
  

Årsberetning  

Bodø Klatreklubb  

2022  

  

  



Styret  
Leder: Kevin Christensen 

Nestleder: Doreen Wagner 

Kasserer: Brynjar Gilberg 

Styremedlem: Bjørn Svee  

Styremedlem: Carina Ingvaldsen 

Styremedlem: Kjersti Iversen 

Varamedlem (møtende): Anne Carine Hagen 

Valgkomité: Eirik Opdal, Frode Nymo, Remi Andorsen 

Revisor: Styret har hatt Jorunn Skjelvareid og Svein Tore Hansen som revisor for 2022 

 

Styremøter  
Det ble avholdt 6 refererte styremøter i 2021 perioden. Styrets arbeid har fungert godt.  

Styret har behandlet saker knyttet til blant annet økonomi, arrangementer, barne- og 

ungdomsklatring, HMS-rutiner, kurs, kjøp av utstyr, utvikling og drift av klubben i nytt 

klatresenter deriblandt en oppdatering av barne og ungdomsklatringsavtalen med MVH 

Klatresenter.  

 

Klubbaktivitet  
Arrangementer i 2021 

● Årsfest ble ikke avhold grunnet korona. 

● Tirsdagsklatringa har fått bra oppmøte. 

● Paraklatring 1 gang i uken.  

● Kameratredningskurs  

● Fugløyafestivalen ble gjennomført med hui og hast av en meget kompetent ny 

komite (se eget punkt).  

● Juleavslutning for barn og ungdomsklatring. 

 

Styret retter en stor takk til alle de som har deltatt i organiseringen av de forskjellige 

arrangementene.  

 

  



Kurs  

Carina Ingvaldsen  har i 2021 fungert som kurs- og instruktøransvarlig.  

Vi har fortsatt nybegynnerkurs ved behov, uten å konkurrere med Mørkvedhallen Klatresenter. 

Vi har arrangert ett grunnkurs i klatring og flere topptaukurs for foreldrene til ungene på barne-

og ungdomsklatringen. Vi har hatt besøk av Øyvind Fredriksen Vedal som har holdt trener 1 

kurs i Bodø, vi var 6 fra klubben som deltok på det. 

Bodø klatreklubb har nå (starten av 2022):   

● 38 Klatreinstruktør inne 

● 6 Trener-1  

● 1 Trener-2 

● 1 Trener -3 

● 5 Klatreinstruktør 1 Sport  

● 1 Fjellkurs leder 

● 2 Klatreinstruktør 1 høyfjell 

● 6 kompetanse paraklatring 

 

 
  



Konkurransedeltakelse     

Klubben har også jevnlig stilt med deltakere i regionale og nasjonale konkurranser. Det er 

hyggelig å se at det kommer flere dyktige utøvere opp som kan komme til å markere seg sterkt i 

årene framover.  

 

NM Buldring Trondheim August: 

Regine Storå - 8.plass senior damer 

Isak Vassbotn Hansen – 6.plass junior gutter 

 

Norgescup Tromsø September: 

Isak Vassbotn Hansen – 6.plass junior gutter 

 

Norgescup Kristiansand Oktober: 

Regine Storå - 1.plass senior damer 

 

Nordisk Led Lillehammer November: 

Regine Storå - 16.plass senior damer 

 

NM Speedklatring Bergen November: 

Regine Storå - 2.plass senior damer 

Isak Vassbotn Hansen – 3.plass junior gutter 

 

NM Led Bergen November: 

Regine Storå - 5.plass senior damer 

Isak Vassbotn Hansen – 4.plass junior gutter 

 

 

 

  



Konkurransekomiteen 

Konkurransekomiteen i Bodø klatreklubb har under hele 2021 hatt som mål å arrangere en 

Polarcup konkurranse i Bodø. Dette var også ønsket i 2020 men pga pandemi kom vi aldri 

lengre enn til planleggingen. I 2021 hadde vi først planlagt å avholde Polarcup på vårsesongen 

(6.mars), men på grunn av uforutsigbar smittesituasjon valgte vi å avlyse denne. Ruteskruer ble 

ikke avbestilt slik at barn- og ungdom i Bodø skulle nyte godt av nye ruter. Henning Wang kom 

og skrudde om hovedrommet mens hallen var stengt pga. Covid.   

