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Innledning: 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle 
undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på 
aktivitet og økonomisk status i idrettslaget. 

Styrets sammensetning 2020: 
 

Leder:  Jonathan Medina Abrahamsen 
 

Nestleder: Håvard Kalvøy 
   

Kasserer:  Louis A. Ludvigsen 

  Line grønland 
Thomas Andresen 

Vara:   Erik R. Wiik-Lehmann 

 
Revisorer: Erik Brodshaug 

Tore Olav Hagen 
 
Vara:  Hygo Ryen 
 
Valgkomité:  
Leder:  Karen Moe 

Kristoffer Brevik  
Kjetil Haagensen 

Vara:  Simen Sterud 

 

Styrets arbeid / Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter, men de fleste saker har blitt behandlet via nett og mail. 

Styret har også opprettet en egen messenger gruppe slik at man kan ha en kontenuerlig 
dialog om små saker/informasjonsdeling. 

flere avstemninger i styret via epost. Dette har resultert i en effektiv dialog og behandling 
av flere saker i 2020. 

Om klubben og formålet 
Vestby Klatreklubb ble stiftet 29. Feb 2012 slik at 2020 ble klubbens 8. år. Som alle vet så 
har det vært ett vanskelig år å opprettholde normal aktivitet for barn og voksene i 
klatrehallen. Hovedmålet til styret i 2020 var å forsøke opprettholde nivået på 
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medlemstilbudet på et bra nivå samtidig som vi hadde høyt fokus på smitteverntiltak for å 
unngå smittespredning. Dette har desverre resultert i at vi har måtte avlyse treninger og 
holde stengt i lengre perioder, da det ikke var forsvarlig eller i samspill med komunens 
retningslinjer å holde treninger. Spesielt var det fokus på å øke aktivitetsnivået blant 
voksne som klatrer alene eller sammen med barna sine. Vi jobber også kontinuerlig med å 
rekruttere instruktører eller erfarende medlemmer som kan gå instruktørkurs, for å holde 
unna for naturlig frafall av instruktørene våre.  

Treningsopplegget på Vestby Arena  

Treningen innendørs følger skolens ferier, som også styrer åpningstidene til Vestby Arena. 
Det har vært en del aktivitet utendørs blant enkelte medlemmer og miljøet fra 
voksentreningene på forskjellige felter. Det har hele tiden vært ønskelig å få inn godkjent 
kompetanse for utendørsaktivitet i klubben, enten ved å knytte til oss utendørsinstruktører 
eller sende våre medlemmer på kurs. Dette har vi fortsatt ikke fått på plass, så all aktivitet 
utenfor Vestby Arena har vært i privat regi. Det er planlagt ”trener 1 kurs” for flere av 
instruktørene til høsten. Vi hadde håpet og få til dette før, men kursets oppstart har blitt 
ustsatt pga corona restriksjoner. 

 

Tilbud til barn og foreldre 

Mandager og torsdager kl. 18-20 har vi hatt trening for alle medlemmer. Her kan alle låne 
nødvendig utstyr, og instruktøren bistår med veiledning, tips og råd til dem som trenger det. 
Disse treningene har alltid vært populære blant foreldre og barn. Disse treningene 
rekrutterer mange nye medlemmer hvert år og i år har det typisk vært 15-35 personer på 
disse treningene. Treningene blir gjennomført ved at barn blir sikret av sine foresatte. Alle 
som sikrer må minst ha Topptaukort. 

Familietreningene har helt klart vært klubbens viktigste aktivitet siden oppstart, og vi har 
derfor høyt fokus på disse treningene parallelt med arbeid for å øke aktiviteten på de andre 
tilbudene.   

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fre-Søn 

kl 18-20 Alle 
medlemmer 

Kl 16-22 
Brattkort 
(voksne) 

Ungsom kl 18-20 
Ungdomsgruppe 
(Noe varierende 
tider gjennom 
året) 

kl 18-20 Alle 
medlemmer 

Stengt eller 
tilrettelegging 
av ruter 

kl 20-22 
Tilgjengelig for 
kurs 

Enkelte kvelder 
satt av for kurs 

Enkelte kvelder 
satt av for kurs 

Kl 20-22 
Brattkort 
(voksne) 
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Tilbud til ungdom 

Vi har i mange år hatt egne treninger for aldersgruppen mellom 12 og 18 år. Gruppen har 
vært lukket og nye medlemmer har blitt tilbudt plass etter hvert som det har blitt ledige 
plasser. Målet er at alle som deltar på disse relativt raskt skal opparbeide seg ledkort-
kompetanse og høy grad av sikkerhetskultur, slik at fokuset etter hvert kan dreies over på 
bevegelse i veggen på morsomme ruter i et godt sosiale miljø. Gruppen har hatt to trenere 
og minst en av disse har vært tilstede på treningene. Utover høsten ble det en trener som 
tok hovedansvaret for denne gruppen.  

