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Det har skjedd utrolig mye i Bergen Klatreklubb i løpet av 2021 med et fantastisk NM i Vestveggen som 
årets høydepunkt. Til tross for pandemirestriksjoner og en tøff start på året med usikkerhet rundt åpning 
av Vestveggen, har både ansatte og frivillige i klubben stått på for å tilby aktivitet i anleggene våre og spre 
klatreglede til flere og flere.

Det har resultert i at medlemsmassen i klubben øker, vi har hatt over 1200 personer på kurs, mer enn 270 
barn deltar i klatregrupper hver uke, vi har utøvere som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt og 
vårt unike og flotte anlegg, Vestveggen, ble kåret til «Årets idrettsanlegg 2021». 

Åpning av Nordens største klatreanlegg har medført at klubben har mye fokus på drift. Pandemien ga oss 
økonomiske utfordringer i starten av året, og en ekstraordinær generalforsamling ga tilslutning til å ta opp 
lån ved behov. Dyktige ansatte i administrasjonen klarte å skaffe midler uten behov for lån, og ved slutten 
av året er økonomien atskillig bedre.

Forord

Flere frivillige stilte opp som dommere under NM i Vestveggen i fjor. Foto: Sigurd S. Ovesen
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Styret 2021
Ove Landro 

Ågot Caroline Nilssen
Erik Faugstad

Magnus Kvamme
Ana Cascante

Gunnar Karlsen
Kristian Gjerding

Suong Vo
Alexander Gaare Jansen

Øyvind Halmarast

Leder, økonomi

Nestleder, kommunikasjon

Styremedlem, førere

Styremedlem, barn og ungdom

Styremedlem, konkurranse og HMS

Styremedlem, utendørs

Styremedlem, sosialt

Styremedlem, sosialt

Varamedlem

Varamedlem

I 2021 gjennomførte styret totalt 11 styremøter. Varamedlemmene har deltatt 
 i styreaktiviteten på lik linje med de ordinære styremedlemmene.

Årsmeldingen 
Redaksjon: Ågot Caroline Nilssen, Trond Kristian Kalstø     

Utforming: Sigurd S. Ovesen   
Forsidefoto: Iben Kongsvik Paulsen klatrer i NM i paraklatring. Foto: Ove Landro

Baksidefoto: Vilrid Oppistov Nilsen klatrer på Helleneset. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Ansatte
Per 31.12.21 hadde klubben 65 ansatte. Av disse 
er det ni heltidsstillinger i administrasjonen. Til 
sammen sysselsetter nå klubben 23 årsverk.

Daglig leder: Remi Småland
Sportssjef: Trond Kristian Kalstø
Hovedrutesetter: Pierre Wilhelm
Teknisk ansvarlig/rutesetter: Petter Vestly
Hovedtrener: Joakim Sveen 
Resepsjonsansvarlig: Odin Sanson
Aktivitetskoordinator: Kay Rott
Kurs og sikkerhetsansvarlig: Keith McInturff
IT-ansvarlig og resepsjonsmedarbeider: Stian 
Nybø

Kay og Stian startet i heltidsstillinger i klubben etter 
sommeren. Arbeidsoppgavene til administrasjonen 
har i stor grad vært knyttet til oppstart og drift av 
Vestveggen gjennom 2021. I tillegg har klubben 
ansatt resepsjonsmedarbeidere, trenere og 
rutesettere i mindre stillinger og vi har en renholder 
som vasker i Bryggeriet og Bergenshallen

Medlemmer
Etter åpningen av Vestveggen har klubben hatt en 
formidabel vekst i antall medlemmer. Ved utgangen 
av året kunne Bergen Klatreklubb notere 2380 
medlemmer. Medlemstallet har økt jevnt de siste 
årene og ligget på rundt 1750 medlemmer, men i 
2020 gikk dette ned til 915 medlemmer etter at vi 
måtte gå over til NIFs medlemssystem, MinIdrett. 
Systemet er lite brukervennlig, og det er mange 
utfordringer knyttet til medlemshåndtering og 
fakturering som fører til merarbeid. Daglig leder 
har i hovedsak håndtert problemene og hatt 
løpende dialog med NIF. Vi har meldt tilbake til 
NIF at Klubbadmin og MinIdrett har lang vei å gå 
før systemene er gode nok for selvbetjening og 
kommunikasjon.

Med dette bakteppet er det ekstra gledelig å se at 
åpningen av Vestveggen har hatt en stor positiv 
effekt på medlemsantallet, og per 18. februar 2022 
er vi nå kommet opp i hele 2537 medlemmer.   

Bergen Klatreklubb er en klubb i vekst, og i 2021 har vi fått inn flere 
flinke ansatte og økt medlemstallet vårt betraktelig.

Organisasjon

  Resepsjonen i Vestveggen. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Vestveggen
4. mars 2021 fikk vi endelig åpnet dørene til 
Nordens største klatrehall – Vestveggen i Åsane 
Arena.  Selv med smittevernsbegrensninger 
gjennom store deler av året har vi hatt god pågang 
og mange fornøyde klatrere på besøk. Vi er stolte 
av anlegget som ble kåret til «Årets Idrettsanlegg 
2021»!

Etter en rekke forsinkelser knyttet til ferdigstillelse 
av sprinkleranlegget og brukstillatelse fra 
kommunen fikk endelig Rolf Nord (frivillig i klubben 
gjennom mange år) æren av å klippe åpningstauet 
4. mars 2021. Dette vil bli en merkedag i klubbens 
historie. På grunn av strenge smittevernskrav ble 
det aldri den festen vi så for oss, men BK har fått 
en ny tidsregning – før og etter Vestveggen. Bergen 
Klatreklubb har tatt på seg en stor oppgave i å 
forvalte dette flotte anlegget på best mulig måte. Vi 
er utrolig takknemlige for Trond Mohns sjenerøse 
gave til klatresporten og sender ham en stor takk 
fra alle klatrere i Bergen. 

