Skrevet: November 2020

Årsberetning
Klatregruppa i Bø for året 2020
1) Styret
Avklaring av styremedlemmer sine arbeidsoppgaver er gjort første møte etter årsmøte
2020.
Styret har bestått av:
●

Leder: Una Flaata
● Nestleder: Sigrun Ente
● Økonomiansvarlig: Kasper Jensen
● Arrangementansvarlig: Lea Luithle
● Anleggsansvarlig: Laurits Hansen
● Sikkerhetsansvarlig: Anders Steen
● Barne og ungdomsklatring: Ingebjørg Midtaune
Vararepresentanter:
Tim Richards, Mads Vangsgaard Larsen
Styret har i perioden hatt ca 8 styremøter. Referater fra styremøtene ligger på nettsiden til
KGB og er offentlig tilgjengelig.
Rutiner for å kontakte vararepresentanter når styremedlemmer ikke kan komme på
styremøter må innarbeides.

2) Aktiviteter
I buldrerom – fellesbuldringer hver onsdag og buldrecup jevnlig, som tidligere år, frem til
Koronasituasjonen gjorde at Fitness 1 og buldrerommet måtte stenge.
Koronasituasjonen gjorde at rommet var stengt frem til på våren og sommeren. Det ble da
innført maks antall på rommet samtidig, og etterhvert et digitalt bookingsystem for å unngå
at mer enn maks antall.
Høstsemesteret kunne ikke fellesklatringer gjennomføres i buldrerommet, i henhold til
smittevern. Det har blitt arrangert et par alternative buldrecuper: Nye ruter ble skrudd og
folk klatret i sin bookede tid. Deltakerne på cupen registrerte buldre man har gått løpende
gjennom uken og det ble kåret en vinner i slutten av uken. Det var et initiativ for felleskap,
en annerledes sosial arena og motivasjon for klatring, i en tid da klatrefellesskapet utfordres
gjennom restriksjoner og smittevern.
Cuper er er et viktig sosialt arrangement som ønskes å videreføres. Pga. arbeidsmengden
med skruing etc. Må klubben kontinuerlig arbeide med å rekruttere flere frivillige til å bidra i
skruing.
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Uteaktiviteter – fellesklatringer har blitt arrangert ute onsdager. Hovedsakelig tauklatring i
Espedalen. Vårsemesteret ble det lite fellesklatringer pga. Korona og smittevern.
Høstsemesteret var det lettelser i smittevern og bedre rutiner for å opprettholde
retningslinjer. Men mange fellesklatringer ble dessverre avlyst pga. dårlig vær og mangel på
frivillige instruktører. Pga. Korona hadde vi heller ikke mulighet til å tilby alternativ
innendørs arrangement.
Fellesklatring innevegg- Det er blitt arrangert to fellesklatringer på klatreveggen på Sagavoll
folkehøyskole med godt oppmøte. I tillegg til dette har det vært åpent for gratis bruk av
klatreveggen på Gullbring på Fredager 17-21 i perioden Januar-Mars 2020 og OktoberDesember 2020. Disse har skjedd på eget ansvar og med eget medbrakt utstyr. Bruken av
dette tilbudet har ikke vært særlig stor, så det jobbes med tiltak for at flere benytter seg av
det.

3) Barne- og ungdomsklatring
Økonomi: det har blitt kjøpt inn utstyr til uteklatring og vi har fått innvilget kr 10 000 fra
NKF.
Medlemmer og trenere: det har vært 30-40 aktive deltakere i løpet av de to sesongene
(høst/vår). Høsten 2020 har vi også hatt sterk økning i antall trenere, hvilket har gitt
mulighet for å ha faste trenere på de ulike gruppene, noe som er positivt både med tanke på
relasjoner og smittevern. Det er behov for flere foreldre med sikringskompetanse for å lette
trenerbehovet på uteklatringer og inneveggen i Gullbring.
Aktivitet: hver gruppe har hatt en økt i uka, de fleste i buldrerommet, men utefeltene i
Espedalen og Erikstein, og inneveggen i Gullbring er også benyttet hyppig.
Covid 19: vår 2020 ble treningene først helt avlyst, deretter arrangerte vi ukentlige
uteklatringer med maks 5 deltakere. Høst 2020 fungerte treningene som normalt, hvor både
nasjonale og egendefinerte smittevernregler er blitt overholdt.

