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Året 2020 har vært et spesielt viktig år for Bergen 
Klatreklubb (BK). Ferdigstilling av Vestveggen 
har vært sentralt for klubbens arbeid i 2020. 
I forberedelsene til å drifte Nordens største 
klatresenter har klubben tatt store steg i å utvikle 
seg som idrettsorganisasjon med daglig leder, nye 
ansettelser, ny visuell pro!l og nye nettsider. 

BK har, som mange andre klubber og idrettslag, 
hatt utfordringer i året som har gått med tanke på 
koronapandemien. Dermed har det i liten grad blitt 
avholdt sosiale arrangementer og samlinger i 2020. 
Vi kan likevel se tilbake på et år med mye aktivitet i 
klubben.

På årsmøtet 2020 vedtok klubben en strategiplan 
som har dannet grunnlaget for arbeidet som har 
blitt gjort dette året, og som gjelder for årene som 
kommer. 

Vi er stolte av å presentere denne årsmeldingen 
for våre medlemmer. Det er lagt ned et stort antall 
timer med frivillig arbeid i klubben i løpet av et år, 
og vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt 
med engasjement og kompetanse. Vi ser frem til 
videre arbeid med å utvikle klubbens tilbud for våre 
medlemmer, og å jobbe sammen med engasjerte 
medlemmer!

Forord

Styret 2020
Ove Landro 

Ågot Caroline Nilssen
Erik Faugstad

Magnus Kvamme
Ana Cascante

Gunnar Karlsen
Henning Monsen

Suong Vo
Erlend Sunde

Endre Sandø Evensen

Leder, økonomi

Nestleder, kommunikasjon

Styremedlem, førere

Styremedlem, barn og ungdom

Styremedlem, konkurranse og HMS

Styremedlem, utendørs

Styremedlem, klubbutvikling, satsingsgruppen

Styremedlem, sosialt

Varamedlem, utvikling ny klatrehall

Varamedlem, hallansvar

I 2020 gjennomførte styret totalt 11 styremøter. 
Varamedlemmene har deltatt i styreaktiviteten på lik linje med de ordinære styremedlemmene. 

Årsmeldingen 
Redaksjon: Erlend Sunde, Trond Kristian Kalstø     
Utforming: Sigurd S. Ovesen og Eivind Flobak     

Forsidefoto: Vegard Breie



3ÅRSMELDING 2020

Ansatte
Per 31.12.20 hadde klubben ti ansatte. 
Av disse er syv heltidsansatte:

Daglig leder: Remi Småland
Sportssjef: Trond Kristian Kalstø
Hovedrutesetter: Pierre Wilhelm
Teknisk ansvarlig/rutesetter: Petter Vestly
Hovedtrener: Joakim Sveen 
Resepsjons- og frivilligansvarlig: Susann Sætre
Kurs og sikkerhetsansvarlig: Keith McIntur!

Flere av disse stillingene har blitt opprettet i løpet 
av 2020 i forbindelse med den planlagte åpningen 
av Vestveggen. Arbeidsoppgavene i 2020 har for 
de "este ansatte i stor grad vært knyttet til arbeid 

med ferdigstilling av Vestveggen. I tillegg har 
klubben ansatt en renholder i en mindre stilling.

Medlemmer
Det var 915 medlemmer i 2020. Dette er en 
stor nedgang fra tidligere år. Etter åpningen av 
Bryggeriet i 2013 så vi en nær dobling av antall 
medlemmer, til 1452 stk. I de påfølgende årene har 
det økt jevnt, frem til 1745 medlemmer i 2018.

Nedgangen i antall medlemmer kan delvis forklares 
med at klubben 1. januar 2020 måtte begynne å 
bruke NIFs medlemssystem, MinIdrett. Som følge 
av nytt medlemssystem har vi også måttet gå vekk 
fra tidligere ordning med medlemskap fra dato til 
dato; medlemskapet følger nå kalenderår. Det har 
vist seg at NIF sitt medlemssystem er noe knotete 
og vanskelig for brukerne. Dette er utenfor klubben 
sin kontroll. Vi ser imidlertid at antall medlemmer er 
i stor vekst per mars 2021, og vi forventer en kraftig 
økning i årene som kommer.

