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Styremøte 07.02.2020 
 
Til stede: Ove, Magnus, Ågot, Ana, Henning, Erlend 
Til stede fra administrasjonen: Petter, TK 
Meldt avbud: Erik, Caroline, Endre, Mari 
Referent: Ove 
 
 
Sak 01-02 Opprettelse av nytt prosjekt ”Klatring mot kreft” 
Bakgrunn: 
Personer med kreftdiagnose er en sårbar gruppe med tanke på ressurser. Forskning viser god effekt 
av fysisk aktivitet, spesielt på noen krefttyper, og spesielt for å forebygge tilbakefall. Anbefalingene er 
dermed generelt å holde seg fysisk aktiv. I følge Aktiv mot kreft er det en utfordring å holde 
kreftpasienter i aktivitet etter endt behandling. Det er spesielt overføringen fra Pusterommet (som er et 
treningstilbud under behandling på sykehusene), til å trene på egenhånd som er utfordringen.  
I en slik fase gjelder det finne en aktivitet som man trives med, og vil fortsette med. Vi ser jo at mange 
forskjellige målgrupper kommer til klatring, og blir "bitt av basillen". Dette kan derfor være et godt 
tilbud, også for personer med kreft. Mest pga. klatring som art; det sosiale og muligheten for mestring 
etc, men også med tanke på de fysiologiske fordelene.       
Jørgen Eikås er utdannet Trener 2 og jobber som instruktør/trener for klubben. Han har 
videreutdanning i trening og kreft fra NiH, og er da sertifisert AKTIV-instruktør. Han har erfaring med 
kreftrehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og har selv opplevd å få en kreftdiagnose. Med denne 
erfaringen og kompetansen har han mulighet til å veilede spesifikt for kreftdiagnoser og senskader, i 
tillegg til det klatrespesifikke. 
I utgangspunket er prosjektet tenkt som et lavterskeltilbud på dagtid for personer i alle aldre fra 13 år 
og oppover. Hovedmålsetting vil være å gjøre dem til selvstendige klatrere. Kanskje også gå videre til 
andre klatregrupper. Utgiftene for prosjektet vil i hovedsak være knyttet til lønn for instruktøren(e) samt 
slitasje på utstyr. Om man tar utgangspunkt i en timelønn på 230,- og at tilbudet gjelder store deler av 
året (40 uker p/å) med aktivitet i to timer på dagtid i Bergenshallen så trenger prosjektet ca. 30 000,- i 
midler. Det er mulig å søke midler fra forskjellige stiftelser, f.eks Stiftelsen Dam. Bergenshallen har 
kapasitet på dagtid. Kostnadene for deltakerene bør være lave eller ingen. 
 
Vedtak: Klubben stiller seg bak å opprette prosjektet «Klatring mot kreft» og vil søke om midler for å få 
dette i stand. TK og Jørgen tar det videre og lager søknader. 
 
Sak 02-02 Satsing på paraklatring i 2020 
Bakgrunn: 
NKF skal for første gang sende utøvere til en internasjonal paraklatrekonkurranse, som i år blir i Imst, 
Østerrike. Kriteriet for uttak til denne konkurransen er resultatene fra NM i paraklatring, og de tre beste 
damene er tatt ut. En av våre deltakere fra BKK, Iben Kongsvik Paulsen, ble nummer tre. Hun har 
takket ja til å delta i Imst, som trolig blir siste helgen i mai (30.-31. mai). Egenandel for å delta er kr. 2 
500 i tillegg kommer utgifter til lunsj og middag. 
Iben er med i klatregruppen tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Vi trener en gang i 
uken, fredager 17:15-19. Som forberedelse til konkurransen må Iben få mulighet til trening og 
veiledning utover dette, samt at hun må trene noe på egenhånd. 
Spørsmålet er derfor hvordan vi kan tilrettelegge ekstra trening for Iben frem til konkurransen i Imst, 
både mht. treningstider og instruktørlønn. Jeg regner med at ekstra trening kan bety høyere 
treningsavgift, så det får man se på. 
Samtidig vil jeg nevne at det også er en annen i fredagsgruppen som var med på NM, Maren Gjærde 
Tryggestad. Der ble hun nummer fem og er således ikke tatt ut til konkurransen i Imst. Maren ønsker 
imidlertid også å delta på konkurranser fremover, og kan også være interessert i å delta på ekstra 
trening. 
 
