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2022 har vært nok et innholdsrikt år for Bergen 
Klatreklubb – med NM i buldring og NRK-sending 
i Vestveggen som årets høydepunkt. Vi har fått 
tilbakemeldinger på at ingen kan måle seg med 
oss når det gjelder å arrangere mesterskap. Det er 
takket være fantastisk mange dyktige frivillige og 
særdeles dedikerte ansatte, og selvfølgelig Trond 
Mohn som har gitt oss muligheten i Vestveggen. Vi 
er utrolig takknemlige!

Så har vi også lært at det å arrangere store 
mesterskap er krevende økonomisk, og klubben 
fikk tatt opp og vedtatt en viktig sak på årets 
klatreting. NKF skal nå jobbe for å bistå klubbene 
i større grad ved slike arrangement, samt at 
klubbene selv skal få mulighet til å skaffe sponsorer 
fra den dag de tildeles et mesterskap.

Det å drifte Nordens største klatreanlegg, har 
til tider vært utfordrende også i 2022. Ettersom 
dette ble første tilnærmet normale driftsår, har 
vi nå fått verdifull erfaring på mange områder. 
Vår og sommer ga ikke inntjening som forventet, 

og i august fikk vi likviditetsproblemer. Vi er evig 
takknemlige for støtten vi fikk fra Trond Mohn, men 
for å få en sunnere økonomi, ble vi dessverre nødt 
til å nedbemanne. Det ble også satt i gang en rekke 
andre tiltak for å få kontroll på økonomien.

Administrasjonen har gjennom året jobbet iherdig 
for å få mer aktivitet i Vestveggen på dagtid. Fra 
september og ut året har både skoler, barnehager 
og bedrifter brukt hallen på formiddagen. Dette 
har, sammen med en del andre tiltak, vært med 
og bidratt til at vi i totalregnskap for 2022 går med 
overskudd.

Bergen Klatreklubb er heretter nødt til å budsjettere 
slik at vi har et godt overskudd ved slutten av året, 
for å ha midler til månedene med lavere inntekt. Vi 
er også avhengig av et overskudd for å kunne spare 
opp midler til å bygge ny hall på Slettebakken når 
Bergenshallen forsvinner. Med all den fantastiske 
innsatsen som er lagt ned av administrasjonen og 
frivillige i 2022, er styret overbevist om at vi vil få 
dette til.

Forord

God stemning og et imponerende arrangement da BK arrangerte NM i buldring 
 med direktesending av finalene på NRK. Foto: Ove Landro
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Styrets sammensetning i 2022
 Ågot Caroline Nilssen

Kristian Gjerding
Erik Faugstad

Magnus Kvamme
Anna Hege Straume

Gunnar Karlsen
Sebastian Menze

Suong Vo
Alexander Gaare Jansen

Maria Kolås

Leder, kommunikasjon

Nestleder, sosialt

Styremedlem, førere

Styremedlem, barn og ungdom

Styremedlem 

Styremedlem, utendørs

Styremedlem, aktiv utøver

Styremedlem, sosialt

Varamedlem

Varamedlem

I 2022 gjennomførte styret totalt 11 styremøter samt to ekstraordinære 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: Anne Ackre deltar i NM i buldring i Vestveggen. Foto: Ove Landro

Baksidefoto: Mari Salvesen klatrer Bergens hardeste kilerute, Tazlov, grad ni. Foto: Pete Whittaker

God stemning og et imponerende arrangement da BK arrangerte NM i buldring 
 med direktesending av finalene på NRK. Foto: Ove Landro

En stor takk til alle frivillige som stiller opp og bidrar for klubben – her fra NM i buldring. Foto: Ove Landro
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Ansatte
Per 31.12.22 hadde klubben 59 ansatte. Av disse er 
det syv heltidsstillinger i administrasjonen.

Daglig leder: Remi Småland
Sportssjef: Trond Kristian Kalstø
Kurs og sikkerhetsansvarlig: Keith McInturff
Hovedrutesetter: Pierre Wilhelm
Teknisk ansvarlig/rutesetter: Petter Vestly
Hovedtrener: Joakim Sveen 
Aktivitetskoordinator: Kay Rott

Arbeidsoppgavene til administrasjonen har i 
stor grad vært knyttet til drift av Vestveggen 
gjennom 2022. I tillegg har klubben 
resepsjonsmedarbeidere, trenere, instruktører 
og rutesettere som er ansatt i mindre stillinger, 
og vi har en renholder som vasker i Bryggeriet og 
Bergenshallen. Til sammen sysselsetter klubben 
om lag 23 årsverk.

Medlemmer
Etter åpningen av Vestveggen har klubben hatt 
en formidabel vekst i antall medlemmer. Ved 
utgangen av året kunne Bergen Klatreklubb notere 
3582 registrerte medlemmer. Dette er første året 
vi runder 3000 medlemmer og klubben er nå et 
av de største idrettslagene i Bergen og soleklart 
den største klatreklubben i landet. 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. Vi har meldt tilbake til 
NIF at Klubbadmin og MinIdrett har lang vei å gå 
før systemene er gode nok for selvbetjening og 
kommunikasjon.
 
