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Møtereferat for: 

Klatrestyret 

Møtenummer: 

02 

Dato/ tid: 

25.06.2017 kl. 19.00 

Sted: 

Brattlandsmarka 47 

Møteleder: 

Sara Tjelmeland 

Referent: 

Sigve Kydland 

Deltakere: 

Turid Siqveland, Malin Auestad, Sara 

Tjelmeland, Finn Mæland og Sigve Kydland 

Fraværende: 

Halvor Beck Berge 

 

Sak 01/17: Godkjenning av referat og sakliste 

 

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

• Det er malt på høyde strek for buldreveggen, og dette gjøres også med klatreveggen 

• Det er laget og sett opp nye felles regler for bruk av klatrerommet. 

• Vi tok bort ting som var selvsagt, som at du må bruke godkjent utstyr og ikke klatre i 

beruset tilstand. Men det er behov for å ha de med likevel 

o Sigve fikser regler som er selvsagt inn i de felles reglene for klatrerommet. 

Sak 06/17: Kurs; ruteskruing og instruktør 

• Nytt instruktør kurs? De som er instruktører er der ikke evig, vi trenger mer med 

denne kompetansen. 

▪ Deltakere til kurset Rune Byberg, Sindre Varhaug, Kristin Flesjå 

Skrettingland, Eivind Veen Høien, Malin og Sigve. Sara ringer og sjekker 

dette ut og ordner med det 

• Opplegg for organiserte nye brattkortkurs: et intensivkurs først. Så vanlige treninger til 

de er klare til sertifisering. 

• Finn sjekker om BRV er villig til å være med å skrue ruter på klatreveggen i sommer 

og spør om rappellering.  

Sak 07/17: Rutiner nye medlemmer og ventelister 

• Nytt trener møte i 14. august og informasjon om nye klatreåret  

• Oppstart klatring til høsten 4 sep. 

• Styrets forslag til trening fra høsten 
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▪ 2-3 klasse mandag 18-19 nye kan begynne om andre slutter til høstferien 

første halvåret bare buldring etter nyttår begynne med tau. 4-5 trener og 20 

unger 

▪ 4-5 klasse onsdag 19-20 klatring på topp-/ledtau i hovedsak, og buldring om 

det er stevning. 4-5 trenere 25 unger 

▪ 6-7 klasse torsdag 19-20 3 trener 18 unger 

▪ Felles trening etter påske for å slippe lite deltagelse på de forskjellige dagene 

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

• Nye plater over nødutgangen, byggingskomiteen til Idrettshuset og de ville ikke høre 

på forslaget pga det er nødutganger det er snakk om. Vi velger derfor å ikke gjøre noe 

med det 

Sak 09/17: Dugnadsoversikt fremover 

• Jærmessa har dugnad. Det er ikke noen andre som vi vett om. 

Sak 11/17: Økonomi: 

• Dette tas en annen gang av Halvor 

Sak 13/17: Jærmessa: 

• Åpning av vegg  

o Jan Christian skal holde kontakt med banken 

o Jærbladet kommer 

o Sara snakker med Jonas Skrettingland 

• Buldring under Jærmessa 12-14 og 14-16 begge dagene 

o Lørdag 12-14 Elisabeth, Jon og ? 

o Lørdag 14-16 Julie, Finn og ? 

o Søndag 12-14 Malin, Astrid og Sara 

o Søndag 14-16 Halvor skal fikse 

 

Sak 14/17: Treninger: Treningskontakt, starte opp enda en gruppe. Forsetter dagens trenere? 

• Dette ta vi på trenermøte 14. august 

 

Sak 15/17: Vedlikehold av vegg: Nye tau og vaske tak på klatrevegg 

• Blir vasking av vegg 10 juli om BRV er med på å skure opp nye ruter 

• Vi trenger nye tau fra oslosportslager 

• Om vi har penger til det, vil vi ha nye klatretak i mer forskjellige farger 

 

Sak 16/17: Pengebruk: Nye plater ved garasje – nye ruter? Hyller/bokser til klær/sko? 

• Hyller skal fikses 
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Sak 17/17: Innlegg i VIL 

• Innlegg fra avsluttingsturen Turid skriver dette, frist 22 sep. 

 

Sak 18/17: Vanskelig å få folk til å gå dugnad- sette opp lister slik som håndball/fotball gjør? 

• Denne saken ble ikke tatt opp. 

 

Sak 19/17: Eventuelt: 

• Sak til hovedstyre om sikkerhet i klatrerommet. Er det godt nok? Sara ordner dette 

 

 

 


