Årsberetning Ski Klatreklubb 2020
2020 har vært ett spesielt år også for Ski klatreklubb og for oss deltar med frivillig arbeid i klubben.
Vår aktivitet har blitt sterkt påvirket av pandemien noe som årsberetningen vil vise
Medlemsmasse og aktivitet
Ski Klatreklubb hadde pr 1.januar 2021 292 registrerte medlemmer, noe som er 12 flere enn pr 1.
januar 2020. Medlemsantall er stabilt fra sist årsskifte.
Av disse var det 115 (50 færre enn i fjor) stykker som var i hallen 2 ganger eller mer, og dermed
definert som aktive medlemmer. Aldersgruppen +26 er den største med 168 medlemmer. Klubben
har 60 medlemmer i alderen 6-12 år (31 jenter, 29 gutter), 55 medlemmer i alderen 13-19 år (26
jenter, 29 gutter). De mest aktive i klubben (ca. 14 stykker) møtte på klubbklatringene minst 2 ganger
i uka i de periodene vi har vært åpne for aktivitet.
Dropp-Inn aktiviteten har vært til dels stor også i 2020, i hvert fall i de perioder vi har kunnet holde
åpent.
Det ble avholdt organisert klatring mandag, onsdag og torsdag fra vi åpnet det nye anlegget 29.
januar og frem til 12.mars, og i høstsesongen frem til 10.november. Uteklatring ble avholdt i mai og
juni. Klatring ble gjennomført på Sandbakken, Såner, Hvitebjørnåsen, Fjell og Sperrebotn. 8-20
klatrere møtte på hver uteklatring.
Klatrevakter/instruktører
Per 1.januar 2021 var det 5 klatrevakter og 10 Klatreleder Inne som stiller på klubbkvelder, Drop-in,
arrangementer og holder kurs. Uten denne frivillige innsatsen ville tilbudet til medlemmene vært
langt dårligere eller ikke eksistert - takk til alle som stiller opp!
Antallet vakter/instruktører som stiller opp har vært i nedgang over noen år, siden sist årsmelding er
det en reduksjon på 2 stk. Det er helt nødvendig å rekruttere flere som kan påta seg klatrevakter om
vi skal klare å opprettholde aktiviteten.
Styre og styremøter
Styret har i 2020 bestått av:

o
o
o
o
o
o

Leder: Egil Arne Soldal
Nestleder: Håvard Lindegård
Styremedlem: Michael Birkeland (IT og info)
Styremedlem: Hans Petter Berg (Kasserer)
Styremedlem: Maiken Ransve (barn og ungdom)
Varamedlem: David Pattenden

Styret avholdt fire styremøter i 2020, i tillegg har det blitt gjort fortløpende avklaringer. De viktigste
sakene har vært økonomi, innkjøp og fornying av utstyr, sikkerhetssjekk av vegg (dugnad januar og
august 2018), arrangering av kurs. I tillegg har det vært mye fortløpende avklaringer og beslutninger i
fbm Covid-19
Klubbturer
Det har ikke blitt arrangert offisielle klubbturer grunnet Covid-19
Kjøp av klatre- og treningsutstyr
I 2020 har klubben igjen investert i mye utstyr. Vi har kjøpt inn 20 par nye klatresko til utlån, klatretak
og bolter, noe nye kortslynger og tau. Vi har kjøpt en liten høytrykkspyler for vask av klatretak.
Veggutvikling
Utvidelse av klatreanlegget ble uført og ferdigstilt i januar 2020. Vi arrangerte offisiell åpning de
29.januar der våre gode bidragsytere Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen deltok, uten deres
generøse bidrag hadde vi ikke kunnet gjennomført utvidelsen. Østlandets Blad var tilstede og vi fikk
ett flott oppslag i lokalavisen om klatreanlegget og klubben.
Nedstenging i fbm Covid-19 har medført at klatreanlegget har vært mye stengt, og vi har ikke fått
den positive utviklingen vi så i februar 2020 mtp medlemsøkning og veldig stort oppmøte på Drop-in
Vi har i flere omganger i 2020 kjøpt inn tjenester med å få skrudd nye klatreruter, både tauruter og
buldreruter. Tauruter har blitt skrudd på både de nye veggen og de eksisterende. Våre egne
medlemmer har også deltatt med å skru ruter. Stor takk til bla David Pattenden.
Kurs og klatretreninger
Det ble holdt 4 Brattkort- og Topptaukurs i 2020 med til sammen 37 deltagere. Vi har avlyst 4
planlagte kurs grunnet Covid-19. Topptaukursene er 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 familier kommer nå
utenom Drop-in tidene. Det ble gjennomført ett «Inne til ute» kurs i august.
Barn og ungdomstrening
Klubbens ungdomsgruppe hadde i 2019 6-10 deltagere. Treninger er på onsdag, med litt varierende
oppmøte. Ett av våre medlemmer har deltatt på flere Norgescup’er og har også blitt tatt ut på
utviklingslandslaget for junior. Stor gratulasjon Hanne Sofie for knallsterk innsats!
Framleie av klatreanlegg
I 2020 har det vært svært lite utleie av anlegget, dette har også hatt sammenheng med Covid-19. På
dette området er det forbedringspotensial, hvis klubben vil, og har kapasitet til dette. Igjen er vi
avhengige av frivillig innsats.

Økonomi
Covid-19 har påvirket både fakturering av medlemskontigent og inntektsbringende aktiviteter, og
dette bærer selvsagt regnskapet preg av.
Styret besluttet avslutte utsending av fakturaer for medlemskontingenter i mars, og i høst fakturerte
vi da kun halvtårs kontingenter grunnet nedstengingen
Vi har i flere omganger søkt ut, og fått tildelt, midler fra staten som erstatning for bortfall av
inntekter. Dette har i stor grad erstattet bortfalte inntekter.
Innbetalte medlemskontingenter ble ca. kr. 40.000,- lavere enn budsjett. I LAM-midler fikk vi ca kr.
15.000,- mindre enn budsjettert. Drop-in gav oss ca kr 20.000,- mindre enn budsjettert. Kurs gav oss
ca kr 16.000,- mindre enn budsjettert. Samtidig har vi brukt mindre enn budsjettert på mange poster
pga den reduserte aktiviteten, dette være kjøp av utstyr, klubbutvikling, ruteskruing, betaling av
instruktører osv. Ski Alliansehall frafalt også deler av leien i 2020.
I og med utgifter for bygging av nye klatrevegger er regnskapet for 2020 preget av større tall enn i ett
normalår. Dette vil normalisere seg i regnskapet for 2022.
Klubben har fortsatt god økonomi på tross av inntektsbortfall i fbm Covid-19 og planlagt bruk av
egenkapital i fbm utvidelsen av klatreanlegget.