Tilbud til voksne 

Alle som har ledkort kan benytte klatreveggen i ledige perioder, men vi prøver å styre 
aktiviteten til ledige perioder på tirsdager og onsdager. Dette har vært for å samle 
deltakerne og få litt fokus på det sosiale. Tanke er da at nye deltakere skal oppleve at det er 
et åpent miljø og komme til som de kan ta del i. For å utvikle et godt miljø og for å enklere 
kunne kontrollere at alle har tilstrekkelig formell kompetanse og en sikkerhetskultur på 
høyt nivå, har vi forsøkt å stille med deltakere fra styret eller våre instruktører på disse 
aktivitetene. Vi har fortsatt moderat aktivitet blant voksne klatrere, men mener at vi i løpet 
de sist åren har kommet over en kritisk masse, slik at dette nå fungerer bedre og har blitt 
mer selvdrevent. Treningsavgift er 300 kroner i halvåret for voksne. 

Kurs 

I 2020 har vi hatt 1 topptaukurs og det var satt opp ytterligere 1 topptaukurs og 1 
ledkortkurs som ble utsatt til etter corona nedstenging.  

Annen aktivitet i klatrehallen 

Vi har i 2020 ikke organisere aktiviteter utover de faste punktene beskrevet over, men vi 
har siden 2018 tilbudt Vestby kommunes bedriftsidrettslag å låne klubbens utstyr og det 
har vært et utlån av hall og utstyr en gang til aktivitet med skoleelever (godkjent utlån av 
Vestby kommune). 

Klubbmesterskap  

Vårt tradisjonsrike klubbmesterskap ble avlyst i 2020. Dette skyldes samme argumentasjon 
som avlysning i 2019 og corona-restriksjoner som uansett ville gjort det meget vanskelig 

Instruktørkurs 

Antall instruktører har de siste årene vært den største utfordringen for klubben.  
Ambisjonene våre har i alle år vært mer aktivitet både for unge og voksne, samt tilbud om 
kurs og organisert klatring ute. Arbeidet med å rekruttere instruktører er en kontinuerlig 
prosess for styret. Vi forsøker å ha en kultur i klubben som fremmer kontinuerlig læring for 
medlemmene. I tillegg til generell økning av sikkerheten i klubben, har vi et håp om at dette 
skal gi større del av medlemsmassen et kunnskapsnivået og erfaring som kvalifiserer til 
instruktørkurs.  Syret har ikke klart aå rekrutere nye instrutkører i 2020  
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Turer og klatreaktivitet utendørs 

Klubben har ingen regulære treninger eller turer utendørs, da vi 
ikke har tilstrekkelig formell instruktørkompetanse tilgjengelig i 
klubben. Økningne i aktivitet blant voksne klatrere i 2019 har 
fortsatt i 2020, vi håper å rekruttere instruktører fra disse. Det 
er planer om å sende instruktører på kurs for godkjenning 
utendørs i 2021. 

Klatrefelt 

Tidligere år har Vestby klatreklubb og enkelt medlemmer i 
klubben, bidratt med organisering av aktivitet for å utvikle og 
vedlikeholde buldre- og klatrefelt i vår omegn. Det har blitt 
foretatt rebolting på Sperrebotn i oktober 2020. Dette har blitt 
gjennomført av Norges Bolteforbund etter oppdrag fra 
Fredrikstad klatreklubb (Prosjekt ”titanbolter”). Selv om vi ser 
på dette som et felt i vår region har ikke Vestby klatreklubb blitt 
direkte involvert i dette.  

Sikkerhet 

Vi har videreført arbeidet med sikkerhet som ble etablert i 2015. Det innebærer videre bruk 
av utvidet og mer systematisk mal for risikoanalyse og drøftinger og etablering av periodisk 
kontroll av utstyr og vegg. 

