Årsmelding for 2021 – Christianssand Klatreklubb
Medlemsmasse:
CKK har en voksende medlemsmasse som pr i dag teller 449 personer. Det er en god
aldersmessig spredning i medlemsmassen.
Økonomi:
Klubben har en sunn og god økonomi, og endte med et driftsresultat på kr: 116 981
Klubbsamlinger:
Covid 19 har medført utfordringer med tanke på sosiale samlinger, men den årlige
sommeravslutningen lot seg gjennomføre på Odderøya med god deltagelse fra klubbens
medlemmer.
Organisert klatring:
Barne og ungdomsklatring har 3 treningsdager i uken fordelt på 2 barnegrupper og en
ungdomsgruppe. Målet med klatringen er mestringsfølelse og glede.
Opplegget er tilpasset nivå og alder og er en flott rekruteringsarena for CKK. I løpet av våren
flytter gruppene ut og benytter de bynære klatrefeltene. Dette er populære grupper med
venteliste pga plassbegrensning på AQ.
Fast mandags klatring med «enter fritid» - Ingunn T
Klatring AQ:
Så langt Covid 19 har tillatt har medlemmene åpnet AQ for klatring.
Klubbklatring SKS:
Hver onsdag er det klubbklatring på SKS med rabaterte priser.
Abassadørklatring:
Abassadørklatring har måtte settes på vent pga Covid 19.
Uteklatring:
Arrangeres hver tirsdag i vårsemesteret fra påske til sankthans, og fra medio august til
september. Her er det klatrevert fra CKK som tar ansvar for klubbutstyr og hjelper ferske
klatrere med gode tips, samt er behjelpelig med å henge opp ett tau eller to.
Kurs:
Covid 19 har medført utfordring ved avvikling av kurs, men klubben har allikevel
gjennomført følgende kurs, som er mer enn forventet:





Sport 1 i mai - 4 deltagere
Inne til ute i august – 7 deltagere
Grunnkurs i okt – 7 deltagere
Klatreleder inne i des – 6 deltakere

Konkurranser:
Sørlandscupen måtte utsettes til 2021
Kristiansand klatresenter:
Kristiansand klatresenter åpner på Grim i juni 2021.
Dugnad:
Ryddet og klipt buskas i Storheia - april
Malt og skrudd nye bulder på AQ - november
Skrudd om og vaket AQ - romjul
Sosiale tilstelninger:
Covid 19 medførte at alle sosiale tilstelninger måtte skyves til 2021.
Dette medført også at feiring av klubbens 30 års jubileum måtte utsettes.
Klubbgenser:
Bli med å profilere CKK, skaff deg en klubbgenser

Fås kjøpt hos Sportsprofil i Industrigata på Lund

