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1. Styrets sammensetning 
 
Leder: Jonas Lunqvist 
Nestleder: Eirik Birkelund Olsen 
Kasserer: Ellinor Pedersen 
Styremedlemmer: 
Jeanette Skoglund 
Thomas Meling  
Maja Oline Sarre 
 
 
Varamedlemmer: 
Hilde Lynum 
Håvard Haukenes (sluttet i november ved oppstart som driftsansvarlig) 
 
Valgkomité: Bjørn Eivind Braathen, Jorunn Skjelvareid (assistert av Birgit Berg Nesheim) 
Revisor: Anne Guri Weiberg Aurdal, Ole Morten Olsen. 
 
Styrets arbeid 
 
Styret har holdt en rekke møter i 2012 (en sterk økning fra de siste par årene). 
 
 

2. Noen hovedtema i 2012: 
 
Norsk mesterskap buldring Tromsø, 16. og 17. juni 
Det største arrangementet klubben har gjennomført. Et fantastisk arrangement med bra 
deltagelse, utrolig stemming og et profesjonelt opplegg. Våre egne Birgit Nesheim og Eirik 
Birkelund Olsen tok hver sin sølvmedalje! Klatreklubben blir å nyte godt av publisiteten I god 
tid fremover. Se egen rapport og informasjonsskriv vedlagt årsmeldingen. 
 
Markant økning i medlemstall 
Økningen er hovedsaklig blant klatrere av 20 år og eldre. Vi tror noe av forklaringen kan være 
oppmerksomheten rundt NM i budring. 
 
Grunneieravtale og bevaring av stien i Småbakkan 
I sommer ble det arrangert dugnad i Småbakkan for å legge klopper på de våte partiene langs 
stien inn til buldreområdet. De seneste årene har slitasjen på terrenget økt betraktelig. Et 20-
talls hjelpsomme klubbmedlemmer hjalp til med å legge ut klopper over de mest utsatte 
stedene. Vi håper dette er et tiltak som kan begrense fremtidig slitasje på terrenget, og antar at 
det vil bli nødvendig å fortsette dette arbeidet i årene fremover, også i Ersfjord. Bevaring av 
naturområder som benyttes av klatrere er en naturlig oppgave for en klatreklubb. 
 
I forbindelse med dugnaden ble en avtale signert mellom klubben og grunneieren. Avtalen 
stadfester vår bruksrett (som følger av allemannsretten), og gir ”aksept” til de stibevarende 
installasjonene.  
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3. Aktiviteter i hallen 
 
3.1 Juniorgrupper 
Klatreklubben har i 2012 hatt tre juniorgrupper med faste treningstidspunkter i hallen. 
Toppgruppa har vært onsdager fra kl. 18-20, ledgruppa torsdag 18-20 og TETgruppa mandag, 
onsdag og fredag 16-18. Totalt har vi da hatt 35 til 40 juniorer på fast klatreaktivitet i uken. Vi 
har venteliste, og pågangen for å begynne på gruppene har vært stor. Vi har dessverre ikke 
hatt trenere til å ha flere juniorgrupper enn vi har nå. Klatreklubben trenger flere trenere for å 
drive tilstrekkelige organisert klatreaktivitet.  
 
3.2 Brattkorttesting og familieklatring 
Familieklatringen har vært hver lørdag fra 11-13, og siden sommeren har vi hver mandag kl. 
18-20 hatt brattkorttesting (tidligere annen hver mandag). Det har vært noe manglende 
instruktørressurser for disse to aktivitetene, men etter å ha utdannet nye instruktører i mai har 
dette gått bedre. I år har det vært ca. 12 forskjellige instruktører som har hatt disse 
aktivitetene. Det er vært mye aktivitet på familieklatringen som er svært positivt. Dessverre 
har det vært litt dårlig organisert fra styret, og vi har fått klage på at det har manglet instruktør 
på en lørdag. Viktig at dette organiseres tidlig og tydelig slik at tilbudet står ved lag, spesielt 
ved andre aktiviteter som får familieklatringen til å utgå.  
 
3.3 Klatring for Tromsdalen videregående skole, ekstremsportlinja. 
Har hatt omtrent 15 treninger i tennishalen i 2012. Varastyremedlem Hilde Lynum er lærer og 
trener for ekstremsportlinja. 
 

