
 

 

MØTEREFERAT 

 

 

1

 

 

Møtereferat for: 

Klatrestyret 

Møtenummer: 

01 

Dato/ tid: 

22.03.2017 Kl 20.15 

Sted: 

Brattlandsmarka 47 

Møteleder: 

Sara 

Referent: 

Sigve Kydland 

Deltakere: 

Turid Siqveland, Malin Auestad, Sara 

Sommerstad, Halvor Beck Berge, Finn Mæland 

og Sigve Kydland 

Fraværende: 

 

 

Sak 01/17: Godkjenning av referat og sakliste 

• Kommentar til forrige referat: Det ble ikke skrevet på hvilke forslag til saker Halvor 

kom med, her er de: 

o Budsjett og økonomi. Rapportene om økonomi vi får er dårlige. Det har vært 

feil i dem, og når vi har en "inntekt" så står det ikke fra hvem. Så om vi for inn 

de pengene vi skal eller ikke, er ikke lett å merke 

o Kontingent på unger som ikke bor på Varhaug. Det er dyrt om noe som for 

eksempel er med i NIL som betaler kontingent og i tillegg er med på Klatring 

o Kontingent for trener og styremedlemmer. Det er helt feil at hvis en tar et verv 

i idrettslaget så må man betale for det.  

Sak 02/17: Nye felles regler for bruk av klatrerommet – både buldrevegg (høyde) og klatrevegg 

• Nye regler for bruk av klatrevegg som erstatning til de gamle tar Halvor og Sigve seg 

om. Dette blir lagt frem for styre neste gang 

• Maks høyde 3 meter på buldreveggen og klatreveggen ved øyehøyde når de er under 

12 år 

Sak 03/17: Nye satser ved utleie av klatrerom 

• Forslag til pris: 500 for rommet, 50 per barn med utstyr, 100 per barn med utstyr og 

instruktør, dette er 500 mer enn de gamle satsene. 

• Forslag til pris: 75 kr per barn siden med dette kan vi rekruttere barn og voksne til 

klatring. 

• Forslag til pris: øke pris per barn fra kr 75 til kr 100 framfor å legge på en leie for 

rommet 

• Fra nå er det 100 kr per barn, uavhengig om de skal ha instruktør eller ei. Om 
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personer med verv i klatregruppen skal bruke rommet er dette gratis. 

• Det er lov å ta med andre til å prøve på klatring, om de begynner å gå skal de meldes 

inn i Idrettslaget.  

Sak 04/17: Trenersituasjon – oppstart ny «ungdomsgruppe» torsdager? 

• Hans ville starte opp, er han klar for det? Da gir han seg på mandagsklatringen, vi 

prøver å få til noe annet 

• Er det nok trenere på mandager og onsdager? Ja, de som er der føler seg 

komfortable på mandagene med trenere, og onsdagen er det og nok. 

• Framover skal trenere ta en vurdering for hvordan klatringen skal gjennomføres, i 

henhold til hvor mange unger og trenere. Dette er for at det er vanskelig å 

gjennomføre det likt når antallet på barn varierer 

Sak 05/17: Organisering (stempelkort) av treninger (overlapping), både barneklatring og 

voksenklatring 

• Trenging på torsdagen spør i trenergruppa om noen er interesserte til å ta ansvar. 

Halvor har ansvar for denne trening  

• Stempel kort. Nivåklatring for å få utfordringer barna kan strekke seg til. Dette tar vi 

om det passer på treningene. Forslag til ting i Stempelkortet er rappellering 

• Ingen nye får begynne nå, siden dette går utover opplæring av de andre. Sara skriver 

• Spør på klatretrenergruppa på Facebook om noe skal ta ansvar for mandagen. Halvor 

spør 

Sak 06/17: Kurs; ruteskruing og instruktør 

• Vi kan kanskje få kurs fra klatreforbundet. Da enten om ruteskruing eller 

instruktørkurs. Vi vil da om vi får ha et kurs om ruteskruing. Dette tar Finn seg av 

• Og vi vil ha et instruktørkurs om passer seg neste år.  

• BRV er og villig til å hjelpe oss mer med ruteskruing på den gamle veggen 

Sak 07/17: Rutiner nye medlemmer og ventelister 

• Ble tatt i sak 5/17 

Sak 08/17: Maling av vegg? Utviding av vegg? Utbyggingskomité? 

• Komitéen for Utvikling av vegg, blir fortsatt Finn, Halvor og Hans Aanestad, denne 

komiteen vil komme med forslag om hvordan vi kan utvikle og utvide klatreveggen på 
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Varhaug   

• Og vi har visjoner om å være først på Jæren 

Sak 09/17: Dugnadsoversikt fremover 

• Kongeparken dugnaden, legger ut om infoen på klatregruppa 

• Vi ber og idrettslaget om å være litt mer informant om dugnader 

Sak 10/17: Facebook – er det nødvendig med meldinger fra folk som ikke kommer på trening? 

• Det er ikke nødvendig å skrive på Facebook om barnet ikke kommer på klatring 

• Sara legger ut en melding om dette og endrer på innstilingene for gruppen på 

Facebook 

Sak 11/17: Økonomi 

• Halvor snakker med Eva om økonomi rapporten og andre ting om økonomien. Og alle 

sender informasjon om betalte arrangement som foregår til kasserer Halvor 

• Vi har fått sponset kr 5000 til veggen fra Montèr 

• Turid finner ut hvor pengene fra dorullsalget er, og melder inn til kasserer 

Sak 12/17: Eventuelt 

• Åpning av vegg 

o Få Jan Christian Vasshus å kontakte sponsor og få orden på dette. Sara 

snakker med han om dette 

o Få frem ting på åpningen som gjør det lettere å søke om penger til utvikling, 

som hva som er så spesielt bra med klatringen 

o Forslag til åpning av buldrevegg er 24 mai 

•  Kontroll for klatringene 

o Ha kjøreregler for klatringene. Voksen klatring er for voksne. 

o Ha et møte med trenere om hvordan dette skal være på barneklatring, 

informere om kjøreregler. 27 mars blir dette Halvor tar dette 

• Isposer 

o Skaffe isposer til klatrerommet. Pga det er viktig å legge is på så for så mulig 

om noen skader seg, for eksempel ankelen. Dette ordner Malin 

 

Neste møte:  

• Blir før åpning av buldreveggen 

 

 


