
   
 

 
Årsberetning 
Oslo Klatreklubb 2018 
 
 

Virksomheten 
Oslo Klatreklubbs er klubben for «deg som vil nå nye høyder» Dette er klubbens visjon og den 
gjenspeiler at vi ønsker å favne bredt, både aktiviteter og nivå. Klubben skal være et sted der 
buldrerne så vel som alpinister føler seg hjemme, og sted som har plass til både nybegynnere og 
erfarne. 
 
I 2017 hadde klubben totalt 657 medlemmer. I 2018 hadde klubben 861 antall medlemmer. Siden 
åpningen av Oslo Klatresenter I 2017 har antallet medlemmer økt betraktelig. Klubben har avtale 
om rabatt på klatring på senteret.  
 
Medlemsmassen har en noenlunde jevn kjønnsfordeling. Blant voksne medlemmer er det er 
flertall av menn (ca 60%). For medlemmer under 20 år er det like mange jenter som gutter. 
Flertallet av medlemmene er voksne og over 20 år, tilnærmet 75% av medlemsmassen.  
 
Oslo Klatreklubb er medlem av Norges Klatreforbund og dermed av Norges Idrettsforbund. 
Klubbens aktivitet består innendørs og utendørs klatring. For barn og unge er aktiviteten i 
hovedsak organisert klatring innendørs med faste treningstider og fast trener. For voksne er 
klatringen i hovedsak egen-organisert, både innendørs og utendørs. 
 
Oslo Klatresenter 
Det er viktig at klubbens medlemmer har tilgang på gode klatreanlegg. Gjennom vår aksjepost i 
Oslo Klatresenter har klubben bidratt til at medlemmene har tilgang til et av nordens beste 
klatresentre.   

Medlemmer av Oslo Klatreklubb har rabatt på klatring på senteret. I tillegg tilbyr vi organiserte 
treninger for barn og unge på senteret. Vi har tro på at det oppstår synergier ved at klubbaktivitet 
legges til senteret. Det vil være attraktivt for medlemmer av klubben og for driften av 
klatresenteret.  

Det har nå gått to år siden åpningen av Oslo Klatresenter. På denne tiden har Oslo Klatresenter 
etablert seg som et godt og velfungerende senter med en sunn økonomi.  

 

Organiserte treninger for barn og unge 

Klubbens kjerneaktivitet er driften av organisert klatring for barn og unge. Gjennom flere års 
arbeid har vi bygd opp et miljø som holder høy kvalitet. Klatreglede og samhold er viktig for oss, og 
det arbeides med dette i alle gruppene. 

 

Barne-, og ungdomsgrupper 



   
 
I forbindelse med åpningen av Oslo Klatresenter utvidet klubbens sitt barne- og ungdomstilbud. 
Fokuset er på bevegelse, teknikk og å skape et godt og sosialt miljø for klatring. Blant klubbens 
organiserte aktiviteter er det særlig denne som har vokst det siste året. 

 

Konkurransegrupper 
Oslo Klatreklubb har fire grupper rettet mot konkurranseklatrere, fordelt på tre forskjellige 
nivåer: 
 
Nivå 1: Gruppa er ment for barn og unge med en særlig interesse for konkurranse- og 
treningsklatring. Mange av deltakerne deltar i Østlandscup. Noen deltar også i de yngste 
juniorklassene under nasjonale arrangementer. 
 
Nivå 2: Gruppene er for utøvere som klatrer i Østlandscup, Norgescup og NM. Det trenes 
buldring, led og styrke i gruppene. Fokus er trening noe mer spisset mot konkurranse samt 
skadeforebyggende trening og styrketrening. 

Nivå 3: Gruppen består av ungdommer og yngre voksne som konkurrere på nasjonalt og 
internasjonalt nivå i de eldste juniorklassene og på seniornivå. Denne gruppen samarbeider med 
Kolsås Klatreklubb og har utøvere fra begge klubber. 

Oslo Klatreklubb ble i 2018 representert av ikke mindre enn 17 forskjellige utøvere i nasjonale og 
internasjonale konkurranser, fra yngre junior til senior. I nasjonale konkurranser 2018 har vi 
oppnådd følgende plasseringer: 1. plass: 1, 2. plass: 7, 3. plass: 5, 4. plass: 4, 5. plass: 9 og 6. plass: 
8. I tillegg svært mange andre prestasjoner vi og utøverne er stolte av.  