Det er tydelig at Vestveggen har hatt en stor positiv 
effekt på medlemsantallet, og vi forventer økt antall 
medlemmer i 2023. Vil vi runde 4000 medlemmer?

Bergen Klatreklubb er en klubb i vekst, og i 2022 har vi økt  
medlemstallet vårt betraktelig.

Organisasjon
Stor stas å få besøk av statsministeren i Vestveggen. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Vestveggen
Vestveggen i Åsane Arena er Trond Mohns 
sjenerøse gave til klatresporten og vi sender ham 
en stor takk fra alle klatrere i Bergen. 2022 har 
vært tilnærmet det første «normale» driftsåret 
av Vestveggen med gradvis mindre restriksjoner 
utover vinteren 2022.
 
Læringskurven og overgangen for klubben de 
siste to årene har vært bratt, det er mye som 
skal på plass for å profesjonalisere driften og 
bemanne et så stort klatresenter. Oppstart midt 
i pandemien og nesten fire måneders forsinket 
åpningsdato ga klubben en tøff start.  Manglende 
likviditet i klubbkassen har dessverre preget deler 
av 2022 og skapt utfordringer for driften, men 
fremover ser det lysere ut. Les mer om klubbens 
økonomiske situasjon under avsnittet «Økonomi» i 
årsmeldingen.
 
26.-27. mars ble NM i buldring avholdt i Vestveggen 
som en del av NM-Veka - et kjempestort 
arrangement som ble direktesendt på NRK. 
Les mer om NM under kapitlet «arrangement» i 
årsmeldingen.
 
Klubben får mye oppmerksomhet for anlegget 
som ble kåret til “Årets Idrettsanlegg” i 2021. I 
løpet av 2022 har vi hatt besøk av Norge Rundt (18. 
februar) og Jonas Gahr Støre (22. juni). Med sine 
3700m2 klatreflate er Vestveggen Nordens største 
klatreanlegg. 

Vår aktivitetskoordinator Kay Rott har jobbet hardt 
for å få inn aktivitet på dagtid i klatrehallen og det 
har etter hvert blitt mange skoler og barnehager 
som benytter seg av fasilitetene våre på dagtid. 
Enkelte skoleklasser har faste avtaler om ukentlige 
besøk, mens andre besøker oss mer sporadisk. 
Totalt i 2022 har det vært rundt 1350 elever og 
barnehagebarn på besøk i Vestveggen.

Totalt antall besøkende i Vestveggen i 2022 var 
rundt 90 000. 

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 2013. Anlegget driftes hovedsakelig av 
frivillige vakter, mens rutesettingen blir utført av 
klubbens rutesetterteam som har fast omskruing 
i Bryggeriet hver mandag. Høsten 2022 har også 
en gjeng frivillige rutesettere satt sitt preg på 
Bryggeriet under kyndig veiledning fra en av 
klubbens faste rutesettere.

Hver uke skrus det “Ukas sva” og vinneren trekkes 
ved loddtrekning fra alle som bestiger svaet. En 
stor del av klatretakene ble byttet ut høsten 2022 

Drift av innendørs 
klatreanlegg
Bergen Klatreklubb (BK) har i 2022 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 mellomstort buldreanlegg.

Stor stas å få besøk av statsministeren i Vestveggen. Foto: Trond Kristian Kalstø
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og det ble installert nytt døråpnersystem som gjør 
at alle med gyldig årskort eller månedskort nå 
kommer inn døren ved å bruke Bergen Klatreklubb-
appen.

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 25 
år og er moden for utskifting. Det har blitt utført 
vedlikeholdsarbeid på klatreveggene de siste 
årene, men slitasjen på veggene 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 kjøpte 
derfor inn en del nye tak til hallen 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».

Takk til de frivillige
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.En stor takk til alle frivillige fra 
alle våre medlemmer og brukere!
 

Økonomi
2022 har vært et økonomisk krevende år for 
klubben. Starten på året så lovende ut, og med 
god inntjening i januar og februar var optimismen 
stor. Vestveggen har siden åpningen ikke hatt nok 

klatretak til å fylle alle linjene. Denne investeringen 
har vært utsatt, men ble da iverksatt. Det ble bestilt 
klatretak som ble fordelt mellom Vestveggen, 
Bryggeriet og noe til Bergenhallen. Dessverre 
uteble budsjetterte inntekter utover våren, og NM i 
buldring ble et større tapsprosjekt enn budsjettert.

Gjennom sommeren hopet de økonomiske 
utfordringene seg opp, og det ble klart at 
likviditeten i klubben var kritisk lav med tanke 
på fordringer fra leverandører. I august kalte 
daglig leder inn alle ansatte til et møte hvor det 
ble informert om situasjonen og om behov for 
innstramming og nedbemanning. Styret ble i 
stor grad involvert i denne prosessen, og det ble 
iverksatt en rekke tiltak for å bedre likviditeten og 
økonomien i klubben. Trond Mohn stilte opp for 
klubben med en pengegave på 1 million kroner 
- en gave som forplikter i form av at klubben må 
få kontroll på økonomien og få bærekraftig drift 
fremover.