I mars 2020 startet Remi Småland i sin 
stilling som daglig leder for BK. Gjennom 
2020 har daglig leder jobbet med å bygge 
opp organisasjonen som trengs i forhold til 
å drifte Vestveggen.

Klubbens ansatte får orden i en leveranse 
klatregrep til Vestveggen - cirka 14 000 grep! 

Foto: Trond Kristian Kalstø

Organisasjon
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I begynnelsen av 2020 startet Tjelmeland 
Friksjon opp arbeidet med å bygge Vestveggen 
for Åsane Arena. Byggingen av Vestveggen, og 
omstruktureringen av klubben for å klargjøre driften 
av anlegget, har vært klubbens største prosjekt 
hittil. En prosjektgruppe ledet av Trond Kristian 
Kalstø fra administrasjonen fulgte opp byggingen 
på vegne av klubben, blant annet ved ukentlige 
byggemøter.

Selv om BK ikke har #nansiert anlegget, har vi blitt 
inkludert i hele prosessen, og vi har jobbet tett 
med Tjelmeland Friksjon vedrørende design av 
klatre"ater og innhold i anlegget. Klubben jobbet 
også tett med utbygger når det gjaldt saker knyttet 

til det elektriske anlegget, ventilasjon, audiovisuelle 
løsninger, byggetekniske utfordringer, vann og 
avløp.

Fra august og utover var det "ere av klubbens 
ansatte som jobbet med Vestveggen på fulltid. Det 
er BK som har stått for:

• bygging av resepsjonen
• bygging av hyller og benker
• fargevalg på klatreveggene
• maling av epoksy på veggene
• rutesetting
• innredning på utstyrsrom
• skilting og dekor i anlegget, med mer

Klubben har også gjennomført store investeringer 
knyttet til utstyr som skal brukes i driften av 
Vestveggen. I de kommende årene vil vi supplere  
med "ere større innkjøp, blant annet av klatretak 
og maskiner, for å sikre at klatretilbudet holder høy 
kvalitet og at anlegget drives sikkerhetsmessig 
forsvarlig.

Vestveggen blir til
Vestveggen, som er en del av Åsane Arena, 
er en gave fra Trond Mohn til idretten i 
Bergen. BK er så heldige å være et av 15 
idrettslag  i Åsane Arena, og vi er engasjert 
til å drifte Vestveggen som er intet mindre 
enn Nordens største klatreanlegg.

Mesaninen !kk sine første klatreruter i november. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Ferdigstillelse og planlagt åpning av Vestveggen 
ble opprinnelig satt til november 2020, men 
forsinkelser førte til at åpningsdatoen måtte 
utsettes en rekke ganger og ikke ble en realitet 
før 4. mars 2021. Forsinkelsene var blant annet 
knyttet til at hovedentreprenøren til Åsane Arena 
gikk konkurs. Disse utsettelsene påvirket selvsagt 
klubben negativt i stor grad, men det gav også 
muligheter i form av at detaljene i anlegget kunne 
#npusses, rutinene i klubben kunne oppgraderes 
og Vestveggen kunne skinne enda bedre.

BK har gjennom 2020 lagt ned mye ressurser for å 
få Vestveggen til å bli best mulig. Det har blitt lagt 
ned mange timer med frivillig arbeid og planlegging 
gjennom mange år for å realisere anlegget. Vi 
ønsker å takke Tjelmeland Friksjon, Åsane Arena 
og Padding Solutions for godt samarbeid gjennom 
hele prosessen. Så vil vi også rette en spesiell takk 
til Trond Mohn for hans generøse gave til vår idrett.

