Årsmelding for 2019 – Christianssand Klatreklubb
Medlemsmasse:
Vi har hatt en stabil medlemsmasse de siste årene, og i 2018 var vi 359 medlemmer, en liten
økning fra året før. Vi har stor spredning i aldersgruppene, fra de godt voksne til
ungdommen, alle er like "hekta"

Økonomi:
Klubben har sunn og god økonomi - og endte med et resultat over forventning. Dette skyldes i
hovedsak reduserte kostnader på regnskapsfører enn forventet. På inntektssiden har tidligere
balanseført mva. overført resultatet etter samråd med ny regnskapsfører og vi har fått god
støtte fra NKF som bevilget støtte.
Dette tar vi med oss videre i foreløpig budsjett for 2019 og ønsker at det skal brukes mer til
medlemmenes gode - øke det sosiale samholdet.

Festivaler og klubbsamlinger:
26-27.5: Hægefjell -festivalen, siste helg i mai, med god oppslutning fra flere klubber. Der
ble det også diskutert bolting/rebolting/omskruing av enkelte etablerte ruter på Hægefjell,
et hett tema med involverte fra CKK, Grenland klatreklubb og skribenter i "Friflyt" i året som
gikk.
19.6: Sommeravslutning med grill og kake på Odderøya, en koselig og sosial samling.
8.9: Klatringens dag ble avholdt på AQ, med fullt hus i 3 strake timer!
Uke 40: Nok en klubbtur til klatreøya Kalymnos (15 deltagere), med fantastisk vær, mye
klatring, god stemning og en flott gjeng på tur. Repeat.
Det ble dessverre ikke julebuldring og julebord i år.

Organiserte klatreopplegg:
Barne, - ungdoms og gruppene:
Barne- og ungdomsklatring har 3 treningsdager i uken delt inn i grupper etter alder, det
strekker seg fra 8-18 år. Målet med klatringen er mestringsfølelse og glede! Det er 12 -14
barn i hver gruppe. Opplegget varierer noe etter alder, oppvarming, topptau klatring,
buldring og teknikk øvelser er i alle grupper. Ungdommen tar etterhvert brattkort. Mot

våren blir det mer uteklatring, noen av gruppene har allerede vært ute:) Sørlandscup står
for tur til helgen i Mandal.
Ambassadørklatring: 1.søndag i mnd. og ble gjennomført noen mnd. gjennom
vinterhalvåret. Populært blant barnefamilier og fremtidige medlemmer blir rekruttert til kurs
og medlemskap.

Kurs:
Det er blitt avholdt flere kurs i løpet av året bla:
-Inneleder kurs ble holdt i februar med 6 deltagere, som klubben har god nytte av.
- Flere grunnkurs inne i løpet av året. (mai, juni, sept, nov)
Konkurranser:
Sørlandscupen ble avhold høst/vinter med spredt deltagelse fra CKK`ere, unntaket var
sørlandscupen på Spicheren, som hadde god deltagelse av store og små.
Klatresenteret:
Se eget vedlegg
Sendt`n done:
Mars:
Eirin og Siw gikk Innholmsfossen 3 taulengder WI3/4. Utmerket måte å bruke en grå
vinterdag i Romsdal på.

Juli:
-

-

En gjeng med CKK`ere gikk Skagastølstraversen og Storen i juli, med Nils Rune i
spissen med jentegjengen "Vilt og vakkert". Overnatting på Tindeklubbhytta og
fantastisk vær og opplevelse.
En annen gjeng fra CKK, "Tuttifruttijentene", gikk tindetur i Alpene i Charmonix med
luftige traverser og toppbestigninger.

September:

- Nils Rune , Lars Erik , Adam, Håvard, Øystein og John Amund, gikk en haug med
nyturer ved på Hengjefjell ved Stavskar i august og september. Gratulerer!

- Fjelldamene (Tuttifruttigjengen) med Anne Kari i spissen gikk opp Romsdalshorn
denne lørdagen.

- Sterke Johannes gikk Arafat 7B+ på Vesterøya i Sandefjord.

God reklame fikk klatresporten også gjennom 2 reportasjer i Fevennen.(som de fleste nok
har lagt merke til

