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Spillemidler til utstyr 2011 
Tilskudds ordning «spillemidler til utstyr» fortsetter i 2011. Årets søknadsrunde varer fra 
16. september til 7. november. 
 
Alle klatregrupper og klatreklubber tilhørende NKF kan søke om 1/3 av kostnader de har hatt/ 
planlegger innkjøp av utstyr fra 1. januar 2011 til 1. mars 2012. 
 
Alle klatregrupper / klatreklubber skal ha fått informasjonsbrev fra NIF. Her skal det ligge ved 
brukernavn og passord til Klubben Online-siden som klubben søker fra. 
 
Dersom klubben ikke har fått dette brevet så ta kontakt med bjorg@klatring.no / 21029830. 
 
Nytt av året er at tilskuddet beregnes av faktiske kostnader, ikke på kostnader før rabatt! 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 

NORGES KLATREFORBUND 
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Neste års Klatreting er satt til 20.-22.april2012. Hver klubb 
kan stille med to delegater. Sett av datoen allerede nå. 

 

Norges Klatreforbund er 20 år neste år. Det planlegges en 
rekke jubileumsarrangement. Følg med! 

 

 

 

 

 

Hvem er klubbutviklere for NKF? 
NKF har klubbutviklere som har ansvar for klubbaktivitet i ulike regioner rundt om i landet. 
Ta direkte kontakt med klubbutvikler i din region. Er det ikke noen fast klubbutvikler, ta direkte 
kontakt med administrasjonen i NKF. 

Hver klubb organisert i NKF har tilbud om inntil to gratis klubbtiltak i året. Det kan være alt fra 
klatreleder inne kurs til hjelp for å arrangere konkurranser. Du finner mer informasjon om ulike 
klubb tiltak på www.klatring.no / klubb. 
 
Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland. 
Eirik Birkelund Olsen 
E-post:  eirik.birkelund.olsen@gmail.com   
 
Mobil: 915 25 182    
Kursholder, nettverk: 

Per Lindberg, Narvik:                 e-post: perlindberg83@hotmail.com 
Ellen-Johanne Kvalsvik, Finnmark:           e-post: ellen-j.kvalsvik@live.no  
 
Sør og Nord – Trøndelag 
Eirik Skaar 
E-post: eirikska@gmail.com  
Mobil: 959 07 376 
 
Sogn- og Fjordane 
NKF søker her ny klubbutvikler, se annonse. 
 
Møre- og Romsdal 
Thomas Horgen 
E-post: thomas.horgen@gmail.com 
 
Mobil: 996 49 008 
 

NKF sin klubb- og trener samling blir arrangert litt senere en 

vanlig. Dato er 20.- 22. januar, sted er Olympiatoppen Oslo. 

Program og nærmere informasjon kommer. 

http://www.klatring.no/
mailto:eirik.birkelund.olsen@gmail.com
mailto:ellen-j.kvalsvik@live.no
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Hordaland 
Jarle Kalland 
E-post: jarlekalland@hotmail.com  
 
Mobil: 959 48 315 
 
Rogaland, Aust og Vest Agder 
NKF søker ny klubbutvikler, se annonse 
 
Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo 
Halfdan Emile Hauge 
E-post: halfdanhouge@gmail.com  
 
Mobil: 908 28 778 
 
Siri Gjendemsjø 
E-post: firfisla@me.com  
 
Mobil: 977 18 440 
 
Akershus, Østfold, Hedemark og Oppland 
Runar Carlsen 
E-post: klatring@online.no  
 
Mobil: 908 48 360 

 

Kunne du tenke deg å jobbe som klubbutvikler for NKF / være 

med i instruktør nettverket? 

NKF søker nye klubbutviklere i følgende regioner:  

 Sogn- og Fjordane 
 Rogaland, Aust og Vest Agder 
 Buskerud, Vestfold og Telemark 

 

NKF har klubbutviklere med ansvar for ulike regioner. Arbeidet er oppdragsbasert dvs. 
klubbutvikleren har kontakt med klatreklubbene/gruppene i sin region og får oppdrag ut i fra 
behovet hos klubbene, og i samarbeid med andre klubbutviklere og ressurspersoner i NKF. 
  
Hver klatreklubb / gruppe har mulighet for å bestille to gratis tiltak hos NKF i løpet av ett år. 
Eksempel på oppdrag kan være: Klatreleder inne kurs, teknikkurs, ruteskruing, hjelp til å arrangere 
konkurranse, hjelp til bolting, arrangere samlinger m.m. 
  
Det skrives ett års kontrakt med klubbutvikler. Det meste av oppdragene foregår i helger og på 
kveldstid. 
  
De som blir engasjert må ha tilhold i regionene. 
  
Arbeidsoppgaver 
• Kontakt med, og oppfølging av klatreklubbene i regionen 
• Avholde kurs 
• Arrangere og gjennomføre samlinger og konkurranser 

mailto:jarlekalland@hotmail.com
mailto:halfdanhouge@gmail.com
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• Legge til rette for mest og best mulig klatreaktivitet på klubbnivå. 
  