4. Uteaktiviteter  
Her er en liten oversikt over noen av de markante bestigningene som ble gjort i fjor. De siste 
par årene har vi vært flinke til å rapportere bestigninger på forumtråden ”sommerprestasjoner” 
på tromsoklatring.no, men 2012 ble et unntak. Derfor er det helt sikkert mange bestigninger 
som ikke har kommet med på denne listen. 
 
4.1 Sport: 
Charlotte Halkier gikk ”In deliri flagrante”, 8, i Ersfjord. 
Noen gikk ”Riddu Riddu”, 9-, også i Ersfjord. 
 
4.2 Buldring:  
Sommeren 2012 dro en sterk buldregjeng til Rocklands i SørAfrika. Her er en liste over de 
hardeste bestigningene som ble gjort: 

Eirik Birkelund Olsen: 
Barracuda, 8A 
No late benders, 8A 
Shallow Grave, 8A 
Pendragon, 8A 

 Per Harald Barkost 
  Black Velvet, 8A 
  Shallow Cave, 8A 
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 Jens Hammerås 
  Witness the sickness, 8A 
 Jeannette Skoglund 
  ..., 7B 
 Birgit Berg Nesheim 
  ..., 7B+ 
 
"Palestiner i nød" (7C), Ersfjords harde klassiker, ble gått av Thomas Meling, Daniel 
Hallgren, Per Harald Barkost m.fl.  

Tony Hanssen gikk "Patos" 7B+ i Ersford.  

 
4.3 Fjell/alpin/isklatring: 
Thomas Meling/Joel Frans: ”Remember Mi”, første repetitsjon og uttopping, med variant på 
cruxet. WI 6, M6, 200 m. Mars. 
 
Freerider, El Capitan, Yosemite. Thomas Meling og Martin Skaar Olslund gjorde en team-fri 
bestigning i mai.  
 
The Nose på en dag, Jonas Jakobsen med Steinar Grynning gjorde denne legendariske ruten 
på El Capitan på 16 timer. Det er første gang et norsk taulag (selv om Jonas egentlig er 
Dansk) gjennomfører denne bragden (Sindre Sæther klatret ruten på omlag 18 timer med en 
Polsk klatrer i 2007). 
 
Jonas Jakobsen gikk ”Thanatos” i løpet av sommeren etter et lengre opphold i USA. Denne 
ruten, som fortsatt har en sterk aura av uoppnåelighet for mange, holder sin beskjedne grad 
men krever gode rissklatreferdigheter. 
 
”Promethevs”, 7+, nat., 250 m, Kjølsvinet, Hollenderan. Thomas Meling, Erik Solseth Roan, 
juni 2012. 
 
Johanna Stålnacke gikk ”Rainman”, 7+, nat., i Ersfjord, i August en gang. 
  
Silje Haaland gjorde en rekke imponerende bestigninger i Indian Creek, USA, i oktober. 

”Big guy”, 7- (offwidth), flash 
”Annunaki”, 7+/8-, andre forsøk  
”Pente”, 7-, flash 
og en rekke andre ruter på 7-tallet 

 
Ellers ble det klatret en del i Grøtfjord, men detaljene er ukjente. 
 
 

5. Konkurranser 
 
5.1 Norsk mesterskap buldring Tromsø, 16. og 17. juni 
Det største arrangementet klubben har gjennomført. Et fantastisk arrangement med bra 
deltagelse, utrolig stemming og et profesjonelt opplegg. Klatreklubben blir å nyte godt av 
publisiteten I god tid fremover. Se egen rapport og informasjonsskriv vedlagt årsmeldingen. 
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5.2 Polarcup Tromsø, 18. februar 
Klatreklubben arrangerte den tradisjonsrike polarcupen med totalt 70 deltagere. Masse 
aktivitet i kvalifiseringen, og full klatrehall og bra stemning under finalene. Kelvin Bjørkedal 
har lagt ut en liten filmsnutt fra finalen på youtube, som kan finnes ved å følge link på 
tromsoklatring.no 
 
5.3 Lokal buldrekonkurranse, 23. mars 
En god gammeldags uhøytidelig buldrekonkurranse med "oppteipa" problemer i 
tennishallen. Vi hadde litt over 40 deltagere og det ble god stemming. 
 
