
 
 

Side 1 av 6 
 

Rapport medlemsundersøkelse 5. – 31.januar 2023 
Av hensyn til personvern og for å sikre anonymiteten til deltakerne har vi valgt å ikke inkludere 

spørsmål hvor man kunne svare langsvar i fritekst. Under «Annet» på enkelte spørsmål har vi 

omformulert svarene av samme grunn. Langsvarene har vi tatt vare på et annet sted og kommer til å 

benytte disse i strategiarbeid.  

1. Har du tidligere deltatt på kurs hos CKK? 

 

2. Hva slags kurs kunne du vært interessert i å delta på? 

 

- «Annet» 
o NIF-kurs om å administrere og lede topp-idretts-satsning 
o «Guiding» / klubbklatring på mindre populære felt, for eksempel Ravndalen 
o Aktivitetskurs for unge klatrere 
o Temasamlinger om trad- og fjellklatring 
o Basistrening, kompetansekurs for paraklatring 
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3. Har du tidligere deltatt på aktiviteter hos CKK? 

 

4. Hva slags aktivitet kunne du vært interessert i å delta på? 

 

- «Annet» 
o Isklatring, utvikling av klatrefelt og ruter, seminarer (for eksempel kameratredning), 

klatresamling/festival, alpinsamling (på trad- og flertauslengder) 
o Etablering av nye felt og ruter 
o Deltar allerede og er med og leder treningsgruppe for voksne 
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5. Hva slags klatreform liker du best? 

 

6. Hvor klatrer du mest? 
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7. Hva vil du at klubben skal satse på videre? 

 

- «Annet» 
o Inngå bedre samarbeid med andre klatresenter for CKK-medlemmer. Alt er dyrt nå 

og det er få familier som i tillegg til medlemsavgift klarer å betale 3-400kr ekstra i uka 
for å klatre på f.eks. Klatreverket. Det blir rett og slett for dyrt. Vi må for all del ikke 
miste muligheten til å klatre gratis på AQ! Eller la det bli slik at klatring blir kun for de 
rikeste. Inngå samarbeid med AQBad? Sosialt med klatring og badstue etterpå? 

o Vedlikehold av eksisterende felt som er jevnt i bruk 
o Klatreverket på Grim 
o Fokuser klubbens aktivitet på å skape et klubbmiljø.  
o Fortsette som nå. Mye som skjer 
o Temasamlinger, gjerne kombinert med sosial aktivitet 
o Hadde vært gøy med flere sosiale kvelder, for dem som er «litt» unge, for eksempel 

25-35 eller noe 
o Egne sosiale kvelder for nye medlemmer 



 
 

Side 5 av 6 
 

8. Hvor lenge har du vært medlem i klubben? 

 

9. Alder 
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10. Kjønn 

 

11. Postnummer 

 

12. Samtykke 

 


