Årsberetning Ski Klatreklubb 2018

Medlemsmasse og aktivitet
Ski Klatreklubb hadde pr 1.januar 2019 289 registrerte medlemmer, noe som er 89 flere enn pr 1.
januar 2018. Medlemsøkningen er stor fra sist årsskifte, noe vi er svært fornøyd med.
Av disse var det 180 (44 flere enn i fjor) stykker som var i hallen 2 ganger eller mer, og dermed
definert som aktive medlemmer. Aldersgruppen +26 er den største med 150 medlemmer. Klubben
har 66 medlemmer i alderen 6-12 år (32 jenter, 34 gutter), 46 medlemmer i alderen 13-19 år (25
jenter, 21 gutter). De mest aktive i klubben (ca. 10 stykker) møter på klubbklatringene 2-3 ganger i
uka.
Dropp-Inn aktiviteten har vært til dels stor også i 2018 og var sammen med kursvirksomhet en viktig
inntektskilde for klubben i 2018.
Det ble avholdt organisert klatring mandag, onsdag og torsdag i vår- og høstsesongen. Uteklatring ble
avholdt i mai og juni. Klatring ble gjennomført på Sandbakken, Vardåsen (buldring), Hvitebjørnåsen,
Fjell og Sperrebotn. 8-24 klatrere møtte på hver uteklatring.
Klatrevakter/instruktører
Per 1.januar 2019 var det 6 klatrevakter og 12 Klatreleder Inne som stiller på klubbkvelder, Dropp
Inn, arrangementer og holder kurs. Uten denne frivillige innsatsen ville tilbudet til medlemmene vært
langt dårligere eller ikke eksistert - takk til alle som stiller opp!
Det er nødvendig å rekruttere flere som kan påta seg klatrevakter.
Styre og styremøter
Styret har i 2018 bestått av:

o
o
o
o
o
o

Leder: Egil Arne Soldal
Nestleder: Håvard Lindegård
Styremedlem: Martin Aarflot (IT og info)
Styremedlem: Hans Petter Berg (Kasserer)
Styremedlem: Kaja Ingum (barn og ungdom)
Varamedlem: David Pattenden

Styret avholdt tre styremøter i 2018, i tillegg har det blitt gjort fortløpende avklaringer. De viktigste
sakene har vært økonomi, GDPR, innkjøp og fornying av utstyr, planlegging av ny klatrevegg,
søknader for finansiering av ny klatrevegg, sikkerhetssjekk av vegg (dugnad januar og august 2018),
arrangering av kurs og klubbturer.

Klubbturer
1.mai var det planlagt tur til Hankø, pga været ble denne dessverre avlyst og vi dro til Oslo
klatresenter i stedet – sammen med mange andre.
Det ble arrangert klubbtur til Hallingdal 8.-10 juni 2018. Denne gangen var det 14 stykker som
overnattet. Lørdag ble det tauklatring på Natten. Søndag gikk med til buldring på Hovda. Været var
veldig bra på lørdag, men litt regn om kvelden. Det var en flott tur!
Åpen dag
Søndag 9. september forsøkte klubben å arrangere åpen dag på Sandbakken i fbm Friluftslivets uke,
men været var ikke med oss og arrangementet ble avlyst.
Kjøp av klatre- og treningsutstyr
I 2018 har klubben investert i mye utstyr. Vi har kjøpt inn nye tau for inneklatring, 16 par nye sko for
utlån, nye slynger og en del klatretak. I tillegg har vi kjøpt inn en autobelay.
Veggutvikling
Styret har arbeidet med utvidelse av klatreanlegget slik som vedtatt på forrige årsmøte. Vi har søkt,
og fått, penger fra Gjensidigestiftelsen – kr 480.000,-. Arbeidet fortsetter med innsendt søknad til bla
Sparebankstiftelsen. Vi har pr dd ca 75% av nødvendige midler tilgjengelig, egenkapital og støtte fra
Gjensidigestiftelsen.
Øystein Andresen har gjort en stor innsats med skruing av ruter i tauveggen. Denne innsatsen setter
klubben veldig stor pris på.
Vi har montert en autobelay på ett av veggfeltene. Denne har vært en stor suksess og er i flittig bruk.
Autobelayen er også stor avlastning for klatrevaktene.
Kurs og klatretreninger
Det ble holdt 7 Brattkort- og Topptaukurs i 2018 og de fleste kursene var fulltegnet (6-12 deltagere).
Spesielt har Topptaukursene blitt populære og har bidratt til at flere barn har med seg egne sikrere
og får klatre mer når de er i hallen. Kursene har også ført til at klatringen foregår på en sikrere måte. I
tillegg har Topptaukursene lettet trykket på Drop-in, flere og flere familier kommer nå utenom Dropin tidene.
Barn og ungdomstrening/Østlandscup
Klubbens ungdomsgruppe hadde i 2018 6-10 deltagere. Treninger er på onsdag, med litt varierende
oppmøte. Østlandscup deltagelse har ikke vært så populært som i tidligere, men klubben har vært
representert på noen av arrangementene.

Framleie av klatreanlegg
Vi har leid ut til idrettskoler og noen private arrangement. På dette området er det
forbedringspotensial, hvis klubben vil, og har kapasitet til dette. Igjen er vi avhengige av frivillig
innsats.
Økonomi
Innbetalte medlemskontingenter ble ca. kr. 27.000,- høyere enn budsjett. Drop-in gav oss ca kr
7.000,- mer enn budsjettert. Vi har brukt ca kr. 8.000,- mer på utstyr enn budsjettert.
Klubben har fortsatt god økonomi.