Arbeidet med å bygge og ferdigstille Vestveggen er det største 
prosjektet vi har vært involvert i. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Det ble hentet inn tilbud fra #re ulike designbyrå 
i Bergen. Basert på oppgaveforståelse, pris 
og referanser ble Overhaus valgt til å gjøre 
designarbeidet for klubben. For å danne 
grunnlag for arbeidet ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer 
og arrangert idédugnad med byrå, pro#lkomiteen 
og utvalgte medlemmer. I idédugnaden kom det 
frem at klubben er mangfoldig og inkluderende, og 
at vi ønsker å senke terskelen for nybegynnere å 
komme i gang med klatring. Designbyrået brukte 
derfor nøkkelordene $bevegelse%, $deltakelse% 
og $lek% som utgangspunktet for sitt visuelle 
arbeid. Flere retninger for logo og visuell pro#l ble 
utprøvd, hvilket komiteen gav tilbakemeldinger 
på. Resultatet ble en pro#lmanual med ny logo og 
malverk for klubben. 

Overhaus utarbeidet forslag til utforming av nye 
hjemmesider, og sammen med komiteen ble disse 
forslagene justert og utviklet til å passe våre behov. 
Byrået Kodeks ble etter en anbudsrunde valgt 
til å implementere våre hjemmesider, og bygde 

nettsidene på publiseringssystemet WordPress.
Testing og utvikling av hjemmesidene foregikk 
over en lengre periode høsten 2020. Den nye 
visuelle pro#len og nye hjemmesider ble lansert 
2. november. Klubbens nye hjemmesider har 
fått et moderne uttrykk og det skal være enkelt 
å #nne frem til ønsket informasjon. I tillegg er 
hjemmesidene enkle å administrere og gir mange 
muligheter for kommunikasjon med medlemmene. 

Klubbens rutedatabase er videreført fra våre gamle, 
smått legendariske nettsider bkkweb, og denne 
databasen er nå tilgjengelig som en egen side via 
nettadressen ute.bergenklatreklubb.no. Vi vil takke 
Gisle Andersen som utviklet de forrige nettsidene 
i 2004, og Erik Faugstad som videreutviklet 
nettsidene i 2009. Spesielt vil vi trekke frem 
rutedatabasen med loggføringsfunksjonalitet 
utviklet av Erik i 2010, som er unikt i Norge og vil 
videreføres i all overskuelig fremtid. 

Klubben ønsker å fortsette det gode samarbeidet 
med Overhaus på mindre prosjekter fremover for 
å styrke og utbedre vår visuelle kommunikasjon 
ytterligere. Pro#lkomiteen bestod av Eivind Flobak 
(medlem), Ågot Caroline Nilssen (styremedlem) 
og Trond Kristian Kalstø fra administrasjonen. 
Komiteen ble avviklet ved lanseringen av 
nettsidene.

Ny visuell drakt
For å markere overgangen til en ny og mer 
profesjonalisert klubb ble det på slutten av 
2019 etablert en pro!lkomité som skulle se 
på mulighetene for å utforme en ny visuell 
pro!l og utarbeide nye hjemmesider for 
klubben. 

Overhaus utarbeidet en pro!lmanual for vår nye visuelle drakt 
som vi har brukt som utgangspunkt for denne årsmeldingen.
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I Bergenshallen disponerer vi kommunens lokaler, 
mens i Bryggeriet leier vi lokalet privat og eier 
veggene. Aktiviteten og driften i 2020 har vært 
sterkt preget av koronasituasjonen. I tillegg har 
klubben i 2020, som nevnt bygget opp en større 
driftsorganisasjon i forberedelse til klubbens nye 
klatreanlegg i Åsane Arena. 

Bergenshallen har i 2020 fungert som Bergens 
største tauklatrehall, til tross for alder og generell 
slitasje. Både Bergenshallen og Bryggeriet har 
i stor grad vært driftet på dugnad av klatrere i 
miljøet. Dette gjelder både jobb som resepsjonist/
klatrevakt og deler av omskruing, samt forskjellig 
sporadisk vedlikeholdsarbeid. Dugnadsarbeid er av 
stor betydning for klubben.

