Årsmelding for 2020 – Christianssand Klatreklubb
Medlemsmasse:
Vi har hatt en stabil medlemsmasse de siste årene, men det har vært en markant økning fra fjoråret per dags dato 418 – og enda har vi en del som ikke har betalt de siste 2 årene. Vi har stor spredning i
aldersgruppene, fra de godt voksne til ungdommer.

Økonomi:
Klubben har sunn og god økonomi - og endte med et resultat over forventning. Dette skyldes i
hovedsak reduserte kostnader på regnskapsfører enn forventet, og at medlemsmassen har økt i
forhold til budsjettet. I tillegg har styremedlemmer gjort en god jobb med å legge inn søknad om
stønad der det er mulig.
Dette tar vi med oss videre i foreløpig budsjett for 2020 og ønsker at det skal brukes mer til
medlemmenes gode - øke det sosiale samholdet.

Festivaler og klubbsamlinger:
Sommeravslutning med grill og kake på Odderøya, en koselig og sosial samling.
Sept/okt: Klubbtur til klatreøya Kalymnos i Hellas for 3. gang (ca 15 deltagere), med fantastisk vær,
mye klatring, god stemning - en flott gjeng på tur.
Medlemsmøte i november: Informasjon om:
– Omskruing av Aquarama
– Vakter
– Nytt klatresenter

Organiserte klatreopplegg:
Barne, - ungdoms og gruppene:
Barne- og ungdomsklatring har 3 treningsdager i uken delt inn i grupper etter alder, 2 barnegrupper
og en ungdomsgruppe. 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 etter hvert brattkort. I løpet av våren/høsten ble det også en del
uteklatring, samt rappell i Ravnedalen. Det er populære grupper, som det er ventelister for barn som
ønsker å delta.

Ambassadørklatring:
1.søndag i mnd. og ble gjennomført noen mnd. gjennom vinter og høsthalvåret, det er en økning i
klatreinteressen blant folk. Populært blant barnefamilier og fremtidige medlemmer blir rekruttert til
kurs og medlemskap. Vi har prøvd å holde oppe så mye som mulig siste del av høsten, for å i møte
komme konkurransen fra Sørlandets klatresenter.

Uteklatring:
Arrangeres hver tirsdag, fra etter påske til sankthans i vår semesteret, og fra medio august til og med
uke 40 (høstferien) Her er det vakt som setter seg opp og tar ansvar for utstyr, tid og sted. Litt lite
oppslutning det siste året, men så har det vært mye regn også…

Kurs:
Det er blitt avholdt flere kurs i løpet av året bla:
- grunnkurs, som er absolutt mest populært, ca hver 2.mnd gjennom året. I det siste 1gang i mnd.
- trener 1, februar
- innelederkurs, mars
- sport 1 ble avholdt i mai med 3 deltagere.

Konkurranser:
Sørlandscupen ble avhold høst/vinter med fast deltagelse fra CKK`ere. Det er mange barn som deltar,
og det er flott.

Klatresenteret:
Det blir egen informasjon fra Ingunn Trosby om Klatresenteret.

S
osiale tilstelninger:
Det ble julebuldring på Samsen for barna med påfølgende nissegrøt, stor stemning og god deltagelse.
I år fikk vi endelig gjennomført et supert julebord, med gode historier og konkurranser/quiz.