5.4 Konkurranseplasseringer  
Viktigste konkurranseplasseringer regionalt, nasjonalt og internasjonalt av Tromsø 
klatreklubbs medlemmer (kronologisk): 
 
3. NC (L) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Ålesund 14. januar 
 
2. Polarcup Herrer, Jon-Harald Johansen, Narvik 29. januar 
6. Polarcup Herrer, Brage Birkelund Olsen, Narvik 29. januar 
6. Polarcup Damer, Ingunn Birkelund Olsen, Narvik 29. Januar 
 
3. Polarcup Herrer, Jens Henrik Hammerås, Tromsø 18. februar 
3. Polarcup Damer, Tina Beate Ressheim, Tromsø 18. februar 
 
3. NC (L) Herrer, Eirik Birkelund Olsen, Sogndal 25. Februar 
2. NC (L) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Sogndal 25. Februar 
 
14. Nordisk mesterskap (B) Youth A, Brage Birkelund Olsen, København 10. mars 
14. Nordisk mesterskap (B) Herrer, Eirik Birkelund Olsen, København 10. mars 
 
1. Polarcup Herrer, Eirik Birkelund Olsen, Hamarøy 17. mars 
 
3. NC (B) Herrer, Eirik Birkelund Olsen, Stavanger 25. mars 
 
Pallplasseringer til TKK under NM Tromsø: 
6. NM (B) Yngre junior, Kelvin Bjørkedal, Tromsø 17. Juni 
6. NM (B) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Tromsø 17. Juni 
2. NM (B) Herrer, Eirik Birkelund Olsen, Tromsø 17. Juni 
5. NM (B) Herrer, Jens Henrik Hammerås, Tromsø 17. Juni 
2. NM (B) Damer, Birgit Nesheim, Tromsø 17. Juni 
5. NM (B) Damer, Camilla Widerøe, Tromsø 17. Juni 
 
2. NC (B) Herrer, Eirik Bireklund Olsen, Bodø 13. oktober 
4. NC (B) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Bodø 13. oktober 
 
1. NC (L) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Arendal 27. oktober 
 
4. Norsk mesterskap (L)Eldre junior, Brage Birkelund Olsen, Stavanger 11. november 
 
2. Polarcup Herrer, Brage Birkelund Olsen, Narvik 1. desember 
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6. Nordisk mesteskap (L) Youth A, Brage Birkelund Olsen, Stockholm 9. desember 
 
1. NC sammenlagt (L) Eldre junior, Brage Birkelund Olsen 
2. NC sammenlagt (B) Herrer senior, Eirik Birkelund Olsen 
 

 
6. Klatregruppa RettOpp 

 
Denne gruppen organiserer tilbudet fra TKK til klatrere med funksjonsnedsettelse. I hovedsak 
dreier det seg om syns- og bevegelseshemmede. I 2012 har den harde kjerne bestått av 8 
klatrere. 
 
Gruppa har hatt faste treninger på torsdager kl 16.00-18.00. 
 
I juni hadde de en vellykket ettermiddagstur til Korteidet, og en flott helgetur til klatrefeltet 
Sleppen på Hamarøy den 6.-8. Juli. 
 
Stian Kogler sluttet som instruktør i juli etter turen til Hamarøy. RettOpp retter stor takk til 
Stian for flere år som god inspirator og rettleder. 
 
Høsten har vært noe preget av at vi har manglet instruktør, men tidlig i februar 2013 begynte 
Torgeir som instruktør. 
 
I desember hadde de et meget vellykket julebord. 
 
 

7. Samlinger 
 
7.1 Isklatresamling i Sørdalen, Bardu 9. - 11. mars 
Rundt 20 isklatrere deltok på samling i Sørdalen, Bardu. Vi leide samfunnshuset som ligger et 
godt stykke inne i dalen, med god tilgang på is av de fleste varianter. Lørdagen var det 
fellesklatring på et iscrag oppe i juvet, mens søndagen var turdag. Lørdag kveld var det 
fellesmiddag og visning av den klassiske klatrefilmen ”Veggen”, med Tromsøs egne Sjur og 
Håvard Nesheim. 
 
Et godt egnet område for isklatresamling som gjentas i 2013. 
  
7.2 Buldresamling 18. - 20. juni 
Etter NM i buldring arrangerte klatreklubben buldresamling i Ersfjorden for tilreisende 
klatrere. Ca. 12 deltagere fikk to dager med flott buldring i truende overskyet vær mandag 18. 
og tirsdag 19. juni før det begynte å styrtregne tirsdagskvelden. Det ble det ingen buldring 
onsdagen. Deltagerne var fornøyd med buldringen, ikke så fornøyd med været. Totalt sett en 
fin liten samlingen med deltagere fra rundt omkring i landet.  
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7.3 Sportsklatresamling og festival på Karlsøya 10. - 12. august 
For å ”åpne” det nye klatrefeltet på Karlsøy ble det arrangert samling samtidig som den årlige 
Karlsøyfestivalen. Totalt var det 4 deltagere. Savnet i omfang ble kompensert for med høy 
kvalitet både på klatringen og festen. 
 