På slutten av året var den økonomiske situasjonen 
bedre, med kontroll på faste og variable utgifter. 
Klubben kom også i gang med å bygge opp en 
bufferkapital som etter planen skal vokse gjennom 
2023. I tillegg ble det startet opp en liten butikk i 
Vestveggen. Mange av brukerne våre har etterspurt 
diverse klatreutstyr, så dette er et av flere tiltak som 
er igangsatt med håp om å øke inntjeningen til 
klubben.

I november ble det holdt ekstraordinært årsmøte 
for å øke medlemsavgiften som hadde stått stille i 
flere år. Ved å ta denne saken før utgangen av året, 
kunne klubben øke medlemsavgiften fra 1. januar 
2023. Medlemsavgiften for barn ble holdt uendret.

Resultatmessig har 2022 generert et overskudd 
og det er budsjettert med et større overskudd de 
neste årene for å bygge opp kapital nok til å ha en 
god buffer og samtidig tåle investeringer i blant 
annet nytt klatreanlegg på Slettebakken når den tid 
kommer.
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Bergen Klatreklubb har gjennom hele 2022 satt opp 
mange innføringskurs i klatring for nybegynnere. 
Det har hver uke gjennom vårsemesteret blitt satt 
opp tre innføringskurs på 10 timer. Etter sommeren 
falt interessen noe og vi reduserte til to kurs i 
uken. For å få plass til familieklatring i Vestveggen 
flyttet vi helgekursene til Bergenshallen i perioden 
november-desember. Så og si alle kursene har vært 
fullbooket, men vi merker en nedgang i interessen 
gjennom året. Det er registrert 842 deltakere på 
våre innføringskurs i 2022.
 
Kursdeltakere hos oss får gratis klatring og 
utstyrsleie i to uker etter endt kurs. Da kan de 
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.

Mange ferske klatrere i anlegget gjør at vi har 
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.

BK har i tillegg holdt et klatrekurs for 
viderekommende med innføring i naturlig sikring på 
våren, og et metodekurs klatring for å utdanne nye 
instruktører utendørs. 
 
Vi har også satt opp kompetansehevende kurs for å 
øke antall instruktører og trenere i klubben. Det ble 
avholdt tre klatreleder-inne-kurs, ett klatreinstruktør 
1 sport-kurs og ett instruktørseminar internt (for 
videreutdanning av våre instruktører) samt et 
brattkortseminar (internt). For å opprettholde 
responsen ved ulykker ble det avholdt to 
førstehjelpskurs for alle våre trenere, resepsjonister 
og instruktører. Av trenerkurs holdt klubben et 
Trener1-kurs etter ny kursmal.

For å utvikle nye rutesettere i klubben har 
det gjennom høsten 2022 vært avholdt et 
rutesetterkurs for frivillige i Bryggeriet for sju 
frivillige. Dette kurset har vært ledet av Sunniva 
Hammerås som har hatt ansvaret for rutesettingen 
i Bryggeriet i høst. Det er gledelig å se spirene av et 
nytt kull med rutesettere i Bergen Klatreklubb.

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.

BK har kurs og trening både inne og ute. 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. 
Øvelsene tilpasses barnas fysiske, sosiale og 
emosjonelle utvikling.
 
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 trenere 
med godkjenning fra Norges Klatreforbund. I 
ungdomsgruppen lærer man de grunnleggende 
sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Ingen erfaring 
eller forkunnskaper er nødvendig. I løpet av et år vil 
de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på 
egenhånd.

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.

Mange grupper med barn og ungdommer er i sving 
hver uke i klubbens anlegg. Foto: Trond Kristian Kalstø
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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.
 
Klatreskolen består nå av sju trinn der de første tre 
er for barn under 13 år, mens de tre neste er for 
ungdom. For disse seks 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 og sjette trinn.
 
Det sjuende 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. De 
fleste av utøverene på trinn 7 studerer toppidrett og 
satser fullt på klatring som sin idrett.
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 
klatreferdigheter.

 Til sammen tilbyr klubben aktivitet til rundt 270 
barn og unge hver uke. Dette er et stort løft fra 2020 
da vi hadde rundt 70 barn i aktivitet per uke. Med 
åpning av Vestveggen fikk nesten alle som hadde 
stått på venteliste for barne- og ungdomsgrupper i 
Bryggeriet og Bergenshallen tilbud om plass på en 
av våre grupper. Men - den økende interessen for 
sporten har ført til nye, lange ventelister. Nå har vi 
nærmere 1200 barn og unge som ønsker å delta i 
våre grupper.
 
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. Dette 
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. Spesielt 
høsten 2022 har vi merket stor interesse for 
skoleklasser som vil komme og klatre hos oss på 
dagtid. Vi tilbyr gode priser for skoleklasser og 
andre grupper på dagtid.

