Forslag til:

Årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2021

Fra:

Linett Eriksen Birkeland

Tittel på forslag: Plan for nyetablering, vedlikhold, rebolting og vern av
klatrefeltene våre.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret mandat til å sette ned en arbeidsgruppe/komitee som vil utarbeide en helhetlig
plan og oversikt over alle klatrefeltene som faller naturlig inn under CKKs «ansvarsområde».
Det utarbeides en rapport og risikovurdering for hvert klatrefelt hvor det kommer frem hvilken
«stand» og status disse er i og ev. hva som må/bør gjøres med tanke på nyetablering, vedlikehold,
rebolting, vern, sikringsarbeid, grunneieravtaler osv.
På bakgrunn av denne rapporten lages det en fremdriftsplan for sikring, vedlikehold og rebolting.
Arbeidsgruppen utarbeider også et forslag til informasjonsarbeid samt hvordan rebolting og
vedlikehold av klatrefeltene skal kunne finansieres slik at det konkrete arbeidet kan komme i gang og
planene realiseres.
Tidsaspektet på plan og oversikt over arbeidet er i løpet av utesesongen 2021, mens selve tungarbeidet på klatrefeltene bør/kan startes opp allerede høsten 2021.
Ordinær vårrydding og vårpussing på dugnad kan startes opp så raskt som mulig.
Begrunnelse:
Sørlandet med Kristiansand og omegn er blitt «Nordens Arco» eller det stedet i hele Norge (eller
Norden?) som samlet kan tilby best klatring med flest lett tilgjengelige klatrefelt (og klatresentere).
Denne unike posisjonen er det viktig at CKK møter på en profesjonell måte. Allerede nå, og mye pga
corona-situasjonen, merker vi økt interesse fra tilreisende klatrere. Det kan virke som om flere av
disse har en oppfatning om at uteklatrefelt stiller på lik linje som tilrettelagt innendørs klatreanlegg
hvor man, vel og merke betaler for en tjeneste, men da kan forvente at vegg-eier har et krav på å
levere både på kvalitet- og sikkerhet i klatreanlegget. Denne klatresenter-mentaliteten hvor de
oppfatter seg selv som kunder med samme forventninger til uteklatrefelt og hvor da CKK er tilbyder
(vegg-eier) med krav om kvalitet og sikkerhetsansvar er uheldig, men kanskje umulig å skulle komme
til livs.
Det vi kan håpe på er at alle klatrere som benytter seg av klatrearenaene våre (både inne som ute)
ser nytten av å skulle bidra (eks. ved kjøp av klatrefører, gi et frivillig støttebeløp på vipps, spleis ol.)
til vedlikehold, nyetablering og sist men ikke minst sikring av klatrefeltene våre.
Informasjonsarbeid bør også komme på plass slik at det blir færre av «alvorlige varslingshenvendelser» fra tilreisende klatrere med kopi til generalsekretæren i NKF om at f.eks en henger er
løs på Piratveggen på Odderøya og at vedkommende er rystet over hva som potensielt kunne ha
skjedd og at dette er en så alvorlig hendelse (og er selvfølgelig innrapportert til NKF) at noen i
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klubben straks må sende noen for å få fikset opp i dette med en gang. Når dette er en helt vanlig og
ordinær hendelse på et uteklatrefelt (som fikses enkelt ved å selv skru den til med fingrene om man
ikke har en 17mm skiftenøkkel i klatreracket som alle uteklatrere burde ha) og hvor enhver klatrer
på eget ansvar og selv er ansvarlig for hver bolt men velger å klippe seg inn i.
Å motta kjeft fra tilreisende ferieklatrere som kritiserer frivillig innsats som våre lokale klatrere har
lagt ned på å etablere og som andre er så heldige å ha mulighet til å klatre på gratis er veldig
demotiverende for de få som faktisk gidder å utvikle klatrefelt og ruter. Det kan heller føre til at våre
lokale klatrere som gjør nybrotsarbeid velger å holde kjeft om hva de gjør og heller sørger for å
godbitene for seg selv.
NKF bør også kobles inn både for å kunne bistå med informasjonsarbeid, høre om mulighet for
økonomisk støtte til rebolting samt å bli gitt en orientering om status på klatring og klatrefelt på
Sørlandet hvor mange av klatrefeltene er truet flere allerede ødelagt.
Hvordan kan NKF hjelpe oss i vårt arbeid?
Ser for meg at arbeidet med vedlikehold og sikring av klatrefelt vil være et evighetsprosjekt men det
er bedre å komme i gang med de feltene som det begynner å haste på så fort som mulig enn å få alt i
fanget på en gang om noen år og i tillegg ikke ha noen plan på hvordan vi skal gripe dette an.
Kristiansand 11. april 2021
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