Kvalifikasjoner 
• Min Instruktør 1 / 2, Klatretrener 1 / 2, Fjellkursleder eller Tindeveileder. 
• Gode samarbeidsegenskaper / sosial! 
  
Godtgjørelse: 
Oppdragsbasert, faste satser, kjøregodtgjørelse og telefongodtgjørelse 
  

Søknadsfrist 20. oktober 2011 
  

Kortfattet søknad med relevant informasjon om kompetanse sendes på e-post til Norges 
klatreforbund klatring@klatring.no. 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til utviklingskonsulent Bjørg Liljedal, tlf 21 02 98 
30 / 97173203 
 

NKF Netteverk: 

 I tilegg ønsker NKF å ha ett instruktør-nettverk i hele landet som kan benyttes ved lokale 

tiltak/kurs. 

Send en e-post til klatring@klatring.no dersom du kunne tenke deg å være i et slikt nettverk. 

Kriteriet er min Instruktør 1 eller Trener 1. 

 
Ny utviklingskonsulent! 

 

Fra 24. oktober vil Hilde Merete Breiskalbakken fungere som utviklingskonsulent i Bjørg Liljedals 
permisjonstid. Hilde har sin utdannelse fra Norges Idrettshøgskole hvor hun har master i friluftsliv. 
Hilde har ved siden av studiene jobbet i Norges padleforbund som instruktør, utvikling og 
organisering av Våttkort og ansvarlig for integrering. Vi gleder oss til Hilde skal ta fatt på arbeidet. 
 

Felles instruktørbevis fra NF 
 
Kortets bakside: 

      

mailto:klatring@klatring.no
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Norsk Fjellsportforum (NF) har fått utarbeidet et felles instruktørbevis i plastkortformat for 
alle NFs instruktørkategorier. 
 
Arbeidet med å utarbeide et felles instruktørbevis for instruktørkategoriene i NF er nå sluttført. To 
kortprintere er kjøpt inn. Den ene er plassert hos NFs sekretariat og den andre hos NKFs 
sekretariat. Kortproduksjonen er derfor startet, og alle som blir godkjent som instruktør fra og med 
denne datoen vil få det nye instruktørbeviset ved godkjenning og registrering i 
instruktørdatabasen. Instruktørbeviset blir også sendt ut ved regodkjenning. 
 
Dersom noen ikke ønsker å vente til neste regodkjenning for å få instruktørbeviset er det mulig å 
bestille det fra NKFs sekretariat mot et gebyr på kr 150,-. 

  

Klatreinstruktør Sport kurs – NF standard.  

  
Norges klatreforbunds utdanning til Klatreinstruktør Sport er lagt opp etter «Nasjonal standard 
for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport» fra Norsk Fjellsportforum (NF). 
Utdanningen består av ett kurs, med en praksisperiode på 2 dager før en evt får bestått. 
 
Kursdatoer: 
Tromsø:  14. -16. oktober – se kurs invitasjon HER 
Oslo:   Følg med på www.klatring.no Nyheter 
Bø i Telemark   Følg med på www.klatring.no Nyheter 

 

Har dere lyst til å utvikle klatreklubben? 
NKF inviterer til startmøte i klubben:  

• 4 timer 
• Vi ser på nå situasjonen i klatreklubben 

 – hvor står vi i dag? 

• Hvor vil vi? Lager en fremdrifts plan på de områdene  
klubben vil utvikle seg på. 

• Eks på ulike utfordringer i klubben;  
Bedre tilbud til barn og ungdom,  
hvordan komme i gang for å få ny vegg?, 
klubben vil bolte opp ett lokalt felt,  
for få som engasjerer seg i styre,  
ny web side, trenger flere instruktører / trenere,  
starte gruppe for funksjonshemmede,  
arrangere lokale klatre konkurranser….  

• NKF sender en dyktig klubbveileder. 

• Ta kontakt på klatring@klatring.no  
 

http://klatring.no/Klubb/Nyheter/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/6402/Instruktrkurs-i-Troms-pamelding-denne-uka.as
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Det nye Brattkortet til NKF har nå vært i system i 6 mnd. Det er gått ca 2000 nye Brattkort ut til 
klatrere i hele Norge. Oppstarten har stort sett gått bra, men med noen innkjøringsproblemer 
som det ofte er med nye ting. NKF mottar mange positive tilbakemeldinger på ny ordning men 
det er også de som ikke er fornøyd. NKF ser i etterkant at vi kunne vært flinkere til å involvere 
klubbene i utarbeidelsen med nytt brattkort. Dette får vi ta til etterretning for utvikling av større 
prosjekter senere. 
Det er hos noen en oppfatning av at det nye kortet er uforholdsmessig dyrt. Kr. 75.- og 150.- er 
en engangsinvestering og ikke dyrt sammenlignet med tilsvarende ordninger i andre organisa-
sjoner. 
Foreløpig genererer ikke Brattkort -ordningen noe overskudd til NKF. 
Den dagen det gjør det ønsker styret at overskuddet blant annet brukes på "gratis" bolter til 
klubber, rebolting, rekruteringsarbeid, konkurranse og utdanning. De ekstra inntektene vi evt. 
vil få gjør at vi kan ha et større aktivitetsnivå og at du som klatrer bla. kan klatre på nye limbol-
ter rundt i klatreNorge. 
 