Sunniva Eik Haave, Jens Kristian Hagaseth Aasmundsen, Tobias Reidel, Amanda Buer og Tuva Eik 
Haave har alle oppnådd pallplasseringer i nasjonale mesterskap.  

 

Kurs og organiserte treninger for voksne 

Onsdagsklatring 

Onsdagsklatringen er et tilbud for nybegynnere i tauklatring. Vi har en instruktør til stede som 
kommer med tips og svarer på spørsmål fra ferske klatrere. 

 

Utendørskurs  

Klubben holdt i 2018 forskjellige utekurs, herunder inne-til-ute kurs og kurs i naturlige sikringer.   

 

Sosiale aktiviteter: turer og arrangementer  
Pinsesamling i Stryn 18-21. mai 

Tradisjonen tro arrangerte Oslo Klatreklubb også denne pinsen sportsklatresamling på Beachen ved 
Stryn. Deltakere var innlosjert på den idylliske sætra til familien Sæten ved Loen vannet. Foruten 
bratt sportsklatring stod det sosiale i fokus med felles grilling på fredag og lørdags kveld. 

 



   
 
Isklatrejenter 26-28. januar 

Isklatrejenter er et samarbeid mellom Oslo Klatreklubb, DNT Fjellsport og Norges Klatreforbund. 
Konseptet for samlingen er klatring på egen hånd, foredrag og workshop. Samlingen foregikk i 
Hemsedal og hadde over 60 deltakere, alle jenter i alderen 20-50 år.  

 

Foredrag fra Wadi Rum 15. februar 

Knut Bjørnebye og Kaisa Haavik Markus holdt foredrag om sin tur til Wadi i Rum i Jordan. Omtrent 
20 oppmøtte fikk seg bilder fra sandsteinsklaring i ørkenen. 

 

Foredrag med Cathrine Destivelle 26. oktober 

Sammen med Norsk Tindeklub inviterte Oslo Klatreklubb til foredrag med Cathrine Destivelle på 
Månefiksen. Destivelle er kjent for sine fri-soloering og sine alpine bestigninger. Foredraget samlet 
mange fjellsportinteresserte i Oslo. 

 

Reel Rock Tour 26. november 
Det har blitt en årlig tradisjon med filmvisning av Reel Rock på Cinemateket. Sammen med Kolsås 
Klatreklubb satset vi stort i år og fikk fullsatt to visninger.  

 

Østlandscup 

Østlandscup er en lavterskel topptau-konkurranse for barn og unge i alderen 9-16 år. Oslo 
Klatreklubb eier og drifter cupen med støtte fra NKF. For året 2017/2018 ble gjennomført det 
gjennomført 6 cuprunder. Finalen ble holdt på Oslo Klatresenter hvor det deltok ca 60 barn og 
unge. 

 

Økonomi  
Klubbens økonomi i 2018 har vært god. Klubben har gått med et overskudd på i overkant av 
100 000. Klubbens økonomi er solid, og vi har i overkant av 550 000 i bankinnskudd ved årsslutt. 
Det har vært en del spenning knyttet til åpningen av Oslo Klatresenter og hvordan dette ville 
påvirke økonomien i form av nye medlemmer og økt aktivitet i klubben. Så langt har dette 
utelukkende vært positivt. Klubben har særlig økt sine inntekter fra medlemskontingenter.  

 

Styret 
Styret har siden årsmøtet i 2018 avholdt til sammen ni styremøter. 
 
Styret har hatt følgende sammensetning 
Hanna Bugge, leder 



   
 
Nikolai Kolstad, nestleder 
Lisa Kvålshaugen Bjærum, styremedlem 
Vegar Mæland, styremedlem 
Pål Spillum, styremedlem 
Ida Johanne Hannasvik Gammelsæter, styremedlem 
Tonje Tessem Mehl, styremedlem 
Jørn Reidel, vara 
Christopher Arne Carivau, vara 
 
 
 
 
 