Gjennom hele perioden med booking og 
smittevernstiltak var det i snitt 300 personer innom 
Vestveggen daglig, og besøkstallene gikk naturlig 
nok opp da restriksjonene lettet i en kortere 
periode høsten 2021.

Vestveggen er et anlegg med fokus på møteplass 
og inkludering. Klubben har vært med på 
utformingen og utviklingen av anlegget, og vi har 
lagt opp til ulike sosiale soner, planlagt lyssettingen 
og jobbet med den visuelle profilen i anlegget.

Klubben ønsker å fokusere både på topp og 
bredde innen klatresporten. I Vestveggen 
kan toppidrettsutøvere trene sammen med 
nybegynnere og unge, lovende klatrere, og således 
være inspirasjonskilder for disse. 

Prisen for «Årets Idrettsanlegg 2021» ble delt ut av 
Norges Idrettsforbund under Idrettsting-middagen i 
oktober. Det var en stor ære for daglig leder å være 
til stede og motta prisen på 30 000,- kroner samt 
en plakett til hallen. I juryens begrunnelse står det 
at Vestveggen er et klatreanlegg dimensjonert for 
alle brukergrupper, et anlegg «fra vugge til grav», 
og at vi kommer til å definere klatresporten i årene 
fremover.

20.-21. November ble NM i klatring avholdt i 
Vestveggen - et kjempestort arrangement som du 
kan lese mer om under kapitlet «arrangement» i 
årsmeldingen.

Vestveggen betjenes av ansatte i resepsjonen. 
Vi har et fast rutesetterteam som skrur ruter og 
buldreproblemer hver mandag i tillegg til nye ruter 
hver tirsdag og torsdag. Klatrevaktene i hallen 
jobber på dugnad og hjelper til med å danne en 
trygg og sikker atmosfære i anlegget.

Bryggeriet
Bergen Klatreklubb har leid lokaler av Hansaparken 
siden 2014. Anlegget driftes hovedsakelig av 
frivillige vakter, mens rutesettingen blir utført av 
klubbens rutesetterteam som har fast omskruing i 
Bryggeriet hver mandag. 

Drift av innendørs 
klatreanlegg
Bergen Klatreklubb (BK) har i 2021 stått for driften av tre anlegg; 
Vestveggen i Åsane Arena som er Nordens største klatreanlegg, 
Bergenshallen på Sletten som er en mindre tauklatrevegg og 
Bryggeriet på Kalfaret som er et mindre buldreanlegg.
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Etter en ombygging i 2019, hvor det også ble 
installert ny madrass, har det ikke skjedd så 
store endringer i Bryggeriet. Klatretakene som 
benyttes der nå, bærer preg av slitasje. Dette gjør 
det vanskelig for rutesetterteamet å skru lette 
problemer for nybegynnere. Det er derfor planlagt 
en investering i nye klatretak til Bryggeriet i 2022.

Bergenshallen
Klatrehallen vår på Sletten er eid av kommunen, 
men det er klubben som disponerer lokalene, og 
anlegget driftes hovedsakelig av dugnadsvakter. 
Bergenshallen bærer preg av å ha vært i drift i snart 
25 år, og den er moden for utskifting. Det har blitt 
utført vedlikeholdsarbeid på klatreveggene de siste 
årene, men slitasjen er så stor, at det er begrenset 
hva som kan gjøres. 

Manglende klomuttere og veggens egenart gjør 
det vanskelig å sette ruter i Bergenshallen. Det 
har også vært et problem at det er begrenset 
med klatretak tilgjengelig i anlegget, og klubben 
planlegger en større investering i nye klatretak 
til anlegget i 2022. Det er planer om et nytt stort 
idrettsanlegg på Slettebakken som skal erstatte 
mye av dagens eksisterende bygningsmasse. Les 
mer om dette under «anleggskomitéen».

Bergenshallen og Bryggeriet driftes i hovedsak av 
frivillige. Disse stiller opp fast hver uke for å bidra 
i klubben. Uten denne hjelpen ville vi ikke klart å 
holde klubbens anlegg i gang og bygge opp Norges 
største klatreklubb, så alle frivillige fortjener en stor 
takk fra alle våre medlemmer og brukere.

De mer enn 45 personene som utfører relativt 
fast dugnadsarbeid for klubben, samt alle våre 
instruktører og trenere, samles jevnlig for å 
utveksle erfaringer og gjennomgå førstehjelps- og 
HMS-opplæring.

Hovedrutesetter Pierre Wilhelm jobber med  nye bulder i Vestveggen. Foto: Petter Vestly
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Bergen Klatreklubb har gjennom hele 2021 
satt opp så mange innføringskurs i klatring for 
nybegynnere som vi har hatt kapasitet til. Det 
har hver uke gjennom vår- og høstsemesteret 
blitt satt opp tre innføringskurs på 10 timer; ett i 
ukedagene i Vestveggen (tirsdag og torsdag), ett 
helgekurs i Vestveggen (lørdag og søndag) og ett 
helgekurs i Bergenshallen (lørdag og søndag). Så 
og si alle kursene har vært fulle lang tid i forveien, 
og vi har ikke merket noen nedgang i interessen 
så langt. Det er registrert 1226 deltakere som tok 
innføringskurs hos oss i 2021. 

Kursdeltakere hos oss får etter endt kurs gratis 
klatring og utstyrsleie i to uker der de kan 
klatre med autobelay som backup for å øve til 
Brattkortprøven. Selve prøven tas etter to uker 
med egentrening. Brattkortprøvene blir holdt 
regelmessig på kveldstid i Vestveggen, samt i 
helgene i Bergenshallen.