 

Kartlegging av aktivitet for funksjonshemmede i klubb 
 
NKF ØNSKER Å KARTLEGGE AKTIVITET FOR FUNKSJONSHEMMEDE I KLUBB. MÅLET MED DETTE ER Å LAGE 

EN OVERSIKT SOM VIL BLI TILGJENGELIG FOR ALLE PÅ KLATRING.NO. OVERSIKTEN SKAL VÆRE TIL NYTTE 

FOR KLUBBER SOM ØNSKER Å KOMME I KONTAKT MED ANDRE KLUBBER MED AKTIVITET FOR FUNKSJONS-

HEMMEDE, OGSÅ FOR UTØVERE SOM LETER ETTER TILBUD. 
 
ALLE KLUBBER SOM DRIVER AKTIVITET FOR FUNKSJONSHEMMEDE, ELLER HAR FUNKSJONSHEMMEDE MEDLEM-

MER, BES OM Å GI EN OVERSIKT PÅ AKTIVITETEN DE HAR. 
 
VI ØNSKER Å HØRE OM: 
 

- HVOR MANGE FUNKSJONSHEMMEDE MEDLEMMER KLUBBEN HAR 
- HVILKE FUNKSJONSHEMMINGER DISSE MEDLEMMENE HAR (BEVEGELSESHEMMEDE, SYNSHEMMEDE, 

HØRSELSHEMMEDE ELLER UTVIKLINGSHEMMEDE) 
- HVA SLAGS AKTIVITET SOM ARRANGERES FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
- EVENTUELLE ”SOLSKINNSHISTORIER”  

 
SEND SVARENE TIL hilde@klatring.no  
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VIKTIG INFORMASJON OM INNTEKTSMULIGHETER TIL ALLE KLUBBER 

 

Norges Klatreforbund oppfordrer igjen til at dere benytter dere av den store muligheten som 

ligger i å gjøre en innsats sammen med vår samarbeidspartner Frisk Forsikring i løpet av høsten 

og vinteren. Det er svært viktig for oss å kunne forsvare vår avtale med FRISK slik at vi kan 

fortsette satsningen. Forbundet har en økonomi hvor alle inntektene bidrar til alle aktivitetene, 

slik at det er viktig med gode og solide partnere. Når det gjelder Frisk Forsikring, så får også 

klubben faste inntekter i flere år, og i tillegg gir dere medlemmene et ”gode” i form av tilgang til 

svært gode og konkurransedyktige forsikringer.  

 

Hva skal dere gjøre? 

Det eneste klubben skal gjøre er å oppfordre medlemmer til å takke ja til å motta en telefon fra 

FRISK. Dette kan dere gjøre ved å få bekreftelse på aksepten på foreldremøter, 

informasjonsmøter, etter treninger og på andre felles møtearenaer. Et annet tiltak som flere 

klubber har gjennomført med suksess, er ringekvelder hvor man beregner 1 person pr 70 

medlemmer. Medlemmer/foresatte ringes for å høre om det er i orden at en rådgiver kan 

kontakte dem for et tilbud. Ringekveldene kan gjennomføres i egne klubblokaler eller så kan 

også FRISK stille med sitt lokale i Oslo hvor de kan kjøre opplegg for hele kvelden. 

Unik mulighet 
Hvis dere ikke har mulighet eller kapasitet til å gjennomføre duganden selv, send inn oppdatert 

liste over medlemmer/foresatte over 18 år med navn, mail og telefonnummer til en av 

salgsansvarlige nedenfor, så kan forbundet og FRISK gjøre en jobb for klubben din.  

 

100 kr. ekstra pr nye kunde i 2011! 

Laget vil motta gjennomsnittlig 450 kr per kunde (3% av årspremien) som støtter dere, hvert år, 

så lenge de er kunder. I tillegg får dere 100,- ekstra pr nye kunde i 2011. Nå har dere med andre 

ord en gylden mulighet til å få inn mye penger på en rask og enkel måte.  

 

   

Ta gjerne kontakt med forbundet eller Salgsansvarlige i FRISK for mer informasjon:  

Maren Brevik 

Tlf: 988 75 021 

Mail: maren.brevik@sparebank1.no 

 

Janne Stange  

Tlf: 926 11 797 

Mail: janne.stange@sparebank1.no  

 

NKFs samarbeidspartnere: 

 

 

http://www.norsk-klatring.no/
http://www.thonhotels.no/
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