Sak 2 – Orientering fra styret
Styret i CKK er helt enig i at enhver klatrer står fritt til å klatre hvor man vil, når man vil og
med hvem man vil - samt å trygt kunne få ytre seg fritt, uten redsel for å bli utsatt for sensur,
tvang eller styring. Styret beklager at enkelte har opplevd sensur eller styring på FB.
Den aktuelle situasjonen oppsto da H&L ville invitere klubbene på Sørlandet til åpning på
Odderøya, samme uke hadde CKK/KRKS blitt oppmerksom på at H&L hadde registrert
navnet Klatresenteret i Kristiansand. Dette opplevde vi i CKKs styre som krenkelse av
navneretten. CKK hadde opprettet Kristiansand klatresenter AS i 2018. H&L fikk et brev om
dette og ble bedt om å finne et annet navn.
Under andre omstendigheter ville styret kunne tatt imot invitasjonen fra H&L på en annen
måte, men vi mente H&L måtte rydde opp i dette før vi kunne ta imot slike invitasjoner og
markedsføre deres prosjekt til våre medlemmer. Selv om vi bare er en klubb og ikke en proff
forretningsaktør kan vi ikke være naive, vi må ta vare på våre rettigheter og det prosjektet vi
står i. Dette var vanskelig å formidle på en enkel måte på facebook - midt i en helg hvor styret
var spred i øst og vest. Vi beklager at noens inn-legg ble sensurert. Vi har tidligere fjernet
annet innhold på CKk sin Facebookside som handler om salg og markedsføring, dette mener
vi er rett å gjøre. Vi i styret gjør så godt vi kan, vi er valgt av årsmøtet og trenger klubbens
tillit for å gjøre en god jobb. I slike saker skulle vi ønske at folk som stusser på det som skjer
søker informasjon direkte i stedet for å bruke FB som et forum for misnøye. Her kan vi alle
bli flikere. Det er lett å trø feil og skape spittelse i stedet for det samholdet vi alle ønsker.
Linett skriver: nytt klatresenter på Odderøya (Høyt&Lavt CKKs styre og Kristiansand
klatresenter AS gikk da ut mot dette, uten å ha forespurt CKK-medlemmene da denne
situasjonen oppsto, om det vedtaket som ble gjort på ekstraordinært årsmøte 11. januar 2018
skulle tolkes som at Kristiansand klatresenter uansett skulle bygges for enhver pris.
CKK har ikke gått ut mot H&L sitt senter. CKK har hele tiden vært åpne for hvilke
muligheter som kan ligge i dette. Både CKKs styre og KRKS innledet samtaler med både
Høyt og Lavt og Klatresteinen eiendom (eier av bygget) for å se på muligheter for samarbeid.
Her har CKKs styre hele tiden søkt å tenke hva som er beste løsning for våre medlemmer,
våre fremtidige unge medlemmer og byens klatrere generelt. CKK og H&L har ikke samme
formål, Klatresteinen Eiendoms eiere har også andre målsettinger enn våre (ref formålet til
CKK). CKK vil fremme klatring med lav terskel og mulighet for alle til å drive med klatring.
H&L ønsket ikke en sterk klatreklubb inn i sitt prosjekt, kun et «samarbeid» hvor CKK
medlemmer kunne få rabatt på inngang. CKKs styre vurderte ikke på noe tidspunkt å levere
tilbake de 2,9 mill fra Kristiansand kommune og legge planen om en egen storstue for
klubbklatring tilside. CKKs styre vurderte det tilbudet klatrerne da ville få som usikkert i
innhold og pris. H& L vil ikke bygge det idrettsanlegget for klatring som planlegges på Grim.
Treningsvilkår for unge talenter ville kunne bli forbeholdt velstående familier. Når KRKS
gikk i forhandlinger med Klatresteinen om å leie bygget til vårt klatresenter i stedet for å
bygge på Grim, ble det satt knallharde vilkår for å presse leiekostnaden ned. Klatresteinen er
et bygg til 55 millioner, byens klatrere skal ikke redde denne feilslåtte satsningen til noen av
byens pengesterke investorer. H&L var villig til å betale en mye høyere leie og fikk derfor
leiekontrakten.
Linett skriver videre: Jeg mener saken har skapt en uheldig forestilling om en «utfordrende
konkurranse situasjon» samt en bedrifts- og profittenktning i CKKs styre som, slik jeg

oppfatter det, har frembragt et usunt klima både i klatremiljøet og innad i klatreklubben. For
meg er dette en uholdbar situasjon som medlem.
Dette stiller vi oss uforstående til. I alle fall dersom vi legger hendelsen om FB-sensur rundt
H&L sin åpning til grunn. Nettopp for å unngå at CKK skal drive med forretningsdrift har vi
opprettet et AS med et eget styre og egen drift. Slik kan CKKs styre fortsette å drive
klubbarbeid med uteklatring, barnegrupper og vaffelklatring. CKKs styre overlater til KRKS
sitt styre å tenke på drift og bunnlinje. Vi opplever tvert imot en veldig begeistring og stor
forventning til vårt nye klatresenter. Dersom det råder usunt klima noen steder i klatre-miljøet
ville CKKs styre vært takknemlig for å få høre om dette og gjerne se hva vi kan gjøre for å
bedre på det.