Det er gledelig med så stor interesse for 
klatresporten, men det skaper også utfordringer 
for klubben med mange ferske klatrere i 

anlegget. Vi har derfor stort fokus på å skape en 
sikkerhetskultur blant våre besøkende der det er 
lav terskel for å ta kontakt og veilede dersom man 
observerer farlige situasjoner. Vi oppfordrer alle 
våre medlemmer til å hjelpe klatrevaktene med 
denne jobben, slik at vi kan skape trygge og gode 
rammer for klatring innendørs i Bergen.
Klubben har også arrangert innføringskurs 
utendørs for nybegynnere. To kurs ble holdt på 
våren og ett på høsten. I tillegg ble det avholdt ett 
klatrekurs for viderekommende med innføring i 
naturlig sikring på høsten. Et eget progresjonskurs 
med Frank Sætre ble avholdt over en kortere 
periode på høsten.

Vi har også satt opp kompetansehevende kurs 
for å øke antall instruktører og trenere i klubben. 
Det ble avholdt to klatreleder-inne-kurs, ett 
sportsklatreinstruktørkurs (klatreinstruktør 1 
sport) og ett instruktørseminar (videreutdanning 
til klatreinstruktør 2 sport eller klatreinstruktør 
2 høyfjell). Av trenerkurs holdt klubben et 
Trener1-kurs etter ny kursmal, og klubben fikk 
ferdigutdannet to nye trenere på Trener2-nivå.

Kurs og trening
Etter at Vestveggen åpnet, har det vært høy aktivitet i klubben, og 
vi opplever stor pågang fra folk som ønsker plass på våre kurs for 
nybegynnere og treningsgrupper for barn og ungdom.

TIlbudet til barn og unge er utvidet etter at Vestveggen åpnet.  Foto: Trond Kristian Kalstø
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Klatremus – ca. 5-7 år
Klatremus er gruppen for de minste barna og 
denne gruppen er tilpasset barn som ønsker å 
prøve klatring i en lekbetont atmosfære der de 
lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i 
klatreveggen. 

Firfisle – ca. 8-9 år
Våre Firfisle-grupper bygger videre på leken og 
allsidigheten som er i fokus for gruppen med de 
mindre barna, men med større fokus på å lære og 
prøve ut nye bevegelser i og utenfor klatreveggen. 

Apekatt – ca. 10-11 år
På dette alderstrinnet videreutvikler vi barnas 
bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i 
og utenfor veggen. Treningene preges av varierte 
aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. 

Ungdomsgrupper
Ungdomsgruppene våre er et tilbud til barn 
og ungdom som har lyst å lære å klatre på en 
trygg måte. Gruppene ledes av to til tre trenere 
med godkjenning fra Norges Klatreforbund. I 
ungdomsgruppen lærer man de grunnleggende 
sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Ingen erfaring 
eller forkunnskaper er nødvendig. 

Barne - og 
ungdomsgrupper
Etter at Vestveggen åpnet, har klubben utvidet tilbudet til barn og 
ungdom som ønsker å drive med klatring som aktivitet eller idrett. Vi 
har delt opp gruppene i aktivitetsgrupper som har trening en gang i 
uken og treningsgrupper som har trening flere ganger i uken i det vi 
kaller Klatreskolen.

Trener Kay Rott sørger for ekstra utfordringer i veggen for barnegruppene.  Foto: Trond Kristian Kalstø
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Klatreskolen består av seks trinn der de første tre 
er for barn under 13 år, mens de to neste er for 
ungdom. For disse fem trinnene er det ikke krav 
om å delta i konkurranser, men det vil bli sendt 
ut invitasjoner til å delta i lokale konkurranser og 
regionale samlinger for alle på femte trinn.
 
Det sjette trinnet er for konkurranseutøvere. Her er 
det et krav om å delta i nasjonale konkurranser, og 
det vil i tillegg bli sendt ut invitasjoner til å delta i 
lokale konkurranser og regionale samlinger.

Alle gruppene på Klatreskolen har tilbud i 
Vestveggen i Åsane Arena. Vi inviterer med 
deltakere til Klatreskolen hvert semester 
basert på tilbakemeldinger fra våre barne- og 
ungdomsgruppetrenere. Invitasjonen er basert på 
motivasjon, modenhet og klatreglede, ikke

ferdigheter.

Til sammen tilbyr klubben aktivitet til over 270 barn 
og unge hver uke. Dette er et stort løft fra 2020 
da vi hadde rundt 70 barn i aktivitet per uke. Med 
åpningen av Vestveggen forsvant også den lange 
ventetiden for de som hadde stått på venteliste 
for barne- og ungdomsgrupper i Bryggeriet og 
Bergenshallen - nesten alle som stod på listene fikk 
tilbud om plass på en av våre grupper. 
Dessverre er ventelistene igjen blitt kjempelange. 
Vi har nærmere 1000 barn og unge som ønsker å 
delta i våre grupper, og de som melder seg på nå, 
må antakelig vente i fire-fem år før de får tilbud om 
plass.

Det ble avholdt tre klatrecamper på sommeren. 
Klatrecampene er ukelange, utendørs arrangement 
for ungdom over 12 år som enten er helt ferske 
i klatresporten eller som har klatret tidligere. 
Klatrecampene våre er et populært tilbud som 
klubben har hatt i over ti år.

BK har også samarbeidet tett med de andre 
idrettene i Åsane Arena, og det har blitt avholdt 
flere camper og samlinger på dagtid for 
skoleungdom som er interessert i klatring og de 
andre idrettene som tilbys i arenaen.

Klatreskolen
- motivasjon, modenhet og klatreglede

Bergen Klatreklubb er først i landet med å integrere Norges 
Klatreforbund sin «Utviklingstrapp for klatring» i klubbens 
sportslige satsing. Vi har opprettet Klatreskolen som tilbyr 
klatretrening med fokus på det sportslige, og målet er å utvikle 
ferdigheter og teknikker som tar klatringen et steg videre. 

Klatreglede er også 
å gledes over andres 

prestasjoner i veggen. 
Foto: Ove Landro
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Bergen Klatreklubb har to tilbud til personer med 
fysisk funksjonsnedsettelse. I Bergenshallen har 
klubben siden våren 2014 tilbudt klatring hver 
fredag ettermiddag med instruktører. Initiativtaker 
og hovedinstruktør er Siren Greve, og klubben får 
støtte fra Bergen Kommune til å drive dette tilbudet. 
Det stiller mellom fire til åtte deltakere hver uke på 
det som kalles Fredagsgruppen.

