Jeg spiller inn som sak til årsmøtet at CKK ber kommunens idrettsenhet om å la
medlemmene bruke klatreveggene på Aquarama etter kl. 18:00 lørdag og kl. 1900
søndag. Ideelt sett fram til klokken 23 hver kveld.
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CKK har såkalt treningstid fram til kun kl. 2100 på fredager, 1800 på lørdager og 1900
på søndager. Tidene er satt uten andre begrunnelser enn at SATS, som siste
kommersielle foretak i bygget, da lukker for kvelden, og låser ytterdørene.
For mange er klatring en kjærkommen aktivitet i helgen, men det er ikke alle
medlemmer som har mulighet på dagtid lørdag og søndag. Sykepleiere, leger,
politifolk og butikkansatte - og partnerne deres - er bundet opp med arbeid og
foreldreforpliktelser mange helgedager. Når middagen er spist og ryddet bort er
klokka fort seks/sju. I andre byer som Trondheim, Bergen og Oslo kan klatrere i disse
livssituasjonene unne seg en klatreøkt - men ikke i Kristiansand. Vi har de snevreste
åpningstidene i noen norsk større by. Spicheren er stengt, Samsen er da som ofte ellers
heller ikke tilgjengelig, og også veggene på Aquarama - selv buldreveggen som eies
av klubben - står tom og ubrukt. Dette er frustrerende, unødvendig, urimelig, og er
dårlig ressursutnyttelse.
Andre idrettsklubber får imidlertid bruke anleggene på Aquarama etter disse tidene:
· Fluefiskere trener i håndballhallen mange søndager etter sju.
· Svømmeklubbene har tilgang til svømmehallen både før og etter badeanleggets
kommersielle åpningstid.
· Vipers får fylle hele anlegget med både spillere, funksjonærer og tilskuere på
kveldstid i helgene når de ønsker det.
Aquaramas driftssjef, Thomas Ovnan, har opplyst at det er helt uproblematisk at
CKKs kortinnehavere får tilgang til å åpne alle tre innganger, dvs. østre og vestre
inngang samt døra fra P-huset fram til kl. 23. Vi kan bruke klatreanlegget fram til da
uten å komme i konflikt med hverken vask eller alarmer.
Ovnan sendte på eget initiativ en epost til Terje Abrahamsen, leder for Idrettsenheten,
og spurte om dette var greit. Abrahamsen var på ferie, og svarte kort med et avslag.
Jeg har foreslått for styret å invitere Ovnan og Abrahamsen til et møte for å finne en
løsning som gir oss mulighet til å klatre helgekveldene. Jeg har tilbudt meg å stille,
gjerne sammen med andre fra styret/klubben.
Styret har sagt nei til dette. De jobber med en annen vanskelig sak overfor kommunen,
relatert til det nye klatresenteret, og gir følgende grunner:
· De har forstått på enhetsleder Abrahamsen at han synes vi allerede får mye
uten å «betale». Styret er derfor redd for at han skal reagere på forslaget om
utvidet åpningstid med isteden å stramme inn.
· De har ikke tid.
Jeg mener begrunnelsen om lite tid ikke er holdbar. Det er fullt mulig å la andre
medlemmer representere klubben og føre saken på vegne av styret.
Jeg mener at frykten for beskrevne reaksjonsmønster fra idrettsenheten er å
undervurdere enhetens saklighet og seriøsitet. Kanskje er saken de jobber med relatert
til det nye senteret så vanskelig at vi må forholde oss til kommunens idrettsenhet som
en irrasjonell aktør, men da mener jeg styret må gjøre rede for denne saken overfor
årsmøtet, slik at alle kan være med og ta stilling til den.

Mvh Øyvind

