinduet ble knust 

av isfokk i løpet av vinteren, og er erstattet med et nytt vindu.  Det er montert skodder for å 

unngå at dette skjer på nytt, og disse må alltid settes opp når hytta forlates på vinteren.  Hytta 

er fortsatt i relativt god stand, men merker en del slitasje etter tung bruk de seinere åra.  Det er 

antydning til fuktskader i golvet, og deler av gulvisolasjonen må skiftes ut. 

  

Hytta har hatt svært mye besøk de siste somrene, særlig av tilreisende klatrere, og er gjerne 

fullt belagt og vel så det i perioden juli-august.  I seg selv er dette svært positivt, men det 

reiser noen utfordringer.  I praksis kan det være vanskelig for de som eier hytta – klubbens 

egne medlemmer – å slippe til i denne perioden.  For alle besøkende er det dessuten upraktisk 

at det er umulig å vite om det finnes køyeplass eller ikke før man går opp. Et mulig 

botemiddel kan være å innføre et åpent reservasjonssystem på internett, gjerne kombinert med 

en betalingsløsning.  Vi antar dette vil fungere bedre og mer gjestfritt enn å innføre 

fortrinnsrett for klubbmedlemmer. 

  

Med mye besøk er oppvarming blitt en utfordring.  Å holde hytta med gass går greit (typisk 

forbruk = 25 kg /sommer), men i praksis har vi gitt opp å holde hytta med fyringsved.  Ved 

må løftes opp med helikopter, og inntektene gir ikke rom for å betale hva dette koster.  Vi er 

derfor avhengige av ”leilighetsskyss”, typisk begrenset til å få opp 5-10 sekker hver gang vi 

tilfeldigvis får en anledning til gratis løft. Så lenge ved finnes tilgjengelig, har brukerne ingen 

skrupler med å fyre opp om sommeren, og resultatet blir at lageret tømmes før vinteren 

kommer.  Gassovn er vurdert, men vil gi for stort forbruk.  En ny parafinovn er det som kan 

gjøre hytta besøkbar vinterstid. 
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11. Kurs 
 

Det ble arrangert en rekke innføringskurs i 2011. Det ble også forsøkt arrangert et ukeskurs i 

kileklatring, men dette måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Vi håper å få dette til i 

2012. Maja Sarre har fungert som kursansvarlig. Fra høsten 2011 er arrangering av 

innendørskurs lagt til stillingen driftsansvarlig, som for tiden bekles av Tony Hanssen. 

 

 
 

12. Hjemmesidene  
 

www.tromsoklatring.no  

 

Våre hjemmesider er en viktig informasjons kanal for våre medlemmer og andre som ønsker 

informasjon om klubben.  

 

 

13. Verbalklatring 
Årsfest 12. november 

På Løkta samlet nærmere hundre klatrere (med venner) seg sammen til årsfest! Dj Mona 

spilte opp til musikk. Synnøve & co sørget for knallgod potet og kyllingsuppe som holdt oss 

full av energi til dansing og limbokonkurranse, samt andre festlige aktiviteter helt frem til 

neste morgen. Tusen takk for en kjempe fin fest!  

 

 

Foredrag 

Dave Macleod var på besøk i Tromsø i august. Etter å ha satt opp nye ruter i Ersfjord og gått 

første fribestigningen av Bongo Bar i Blåmann tok han seg tid til å holde et underholdene 

foredrag med bilder og video på Café Flyt. Åpningssekvensen med frisoloering av "Leppa" i 

Ersfjord satte skapet der det skulle stå, og en del hjerter ble plassert i halsregionene til 

åpublikummerne.  

 

 

 

14. Medlemstall for 2011 
 

Totalt antall medlemmer: 418. Dette er fordelt på Kvinner: 192 - Menn: 226. 