Klatreskolen
- motivasjon, modenhet og klatreglede

Mange grupper med barn og ungdommer er i sving 
hver uke i klubbens anlegg. Foto: Trond Kristian Kalstø

Klatreglede er i fokus for deltakerne på 
klatreskolen. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Bergen Klatreklubb har 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 2022 hadde også landslaget i paraklatring to 
treningssamlinger i Vestveggen, en i starten av 

mars og en i slutten av april. Til samlingene ble 
det skrudd konkurranseruter for parautøverene av 
klubbens rutesettere.

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

Paraklatring

Høsten 2022 hadde klubben to treningsgrupper for 
voksne, en gruppe rettet mot deltakere på blått/gult 
nivå og en gruppe for de på rødt/sort nivå. Vi ser at 
det er interesse for slike grupper og kommer til å 

prøve å fortsette med dette tilbudet i 2023 såfremt 
vi har tilgjengelige trenere til å holde aktiviteten.

Treningsgrupper 
Voksne

Klubben er et av mange idrettslag som er med 
på LIM-prosjekt på to skoler i Bergen kommune. 
LIM er en forkortelse for Lekser-Idrett-Mat og er 
et tilbud til elever fra 5.-7. trinn på Slettebakken 
skole og Møhlenpris skole etter skoletid. Elevene 
kan velge mellom mange forskjellige idretter hver 
ukedag (turn, ishockey, kunstløp, taekwondo, dans, 
VR briller, 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 på Slettebakken i 2023.

Høsten 2022 startet klubben med familieklatring 
i helgene i Vestveggen for å gi et tilbud til alle 
familiene som står på venteliste for barne- og ung-
domsgrupper. Aktiviteten foregikk i kursrommet på 
lørdager og søndager mellom 11-13 med to instruk-
tører som kunne hjelpe med autobelay, instruksjon 
og spørsmål. Deltakerne betalte for inngang og 
eventuell utstyrsleie, instruksjonen var gratis. Noen 
helger var det stor pågang i kursrommet, andre 
helger var det nesten tomt. Klubben fikk litt midler 
til familieklatringen fra Norges Klatreforbund, men 
etter å ha testet konseptet gjennom høsten, ble det 
bestemt at dette prosjektet trenger mer økonomisk 
støtte om det skal videreføres i 2023.

Prosjekter
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Paraklatrer Sebastian Menze har mange imponerende 
resultater å vise til i 2023. Foto: Trond Kristian Kalstø
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I 2022 har klubben utvidet mentorordningen med 
en egen gruppe som har fokus på sportsklatring, 
i tillegg til gruppen som har fokus på klatring på 
naturlige sikringer.
 
Ordningene går ut på at unge mennesker (13-25 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 dis-
posisjon, og gjennom de ukentlige øktene blir 
deltakerne innviet i mange av aspektene rundt 

klatring utendørs; 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 
klatring utendørs og at de fortsetter på egenhånd 
etter mentorordningen.
 
Vårt ønske er at ordningen skal skape et større mil-
jø for yngre personer som er interesserte i utendørs 
klatring, og at flere får øynene opp for både sportsk-
latring og 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 2022 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

Mentorordningen har klubben hatt i flere år nå, og det begynner å bli en 
god gjeng som har vært med på opplegget. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Mentorordningen har klubben hatt i flere år nå, og det begynner å bli en 
god gjeng som har vært med på opplegget. Foto: Trond Kristian Kalstø

Konkurranseklatring
Konkurransesesongen 2022 ble gjennomført 
mer eller mindre som planlagt med deltakelse 
i 4 Norgescuper (2 buldring, 2 led), 3 NM (led, 
buldring og para) og Nordisk mesterskap i 
Danmark (buldring) og Finland (led). I tillegg deltok 
utøvere fra klubben i WC, EYC, Junior-VM, EM og 
WC paraklatring. Konkurranseåret 2022 har vært 
meget vellykket for klubben.
 
Verd å trekke frem er den solide utviklingen til Anne 
Ackre det siste året. Anne har hatt stor suksess i 
sitt siste år som junior:

• 3. plass NC buldring (Oslo 13. mars)
• Nordisk mester i buldring (Aarhus 20. mars)
• Norgesmester i buldring (Bergen 27. mars)
• Gullmedalje i European Youth Cup buldring 

(Soure, Portugal 24. April)
• Gullmedalje I NC buldring  

(Kristiansand 23. mai)
• 19. plass i led og 22. plass i buldring i Junior 

VM (Dallas, USA 1. september)
• Gull i NC led (Kristiansund 18. september)

• Sølv i Nordisk ledklatring  
(Finland 25. september)

• Sølv i NC led (Haugesund 30. Oktober)
• Bronse i seniorklassen NM i ledklatring 

(Tromsø 13. november)

I tillegg var Anne med på WC i Innsbruck i juni og 
Junior-EM i Graz i august så hun har lagt bak seg 
en hektisk konkurransesesong. På konkurransen 
i Innsbruck skadet hun en finger (93. plass) 
som også påvirket resultatet i Graz (19. plass). 
Anne går nå siste året på klatrelinjen til Norges 
Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer men 
klatrer for hjemmeklubben i Bergen, noe vi er veldig 
stolte av. Imponerende innsats av Anne i 2022 – 
klubben skal fortsette å støtte hennes satsing i 
seniorklassen videre.
 