Vedtak: Kobler Siren sammen med Linn for å lage og gjennomføre et opplegg for paraklatrerene. TK 
snakker med Linn.  
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Sak 03-02 Forslag til opprettelse av utmerkelser for medlemmer i BKK 
Bakgrunn: 
Svært mange av klubbens medlemmer har bidratt med timesvis av dugnadsarbeid i flere år. Selv om 
klubben nå profesjonaliseres på bakgrunn av driften av den nye klatrehallen i Arena Nord, er 
dugnadsarbeid viktig. Vi ønsker å vise at vi setter pris på dem som bidrar, og vil derfor opprette to 
faste utmerkelser. Se vedlegg for forslag til kriterier (må gjerne jobbes litt mer med). 
 
Retningslinjer Årets ildsjel 
1. Prisen tildeles medlemmer av Bergen Klatreklubb. Samme medlem kan ikke tildeles utmerkelsen 
flere ganger. 
2. Den person som tildeles ”Årets ildsjel” må ha utvist en betydelig frivillig innsats for Bergen 
Klatreklubb i den senere tid. Innsatsen må være relatert til ett eller flere felter av klubbens løpende 
virksomhet, spesielle prosjekter eller nyskapende tiltak som har skapt en positiv effekt for Bergen 
Klatreklubb. 
3. ”Årets ildsjel” består av et innrammet diplom (?) – en kalkpose (?) eller t-skjorte (?) - med Bergen 
Klatreklubbs logo.  
4. Bergen Klatreklubbs styre vurderer aktuelle kandidater i samarbeid med administrasjonen. Styret 
avgjør tildeling og forestår utdeling. Fungerende styremedlemmer kan ikke motta prisen.  
5. Tildeling skjer normalt på årsmøtet i Bergen Klatreklubb, men tildeling kan også skje i andre 
sammenhenger som styret finner hensiktmessig.  
 
Retningslinjer for hederstegnet ”Den gylne karabin”/”Den rustne karabin”/”Den sterke karabin” ... eller 
annet ...? 
1. Hederstegnet tildeles kandidater som er medlemmer av Bergen Klatreklubb og har gjort en 
betydelig innsats over minst 10 år og gjerne på flere felt av klubbens virksomhet. Samme medlem kan 
ikke tildeles utmerkelsen flere ganger. 
2. Det bør vektlegges at vedkommende har representert klubben på en verdig og positiv måte. Styret 
kan avvike fra nevnte tildelingskriterier i spesielle tilfeller.  
3. Hederstegnet består av .... 
4. Bergen Klatreklubbs styre vurderer aktuelle kandidater i samarbeid med administrasjonen. Styret 
avgjør tildeling og forestår utdeling. Fungerende styremedlemmer kan ikke motta prisen.  
5. Tildeling skjer normalt på årsmøtet i Bergen Klatreklubb, men tildeling kan også skje i andre 
sammenhenger som styret finner hensiktmessig. 
 
Vedtak: Styret spiller forslaget videre til sosialkomiteen i BKK som kan jobbe med det videre. Magnus 
ordner. 
 
 
Sak 04-02 Deltakarar på olympiatoppen sitt seminar. 
Bakgrunn: 
Olympiatoppen arrangerer samling for trenarar torsdag 19/3. Tema er «Fra ung og lovende til best 
blant de beste. Bevisst praksis – beste prinsipper». Svært aktuelt tema for oss der vi er mtp. 
Strategiplan. Vi har fått 4 plassar. NKF seier dei refunderer deltakarutgifter (400,-) for dei vi sender 
som har trener 2 og 3.     
 
Vedtak: Gir ok til at Eline og Torstein + evt Marie kan dra på klubbens regning.  
 
 
Sak 05-02 Orientering: svar på klage 
Bakgrunn: 
Vi har klaga på NKF si avgjersla om å arrangere kvalik for NM buldring på ein fredag. No har NKF ved 
Siss Klev svart oss.      
 