I 2021 har klubben økt satsingen på paraklatring 
som konkurranseform, og vi har nå fire aktive 

konkurranseutøvere. To av disse har hatt fast 
trening to ganger i uken med oppfølging fra 
trenere i klubben. Du kan lese mer om resultatene 
fra konkurransene som er samlet under 
«Konkurranseklatring» i årsmeldingen.

Kay Rott har hovedansvaret for paraklatringen 
i klubben, og hun koordinerer gruppene og 
rekrutterer inn nye deltakere.

Paraklatring

«Møte med veggen» er et prosjekt klubben har 
hatt gående siden 2008 sammen med Solli DPS. 
Prosjektet når ut til personer med psykiske lidelser 
eller rusproblemer som ønsker en aktivitet som 
både gir mestringsfølelse og en sosial arena. 
Smittevernsrestriksjoner har dessverre hemmet 
aktiviteten i prosjektet gjennom hele året, og på 
grunn av manglende finansiering og mangel på 
ressurspersoner ble prosjektet lagt på is mot 
slutten av året. 

For å gi et tilbud til de som har vært med i 
prosjektet, har klubben inngått et samarbeid med 
Psykiatrialliansen om klatring i Vestveggen på 

dagtid og Røde Kors sitt tilbud «Døråpner» om 
klatring i Bergenshallen på kveldstid på mandager.
Klubben er et av mange idrettslag som er med 
på LIM-prosjektet på Slettebakken. LIM er en 
forkortelse for Lekser-Idrett-Mat og er et tilbud 
til elever fra 2.-7. trinn på Slettebakken skole 
etter skoletid. Elevene kan velge mellom mange 
forskjellige idretter hver ukedag (turn, ishockey, 
basket, fotball, e-sport, klatring, vektløfting etc.), 
og de blir fulgt opp av instruktører og lærere som 
hjelper til. Etter aktiviteten får elevene litt mat og 
tid sammen med lærere til å gjøre lekser. Prosjektet 
blir støttet av Idrettsrådet i Bergen, og Bergen 
Klatreklubb er med videre i prosjektet i 2022.

Prosjekter
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Paraklatrer Maren Gjerde Tryggestad imponerte publikum 

under NM i Vestveggen i november.  Foto: Ove Landro
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Ordningen går ut på at unge mennesker (15-25 år) 
betaler en relativt lav sum for å være med kvalifi-
serte mentorer ut å klatre over en lengre periode. 
Mentorene er erfarne klatrere med instruktørutdan-
ning fra NF-systemet eller tilsvarende.

Med ukentlige samlinger gjennom våren og høsten 
får deltakerne tid og anledning til å lære håndver-
ket, bli godt kjent med hverandre, mentorene og 
klatrefeltene i regionen, samt at de utvikler seg som 
klatrere under kyndig veiledning.

Klubben og mentorene stiller med utstyr til dispo-
sisjon, og gjennom de ukentlige øktene blir deltak-
erne innviet i mange av aspektene rundt naturlig 
sikret klatring; fra plassering av sikringer og valg 
av utstyr helt frem til etikk, væremåte og ferdsel i 
naturen. Målet er at deltagerne skal bli trygge på 
naturlig sikrede klatreruter.

Vi ønsker at ordningen skal skape et større miljø for 
yngre personer som er interesserte i fjellklatring, 
og at flere får øynene opp for klatring på naturlige 
sikringer. Bergen og omegn er kjent for fantastisk 
sportsklatring utendørs, men mulighetene for 
klatring på naturlige sikringer, er minst like flotte, 
spesielt ute på Sotra.

Det ble i 2021 avholdt til sammen ti samlinger i og 
rundt Bergen. Etter endt periode skal deltakerne 
ha dannet en selvstendig gruppe som fortsetter på 
egenhånd, og som etter hvert kan være ressursper-
soner som vil bidra tilbake i miljøet.

Mentorordningen

Mentorgjengen på tur til Liafjell.  Foto: Trond Kristian Kalstø
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Konkurranseklatring
På grunn av strenge restriksjoner gjennom hele 
våren ble mange konkurranser avlyst eller flyttet til 
senere tidspunkt. Gjennom sommeren og høsten 
er det blitt gjennomført en rekke konkurranser 
både i inn- og utland. Bergen Klatreklubb har hatt 
utøvere med på mange av disse, og sett under ett 
har konkurranseåret 2021 vært meget vellykket for 
klubben.

Verdt å trekke frem er Aurora Straume Karlsen 
som ble norgesmester i led, speed og buldring 
i 2021, og hun ble naturlig nok også vinner av 
NorgesCupen 2021 i klassen Ungdom BC Jenter. 
Imponerende! Aurora har sammen med Leo Bøe 
vært en del av utviklingslandslaget til Norge, 
og klubben har også to utøvere med på Norges 
paraklatrelandslag – Iben Kongsvik Paulsen og 
Sebastian Menze.

Lokale 
konkurranser
Det ble avholdt tre lokale BergensCup-
konkurranser gjennom 2021 og alle ble 
gjennomført med scorecard for å spre deltakerne 
over tid. Første runde var selve åpningsuken i 
Vestveggen, andre runde var i forbindelse med 
OL-lekene i Tokyo (Bergen Olympic Games i 
Vestveggen) og tredje runde var julebuldringen 
i Vestveggen i desember. Vi gratulerer Endre 
Evensen og Marie Tamber Løbach som vant 
hovedpremien i 2021 – gratis årskort i 2022 i alle 
våre tre anlegg.