Når høsten kom og Polarcup sesong 2021/2022 startet fikk vi endelig arrangert konkurranse i 

Bodø. Lørdag 23.oktober arrangerte vi konkurranse for 120 deltakende. Helga før hadde rundt 

30 voksne og ungdom jobbet dugnad med nedskruing og vasking av klatretak for å klargjøre til 

ruteskruer kom. Ruteskruer til Polarcup var Kristoffer Klev. Selve polarcuphelgen var rundt 35 

personer i sving for å drifte sekretariat, cafe, sikring av utøvere og dømming av finaler. Det var 

også mange som hjalp til med rydding, vasking og servering av pizza i hallen etter konkurransen.  

Komiteen fikk gjort seg gode erfaringer når det gjelder arrangering av Polarcup, som vi mener 

er den viktigste konkurransen vi prioriterer å arrangere i Bodø. Ellers har vi hvert år prioritert å 

arrangere juleklatring for barne- og ungdomsgruppene våre. Dette arrangementet ble 

dessverre avlyst i 2021 og gruppene arrangerte egne juleavslutninger med skumnisser.  Vi 

ønsker å takke alle som bidrar på dugnadene vi arrangerer. Vi setter stor pris på at dere hjelper 

oss og håper dere vil fortsette med det slik at vi kan arrangere mange flotte konkurranser. Om 

noen sitter inne med et ønske om å bidra i konkurransekomiteen må dere gjerne ta kontakt! Vi 

trenger hjelp til det meste, men om noen kunne tenkt seg å jobbe med å skaffe sponsorer er 

det noe vi virkelig kunne nytt godt av.   

  

Linn-Kristin Bremnes, Hanne Bertnes Råheim, Iris Hestnes (avtroppet) og Anne Marit Thorset 

Gjertsen (cafeansvarlig under Polarcup i oktober). 

 

 

 

Nasjonale samlinger  
Vi hadde ikke mulighet å stille med representanter på årets klatreting. 

 

  



Fugløyafestivalen  

Fugløyafestivalen i 2021 ble fort utsolgt, med flere som ønsket plass. Vi endte opp med 117 

deltakere, fordelt på barn, voksne, bandmedlemmer og yogainstruktør. Antall deltagere kunne 

vært høyere om vi hadde åpnet for flere.  

 

Det ble avholdt 7 felles planleggingsmøter, både fysiske møter og videomøter, samt 

befaringstur til Fugløya 16.- 18. juli der vi fikk oversikt på hva som befant seg av utstyr i naustet, 

rigget, møtt lokalbefolkningen. I tillegg har det vært gjort mye selvstendig arbeid fra alle 

komitemedlemmene, samt en gjeng som var på «førfestival» for å klippe gress og rigge/ bygge 

benker mm. Vi brukte en lukket FB- gruppe som kommunikasjonsverktøy. 

 

Det kreves en god del logistikk i forbindelse med innkjøp av varer, samt arrangering av 

transport. Dette gikk veldig fint grunnet god kommunikasjon med Nor Lines, Hurtigbåt, 

dugnadsarbeid fra folk med bil og henger, samt en god del innkjøp utført av 

komitemedlemmer. Gunnar fra klubben, stilte opp med både bil og henger ved flere 

anledninger i tillegg til folk fra komiteen. Det fungerte fint også ved retur og ankomst Bodø da 

flere var klare på kaia for å hjelpe til. Frode og hans kontakter ordnet det blant annet slik at 

hurtigbåten som egentlig skulle starte på Sør-Arnøy, endret starthavn til Bodø. Direkteskyss 

med hurtigbåten løste mye logistikk for mange, dette bør helt klart ordnes til neste år også. 

Aasgardr services v/ Svein Roar var en bra samarbeidspartner, og det fungerte fint med kun én 

ribbåt. Roar Kofoed ordnet med fortøyningssystem på Ørnesodden. Fikk gode tilbakemeldinger 

fra Aasgardr services for jobben som var gjort med det. 

 

Informasjonen i forkant av festivalen foregikk på klubbens FB- side, nettside, samt e- post. 