Linett: Som klatrer i Kristiansand og som medlem i CKK ønsker jeg å klatre og benytter fritt
de mulig-hetene jeg har for dette formålet. Og som deltaker i det unike og sosiale og
inkluderende miljøet som klatreaktiviteten er kjennetegnet av, ønsker man selvfølgelig å
kommunisere og organisere aktivitet med likesinnede. Business i form av kommersielle
strategier, juridiske eller økonomiske krangler er for meg helt irrelevant som KLATRER i
Kristiansand. Jeg er ikke med i CKK i den hensikt å en gang i fremtiden skulle tjene penger til
eller på klubben, jeg er med for å klatre og bidra aktivt til et godt, mangfoldig og inkluderende klatremiljø.
CKKs styre mener alle kan klatre fritt hvor man vil. Som nevnt har CKK overlatt strategi, juss
og bedriftsstyring til KRKS. CKK har ikke som formål å tjene penger på klatresenteret. Vi er
glad for alle som vil bidra til et mangfoldig og inkluderende miljø. Vi får snart en unik
mulighet til å samle miljøet - på ett sted, noe CKK som klubb har jobbet for i mange år. Hitil
har miljøet vært litt fragementert med Spicheren, AQ og Samsen, fordi det ikke er plass til
alle på et sted. Det blir helt frivillig å komme i klubbens egen storstue på Grim, men her har vi
mulighet til å møtes alle som ønsker. Linett stiller spørsmål om styret i CKK virkelig har
handlet til det beste for klatreklubbens medlemmer? Ja det mener vi!
..at styret i CKK det siste året har
-

Begrenset den lokale klatreaktiviteten lokalt
tilbakeholdt informasjon
hindret kontakt mellom klatreinteresserte
drevet sensur av medlemmer på facebook
indirekte oppfordret til boikott av et klatresenter
lagt grunnlaget for et usunt og ekskluderende miljø og satt grupperinger opp mot
hverandre
skapt utrygghet og hindret felleskap innad i «det generelle» klatremiljøet i
Kristiansand.

Dette er ikke noe CKKs styre driver med, dette er sårende påstander mot hardt arbeidene folk
i frivillige verv. Vi beklager FB-hendelsen men håper ikke dette inntrykket av CKKs styre har
satt seg hos særlig mange i klubben. CKK kommer ikke til å bidra med markedsføring av
klatretilbudene til H&L på Odderøya, så lenge de aktivt motarbeider klubbens arbeid. Og det
gjør de. H&L har sådd tvil om lovligheten rundt kommunens bevilgning til klubbens
buldreanlegg. Bevilgningen er nå vurdert juridisk og er helt i orden. Dette har krevd klubben

tid og kostnader. H&L tar alle midler i bruk for å velte klubbens prosjekt på Grim, velte styret
og skape splid i klubben. CKKs styre må stå i denne stormen og ta vare på det vi har fått, og
det er ikke alltid vi kan skive mailer til klubben medlemmer om alt som skjer, det ville blitt
mye post fra CKK styret. Det betyr ikke at vi boikotter eller ikke vil at CKK-folk skal klatre
på H&L. Men å gi gratis markedføring til en nasjonal, kommersiell aktør som prøver å tvinge
en klubb i kne, synes vi ikke at vi trenger.
Linett: ...hva CKK i hovedsak skal drive med?
1. Bygge og drive et kommersielt klatresenter hvor andre klatresentere og aktører innen
klatring ses på som konkurrenter og hvor medlemmene forventes å forholde seg lojale til et
klatresenter på Grim (som pr d.d. ikke eksisterer). Det er derfor ikke ønskelig at medlemmer
oppfordrer eller organiserer klatring ei heller omtaler andre klatresentere som CKK ikke har
avtale med på CKKs facebookside, siden dette vil ses på som drahjelp til en konkurrent.
Videre kan CKK styre medlemmenes klatreaktivitet om denne kommer i konflikt med CKKs
kommersielle interesser.
2. Virke etter klubbens formålsparagraf som ble vedtatt på årsmøtet 14. mars 2019hvor
klubbens hovedformål er å fremme klatresporten lokalt (hvor enn den er å finne), åpent
informere om klatring og skape kontakt mellom klatreinteresserte og hvor fellesskap og
inkludering på tvers av klubber og organisasjoner er en av klubbens viktigste verdier.

CKKs styre jobbe for punkt 2. Vi har invitert Søgne Klatreklubb, Studenklatregruppa og DNT
inn i vårt prosjekt. Alt ligger til rette for kontakt mellom klatreinteresserte, felleskap og
inkludering. CKK skal ikke drive et kommersielt klatresenter, det overlates til et eget
driftsstyre. CKK har vært så heldige å få et buldreanlegg i gave fra krs kommune og det
utløser rettigheter og påvirkning og gode vilkår for barn og unge i klatresenteret på Grim.
Denne gaven må vi ta vare på til det beste for byens klatrere. Når vi opplever at den blir
forsøkt å bli fratatt oss, kan vi ikke være naive. Det at H&L åpner et klatresenter på Odderøya
ser vi ikke på som noe problem, men en stor fordel for byens klatrere. Kristiansand går fra å
være den litt større byen i Norge med dårligst inneklatremuligheter til å bli en av de beste på
kort tid. Sunn konkurranse vil gi god kvalitet og klatresentrene tvinges til å gi inngangspriser
klatrerne vil akseptere. Så når H&L slutter med å stikke kjepper i hjulene for CKK så vil vi
heie på klatretilbudet på Odderøya. CKKs styre skal uansett ikke styre hvor folk skal klatre.
CKK og Søgne Klatreklubb ønsker å organisere sin klatreaktivitet både utendørs, på
Aquarama og på klatresenteret på Grim. Grupper eller enkeltpersoner er fri til å klatre akkurat
hvor man vil, og vil ikke bli uglesett fro det. Så håper vi at CKK-folk henvender seg til styret
dersom man mangler informasjon om ulike situasjoner.

