
Årsmelding for Bergen Klatreklubb, 2001

Bergen Klatreklubb hadde ved årsskiftet 260 medlemmer, mot 321 i fjor.
Medlemskontingenten har vært 100 kroner. Dessuten har det vært mulig å betale et
tillegg på 400 kroner for treningsavgift som gir redusert klatreavgift i Bergenshallen,
og et tillegg på 175 kroner for abonnement av Norsk Klatring. Barn/ungdom under 18
år betaler halv pris. Det har dessuten vært mulig å kjøpe familiemedlemskap til 1000
kroner (inkludert treningsavgift).

Styret i 2001 har bestått av:

Gisle Andersen (leder), Lars Gjerdåker (kasserer), Lars
Henriksen(konkurranseansvarlig), Gunnar Karlsen, Ronny
Sjøthun(sikkerhetsansvarlig), Sturla Sletten, og Lars Tørresen(medlemsmøter).

Valgkomité: Marianne Bakke og Nicolai Robertsen

Revisorer: Morten Lund-Johansen og Knut S. Bjerke

Medlemsmøter

Det har i år vært avholdt en 4 medlemsmøter. Medlemsmøtene våren 2001 bestod av
en ”bli kjent kveld” med visning av klatrefilm, og et førstehjelpskurs med Lasse
Fossedal. På høsten arrangerte vi et sikkerhetsseminar med Stein Tronstad og et
lysbildeshow i regi av Helge Stokstad med

lysbilder fra Monterosa.

Samlinger og fester

Den tradisjonelle klatresamlingen på Kusanden ble holdt med bra oppmøte i starten av
mai. Det ble også innført en ny tradisjon med julebord. Kalaset ble holdt 8.desember
på Teknikerkroen. Enkel servering, og lysbilder fra turen til Stein-Ivar Gravdal på
Latok var en stor suksess.

Konkurranser

Klubben arrangerte tre lokale og en nasjonal konkurranse i 2002. Det ble arrangert en
lokal buldrekonkurranse i februar, med 40 deltagere. I all hast ble det avgjort at BKK
skulle arrangere NM i Bergenshallen i april. Fordi NKF hadde inngått en
sponsoravtale med Gekko Klatring viste det seg å være vanskelig å få inn lokale
sponsorer. Videre hadde også sponsor fått ansvaret for ruteskruing og premiering.
Klubben hadde en noe blandet erfaring med dette opplegget og har i ettertid
oppfordret NKF til å reforhandle avtalen med GEKKO Klatring . Styret for NKF at
man får en sponsor av Norgescupen, men mener at man må skille klart mellom rollen
som arrangør og sponsor. Det sittende styret har derfor takket nei til å arrangere NC
stevner på led i Bergenshallen denne sesongen. 

I september ble det arrangert et regionalt stevne på led i Bergenshallen. Stevnet var et
ledd i regionalsatsingen til NKF hvor BKK er en moderklubb. Stevnet var for så vidt



en suksess men med få tilreisende klatrere. I forbindelse med julebordet 8.desember
ble det arrangert en lokal buldrekonkurranse i hallen. Her ble det muligens satt ny
rekord i antall deltagere, med 62 ivrige buldrere i veggen samtidig .

Klatreførere

Klubben har i år solgt ca 300 eksemplarer av Bergensføreren som ble utgitt i juni
2000. Siden alle utgifter ved produksjonen av føreren ble dekket inn i fjor er salget en
viktig del av årets overskudd. Det ser ut til at vi har nok førere til å dekke
etterspørselen ut 2004.

Nettsidene

www.Bergen-Klatreklubb.no ble registrert som domene i 1999, og etter at disse
sidene ble ferdige er de blitt meget godt besøkt. Styret har derfor prioritert nettsidene
og oppslag i Bergenshallen som informasjonskanal til medlemmene. I 2001 har det
derfor kun kommet ut et nyhetsbrev. For å sikre oss at vi når ut med informasjon til
medlemmene vil det derfor om kort tid bli opprettet en egen e-post liste.

Jubileumsboken

Årsmøte i 2001 ytret ønske om at det burde settes av midler slik at den lenge planlagte
jubileumsboken kunne bli gitt ut på 25 års jubileet i 2003. Styret har derfor i 2001 satt
av 50.000 til denne utgivelsen. På budsjettet for 2002 er det lagt opp til at det settes til
side samme sum, slik at klubben kan dekke produksjonskostnadene. De økonomiske
utsiktene tilsier at dette prosjektet nå kan realiseres, og det er derfor kanskje på tide at
bok-komiteen kommer sammen slik at manuset kan oppdateres og boken gis ut neste
år.