7.4 Pinsesamling Lofoten, 26. - 28. mai 
Tromsø klatreklubb arrangerte pinsehelgen, 26. til 28. mai, den tradisjonsrike 
Lofotensamlingen. Denne gangen ved gandalfveggen. Ca. 40 deltagere stilte opp, 
hovedsakling fra Narvikområdet, og klatret fredag og lørdag. Søndag tok vinden seg veldig 
opp, og alle avsluttet klatringen tidlig. En ivrig gjeng med motto: “Det fins ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær”, hadde en trivelig helg i autentisk Lofotvær med lavvo, grilling og gode 
historier. Vi gleder oss til neste år når det er Bodø KK sin tur å arrangere samlingen.  
 
 
 
 

8. Ansatte i klubben 
8.1 Driftsansvarlig i hallen 
Tony Hanssen var driftsansvarlig frem til november, hvorpå Håvard Haukenes tok over. 
 
8.2 Økonomimedarbeider 
Chris Christensen var økonomimedarbeider frem til 1. november. Andreas Arild tok over 1. 
desember.  

9. Verv 
- Stein Tronstad og Ole Morten Olsen sitter i styret i Norges klatreforbund og utøver 
innflytelse over klatrenorge. 
 
- Eirik Birkelund Olsen er klubbutvikler i Nord-Norge for klatreforbundet. 
 
- Brage Birkelund Olsen var med på det nasjonale rekruttlaget i 2012. 
 

 
10. Hytta 

 
Hytta hadde normalt besøk i 2012 og står i noenlunde god stand og er vel forsynt med Gass. 
Vi har offisielt gitt opp å holde hytta med fyringsved, men har i stedet satt opp en ny 
parafinovn. Regn omtrent 3 liter parafin for å holde hytta varm gjennom en hel vinterhelg. 
 
 

11. Kurs 
 



 9 

Det ble gjennomført et «fra inne til ute» kurs i juni. Kurset hadde åtte deltagere og ble 
gjennomført ved Brensholmen. 
 
Det ble gjennomført et fjellklatrekurs i juni. Det var en instruktør på kurset. Kurset hadde en 
deltager som meldte seg på hele kurset og en deltager som meldte seg på halve kurset. Det 
kan være at helgekurs kan være en god løsning for å få flere deltagere. 
 
Det ble gjennomført et skreddersydd fjellklatrekurs på 1,5 dager i september. Det var bare en 
deltager og personen hadde erfaring fra før av. Kurset ble gjennomført i Grøttfjordklumpane 
og på Lillebaugen. Kurset var velykket. 
 
Det ble gjennomført et kameratredningskurs i september. Det var fire deltakere på to 
instruktører. 
 
Grunnkursene går kontinuerlig. 
 
Se vedlegg for fullstendig kursrapport for 2012. 
 

12. Hjemmesidene  
 
www.tromsoklatring.no  
 
Våre hjemmesider er en viktig informasjons kanal for våre medlemmer og andre som ønsker 
informasjon om klubben.  
 

 
13. Verbalklatring 

13.1 Stein & Stegjern 
I 2012ble det gitt ut to utgaver av medlemsbladet Stein & Stegjern. Thomas Meling har 
fungert som redaktør. Bladet har som formål å dokumentere aktiviteten i klubben og å være 
samlende for klatremiljøet i byen. Bladet er, bevisst, utelukkende tilgjengelig i papirformat. 
  
13.2Årsfest 9. november 
På Løkta samlet over hundre klatrere (med venner) seg til årsfest. Dette ble nok en gang en 
knakelibraksuksess som fortjener gjentagelse. 
 
 

14. Medlemstall for 2012 
 
Totalt antall medlemmer: 676. Dette er fordelt på Kvinner: 279 - Menn: 397. 
 
Som rapportert til idrettsregistreringen: 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 
Totalt 
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Kvinner 0 11 18 45 180 192 
Menn 2 27 37 100 231 397 
Totalt      676 
 
Medlemsutvikling 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totalt ca. 200 245 300 315 438 451 418 676 
 
 
 
 
 

15. Regnskap og budsjett 
Kommer.... 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Årsrapport klatrekurs 2012 
Rapport NM buldring (2 dokumenter)  
 
 
 