Leo Bøe, Anne Ackre, Aurora Straume Karlsen 
og Haakon Kiperberg var med på landslagene i 
klatring i 2022 og har levert gode resultater der. 
Verdt å nevne er også Inga Aarhus som tok bronse i 
nordisk mesterskap i buldring for junior jenter.

Kjempefornøyd gjeng etter Vestlandscup i Førde. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Lokale konkurranser

Det ble avholdt seks lokale Bergenscup-konkur-
ranser gjennom 2022, og de to første ble gjen-
nomført med scorecard over flere dager for å 
spre deltakerne over tid. Først ut var tauklatring i 
Bergenshallen etter vinterens omskruing i januar, 
før vi kjørte på med en runde med buldring over to 
dager i februar. I løpet av sommeren ble det arran-
gert “Fest i Vest” med egen buldrekonkurranse 
som telte som tredje runde av årets Bergenscup. 
Etter omskruing i august var det tid for ny runde i 
Bergenshallen, og i oktober arrangerte vi for første 
gang “Buldrefest” med en større buldrekonkurranse 
og finaler. Sjette og siste runde var julebuldringen i 
Vestveggen i desember. Vi gratulerer Erlend Sunde 
og Jun Vilde Hunskår som vant hovedpremiene i 
seniorklassene som sammenlagtvinnere i 2022 – 
gratis årskort i 2023 til våre tre anlegg!

Lørdag 3. september arrangerte vi Vestlandscup i 
klatring i Vestveggen. Til tross for strålende vær var 
Vestveggen helt tettpakket av barn og ungdommer 
som var med på Vestlanscup. Denne konkurran-
sen er en lavterskelkonkurranse rettet mot barn og 
unge som ikke helt har tatt steget opp til å konkur-
rere i Norgescup/NM, men ønsker å teste ut hvor-
dan det er å delta i en klatrekonkurranse. Formatet 
er at alle klatrer på topptau, og man har så mange 
forsøk man vil på alle rutene. Rutene gir forskjellig 
poengsum ut i fra vanskelighetsgrad, og de hardere 
rutene har sonetak underveis. Vi fikk besøk av del-
takere fra Sogndal, Haugesund, Stord og Stavanger, 
og dette var en av fem Vestlandscuper i 2022.

Utvalgte resultater fra 
årets klatresesong
NC i buldring Oslo 12-13. mars
Aurora Straume Karlsen 3. plass, Ungdom A jenter
Heidi Simmenes 2. plass, Junior jenter
Anne Ackre 3. plass, Junior jenter
Birk Nordøen 3. plass, Junior gutter

NM i buldring Bergen 26-27. mars
Haakon Kiperberg 2. plass, Ungdom BC gutter
Aurora Straume Karlsen 3. plass, Ungdom A Jenter
Anne Ackre 1. plass, Junior jenter
Heidi Simmenes 2. plass, Junior jenter
Inga Aarhus 3. plass, Junior jenter
Birk Nordøen 3. plass, Junior gutter

NC i buldring Kristiansand 21-22. mai
Scott Nordstrand 3. plass, Ungdom A gutter
Anne Ackre 1. plass, Junior jenter
Heidi Simmenes 3. plass, Junior jenter
Birk Nordøen 1. plass, Junior gutter

NC i ledklatring Kristiansund 17-18. september
Anne Ackre 1. plass, U20 jenter
Heidi Simmenes 2. plass, U20 jenter

NC i ledklatring Haugesund 29-30. oktober
Aurora Straume Karlsen 3. plass, U18 jenter
Anne Ackre 2. plass, U20 jenter
Heidi Simmenes 3. plass, U20 jenter

NM i ledklatring Tromsø 12-13. november
Inga Aarhus 1. plass, U20 jenter 
Heidi Simmenes 2. plass, U20 jenter
Jun Vilde Hunskår 3. plass, U20 jenter
Birk Nordøen 1. plass, U20 gutter
Anne Ackre 3. plass, Senior damer
Leo Ketil Bøe 1. plass, Senior herrer

Haakon Kiperberg. Foto: Ove Landro
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Veldig gøy å få prøve seg i Vestlandscup. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Paraklatrekonkurranser
Sebastian Menze satser mot toppen i paraklatring 
og han tok bronse i verdenscupen i Salt Lake City 
i mai før han fulgte opp med nok en bronse under 
verdenscupen i Innsbruck i juni. Sebastian klatrer 
i klassen AL2 for personer som mangler en fot og 
han har en spesiallaget protese med klatresko han 
bruker. Under NM i paraklatring i Tromsø i oktober 
vant Sebastian nok en NM-tittel og klubben er 
meget imponert over innsatsen i året som har gått. 
Du kan lese en flott reiserapport fra verdenscupen 
i Salt Lake City skrevet av Sebastian på klubbens 
hjemmesider.

 Iben Kongsvik Paulsen har klatret for Bergen 
Klatreklubb i mange år, men i fjor begynte hun på 
folkehøyskole i Sogndal og byttet klubb for å få 
midler til satsingen i Sogndal. Vi tar allikevel med 
at hun vant NM-gull i Tromsø i klassen for nedsatt 
syn.
 