 

Som rapportert til idrettsregistreringen 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 2 11 17 44 118 192 

Menn 2 12 23 40 149 226 

http://www.tromsoklatring.no/
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Totalt      418 

 

Medlemsutvikling 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totalt ca. 200 245 300 315 438 451 418 

 

 

 

 

 

15. Regnskap og budsjett 
 

Dette er en "Folkelig" utgave av regnskap og forslag til budsjett. Den 

offisielle, mer innfløkte utgaven, revidert regnskap, ligger som vedlegg. 
 
 

 

Budsjett 
2011 

Regnskap 
2011 

 Forslag 
budsjett 2012 

     INNTEKTER 
    Sponsor Eirik B Olsen 20000 

  Medlemskontingent 120000 68800 100000 a) 

Innendørs klatring og buldring 320000 422462 450000 b) 

Kurs 85000 49400 70000 
 Hytte 25000 27368 25000 
 Salg varer 

 
10690 12000 

 Sammenkomster 30000 13219 30000 c) 

Hel- og halvårskort 50000 78775 100000 d) 

Tilskudd 230000 164074 204000 e) 

     NM i buldring 
 

500000 f) 

Annet 
 

2493 
  SUM 860000 857281 1491000 

 

     UTGIFTER 
    Leieutgifter 313200 234900 313200 g) 

Drift klatrevegg (innkjøp utstyr, småinventar/rek., 
klatretak etc.) 80000 105668 80000 

 Vedlikehold klatrevegg (faste installasjoner) 10000 
 Vedlikehold hytta 20000 11025 20000 
 Utvikling klatring ute 20000 20957,5 20000 
 Avskriving klatrevegg 30000 24577,44 25000 
 Forsikring 17500 18035 18500 
 Lønn 150000 118371 140000 h) 

Revisjon 22000 34284 7000 i) 

Reisestøtte utøvere 20000 17007 20000 j) 

Arr. konkurranser 10000 23332,5 15000 
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Administrative utgifter (utenom lønn) 15000 12032,05 5000 k) 

Sammenkomster 35000 24603,03 35000 
 Personlige sponsormidler 9436,5 

 
l) 

Varer for videresalg 15938 10000 
 NM i buldring 

 
500000 

 

     

     

     SUM  732 700   670 167   1 218 700  
 

     

     Driftsresultat  127 300   187 114   272 300  
 Renter netto 

 
 22 544  

  Resultat 
 

 209 658  
   

Forslag til budsjettramme for RettOpp: 30000 

 

 
a) Lav inntekt på medlemskontigent: Det ligger trolig en del medlemsinntekter i posten "innendørs klatring og 

buldring", pga knappene på kassa. 

 

b) Er høyere enn budsjettert fordi vi tror en del av medlemskontigenter ligger her. 

 

c) Bl.a inntektene på Polarcup har ikke blitt ført på denne posten 

 

d) Det jobbes bl.a med øking av priser, samt økt medlemsmasse 

 

e) Chris sjekker opp dette 

 

f) startfase, tentative tall, går forhåpentligvis i null eller litt i pluss 

 

g) trekk pga stengt buldrerom 

 

h) Driftsansvarlig, regnskapsmedarbeider, instruktører 

 

i) 15000 til revisjon, resten til regnskapsfirma (Visma) for regnskapsåret 2010. Kun revisjon for neste år, 

billigere andre gang, for regnskapsåret 2011 (betales 2012) 

 

j) Noen av disse utgiftene skulle egentlig føres som personlige sponsormidler for Eirik, se punkt l) 

 

k) Inkluderer Webhotell og kontingent til NKF og lisens for regnskapsprogram (Mamut), betalt i 2011 dor de 

neste 3 år. 

 

l) Hele kontoen er brukt, men ført som reisestøtte utøvere. 

 

Vedlegg: Resultatregnskap, balanse, prosjektregnskap for Utekontakten, 

RettOpp, årsfesten, juniorgruppa 
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Vedlegg: 
Resultatregnskap, balanse, prosjektregnskap for Utekontakten, RettOpp, 

årsfesten, juniorgruppa 

 