Vedtak: BKK vedtar at våre utøvere skal boikotte banketten for å vise at vi er uenig i måten NM blir 
arrangert på. (Utøvere må ta fri pga det arrangeres en fredag). Sender også åpent brev til NKF 
angående dette. Henning tar seg av det. 
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Sak 06-02 Priser 
Bergen Klatreklubb skal tilby klatring av høy kvalitet til konkurransedyktige priser til alle brukere av 
våre anlegg. Av historiske grunner har det vært betydelig prisforskjell for å buldre i Bryggeriet og å 
klatre tau i Bergenshallen, men som et ledd i forberedelsen mot åpningen av den nye veggen i Åsane 
er det behov for å avpasse prisnivået på våre ulike klatretilbud fremover.  
Når vi sammenligner oss med andre anlegg i Norge ligger BKK godt under det som er vanlig å ta for 
medlemsklatring. På grunn av at vi har ønsket at de som klatrer i våre anlegg også skal være medlem 
av klubben har det derimot vært betraktelig dyrere å klatre hos oss som ikke-medlem, og da spesielt i 
Bryggeriet. Det er derfor et behov for å justere prisene både i BGH og Bryggeriet slik at det blir mer 
samkjørt, og at prisforskjell for medlemmer og ikke-medlemmer unngår å være for stor. Med en fast 
prisforskjell på 30,- mellom medlems og ikke medlems-klatring vil det lønne seg å bli medlem for de 
som klatrer over 10 ganger i året så det vil fortsatt være et godt insentiv for å melde seg inn hvis man 
driver med klatring. 
Når Åsane åpner er det rimelig at det blir litt dyrere enn det våre mindre og eldre anlegg koster. Hvis 
en ser for seg at klatring i Åsane skal koste ca 100 for medlemmer og 130 for ikke-medlemmer så er 
det ikke unaturlig at at dagens anlegg ligger en 30-40kr under dette. 
Samtidig som vi reviderer prisene i våre anlegg kan en også benytte muligheten til å legge til flere 
prisnivå for student, honnør, ungdommer og barn noe som er blitt etterspurt av medlemmer. Priser for 
årskort trenger ikke nødvendigvis å justeres på nåværende tidspunkt, men kan gjennomgås når 
prisene for Åsane settes senere i år. 
Med utgangspunkt i uendrete besøkstall vil de nye prisene føre til noe nedgang i inntekt, men 
sannsynligvis vil det veies opp for ved at flere vil besøke anleggene. 
Forslag til nye priser: 

Bergenshallen Medlem Ikke Medlem 

Voksen 60 90 

Student/Honnør/Ungdom 13-19 50 70 

Barn 0-12 40 60 

 

Bryggeriet Medlem Ikke Medlem 

Voksen 70 100 

Student/Honnør/Ungdom 13-19 60 80 

Barn 0-12 40 60 
 
 
Vedtak: Utsetter vedtak til når daglig leder er på plass i mars. Prisene for alle BKKs anlegg bør ses på 
i ett. 
 
 
Sak 07-02 Stipend 
 
Vedtak: Gir ikke stipend i denne omgang. Henning skriver svar. 
 
 
Sak 08-02 Sette av penger til Slettebakken 
Bakgrunn: 
Bergen Klatreklubb ønsker å beholde klatretilbudet på Sletten, og er med i den såkalte 
«Slettebakkenalliansen» som jobber for å få realisert et større idrettsanlegg på Slettebakken. Alliansen 
består av en gruppe idrettslag og/eller stiftelser som holder til på Slettebakken i dag, inkludert 
Gimlehallen, Turnkassen, Bergens Turnforening (Turnhallen), Sportsklubben Trane og Bergen 
Klatreklubb. Alle lagene sliter med etterslep på vedlikehold av anlegg, og flere har anlegg som skal 
rives i forbindelse med sanering av det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken. Kommunen har vedtatt 
erstatning av disse (Bergenshallen er ikke berørt av avfallsdeponiet, men foreløpig har det blitt indikert 
at den også skal rives). Det har blitt jobbet opp mot kommunen for å få en større felles idrettshall inn i 
planprogrammet for Slettebakken i en tidlig fase, slik at en kan få en så rask framdrift som mulig når 
endelig planprogram vedtas. Slettebakkenalliansen har mottatt prosjektstøtte på 250.000 kr fra Bergen 
Kommune. 
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Det har vært god progresjon i dette prosjektet, og foreløpig framdriftsplan antyder at prosjektering av 
felleshall kan starte vår 2021, og byggestart av felleshall kan bli aktuelt allerede høsten 2022. Av 
erfaring kan det fort bli endringer i framdriftsplan, men dette er nåværende utgangspunkt. 
Dermed har lagene som vil inn i felleshallen allerede våren 2020 behov for å diskutere fordeling av 
areal (klatreklubben har foreløpig indikert 40 x 16 m med minimum 15 m takhøyde), økonomiske og 
juridiske modeller for eierskap m.m. Dette vil bli et anlegg som eies og drives av lagene, dermed er det 
også behov for å avklare økonomi (egenkapital, spillemidler, tilskudd etc.). Foreløpig har lagene blitt 
bedt om å antyde hvilken egenkapital hver enkelt kan legge i bordet og hva en kan få i spillemidler. 
Spillemidlene beregnes ut fra areal og klatrevegger som planlegges, og vil gi et betydelig tilskudd. Det 
har tidligere blitt indikert at Bergen Klatreklubb har en del egenkapåital, men det er nå behov for å 
konkretisere. 
 
Vedtak: Bergen Klatreklubb indikerer til Slettebakkenalliansen at vi kan investere ca. 2 000 000 
i prosjektet.  
 
  