Både Iben og Sebastian har vært med på Norges 
paraklatrelandslag i 2022.

Leo Kjetil Bøe ble norgesmester i Senior herrer under NM i Tromsø. Foto: Trond Kristian Kalstø
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NM i buldring
Årets klatrebegivenhet ble NM i buldring i Bergen 
som ble avholdt under NM-Veka 26.-27. mars. 
Finalene i seniorklassen ble direktesendt på NRK i 
beste sendetid, og klubben hadde lagt til rette for et 
forrykende show for publikum, utøvere og tv-seere.
 
Mesterskapet ble en stor suksess og NRK var im-
ponert over kvaliteten på konkurransen og stemnin-
gen i lokalene. Det ble lagt ned en stor innsats av 
administrasjonen og rundt 80 frivillige som bidro 
til at det meste gikk knirkefritt for seg. Dette var 
første gang et nasjonalt mesterskap i buldring ble 
vist direkte på TV, og ut i fra tilbakemeldingene vi 
har fått, så er dette noe NRK ønsker å gjøre flere 
ganger. Med hele 198 påmeldte og kongepokaler 
i både herre- og dameklassen var det mye som 
skulle klaffe for å få alt gjennomført på to dager, 
men rutesetterteamet gjorde en kjempejobb og fikk 
skilt alle finaledeltakerene på en god måte.
 
Et lokalt høydepunkt for klubben var en helber-
gensk seierspall i junior jenter, med Anne Ackre på 
topp, Heidi Simmenes på andre og Inga Aarhus på 
tredje. Leo Bøe var best kvalifisert i herrenes finale, 
men dessverre var ikke marginene på Leos side på 
de tre første problemene i finalen, så han endte sist 
av finalistene. Leo fikk derimot en liten revansje på 
siste bulder som han toppet som eneste utøver til 
stor jubel fra samtlige i lokalet. Haakon Kiperberg 

tok en sterk sølvmedalje i ungdom BC gutter, og 
det samme gjorde Birk Nordøen i juniorklassen 
for guttene. Aurora Straume Karlsen tok en flott 
bronsemedalje i ungdom A jenter.
 
En stor takk til alle frivillige og ansatte som var med 
på å gjøre NM til en ordentlig fest!

Fest i Vest
Dette var et prøveprosjekt for å se om det er 
interesse for en liten mini-festival i Vestveggen 
sommerstid når det er lite besøk i hallen. Det var 
opprinnelig planlagt at det skulle være live-band 
som skulle spille, men på grunn av de økonomiske 
utfordringene til klubben ble hele festivalen skalert 
ned til familieaktivitet på dagtid med buldrekonkur-
ranse og fest med DJ på kvelden. 

Buldrefest
Buldrefest ble arrangert for første gang i Vestveg-
gen i november, og det var enormt trøkk i buldre-
veggen. Det hele var en lokal buldrekonkurranse 
med finaler for de fire beste i senior dame og herre 
med fest og DJ i hallen etterpå. Heidi Simmenes og 
Håkon Nordstrand vant og stakk av med hver sin 
splitter nye Petzl crashpad! Finaler som dette, med 
skikkelig god stemning i hallen, vil vi prøve å få til 
også i 2023.

Arrangement 
Arrangement som Buldrefest og Julebulder skaper 
stor stemning i hallen: Foto: Trond Kristian Kalstø
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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 gjennom 
hele året. Klubben har et engasjert frivillig styre 
med mange ulike komitéer som medlemmene kan 
bidra i, og det at over 80 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 de siste årene 
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 

Anne Ackre i aksjon under NM i buldring i Vestveggen hvor hun tok gull i klassen Junior jenter. Foto: Ove Landro
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I 2022 ble det rapportert 27 ulykker og 
nestenulykker i klubbens rapporteringssystem. 
Dette er en nedgang fra 44 rapporter i 2021.

Ulykkene kan deles inn i:

• 20 buldreulykker, 7 som kan klassifiseres som 
alvorlige

• 1 alvorlig og 2 ikke alvorlige ulykker ved 
tauklatring

• 1 autobelay ulykke (ikke alvorlig) forårsaket av 
feil fallteknikk 

Etter anbefalinger fra NKF samt interne 
evalueringer var Bergen Klatreklubb først i Norge 
til å innføre obligatorisk bruk av assisterende 
taubrems i anleggene våre. Dette trådte i kraft 1. 
oktober med stort sett positive tilbakemeldinger 
fra klatremiljøet. Våre ansatte og frivillige har gjort 

en fantastisk jobb med å informere og overbevise 
kundene som var skeptiske til tiltaket og manuell 
taubrems er nå et sjeldent syn i anleggene.