Noen ganger er tredjeplass minst like stort som førsteplass.  Foto: Sigurd S. Ovesen
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Utvalgte resultater fra 
årets klatresesong
NM i buldring Trondheim 14.-15. august
Aurora Straume Karlsen 1. plass Ungdom BC Jenter
Anne Espolin Ackre 1. plass Junior Jenter
Leo Ketil Bøe 2. plass Senior Herrer

NC i tauklatring Tromsø 18.-19. september
Aurora Straume Karlsen 2. plass Ungdom BC Jenter
Inga Aarhus 3. plass Ungdom A Jenter
Miriam Flagtvedt 3. plass Junior Jenter
Sjur Barndon 2. plass Senior Herrer
Are-Stian Føleide 3. plass Senior Herrer
Eirik Gudbrandsen 2. plass Paraklasse Herrer

NC i tauklatring Kristiansand 30.-31. oktober
Aurora Straume Karlsen 1. plass Ungdom BC Jenter
Heidi Simmenes 3. plass Ungdom A Jenter
Anne Espolin Ackre 1. plass Junior Jenter
NM i tauklatring Bergen 20.-21. november
Aurora Straume Karlsen 1. plass Ungdom BC Jenter
Håkon Kiperberg 3. plass Ungdom BC Gutter
Anne Ackre 2. plass Junior Jenter
Miriam Flagtvedt 3. plass Junior Jenter
Leo Ketil Bøe 1. plass Senior Herrer

NM i speedklatring Bergen 20.-21. november
Aurora Straume Karlsen 1. plass Ungdom BC Jenter
Sebastian Føleide 2. plass Ungdom BC Gutter
Jun Vilde Hunskår 2. plass Ungdom A Jenter
Scott Elliot S. Nordstrand 1. plass Ungdom A Gutter 
Birk Nordøen 2. plass Ungdom A Gutter
Anne Ackre 1. plass Junior Jenter
Therese Fetveit Sundal 2. plass Junior Jenter
Martin Berntsen 2. plass Senior Herrer

Internasjonale 
konkurranser
WC i Chamonix 12.-13. juli
Leo Ketil Bøe 57. plass Senior Herrer

WC i Briancon 17.-18. juli
Leo Ketil Bøe 61. plass Senior Herrer

Nordisk tauklatring Lillehammer 6.-7. november
Aurora Straume Karlsen 6. plass Ungdom BC Jenter
Inga Aarhus 4. plass Ungdom A Jenter
Anne Ackre 2. plass Junior Jenter
Leo Ketil Bøe 2. plass Senior Herrer

Paraklatrekonkurranser
Iben Kongsvik Paulsen tok en imponerende 2. plass 
i sin første WC i paraklatring i Innsbruck i juni, og 
hun fulgte opp denne flotte prestasjonen med 
4. plass i Briancon. Iben klatrer i klassen B3 for 
personer med nedsatt syn. 

Både Iben og Sebastian deltok i VM i paraklatring 
i Moskva i midten av september. Sebastian kom 
på en flott 7. plass i klassen AL2 for personer som 
mangler en fot. Iben sin klasse ble dessverre avlyst 
i siste liten på grunn av for få deltakere. Joakim 
Sveen var med som trener for Iben og Sebastian 
til Moskva, og du kan lese en flott reiserapport fra 
turen skrevet av Sebastian på våre hjemmesider.

November ble en hektisk måned for våre 
parautøvere med først Nordisk mesterskap på 
Lillehammer hvor Sebastian vant sin klasse, foran 
sin lagkamerat Eirik Gudbrandsen som også 
klatrer for Bergen Klatreklubb. Iben kom på 2. plass 
i sin klasse. Kun et par uker senere var det NM 
på hjemmebane hvor Iben vant sin klasse med 
lagvenninne Maren Gjerde Tryggestad på 2. plass. 
Sebastian gjentok bragden fra Lillehammer og vant 
igjen foran Eirik Gudbrandsen som kom på 2. plass.

Klubben er skikkelig stolt over å ha så mange 
utøvere som hevder seg i Norges-toppen – og 
dessuten verdens 7. beste paraklatrer!
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Kay Rott klatrer speed under NM. Foto: Borys Komander
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Åpning av  
Vestveggen
Vestveggen ble åpnet med et smell lørdag 4. mars. 
Åpningen bar preg av strenge smittevernsrestriks-
joner og det var kun 50 inviterte gjester (på fast 
anviste sitteplasser) som fikk bivåne selve kuttin-
gen av åpningstauet som markerte at vi endelig var 
i gang. Rolf Nord, frivillig i klubben gjennom mange 
år, fikk æren av å kutte tauet, og bak veggene 
finner vi fremdeles rester av konfettiskyen som 
drysset ned. Etter åpningen var det showklatring 
med klubbens beste utøvere på senior-, junior- og 
paraklatresiden, før vi slapp løs et begrenset antall 
ivrige klatrere som alle fikk kake og såre fingertup-
per i løpet av sitt første besøk i anlegget. For å løfte 
stemningen enda mer hadde klubben leid inn DJ, 
og vi gjennomførte årets første runde av Bergens-
Cupen i klatring.

Prøve-NM
En måned før NM samlet vi over 50 ungdommer 
og et par seniorklatrere til konkurransesimulering 
i Vestveggen. Formålet var å gi utøverne en god 
mulighet til å teste formen før NM i klatring her i 
Bergen, samt at klubben fikk erfaringer i forhold til 
å gjennomføre en konkurranse i Vestveggen.
Det var full fres med kvalifisering på lørdag morgen 
og finaler lørdag kveld, samt foredrag om ernæring, 
mental trening og skadeforebyggende tiltak. 

Det kom deltakere fra Tromsø i nord, Oslo, Dram-
men og Lillehammer i øst, fra Bratte Rogaland i sør, 
Haugesund og Eide klatreklubb i vest. Klubben må 
rette en stor takk til rutesetterne og trenerne våre 
som la til rette for en super gjennomføring av 

samlingen med flotte konkurranseruter fullt på 
høyde med det man møter på en NorgesCup i kla-
tring. Vi må også takke Norges Klatreforbund som 
støttet samlingen og gjorde det mulig for oss å tilby 
alt dette for utøverne helt gratis!