De mer en 25 personene som utfører relativt 
fast dugnad, samt alle våre instruktører, samles 
jevnlig for å utveksle erfaringer og gjennomgå 
førstehjelps- og HMS-opplæring. 

Brattkorttester blir arrangert på lørdager i 
Bergenshallen etter forespørsel, og det er 
innføringskurs i hallen stort sett hver helg i vår- og 
høstsemesteret.

Ettersom det har vært perioder med stengte 
anlegg i 2020 på grunn av koronarestriksjoner, har 
ansatte kunnet jobbe med en del oppgraderinger 
i de eksisterende anleggene, spesielt tidlig på 
året før arbeidet med Vestveggen tok til for fullt. 
I Bergenshallen har det blitt utført et arbeid med 
ny resepsjon, hyller etc. I tillegg har det blitt 
foretatt en ombygging av buldrerommet, som nå 
har fått en egen Moonvegg. Det har vært "ere 
omskruinger i hallene ila. 2020, og dette arbeidet 
har i "ere tilfeller blitt lagt til perioder med 
koronarestriksjoner, slik at en har kunnet åpne igjen 
med nye bulder og ruter.

På grunn av koronarestriksjoner og nødvendige 
investeringer i Vestveggen har klubben vært 
noe presset på økonomi i 2020. For å lette på 
situasjonen ble det lagt ut et “Earlybird” tilbud på 
årskort i Vestveggen 1. juli. Med dette tilbudet #kk 
klubben inn om lag én million kroner som ble brukt 
til investeringer i Vestveggen.

Drift av innendørs 
klatreanlegg
Bergen Klatreklubb har i 2020 stått for 
driften av to klatrehaller: Bergenshallen, 
som har tauklatring og et lite buldrerom, 
og Bryggeriet, som kun har buldring og 
diverse annet treningsutstyr. 

Aktivitet i Bryggeriet, våren 2019. Foto: Trond Kristian Kalstø
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Innføringskurs i tauklatring ble arrangert 
i Bergenshallen nesten hver helg i 
åpningsperiodene; 13 på vårsemesteret, 11 på 
høstsemesteret. Mange kurs har hatt ekstra 
bemanning for å rekruttere nye instruktører til 
fremtidig drift i Vestveggen. Alle innføringskursene 
i 2020 var stort sett fulle.

Det ble holdt tre klatreleder inne-kurs (februar, 
november og desember) og det var satt opp 
et Trener 1-kurs som ble avlyst på grunn av 
koronarestriksjoner. I tillegg ble det avholdt 
kameratredningskurs samt førstehjelpskurs for våre 
frivillige vakter og instruktører høsten 2020.

Joakim Sveen og Trond Kristian Kalstø deltok på 
Trener 2-kurs i regi av NKF. Klubben sendte også 
#re deltakere på Sport 1-instruktørkurs i regi av 
DNT Fjellsport Bergen. I tillegg til disse organiserte 
kompetansehevende kursene ble det også avholdt 
to møter med frivillige klatrevakter i Vestveggen for 
å presentere og diskutere diverse sikkerhetsrutiner 
og scenarioer som kan oppstå i klatreveggen.

I sommer ble det gjennomført to $Jammeskoler% 
med Pete Whittaker i Bryggeriet med åtte deltakere 
på hvert kurs. I juni ble det også gjennomført et 
Inne-til-ute kurs med #re deltakere. I august og 
september ble det holdt to innføringskurs utendørs.

Det har vært lite organisert trening for voksne i 
2020. Klubbens hovedtrener, Joakim Sveen,  lagde 
imidlertid et "ott opplegg for hjemmetrening som 
ligger åpent tilgjengelig på klubbens nettsider, og 
en kort guide til hangboard-trening.

Kurs og 
organisert trening
Klubben arrangerer et bredt spekter 
av kurs, både for nybegynnere og 
viderekomne, og både i tauklatring i 
Bergenshallen og utendørs, og i buldring i 
Bryggeriet.
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På grunn av nedstengninger grunnet 
koronarestriksjoner har de to semestrene blitt 
mer oppstykket enn vanlig, men i stor grad har 
gruppene blitt gjennomført som vanlig da alle 
deltakerne på gruppene er under 20 år og faller 
dermed inn under barne- og ungdomsidrett.