I høst skjedde det en alvorlig ulykke i Vestveggen 
under organisert trening med Klatreskolen. 
Klubben gikk etterpå gjennom sine rutiner og 
risikovurderinger for organisert klatreaktivitet. 
Ungdommene blir fulgt opp av våre trenere, og NKF 
stilte med en psykolog som reiste til Bergen for å 
følge opp de to ungdommene som var involverte. 
Tiltak som er igangsatt etter ulykken, er oppfordring 
om å benytte sikringshansker ved all form for 
sikring i tillegg til at vi har strammet inn kravene 
og aldersgrensen for å få brattkort i klubben er nå 
satt til 14 år. Gjennom NKF er klubben nå også 
med i et utvalg som skal se på ansvarsforhold og 
risikovurdering med organisert klatreaktivitet for 
barn og unge

Sikkerhet 

Mange skader seg når de buldrer, og det kan være 
lurt å lære seg fallteknikk. Foto: Ågot Caroline Nilssen
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Klatrefeltkomitéen
Klubbens arbeid med utvikling av nye og 
vedlikehold av eksisterende klatrefelt er organisert 
gjennom klatrefeltkomitéen.

Klubbens retningslinjer for utvikling av nye 
klatrefelt og rebolting av eksisterende felt, samt lån 
av drill, er nå publisert på nettsidene sammen med 
søknadskjema for bolter til nye ruter og klatrefelt.

I 2022 ble det registrert 37 nye boltede ruter og 24 
nye naturlige sikrede ruter i klubbens rutedatabase. 
Utviklingen av nye boltede klatrefelt har vært lavere 
enn tidligere år grunnet redusert innkjøp av bolter.

Det har blitt lagt til to nye felt i rutedatabasen, 
Myrdalsvannet og Kundeklubben. Andre felt er 
under utvikling og vil bli publisert i 2023.

Feltet ved Myrdalsvannet er utviklet på 
forespørsel fra Idrett Bergen Sør, i samarbeid med 
Myrdalsgjengen og med støtte fra Rieberfondene. 
Medlemmer fra klubben har renset rutene, noe 
som må sies å representere et nytt nivå når det 
gjelder å grave frem klatring. Dugnadsgjengen 
ved Myrdalsvannet har tilrettelagt under veggen. 
Resultatet er et nybegynnervennlig felt i fine 
omgivelser og i en bydel med lite klatremuligheter 
utendørs.

Kundeklubben er et naturlig sikret felt på Golta, sør 
på Sotra.  

Frivillighet 
Mange av klubbens medlemmer bidrar med frivillig arbeid i klubbens 
komitéer. Her er oversikt over det som har blitt jobbet med i 2022.

Stor stemning ved åpning av feltet Myrdalsvannet. Foto: Kristian Gjerding
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Med et stort antall nye klatrere har det vært økt 
aktivitet på de sentrumsnære klatrefeltene. Klubben 
vil søke å ta et særlig ansvar for disse, samt se 
på muligheten for å utvikle nye felt i bydeler med 
lite etablert klatring ute. På de allerede etablerte 
feltene er det også gått noen nye ruter, både på 
bolter og naturlig sikring.

Bergens hardeste naturlig sikrede rute ble gått i 
slutten av 2022 da Mari Salvesen gikk Tazlov, 9, i 
Blåbærveggen.

Det har vært gjort noe rebolting, og klatrefeltet i 
Sandviken fikk en større oppgradering med mange 
nye toppfester. Generelt er kvaliteten på boltene i 
Bergen bra, og klubben har god oversikt over hvilke 
ruter som trenger tilsyn.

Komitéens medlemmer i 2022: Gunnar Karlsen, 
Erlend Sunde, Siv Grasdalsmoen, Odd Magne 
Øgreid, Øyvind Halmrast, Anders Dingsøyr og Keith 
McInturff. 

Klatreførere
Bergen Klatreklubbs rutedatabase er en digital 
gullgruve som har vært moden for fornyelse de 
siste årene. Databasens innhold er av høy kvalitet, 
men brukergrensesnittet er utdatert.

I 2022 begynte derfor arbeidet med å lage en ny 
digital fører og rutedatabase som skal inneholde 
samme informasjon og funksjonalitet som den 
gamle, bygget på moderne teknologi. Databasen 
får en ny drakt både på inn- og utsiden, og med god 
brukeropplevelse tilpasset våre nye nettsider.
 
Målet er at rutedatabasen skal bli en fullstendig 
førerløsning for klatringen i Bergen, og at den blir 
tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne ha en første 
versjon klar til klatresesongen 2023.

Ved å lage løsningen innad i det lokale miljøet, vil vi 
kunne verne arbeidet og tradisjonene som er lagt 
ned gjennom klubbens lange historie, og ta vare 
på den høye kvaliteten som allerede eksisterer. 
Arbeidet med å lage klatreførere og rutedatabase 
på nett har alltid foregått på frivillig basis, noe vi 
ønsker å fortsette med. Det er svært mange som 
bidrar i dette arbeidet.

Det er lagt ut en rekke nye felt i nettføreren. 
Spesielt kom arbeidet med å legge ut alle 
kilefeltene godt i gang.