NM i ledklatring
Årets klatrebegivenhet ble NM i led, speed og 
paraklatring som ble avholdt i Vestveggen 20.-21. 
november. Uten store smittevernsrestriksjoner fikk 
vi endelig vist frem potensialet i Vestveggen og hva 
klubben kan få til. Hovedrutesetter Adam Pustelnik 
(rutesetter under OL i Tokyo) uttalte etter konkur-
ransen: This was a world-class event in a world-
class facility.

Det var flere enn Adam som sammenlignet NM 
med en World Cup i klatring, og med Vestveggen 
som konkurransearena, ruter av en annen dimen-
sjon, røykmaskin, lysshow, DJ og et fantastisk 
publikum ble dette en kjempesuksess. Nesten 100 
frivillige stilte opp og hjalp til under mesterskapet 
som huset hele tre norgesmesterskap og over 
200 startende deltakere. Stemningen var elektrisk 
lørdag kveld da klassen for de med synsnedsettelse 
klatret finaler i stummende stillhet, og jubelbrølet 
stod i taket da hjemmefavoritten Leo Bøe nesten 
toppet den harde finaleruten kort tid etterpå. Junior-
finalene på søndagen og finalene på speedklatrin-
gen var også utrolig spennende. 

En stor takk til alle frivillige og ansatte som var med 
på å gjøre NM til en ordentlig fest!

Arrangement 
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Vi er stolte av klubben vår og ønsker at medlem-
mene også skal være det. Med dette som utgang-
spunkt bruker klubben store ressurser for å til-
rettelegge for alle klatrere i Bergen. Målet er å være 
en inkluderende klubb med plass til nybegynnere, 
barn, ungdom, ivrige juniorklatrere, konkurran-
seutøvere, hobbyklatrere, helgekrigere, buldrere, 
isklatrere, sportsklatrere, kileklatrere, trimklatrere, 
tørrøksere, paraklatrere, utendørsklatrere og alle 
andre med interesse for klatring. Målet vårt er 
å skape et miljø som andre klubber kan se til og 
hente inspirasjon fra.

Det er enkelt å trekke slutningen at økt profesjon-
alisering og lønnede oppgaver i klubben fører til 
mindre frivillighet og deltakelse fra våre medlem-
mer, men vi opplever at det er enormt stor vilje til 

å bidra i klubben. Alt fra frivillige klatrevakter som 
stiller opp hver uke til ivrige boltere som etablerer 
og pusser frem nye felt i og rundt Bergen gjen-
nom hele året. Klubben har et engasjert styre med 
mange ulike komitéer som medlemmene kan bidra 
i, og det at over 100 frivillige stilte villig opp og hjalp 
til under NM, vitner om at dugnadsviljen fortsatt er 
stor.

Har du lyst til å få til noe i Bergen Klatreklubb? 
Ta kontakt med styret eller administrasjonen, så 
hjelper vi deg på vei! Vi har gjennom 2021 vokst til 
å bli en klubb med store ressurser, og det er bare 
fantasien som setter grenser for hva vi kan få til 
sammen.

Klubbutvikling 

Juniorutøvere på  foredrag om ernæring og kosthold med Olympiatoppen. Foto: Trond Kristian Kalstø
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I 2021 ble det rapportert 44 ulykker og 
nestenulykker i klubbens rapporteringssystem. 
Baserte på alvorlighetsgrad og læringspotensiale 
rapporterte klubben videre til Norges Klatreforbund 
sin ulykkesdatabase:

• 1 alvorlig ulykke ved tauklatring
• 6 ikke-alvorlige ulykker/nestenulykker ved 

tauklatring
• 1 alvorlig ulykke ved autobelay
• 23 buldreulykker 

Fra Bergensområdet var det totalt 54 ulykker 
rapportert inn til ulykkesdatabasen til Norges 
Klatreforbund i 2021.

Tallene representerer en markant stigning fra 2020 
i rapporterte ulykker. Årsaken er sannsynligvis 
den enorme økningen i klatreaktivitet etter 
åpningen av Vestveggen, men det er også grunnet 
et økt fokus på sikkerhet i klubben med et nytt 
rapporteringssystem som gjør rapportering lettere 

tilgjengelig. Keith McInturff har jobbet gjennom 
hele året som fast ansatt med ansvar for klubbens 
kurs og sikkerheten i anleggene våre.

Buldring forårsaker de alle fleste av ulykkene og i 
noen tilfeller med alvorlige konsekvenser. 

Ulykken med autobelay er det alvorligste som 
har skjedd i klubbens historie, og denne viser 
faren som kan oppstå når kameratsjekken uteblir. 
Klubben har hatt stort fokus på sikkerhet ved 
klatring på autobelay. Vi har, som eneste senter i 
Norge, krav om enten Topptaukort eller Brattkort 
for å klatre på autobelay. Rutesetterne våre har 
også egne retningslinjer når det gjelder rutesetting 
på autobelay. Likevel viser denne ulykken at få 
sekunders uoppmerksomhet kan skape livstruende 
situasjoner når vi bedriver klatresporten.

Sikkerhet 

Kristian Gjerding på hengende standplass på 
første taulengde av Gadak (6, 6+) på Kirkeveggen. 

Foto: Achim Mall
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Klatrefeltkomitéen
Klubbens arbeid med utvikling av nye og 
vedlikehold av eksisterende klatrefelt er fra 
2021 organisert gjennom opprettelsen av 
klatrefeltkomitéen. Komitéens medlemmer har vært 
Gunnar Karlsen, Erlend Sunde, Siv Grasdalsmoen, 
Odd Magne Øgreid, Øyvind Halmrast, Anders 
Dingsøyr og Keith McInturff. Arbeidet i komitéen 
har i hovedsak foregått gjennom diskusjoner i 
komitéens Facebook-gruppe. 