Det har vært ungdomsgrupper i Bergenshallen 
mandag, tirsdag og torsdag mellom 1630-1830 
med 12 deltakere og to instruktører på hver av de 
tre gruppene i alderen 12-16 år. I Bryggeriet er det 

#re barnegrupper for barn i alderen 6-11 år og to 
ungdomsgrupper for ungdommer mellom 12-16 
år. Barne- og ungdomsgruppene i Bryggeriet har 
treninger på mandager, onsdager og torsdager 
i tidsrommet 1630-1900. Det har blitt arrangert 
uteaktivitet i utendørssesongen både for klatre- og 
buldreungdommen.

Juniorgruppen har hatt 14 deltakere på 
vårsemesteret og 15 deltakere høsten 2020 
som alle har jobber målrettet mot nasjonale og 
internasjonale konkurranser. De trener organisert 
med god oppfølging av trenere i begge hallene, 
med fellestrening tre dager i uken gjennom 
semesteret, tirsdag på Bryggeriet, onsdager og 
fredager i Bergenshallen. Linn Karin Stendal hadde 
hovedansvar for gruppen våren 2020, og gikk 

Barne- og 
ungdomsgrupper
Klubben har gjennom 2020 hatt tilbud for 
barn og ungdommer i Bergenshallen og 
Bryggeriet. Aktiviteten er semesterbasert 
og følger skoleruten med vår- og 
høstsemester. 

På klatrecamp lærer ungdom å klatre utendørs, her på Gjøkeredet. Foto: Trond Kristian Kalstø
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deretter ut av rollen som hovedtrener for gruppen. 
Klubben vil rette en stor takk til Linn Karin Stendal 
for det gode arbeidet hun har lagt ned over "ere 
år. Høsten 2020 overtok klubbens nye hovedtrener, 
Joakim Sveen, ansvaret sammen med resten av 
trenerteamet. Det foregår en økt satsing for å heve 
nivået gjennom tettere oppfølging av enkeltutøvere 
og kompetanseheving blant trenerne i klubben.

Det er fremdeles stor etterspørsel for barne- og 
ungdomsaktiviteter i klatreveggen. Flere hundre 
barn og ungdommer står på venteliste til de 
forskjellige gruppene våre, og klubben har ikke 

hallkapasitet til så mye organisert aktivitet som vi 
ønsker.

Det ble avholdt tre klatrecamper på sommeren. 
Klatrecamp er ukeslange utendørs arrangement 
for ungdom over 12 år som enten er helt ferske 
eller kan klatre allerede. Klatrecamp er et populært 
tilbud som klubben har hatt i over ti år.

Ungdommen utfordrer seg på klippen over vannet ved Gjøkeredet. Foto: Trond Kristian Kalstø.
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NC i Buldring Tromsø 1 - 2. februar 2020
Aurora Straume Karlsen 4. plass Yngre Junior Jenter
Oskar Tennebekk 3. plass Eldre Junior Gutter

NC i Buldring Stavanger 15 - 16. februar 2020
Aurora Straume Karlsen 3. plass Yngre Junior Jenter
Inga Aarhus 5. plass Eldre Junior Jenter
Marie Tamber 5. plass Senior Damer

NM i Buldring på Lillehammer 6 - 7. mars 2020
Aurora Straume Karlsen 6. plass Yngre Junior Jenter
Inga Aarhus 5. plass Eldre Junior Jenter

NC i tauklatring Haugesund 
17 - 18. oktober 2020
Aurora Straume Karlsen 5. plass Yngre Junior Jenter
Anne Espolin Ackre 5. plass Eldre Junior Jenter
Marie Tamber 4. plass Senior Damer
Leo Ketil Bøe 1. plass Senior Herrer

NC i tauklatring Molde 
31. oktober – 1 .november 2020
Aurora Straume Karlsen 4. plass Yngre Junior Jenter
Inga Aarhus 2. plass Eldre Junior Jenter
Marie Tamber 6. plass Senior Damer
Leo Ketil Bøe 1. plass Senior Herrer

Konkurranseklatring
Til tross for mindre reise- og 
konkurransevirksomhet har trenere og 
ledere opprettholdt et godt tilbud til 
barn og unge, selv om det tidvis har vært 
uoversiktlig. 