4) Arrangementer
Det har blitt arrangert:
● Nyttårsfesten ble holdt på Frivillighetssentralen. Det ble holdt konkurranser,
leker og ellers dans og moro.
● Fra mars blev alle fellesklatringer og kurs avlyst pga corona
● 22.8. holdt vi semesterstart med Klatredagen - Klatring for alle i Espedalen.
Dagen blev delt op på studenter og familier
● etter sommeren begyndt vi at have fellesklatringer igjen ute med korona tiltak
● dugnad i Erikstein i kombinasjon med felles buldring
● Fotokonkurranse
● 20.11. Medlemsmøte: med muligheter for informasjonsutveksling og spørsmål.
Filmvisning.
● Reel Rock ble i år avlyst pga. smittevern/korona
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Kurs:
● 1 teknikkkurs i buldrerommet
● instruktør sport kurs (som klubbutviklertiltak fra NKF)
● Instruktørsamling 10 deltager (med mål om flere instruktører og å få økt felles
kompetanse blant KGBs instruktører), 9 nye KGB instruktører
● Ruteskruerkurs i buldrerommet (klubbutviklingstiltak via NKF)
● Sikringskurs for foreldre
● Styrekurs for alle styremedlemmer, nettbasert (NIF)
● begyndt at ha tilmelding til kurser på google analyse

6) Nettside og facebook
Nettsiden www.klatregruppa.com ble opprettet 24.mai 2018, indeholder informasjon om
medlemskap, terminliste, referater fra møter, HMS, og Klubbhåndboka. Kontaktinfo står
likeledes beskrevet her. Denne er blitt utbedret gjennom året.
Facebook ønskes i størst grad å være KGBs primære informasjonskanal. En messenger-chat
der man kan ta kontakt med hverandre ang. Klatring er fremdeles tilgjengelig og blir mye
brukt av medlemmer.
Messenger instruktør gruppe hvor instruktører kan dele erfaringer og planlegge aktiviteter
er i mindre grad i kontinuerlig bruk. Vi ønsker at den skal være mer aktiv for kontinuerlig
deling av erfaringer etc.

7) Anlegg
● Systematiseret ruteskruning med krav til kort utdannelse og formelle krav til rute
oppsetning.
● Gjennomført en tilfredshetsundersøkelse og forsøkt at etterleve tilbakemeldinger.
● Oppsatt en kaosvegg med tilhørende app.
● Oppdatert sikkerhets arbeidet rundt skruing i boulderrommet.
● Ryddet og systematiseret fasilitetene rundt skruing. skruebags osv.
● Forsøkt at reparerer madras, uten held, her etter innhentet tilbud på ny madras.
● Oppdaterte ruter på Gullbring og returnerte alle de takk som hører til der.
● Åpnet dialog med Nr. 1 fitness og fået godkjent garderobe i elevator rummet, samt
en sofa.
● Rengjørings fordeling på KGB Crew.
● Gjennomført 2 ruteskruerkurs
● Bygget handjamming bokse.
● Lavet Corona booking system

9) Økonomi, se årsregnskap.
10) Medlemskap
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Klubben har fått et nytt medlemsystem som en del av NIF. Innmelding og betaling finner
sted på min.idrett. Se mer informasjon om dette på nettsidene til Bø klatreklubb.

11) Sikkerhet og HMS
Sikkerhetsutvalget har i klubåret 2020 bestået af Anders Steen og Tim Richards
I 2020 har sikkerhetsutvalget
● Jobbet løbende med opdatering af HMS
● Opdateret innkjøpsavtale med VPG for kjøp av utstyr med rabat for både klubben og
klubbens medlemmer.
● Afholdt instruktørsamling mhp. at samordne, udvikle og diskutere klubbens
sikkerhedspraksis
● Gjort periodisk kontrol av utstyr (markert og logført al klubbens udstyr)
● Udviddet HMS-plan så den inbefatter risikoanalyse for inne-klatring på tau.
● Kun et avvik er innrapportert. Førte ikke til større endringer i Hms-plan.
Årsberetning er godkjent av styret
Dato:
Signatur:

Årsberetningen er godkjent av årsmøte
Dato:
Signatur:
Medlem 1____________________________ Medlem 2: ________________________
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