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 Slettebakken-
alliansen og vurdere alternativer for Bryggeriet.
I 2022 har det vært jobbet videre med prosjektet 
på Slettebakken. Neste steg her er at Bergen 
Kommune skal fullføre planarbeidet for området, 
med utredning av ulike plasseringsløsninger for 
idrettsanleggene. Det legges opp til høringsrunde 
på dette våren 2023 og politisk behandling til 
sommeren.

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.
 Komitéens medlemmer 2022: Erlend Sunde, Erik 
Faugstad og Gunnar Karlsen.

Stor stemning ved åpning av feltet Myrdalsvannet. Foto: Kristian Gjerding
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Kommunikasjons-
komitéen
Klubbens kommunikasjonsoppgaver er mange, og 
kommunikasjonskomitéen bistår administrasjonen 
jevnlig. Komitéen hadde jevnlige møter første 
halvår, men ettersom to av komitéens medlemmer 
fikk andre oppgaver som krevde mye på høsten, 
måtte deler av kommunikasjonsarbeidet 
nedprioriteres.

Følgende har blitt gjort av 
kommunikasjonskomitéen i løpet av 2022:

• Laget årsmelding for 2021 – for andre gang i 
trykket versjon ettersom den første ble veldig 
godt mottatt

• Laget kommunikasjonsplan for første halvår
• Publisert «Månedens klatrefelt», med bidrag fra 

frivillige, så godt som hver måned gjennom året 
(minus vintermåneder).

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

• Hadde daglige poster på SoMe i forkant 
av buldre-NM, samt flere poster under 
arrangementet og laget nettsak etter 
arrangementet

• Bistått sosialkomitéen med publiseringer på 
nett og i sosiale medier

 
Komitéens medlemmer i 2022: Eivind Flobak, 
Sigurd S. Ovesen, Trond Kristian Kalstø, Nadia 
Jdaini og Ågot Caroline Nilssen.

Sosialkomitéen
Sosialkomitéen 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. 

I løpet av innendørssesongen ble det invitert til 
quiz-kveld med pizza i buldresenteret Bryggeriet. 
Quiz, med varierte spørsmål rundt både 
allmennkunnskap og klatring er populært, og pizza 
smaker alltid etter en buldreøkt i Bryggeriet.

Som respons til krigen i Ukraina ble det i mai 2022 
organisert salg av bakervarer og hjemmelagde 
kalkposer i Vestveggen (se bildet).  Arrangementet 
ble godt mottatt, og det ble samlet inn nærmere 
9000 kr. Pengene ble overført til humanitære 
organisasjoner i Ukraina som jobber med transport, 
informasjon og medisinsk hjelp. 

Senhøstes inviterte vi til klubbkveld med regjerende 
norgesmester, Leo Bøe. Rundt 70 medlemmer 
møtte opp for å høre ham fortelle om sine 
klatreopplevelser. Han svarte også på spørsmål om 
klatring i utlandet, klatring i Norge, klatring uten 
kalk, klatring med shorts, klatring uten sko og andre 
aktuelle temaer innenfor klatresporten.

Klubbklatring
For å introdusere nye klatrere til noen av feltene 
ute, ble temakvelden “Hvor og hvordan klatre 
ute” arrangert, etterfulgt av klubbklatring på 
Uteveggen, Gjøkeredet og Myrdalsvannet. På grunn 
av dårlig vær ble en av klubbklatringene avholdt i 
Bergenhallen. Både oppmøtet og stemningen var 
god på alle arrangementene.

Klatremaraton
For å promotere de mer enn 110 klatrefeltene 
klubben forvalter i området rundt Bergen, 
arrangerte sosialkomitéen klatremaraton 6.-11. juni. 
Poeng ble gitt for hver bestigning, og det ble gitt 
ekstra uttelling for grad og antall besøkte felt. Været 
var strålende, og mange besøkte gjerne flere felt på 
en og samme dag. 

Foto: Sebastian Menze
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Bergen Klatreklubb deler årlig ut stipender eller 
støtte til prosjekter som kan være verdifulle for klub-
ben og klatremiljøet i Bergen. Målet er å stimulere 
til økt sportslige og/eller faglige prestasjoner innen 
klatring i tråd med klubbens strategiplan. Nytt i 
2022 er at klubben har opprettet et seniorstipend 
til seniorutøvere som satser på konkurransekla-
tring,og dette er noe vi ønsker å fortsette med i 
årene som kommer. Det er egne, definerte kriterier 
for å få seniorstipend fra klubben, hvor et av kriter-
iene er at man må ha en pallplass fra senior-NM.

Innvilget stipend/støtte i 2021:

Leo Ketil Bøe: Seniorstipend kr. 30 000
Jun Vilde Hunskår: Stipend kr. 10 000
Scott Elliot Sundgot Nordstrand: Stipend kr. 10 000
Tormod Solheim Viken: Stipend kr. 10 000
Aurora Straume Karlsen: Stipend kr. 10 000
Heidi Simmenes: Stipend kr. 10 000
Birk Nordøen: Stipend kr. 10 000
Anne Espolin Ackre: Stipend kr. 10 000

Stipender 
Heidi Simmenes er blant dem som har fått stipend fra BK i 2022. Foto: Trond Kristian Kalstø