Under selve festivalen ble det avholdt infomøte onsdag, samt fredag. Vi kunne brukt infotavla 

på naustveggen mer aktivt (feks be alle deltakere lese denne hver morgen for å se etter 

oppdateringer fra komite). Men, siden vi fikk så godt internett, hadde det kanskje vært bedre å 

bruke en direktekanal til alle deltakere dersom det blir endringer på kort varsel. 

Festivaloraklene Frode Nymo og Ståle Tømmerberg gav uvurderlig hjelp i en travel og intens 

planleggingsfase. 

 

Foredraget med David McKenzie Grant fikk gode tilbakemeldinger. Det samme gjorde Yogaen 

med Lise Blix og Trad- kurset med Jørgen Vestvatn. Volleyballturnering ble gjennomført også i 

år, med Lisbeth som dommer. Roar Kofoed fotograferte fra klatringen, og bildene ble vist på 

lerret i naustet hver ettermiddag. Bildene er delt med deltakerne i etterkant. Anne-Marthe 

Limstrands olympiske leker som bli-kjent-lek var en suksess. Samme gjelder twist-utdelinga 

lørdag, når hun ropte opp ulike klatrepåstander. I naustet viste vi OL i klatring (takket være 

wifien som ble fikset).  



 

T- skjortene var rosa i år (eneste fargen som ikke hadde vært brukt tidligere), og 

motivet/logoen ble i år designet av Bernt Richardsønn Dyrstad. Trykkingen ble foretatt av 

Klestrykk på Fauske. 

 

Nytt av året: Festivaløl, levert av Bådin. Det ble innkjøpt ny projektor.  

WiFi var bra – Alexander fikset dette. Det ble innkjøpt kasser for oppbevaring av saker i naustet 

(det som var lagret fra tidligere, var veldig støvete og skittent). Ståle hadde sveiset en jernrive 

til grillen. Frode lagde en instruks for de ulike postene for nedriggen. Hurtigbåten satte opp en 

lokalbåt som gikk direkte fra Bodø til Sørfugløy onsdagen. Bygget nye benker. 

 

Alt i alt gikk arrangeringen av festivalen veldig bra. Deltakerne hadde fine klatredager i nydelig 

vær, mange nye deltok, det var nok mat og drikke, dugnadene ble gjennomført, og det var 

fornøyde mennesker på festivalen. Det komiteen ellers har sett av praktiske saker som kan ha 

forbedringspotensialet, har vi skrevet ned i en egen huske- og idéliste for neste års komite. 

 

Lokalbefolkningen på øya ga positiv tilbakemelding angående festivalen. Melding fra 

velforeningen: “Takk for helga. Vi er igjen imponert, det vises ikke at det har vært over 100 

campere på øya. Hus og natur er omtrent uberørt og huset nok bedre enn de som overtok 

helga før. Velkommen tilbake. 

 

Årets komité: Iris, Karoline, Jens, Håvard, David, Liv Kari, med uvurderlig hjelp fra Frode og 

Ståle. 

 

 

 

  

 

Veggslarv  

Klubbens pamflett Veggslarv har blitt holdt i livet og får heder og ære fra alle hold. Sofie Strand 

Klausen har tatt godt hånd om dette selv med jobbing utenbys. 

  



 

Klatregrupper  
Barne- og ungdomsklatringa   

Barne- og ungdomsklatringa er et tilbud for barn og ungdom i alderen 6-18 år. Tidligere foregikk 

organisert klatring på Alstad, men nå foregår all organisert klatring i Mørkvedhallen 

klatresenter. Per januar 2022 har vi ca. 160 barn og ungdom fordelt på 16 grupper, vi har 

treninger hver ukedag i Mørkvedhallen klatresenter. 

 

Interessen for klatring er stor og ledige plasser blir fort fylt opp. Ved starten av 2021 hadde vi 8 

grupper, det ble lagt ned en innsats for å få inn nye trenere som gjorde at vi kunne dobble 

antall grupper fra mars 2021. 