På grunn av koronarestriksjoner ble 
konkurransesesongen 2020 sterkt redusert, 
og "ere større nasjonale og internasjonale 
klatrekonkurranser ble avlyst. 

Utvalgte resultater fra årets klatresesong

Inga Aarhus kom på en sterk femteplass i sin klasse 
under NM i buldring på Lillehammer. Foto: Torbjørn Wiik
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Per mars 2021 ligger det inne 99 boltede ruter 
og 41 naturlig sikrede ruter førstebesteget i 
2020. Dette er det høyeste antallet registrerte 
bestigninger noensinne for ett år, både for boltede 
og naturlig sikrede ruter! Det har blitt lagt til 
fem nye felt i rutedatabasen, Hetta (Stanghelle, 
Vaksdal), Fergeveggen (Krokeide), Mulestigen 
(Sandviken), Storeklubben (Sund, Øygarden) 
og Hetlevikåsen (Loddefjord). Det er spesielt 
mange nye ruter på det nye klatrefeltet, Hetta, 

hvor det er 56 ruter og prosjekter i rutedatabasen. 
Storeklubben tilfører mange nye naturlig sikrede 
ruter, med 30 registrerte førstebestigninger. I tillegg 
er det gått en hel del nye ruter på allerede etablerte 
felt. Klubben støtter utviklingen av klatrefelt med 
bolter og utstyr.

Klubben har også et system som gjør det mulig 
å opprette bruker og registrere bestigninger i 
rutedatabasen. I 2020 ble det registrert 1693 
bestigninger i rutedatabasen. Dette er en 
kraftig økning i antall registrerte bestigninger 
sammenlignet med de siste årene (981 i 2019, 
680 i 2018, 522 i 2017). I tillegg til ruteklatring 
har klubben et samarbeid med $Buldreinfo.com% 

Utendørs
I 2020 har det blitt registrert rekordmange 
nye førstebestigninger i rutedatabasen til 
Bergen Klatreklubb! 

Bolting og utvikling

Gunnar Karlsen på hans nyklassiker “Lik og del” (7+/8-) på Hetta. Foto: René Sagstad
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hvor det er mulig å legge ut info om buldring og 
registrere bestigninger i Bergensregionen.
Det er verdt å nevne at i 2020 #kk en av de hardere 
rutene i Loddefjord, $Forlengelse av Spiralis% 
9/9+, sin første repetisjon da Leo Bøe #kk gått 
ruten. Høsten 2020 startet klubben et prosjekt 

kalt $Månedens felt% på sosiale medier og 
nettsidene våre. Det gis informasjon om mer eller 
mindre kjente klatrefelt og det henvises til fører. 
Forhåpentligvis kan dette bidra til at folk kommer 
seg ut og besøker ulike klatrefelt i regionen. Dette 
arbeidet blir videreført i 2021.

Det har blitt gjennomført noe rebolting i 2020 
selv om det ikke ble arrangert større dugnader. 
På Hjallaveggen ble tre av rutene som gjenstod i 
venstre del av veggen reboltet, på høsten ble fem 
ruter i Loddefjord reboltet.

Klubben har i 2020 også inngått en avtale med 
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) om årlig 
inspeksjon av klatrefelt på Helleneset og Hellen 
Festning. Dette er en avtale hvor klubben gir en 
enkel tilstandsrapport over boltene på feltene, og 

BOF betaler for bolter og hengere som trenger å 
skiftes. Videre vil det bli satt opp skilt med oversikt 
over klatringen og informasjon om BK. 