Bergenshallen

Driften i Bergenshallen ekspandere fremdeles. Veggen har beholdt åpningstidene fra
15-22 mandag til torsdag, 12-18 på lørdag og 14-20 på søndag. Tallet på brukere i
åpningstiden har holdt seg noenlunde stabilt hele året. Styret er fornøyd med dette
ettersom den nye veggen på NHH åpnet i høst. Største økning i aktivitet er det på
fredager og før klokken 15.00 på hverdager, denne tendensen ser ut til å fortsette
våren 2002. Brukerne i dette tidsrommet er skoler, barnehager og ulike
organisasjoner. Fredagen er det Bergen kommune som disponerer hallen. Dette
tilbudet er meget populært og det er som regel aktivitet i hallen fra 10 til 21. BKK
stiller da med instruktører og får betalt for dette.

I 2001 har Jon Egil vært ansvarlig for koordinering av driften av hallen. Han har
dermed hatt ansvaret for at den daglige driften går som den skal, oppfølging av
sivilarbeidere, oppfølging av hallens økonomi, sikkerhetsrutiner, svare på telefoner
med mer.

Kort oppsummering av andre aktiviteter i hallen i 2001:

·         Fire innendørs nybegynnerkurs, med til sammen ca. 40 deltagere.



·         30 deltagere i ungdomsgruppen både i vår og høst. I tillegg er det til enhver tid
rundt 25 på venteliste. Tilbudet vil fortsette så lenge vi kan stille med kompetente
instruktører. Av hensyn til andre brukere av hallen, blir det ikke utvidet med flere
grupper.

·         I høst ble det gjennomført et forsøk med en egen satsingsgruppe for noen av de
unge og lovende utøverne i klubben. Formålet var å ha egne treningstider hvor
utøverne ble rettledet til å trene fornuftig og koordinere deltagelse på NC
arrangementer. Gruppen ble ledet av Jon Egil og Gisle. I forbindelse med at Jon Egil
er på en klatreturne våren 2002 er dette arbeidet ikke fortsatt. Vi fortsetter imidlertid
med å koordinere deltagelse i NC. Klubben stiller da med en reiseleder, og
organiserer reise og opphold for utøverne.   

·         Klubben har en avtale med Aak AS om leie av hallen på dagtid mellom 07.00
og 16.00. De har gjennomført et kurs i egen regi i 2001.

I forbindelse med leie av lift til NM ble klatreveggen utvidet i løpet av helg. Det ble
bygget en vegg i kryssfiner på 40 kvadratmeter med to nye ledelinjer. Christian
Smøraas var en viktig pådriver for at denne utvidelsen ble mulig, og styret takker han
og alle andre som bidro. Styret har i 2001 satt av 35.000 kroner med tanke på
vedlikehold og en eventuelt utbygging av klatreveggen.

Karsten Eeg Skudal avsluttet sin siviltjeneste i september, Erlend Stubhaug avsluttet
sin tjeneste i oktober, og Tor Willy Ingebrigsten tok fatt på sin tjeneste i september. I
perioden fra desember 2001 til 4.april 2002 er også Stig Amundsen sivilarbeider i
hallen.  

Fremdeles er en stor del av kveldsdriften basert på dugnad, og den innsatsen som
gjøres er meget verdifull for klubben. Styret takker alle som har bidratt for innsatsen !

Ulykker

Det er i 2001 registrert to ulykker er i vårt område, begge på Syltøy:

·         En person ble skadet i munnen av fallende stein.

·         En person fikk kutt og skrubbsår etter han gikk i bakken under nedfiring.
Årsaken var at tauet var for kort.

Regnskap

Omfanget av regnskapet i klubben har økt også i år. For å lette arbeidsbyrden på
regnskapsansvarlig har derfor regnskapet delvis blitt ført av et regnskapsfirma. Det
nye styret bør vurdere hvordan dette skal gjøres i fremtiden.

Til slutt

Medlemsmassen har i år hatt en liten nedgang, noe som kanskje kan skyldes
prisøkningen i medlemskap med treningsavgift. Det har likevel vært en økning i
aktivitetsnivået, og klatrehallen er fremdeles godt besøkt. Driften av hallen er en



sentral del av klubbens arbeid, og krever en kontinuerlig dugnadsinnsats. For styret
gjelder dette spesielt vervet som regnskapsansvarlig og ansvarlig for Bergenshallen.
Som tidligere nevnt ble det i 2001 innført en ordning hvor en person utenfor styret får
økonomisk kompensasjon for å være koordinator for driften av Bergenshallen. Denne
ordningen har fungert bra og har lettet arbeidsmengden på styret. Det bør vurderes om
lignende tiltak skal innføres for regnskapsansvarlig. Alternativt kan man vurdere å
sette føringen av regnskapet bort til et regnskapsfirma.

Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til videre.


