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2019-11-01 TK/ANA 
Opprettelse av komité for HMS-arbeid 
Forslag til vedtak: 
Styret avgjør om vi skal opprette en komité som kan kartlegge behovet for nytt HMS-system i klubben 
Bakgrunn: 
BKK har per dags dato et ganske utdatert HMS-system som består av ulike Google-dokumenter som 
bør revideres (sist revidert rundt 2011-2012) samt en ulykkesregistrering som baserer seg på Google-
forms. Det mangler risikoevaluering av de ulike aktivitetene klubben tilbyr og det er stor 
underrapportering av hendelser/nestenuhell. I tillegg mangler et godt system for vedlikehold/sjekk av 
utstyr. 
Frem mot Åsane bør hele klubbens syn på HMS revideres og nye prosedyrer utarbeides. Det bør også 
gjennomføres risikoanalyse av de ulike aktivitetene klubben tilbyr. Arbeidet bør være ferdigstilt til 
Åsane åpner desember 2020. Komitéen bør også vurdere om klubben skal benytte seg av ferdige 
systemer, ulike leverandører og kostnaden for dette, da spesielt med tanke på rutiner ved drift av stort 
klatreanlegg. 
Ettersom arbeidet er tidkrevende er det gunstig om arbeidsfordelingen fordeles på flere 
komitémedlemmer. 
Vedtak: 
Forslag vedtatt. Erlend, Petter, TK, Ana (sjef) 
 
2019-11-03 MCJ 
Filmvisning på Forum Kino 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar om Bergen Klatreklubb skal vise Reel Rock 14 på Forum Scene. 
Bakgrunn: 
Sosialkomiteen har planlagt å vise reel rock 14 ,og fått tilbud om å vise den på Forum Kino. 
Dette var i utgangspunktet ikke tenkt som en styresak, men heller til info til styret. 
Sosialkomiteen har jobbet med å få til en større filmkveld der reel rock 4 vises, samt at det gis litt info 
om hva som skjer i klubben fremover. 
Vi har fått til en god avtale med Forum Kino og fått lisens fra ReelRock. 
Det var ukjent for sosialkomiteen at en av deleierne i Forum hadde tilknytning til Resett. 
Vedtak: 
Filmen vises. 
 
2019-11-04 TK 
Kompetanseheving gjennom økt satsning på Juniorgruppen 
Forslag til vedtak: 
Styret avgjør om klubben skal øke ressursene til Juniorgruppen til neste semester for å øke 
trenerkompetansen i klubben 
Bakgrunn: 
Fra Kompetansehelgen i Bodø som ble arrangert av NKF kom det flere innspill til hvordan 
klatreklubber best kan organisere ungdoms-/konkurransegrupper og få økt kvalitet i treningen. 
Hovedpoenget som ble gjentatt mange ganger under samlingen er at nøkkelen til suksess er små 
grupper (6-8 deltakere) med tett oppfølging fra et lite antall trenere. 
I BKK har vi per dags dato en stor Juniorgruppe med 13 deltakere fra 12-18 år. I tillegg har vi en 
Rekruttgruppe med 6 deltakere fra 10-15 år. Det er for lite trenerkompetanse i klubben og våre 
barne/ungdomsgrupper mangler et rammeverk for å strukturere opplegget. Juniorgruppen er eneste 
gruppe med strukturert treningsopplegg. 
Fra arbeidet med strategi for klubben videre er det et ønske om å ha flere trenere med i Juniorgruppen 
for å øke trenerkompetansen i klubben, men for Juniorgruppen er det ønskelig med færrest mulig 
trenere for tettere oppfølging. Det er også et problem i gruppen at de eldste deltakerne på gruppen 
føler at opplegget blir for barnslig når det tilrettelegges de yngre deltakerne. 
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En mulig løsning er å dele Juniorgruppen inn i yngre og eldre junior med 6-8 deltakere på hver 
gruppe. Ved å ha treninger på ulike steder på tirsdager og onsdager samt en fellestrening på fredager 
kan klubben sette inn flere trenere på gruppen og dermed øke kompetansen i klubben og følge opp 
gruppen tettere enn slik det er i dag. Dette vil øke trenerstaben til Juniorgruppen fra dagens 3 trenere 
til 5 trenere. Ved å øke antall trenere som jobber strukturert med trening for ungdom så vil klubben få 
et bedre grunnlag inn mot Åsane der det er ønskelig å strukturere trening for alle gruppene på alle 
nivå. Ved å få flere kompetente trenere vil også trenermiljøet utvikle seg i klubben og de kan også 
fungere som trenere for voksne medlemmer gjennom for eksempel PT-ordningen. Rammeverket som 
bygges rundt Junior- og Rekruttgruppen kan videreføres til andre grupper når Åsane åpner og klubben 
får økt kapasitet og bedre fasiliteter til å drive med barne- og ungdomsgklatring. 
En slik økt satsing på strukturert trening for juniorer vil medføre økte utgifter for klubben per semester 
på rundt 45 000,- i form av økt trenerlønn til to nye trenere. 
Vedtak: 
Forslag vedtatt. 
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2019-11-05 HJ 
Oppdatering vedrørende strategiplan for bergen klatreklubb. 
Bakgrunn: 
Komiteen har arbeida med å konkretisere ein strategi som inkluderar kortsiktige og langsiktige mål. 
Styret bes om å ta stilling til dokumentets format før siste utkast utformes av komiteen.     
Vedlegg: 
Strategiplan BKK_2.2HJ 
 
 
 
 