Bergen Klatreklubb har også levert høringsinnspill 
til Askøy kommunes arbeid med ny arealdelplan, 
der vi gjør oppmerksom på verdien området 
rundt Marikoven har for klatring slik at dette ikke 
omreguleres til industriformål.

Rebolting og vedlikehold

Antall førstebestigninger registrert i rutedatabasen til Bergen Klatreklubb de siste 10 år. Totalt og fordelt 
på boltede og naturlig sikrede ruter. Hentet fra database mars 2021.

naturlig

totalt

bolt
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Klatrere i klubben legger ned et betydelig arbeid i 
tilrettelegging av klatrefelt. Jan Bartl her i arbeid med 

å renske og bolte en rute på Hetta. Foto: René Sagstad
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Storeklubben ligger i havgapet, utenfor Golta i Øygarden. Her har klubbens medlemmer
 etablert et nytt klatrefelt med kun naturlig sikret klatring. Dronefoto: Damian Laskowski

Damian Laskowski førstebesteg klatrefeltets 
vanskeligste rute, “Fugleskremmer” (7+) 

Foto: Borys Komander
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Møte med veggen er et prosjekt som når ut 
til personer som har psykiske lidelser eller 
rusproblemer og som ønsker en aktivitet som 
både gir mestringsfølelse og sosial arena. Dette 
er et samarbeid mellom Sykehuset Betanien, 
Solli DPS og BK. Prosjektet går i hovedsak ut 
på å tilby tilpassede innføringskurs på våren og 
høsten til personer som passer målgruppen. I 
tillegg har personer som allerede har fått Brattkort 
et tilbud om gratis klatring to ganger i uken på 
dagtid (tirsdager og fredager) under ledelse av en 
instruktør. Tilbudet om gratis klatring gjelder året 
rundt. Klubben er stolte av å være med og tilby 
denne typen aktivitet og at vi har ressurser med 
riktig kompetanse. Møte med veggen er for øvrig 
en forlengelse av et prosjekt som klubben har holdt 
gående sammen med Solli DPS siden 2008.

På Fysak Allaktivitetshus har klubben siden 2016 
stilt opp med instruktører til ukentlig sikring av 
utviklingshemmede som ønsker klatring som 
aktivitetstilbud. Bergen Kommune støtter dette 
prosjektet med midler til gjennomføring. Dessverre 
har Fysak vært nedstengt store deler av året 
på grunn av koronarestriksjoner slik at tilbudet 
til denne gruppe har vært redusert i 2020. I 
Bergenshallen har klubben siden våren 2014 tilbudt 
klatring for personer med funksjonsnedsettelse på 
fredager. Initiativtager og hovedinstruktør er Siren 
Greve. Bergen Kommune har støttet prosjektet 
økonomisk. Tilbudet består i at klubben stiller med 
to instruktører og det blir skrudd opp tilpassede 
grep og ruter. Det stiller mellom #re til seks faste 
deltakere hver fredag.

Klubben er med på LIM-prosjektet til Slettebakken 
Skole. LIM står for Lekser-Idrett-Mat og er et 

tilbud for elever fra 2.  - 7. trinn på Slettebakken 
skole etter skoletid. Elevene kan velge mellom 
forskjellige aktiviteter hver ukedag (turn, ishockey, 
basket, 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 på prosjektet i 2021.

Mentorordningen er et prosjekt som ble startet 
høsten 2017 og som har fortsatt frem til 2020. 
Målet med prosjektet er å få etablert et ungt 
miljø i Bergen for utendørsklatring på naturlige 
sikringsmidler. På grunn av koronarestriksjoner ble 
ordningen ikke gjennomført i 2020, men klubben 
satser på å starte opp igjen i 2021.

Prosjekter
Bergen Klatreklubb har "ere prosjekter 
som mottar støtte og ressurser fra ulike 
fond og aktører.