 

Disse har vært trenere i 2021: 

Harald Bang, Jan-Eirik Dahl, Henning Johnsen, Isak Vassbotn Hansen, Fredrik Undli, Kristian 

Olsen, Elize Nesje, Jorunn Vonli, Gunnar Iversen, Bente Breivik, Vegard Aarhus, Tom-Roger 

Olsen, Jens Mosti, Janne Olsen, Øyvind Grønbech, Sveinung Råheim, Dag Olsen, Solveig 

Sørensen, Halvor Prytz, Elinor Carlsson, Tor-Christian Vold, Lise Ringstad, Elisabeth Vindvik, 

Anne Helene Krohn, Andrea Harjo, Thor-Magnus Thoresen, Kaia Hagen, Martin Skjelvareid, 

Trond Danielsen, Birthe Nyheim, Tor-Erik Rokke, Erlend Broback, Robert Vold 

 

Carina Ingvaldsen har vært ansvarlig for barne-og ungdomsklatringen i 2021. 

 

Paraklatring 

Paraklatring. I 2021 kontinuerte vi det ukentlige tilbudet om paraklatring, åpent og gratis for 

alle, uavhengig av alder og funksjonsnedsettelse. Vi ønsker også å inkludere paraklatrere mer 

inn i klubbens øvrige aktiviteter, som tirsdagsklatringen. Trenere for 2021 har vært Ragnhild 

Fjørkenstad, Øystein Gjønnes og Thomas Strandheim Jørgensen. Vi har med oss faste sikrere og 

har et individuelt tilbud til deltakerne. Vi jobber for å få nettverket rundt deltakerne til å ta 

topptau- eller brattkort for å frigjøre mer ressurser og åpne for flere deltakere. Vi har også 

klatrere som øver fram mot et brattkort.  Om været tillater vil vi ha fokus på uteklatring- og 

buldring. Vi mottok midler i 2021 og vil søke om flere i 2022, til blant annet topptau- og 

brattkortkurs, samt utstyr til uteklatring og dekning av halleie i Mørkvedhallen Klatresenter. 

 

  



Skader/Ulykker  
Styret har ikke registrert noen skader ifbm BKK sine arrangementer: 

 

Ber om at vi blir bedre på varsling når det skjer skader slik at vi kan forhindre fremtidige skader. 

  

  
 

Utstyr  
Klubben investerte i 2021 i en del nytt utstyr, bla utstyr til kursing og paraklatring i tillegg til noe 

utstyr for bolting og buldrefelt ute. Totalt sett brukte vi ca kr. 81 242 på utstyr i 2021. Klubben 

har per i dag en stor og variert utstyrsbeholdning som bidrar til å gjøre klatresporten lettere 

tilgjengelig for nye medlemmer. Det jobbes fortsatt med å få et bra system på utleie og kontroll 

av utstyret som kan leies av medlemmer og gjøres i dag på tillitsprinsippet med betaling over 

Vipps. 

  

Medlemstall   
Ved starten av  Januar 2022 hadde vi 757 medlemmer mot 621 medlemmer i 2021 og vi har 

hatt en god økning fra forrige år, det antas å være grunnet stor økning i barn og 

ungdomsklatringen. Det er 7 som har meldt seg ut i løpet av 2021, kontra 28 stk året før. 

 

Ny hjemmeside 
Styret har gjennom høsten 2021 jobbet med å få på plass ny hjemmeside som er mer moderne i 

sitt uttrykk, og ikke minst fungerer på mobile plattformer. Som leverandør har vi valgt en lokal 

aktør, Seria, som også står bak hjemmesideløsningene til bl.a Mørkvedhallen og Stormen 

konserthus. Vi håper medlemmene blir fornøyde med den nye løsningen. 

 

Økonomi  
 

For detaljer relatert til regnskapet, se vedlegg 2. 

 

  



Vedlegg  
Vedlegg 1 Revisjonsberetning 2021   

Vedlegg 2 Resultatrapport/Balanserapport/Resultat vs Budsjett 2021 

Vedlegg 3 Noter til regnskapet 2021 

Vedlegg 4 Valgkomiteens innstilling 2022 

  

  

Skrevet av Styret i Bodø klatreklubb,  

Vedtatt av Årsmøtet i Bodø klatreklubb,  

  

 