I 2021 ble det registrert 73 nye boltede ruter og 56 
nye naturlige sikrede ruter i klubbens rutedatabase. 
Det har blitt lagt til 6 nye felt i rutedatabasen: 
Geithelleren, Fureberget, BOF-veggen, Glesvær, 
Florvågøen og Dronningen. I tillegg er det andre 
felt under utvikling som vil bli publisert i 2022.

Geithelleren og Fureberget ligger begge bynært til 
i Jordalen i Eidsvåg, og særlig Fureberget har vært 
mye besøkt. Feltet tilbyr litt lengre ruter, i hovedsak 
på 6 og 7-tallet i fine omgivelser og med bynær 

Frivillighet 
Mange av klubbens medlemmer bidrar med frivillig arbeid i klubbens 
komitéer. Her er oversikt over det som har blitt jobbet med i 2021.

Broveggen, ved Drotningsvik. Ett av flere nye felt under utvikling. Foto: Florian Bender



20 BERGEN KLATREKLUBB

adkomst. Florvågøen og Dronningen er gamle felt 
på Askøy som har fått en overhaling. Florvågøen 
har fått en rekke nye ruter og toppfester på de 
gamle rutene, mens Dronningen fikk nye toppfester 
på alle rutene i en reboltingsdugnad våren 2022.

Glesvær er et tilskudd til naturlig sikret klatring 
i fine omgivelser ytterst på Sotra. Ellers har det 
vært noe aktivitet med nye ruter på etablerte felt, 
og særlig kan nevnes mer enn 10 nye ruter på 
Rævuri. Bergen Klatreklubb har også samarbeidet 
med Sandviken Sjøbad/ADO om utvikling av et 
mindre nybegynnervennlig felt inne på området 
til Sandviken Sjøbad. Fører for dette kommer før 
sesongstart 2022. Med et stort antall nye klatrere 
kan det forventes økt aktivitet på de sentrumsnære 
klatrefeltene, og klubben vil søke å ta et særlig 
ansvar for disse, inkludert å utvikle nye felt i bydeler 
med lite etablert klatring ute. 

Det har vært noe sporadisk rebolting i Loddefjord, 
Blåbærveggen, Alteret og Helleneset. Generelt er 
kvaliteten på boltene i Bergen bra, og klubben har 
god oversikt over hvilke ruter som trenger tilsyn. På 
Kirkeveggen ble det holdt ryddedugnad for å bedre 
sti og tilkomst under veggen, og det er montert 
rappellanker på toppen av veggen. 

Bergen 
Klatreklubbs  
rutedatabase 3.0
Bergen Klatreklubb var tidlig ute med å ha sine 
klatreruter på nett. Sammen med en papirbasert 
fører, har klatreklubben lenge hatt et digitalt 
alternativ. Her kan man søke opp ruter, logge hva en 
har gått, kommentere og legge til bilder. Databasen 
har vært oppdatert parallelt med papirførene, og 
er nå blitt en digital gullgruve som er moden for 
fornyelse. 

Databasens innhold er av høy kvalitet, men 
brukergrensesnittet er blitt utdatert og vanskelig å 
benytte etter dagens forventninger. I 2021 begynte 
derfor arbeidet med å lage en ny digital fører og 
rutedatabase som skal inneholde den samme 
informasjonen og funksjonalitet som den gamle 
inneholder, bygget på moderne teknologi - og med 
mulighet for flere nye forbedringer. Databasen får 
en ny drakt både på inn- og utsiden, og med god 
brukeropplevelse og nytt utseende. 

Den digitale føreren skal bli det foretrukne valget 
og være en god kilde til oppdatert informasjon for 
både nye og gamle klatrere i bergensregionen. Det 
vil være mulig å legge ut viktig og lett tilgjengelig 
informasjon rundt feltene som driftes av eller i 
samarbeid av klubben. Eksempler kan være endret 
parkering, farlige ruter, vedlikehold osv. Brukere 
skal kunne logge ruter, legge igjen kommentarer, 
legge ut nye prosjekter og egne bilder. Målet er at 
rutedatabasen skal bli en fullstendig førerløsning 
for klatringen i Bergen og at det blir tilgjengelig for 
alle.  

Ved å lage løsningen innad i det lokale miljøet, vil 
dette være med på å verne arbeidet og tradisjonene 
som er lagt ned gjennom klubbens lange 
historie og ta vare på den høye kvaliteten som 
eksisterer allerede. Dette er viktig for utviklingene 
av prosjektet. Det finnes mange tredjeparts 
løsninger som tilbyr samme funksjonalitet - men 
ville ikke kunne holde samme dybde og kvalitet i 
informasjonen som lages. 

Foto: Ove Landro
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Arbeidet med å lage klatreførere og rutedatabase 
på nett har alltid foregått på frivillig basis og ser 
ut til å fortsette med det. Det er svært mange som 
bidrar med dette. 

Vi håper å kunne ha en første versjon klar til 
klatresesongen 2022. 

Ny klatrefører for 
Uskedalen
Etterspørselen etter klatrefører for Uskedalen har 
vært stor fra både enkeltpersoner, butikker og 
nettsteder. Styret vedtok derfor at en oppdatert 
versjon av føreren skulle lages og nytt opplag 
trykkes opp til sommeren. Et opplag på 1000 
eksemplarer ble levert klubben i juli, og vi har fått 
god respons på den nye føreren.

Anleggskomitéen
Klubben etablerte i 2021 en anleggskomité, med 
et foreløpig mandat om å utrede alternativer 
for klubbens fremtidige mål for innendørs 
klatreanlegg, samt konkret følge opp arbeidet i 
Slettebakkenalliansen og vurdere alternativer for 
Bryggeriet. Komitéens medlemmer har så langt 
vært Erlend Sunde, Erik Faugstad og Gunnar 
Karlsen. 