Espen Stokmo er en av 
instruktørene i prosjektet 

“Møte med veggen”.
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Klubben har siden 2019 vært med i 
“Slettebakkenalliansen” som vil realisere et større 
idrettsanlegg på Slettebakken. Alliansen består 
av en gruppe idrettslag eller stiftelser som holder 
til på Slettebakken i dag, inkludert Gimlehallen, 
Turnkassen, Bergens Turnforening (Turnhallen), 

Sportsklubben Trane og Bergen Klatreklubb. I 2020 
har representanter fra styret deltatt på en rekke 
møter i dette prosjektet. Det har blitt jobbet tett opp 
mot kommunen, og framdriften i prosjektet har vært 
god. Det siste halvåret av 2020 har aktiviteten vært 
noe redusert da en avventer nødvendig planarbeid 
fra kommunen. Klatreklubben har 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.

Klubben har jobbet videre med prosjektet 
på Slettebakken, hvor det arbeides for å få 
klatring med i et større idrettsanlegg som 
er under planlegging.

Arbeidet med sikkerheten i Bergen klatreklubb har 
også i 2020 i hovedsak vært rundt driften av hallene 
våre.

I 2020 ble det registrert syv ulykker og 
nestenulykker i vårt ulykkesregister. For #re av 
disse var legevakt involvert. Hendelsene medførte 
diverse leddbåndskader, og for en av hendelse 
var det også en bruddskade i underarm. Alle 
hendelsene som ble rapportert inn knytter seg til 
aktivitet innendørs.

Bergen Klatreklubb oppfordrer alle medlemmer 
til å registrere eventuelle ulykker og uønskede 
hendelser til oss.

Det er i NKFs ulykkesregister registrert 19 ulykker 
fra Bergensområdet, hvorav #re er knyttet til 
utendørsklatring. De resterende uykkene er i 
hovedsak knyttet til buldring innendørs.

Ny klatrehall på Slettebakken

Sikkerhet
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BKK deler årlig ut prosjektstipender med 
mål om å stimulere til sportslige og faglige 
prestasjoner innen klatring. De siste årene er 

det delt ut stipender for både ekspedisjoner og 
konkurranseklatring. I 2020 ble det imidlertid ikke 
delt ut stipend.

Bergen Klatreklubb er valgt ut til å være 
pilotklubb for innføring av Norges Klatreforbund 
sin utviklingstrapp for utøvere. Kort forklart 
er utviklingstrappen en ideell fremstilling av 
hvordan man kan trene fra ung alder for å utvikle 
sitt potensiale innen klatring på en best mulig 
måte. Den strekker seg fra barn til livslang klatrer. 
Klubben vil fremover jobbe med å tilrettelegge 
sine organiserte grupper for barn og unge slik 
at de følger trappen og får god oppfølging over 
tid. Klubben jobber også med en sportslig plan 
som vil legges opp til å følge utviklingstrappen, 
men arbeidet med den sportslige planen har blitt 
litt hemmet av mye aktivitet i forbindelse med 
bygging av Vestveggen. Det er sportssjef Trond 
Kristian Kalstø som jobber med sportslig plan 
og utviklingstrappen sammen med hovedtrener 
Joakim Sveen.

Marie Tamber har fått plass på “trenerløftet” 
2020 i regi av Olympiatoppen og deres satsing 
på unge trenere. Dette innebærer tett oppfølging 
av Olympiatoppen og er en fjær i hatten for 
både henne og oss. Vi håper at dette skal gi oss 
ytterligere kompetanse og tettere tilknytning til 
trenermiljøet i Olympiatoppen.

På trenersiden har Joakim Sveen tatt i bruk 
treningsverktøyet XPS for å lage årshjul, planlegge 
treninger og samle øvelser til treningene. Fremover 
vil alle treningsgruppene i regi av klubben få tilgang 
til XPS og det vil være en sentral del av utviklingen 
av utøverne våre. 

Klubbutvikling

Stipender
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Kristine Solberg klatrer “Fjellspringeren” (7-) på Øktertindveggen i Uskedalen. Foto: Adam Custer