Samarbeidet med Vestby kommune går på sikker drift av klatreveggen. Dette styres via 
driftsavtalen mellom klubben og kommunen.  

Som de fleste andre klatresenter i Norge, krever vi at alle som sikrer må ha godkjent 
topptaukort eller ledkort for å sikre. Hyppige kurs har gjort at medlemmenes 
basisferdigheter er gode. Vår kontinuerlige prosess med kursing og oppfølging, øker 
kunnskapsnivået og forbedrer sikkerheten rundt all vår aktivitet. På denne måten strekker 
vi oss mot at alle medlemmer kan møte et trygt miljø både på Vestby Arena og andre steder 
de ønsker å bedrive sin klatreaktivitet.  

Vi har rutiner for å rapportere ulykker eller nestenulykker til Norges klatreforbund. Det har 
vært rapportert et uhell som medførte betydelig personskade i 2019. I samarbeid med 
sikkerhets-kontakt i Norges Klatreforbund, ble det på tross av betydelig personskade, 
konkludert med at dette var et uhell av typen som kan skje uten at det forekommer et 
sikkerhetsbrudd. Hendelsen og skade er beskrevet i innsendt ulykkesrapport som ikke var 
publisert før årsrapport 2019 var ferdig. Vi ser nå at denne har kommet inn i databasen på 
https://ulykkesdatabasen.no/rapport (Finnes enkelt ved hjelp av sted og tid: Vestby 16. des. 
2019). Hendelsen er også videreformidlet og diskutert med Vestby kommune. Våre 
sikkerhetsrutiner ble evaluert uten at det ble funnet spesielle ting som bør forandres. Et 
poeng vil være å instruere alle medlemmer og instruktører i forhold til problematikk med 
tauet bak foten under led. Ytterligere tiltak vil ikke bli iverksatt. 

Jonatan og Kim tester nye bolter 

https://ulykkesdatabasen.no/rapport
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Representasjon i andre organer 

Klatreting avholdes annethvert år. Vi hadde ingen representat på tinget i 2020 Vi hadde en 
representant på årsmøtet i Vestby Idrettsråd. Ut over dette har det ikke vært noen 
representasjon i andre organisasjoner, som særkrets eller andre utvalg. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

Bortsett fra redusert aktivitet i forhold til kommunens nedstengning ifg corona, har vi etter 
styrets vurdering klart å holde en kontinuerlig drift og høy aktivitet i veggen med fokus på 
på god sikkerhetskultur og nådd de fleste av målene skissert over.  Vi har klart å holde på en 
brukbar medlemsmasse og god aktivitet i veggen. Vi hadde en merkbar nedgang i 
medlemsantallet da vi gikk over til Min Idrett i 2017, men dette har nå stabilisert seg på et 
bra nivå. Vi mener at vi i de siste årene  fått til et ok miljø for aktive voksne klatrere. Dette 
er et miljø med aktive voknse som bedriver klatring inne og ute på klippe og fjellet. Det har 
også vært delt bilder fra isklatring blant flere av disse. Vi håper å bygge videre på dette 
miljøet 

Vår målsetning om å kunne arrangere organiserte turer og aktivitet utendørs har vi fortsatt 
ikke klart å realisere, men bortsett fra dette har vi et aktivitetstilbud til medlemmer av alle 
aldre og flere nivåer.   

Medlemstall for 2020 

Vestby Klatreklubb har ingen undergrupper, så medlemmene deles kun i grupper etter 
alder og kjønn i tabellen under.  

Medlemstallene har gått merkbart nedover både i 2016 og 2017, men ser nå ut til å ha 
stabilisert seg på et fornuftig antall. Styret tror grunnen til nedgangen vi hadde er 
sammensatt og har noe sammenheng med hvordan potensielle medlemmer opplever 
tilbudet vårt, men at det i hovedsak er at vi har hatt en strengere håndhevelse av kravet til 
Topptaukort i kombinasjon med full innføring av ”Min Idrett” i 2017. Vi opplever nå at dette 
er stabilisert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap og Budsjett legges frem ved årsmøtet 

 
kvinner menn sum 

0-5 år 4 3 7 

6-12 år 35 27 62 

13-19 år 18 11 29 

20- 25 år 5 5 10 

26+ år 73 84 157 

Sum 135 130 265 