I 2021 har det vært jobbet videre med prosjektet 
på Slettebakken, for å få klatring med i et større 
idrettsanlegg som er under planlegging som 
erstatning for idrettsanleggene der. Klubben 
samarbeider med idrettslag og stiftelser som 
holder til på Slettebakken i dag, inkludert 
Gimlehallen, Turnkassen, Bergens Turnforening 
(Turnhallen) og Sportsklubben Trane. 

Bergen Kommune har nå startet planarbeidet 
for området, med utredning av ulike 
plasseringsløsninger for idrettsanleggene. 
Det legges opp til politisk behandling av dette 
sommeren 2023. Uavhengig av plassering, 
har klubben blitt forespeilet en arealdel som 
vil gi muligheter for å bygge både en klatrehall 

tilsvarende Bergenshallen, og et større 
buldreanlegg. Dette vil bli et privat anlegg hvor 
klubben vil eie en del av anlegget.

Kommunikasjons
komitéen
Etter at arbeidet i profilkomitéen var over, ble det 
våren 2021 opprettet en kommunikasjonskomité 
for å ta videre deler av arbeidet som profilkomitéen 
startet. Klubbens kommunikasjonsoppgaver 
er mange, og kommunikasjonskomitéen bistår 
administrasjonen jevnlig. Til tross for pandemi 
og restriksjoner, har komitéen hatt jevnlige møter 
gjennom året.

Følgende har blitt gjort av 
kommunikasjonskomitéen i løpet av 2021:

• Laget årsmelding for 2020 – for første gang i 
trykket versjon med et opplag på 200

• Laget kommunikasjonsplan for året

• Laget retningslinjer for publisering på sosiale 
medier og andre kommunikasjonsflater

• Arrangert kurs for administrasjonen: Hvordan 
jobbe med publisering på sosiale medier

• Satt ned en redaksjon som assisterer 
administrasjonen med publisering på nett, 
sosiale medier, fotooppdrag, presseoppslag og 
liknende

• Publisert «Månedens klatrefelt», med bidrag 
fra frivillige, hver måned gjennom året – med 
unntak av desember.

• Laget sak om Bergen som klatredestinasjon 
til magasinet Norsk Klatring sine nettsider – 
publisert i mai

• Bidro med logo samt fotografering og 
organisering av fotografering under NM i 
ledklatring i Vestveggen

• Bistått sosialkomitéen med publiseringer på 
nett og i sosiale medier

Komitéens medlemmer i 2021: Eivind Flobak, 
Sigurd S. Ovesen, Trond Kristian Kalstø og Ågot 
Caroline Nilssen
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Sosialkomitéen
Sosialkomitéen bestod i 2021 av åtte frivillige 
medlemmer og to faste fra administrasjonen. 
Komitéen skal tilrettelegge for at anleggene 
(innendørs og utendørs) oppleves som et sosialt 
møtepunkt for klatrere. Det skal være lett å bli 
kjent med klatrere på tvers av taulag, grad og alder. 
Covid-19 har begrenset arbeidet til sosialkomitéen 
noe i 2021; Julebord, kortfilmfestival, quiz og 
filmkvelder har måtte vike for smittevern. Likevel 
har vi klart å gjennomføre noe, og vi presenterer 
høydepunktene.

Klatremaraton
For å promotere de mer enn 100 klatrefeltene 
vi forvalter i området rundt Bergen, arrangerte 
sosialkomitéen klatremaraton 31. mai – 6. juni. 
Poeng ble gitt for hver bestigning, og det ble gitt 
ekstra uttelling for grad og antall felt en besøkte. 
Været var strålende, og mange besøkte gjerne 
flere felt på en og samme dag. Etter den høye 
deltakelsen å dømme, var arrangementet en 
suksess og vil bli gjentatt i 2022.

Dugnad og klubbklatring
Klatrefeltet Kirkeveggen fikk et vel fortjent besøk 

av en entusiastisk dugnadsgjeng; Her finner du 
bratt kileklatring fra 6-tallet og oppover. Veggen var 
begrodd, og på grunn av tett granskog var feltet så 
å si utilgjengelig. Det ble reboltet og ryddet veier 
mot veggen, satt opp noen varder og ryddet plass 
stort sett langs hele veggen. Ruta Gadak ***, 6, 6+ 
fikk boltet toppanker, slik at ruta kan rappelleres i 
en rappell. 

For å promotere feltet ble det i august invitert på 
klubbklatring. Oppmøtet var godt; Hele 16 klatrere 
møttes for kaffe, boller og bratt kileklatring. Det vil 
bli gjennomført flere klubbklatringer på andre felt 
utover våren 2022, da også på lettere sportsfelt.

Quiz og filmkveld
På høsten arrangerte sosialkomitéen quiz med 
pizza og mange flotte premier på Bryggeriet. 
Oppmøtet kunne ikke vært bedre, med 51 deltakere 
allerede kl. 17. Gode spørsmål gir god quiz-
stemning, men de neste quiz-kveldene måtte likevel 
se seg slått av korona og smittevern.

Sosialkomitéen viste fire kortfilmer fra Brit Rock i 
slutten av oktober på Bryggeriet. Som seg hør og 
bør når det er filmvisning en regntung søndags 
kveld, ble det servert både kakao og popkorn.

Klubbklatring på Kirkeveggen med 
boller og kaffe skaper god stemning.

Foto: Kristian Gjerding
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Bergen Klatreklubb deler årlig ut stipender eller støtte til prosjekter som kan være 
verdifulle for klubben og klatremiljøet i Bergen. Målet er å stimulere til økt sportslige  
og/eller faglige prestasjoner innen klatring i tråd med klubbens strategiplan.

Innvilget stipend/støtte i 2021:
Leo Ketil Bøe: To stipend á kr. 10 000
Jun Vilde Hunskår: Ett stipend kr. 10 000
Scott Elliot Sundgot Nordstrand: Ett stipend kr. 10 000

Stipender 

Leo Ketil Bøe var blant utøverne 
som fikk støtte fra klubben i 

2021. Foto: Ove Landro




