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Vedlegg 1: Årsberetning for 2022 

Medlemsmasse CKK har en voksende medlemsmasse. Det er en god aldersmessig spredning i 
medlemsmassen.  

Organisert 
klatring 

Barne- og ungdomsgruppene har fortsatt å øke. I 2022 hadde vi 7 aktive barne- 
og ungdomsgrupper. Vi har økt fra 1 til 2 satsningsgrupper og det er stor 
utvikling både på bredde- og satsningsgrupper.  
Vi startet opp med en paraklatregruppe rundt nyttår.  

Klatring AQ Omtrent hver mandag har det blitt åpnet for klatring på AQ. 
Klubben hadde en dugnadsøkt i romjula, da ble mesteparten av rutene skrudd 
ned, takene ble vasket og nye ruter ble skrudd opp. 

Ungdomsklubb-
klatring 

Høsten 2022 ble dette arrangert annenhver uke, med opptrapping til hver uke 
fra januar av. Billig klatring for ungdom fra 13-19 år.  

Klubbklatring Hver torsdag har det vært klubbklatring på Klatreverket. Da ble det jevnlig laget 
vafler og servert pizza og suppe. Vi håper at dette kan fortsette.  

Ambassadør-
klatring 

Hver første torsdag i måneden har vi arrangert ambassadørklatring (fra oktober 
av). Dette tilbudet har vært jevnt populært. Det har kommet folk hver gang. 

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 et tau eller to.  

Styret har utarbeidet retningslinjer for å være klatrevert sånn at man har noen 
konkrete ansvarsområder å forholde seg til.  

Kurs Grunnkurs og Klatreleder inne i samarbeid med Klatreverket 

Grunnkurs ute – kjørt med for få deltakere 

Inne til ute avlyst pga få deltakere 

2 kameratredningskurs  

Mentor tradklatring 

Utendørs kurs holdes fremdeles i regi av CKK. Mange andre kurs gis nå av 
Klatreverket.  

Konkurranser Januar: Sørlandscup (21/22 cupen): kun barn og ungdom. 

Mai: Norgescup buldring med flere deltakere fra CKK. Det har stor innvirkning 
på rekruttering til konkurranseklatring at vi arrangerer egne nasjonale 
konkurranser.  

Oktober (22/23 cupen): to runder, barn, ungdom og voksen. 

November: knøttekonkurranse for alle barn som ikke får være med i ordentlige 
konkurranser (opp til ca 9 år). 



 
 

 

Dugnad Mange som stiller opp til konkurranser og mange foreldre som har vært med å 
bidra, dette setter vi stor pris på. 

Mai: Norgescup i buldring  

September: Frivillighetens dag  

Oktober: åpen dag på Klatreverket  

Desember: omskruing og vasking på AQ, arrangering av julebord 

Sosiale 
klatreaktiviteter 

På torsdager prøver vi av og til å lage klubbklatringene sosiale ved å ha litt å 
spise, også på grunn av ambassadørklatringen.  

Juni: sommeravslutning på Odderøya 

September: Setesdalsamling med Bratte Rogalands Venner, Fjellsportdag på 
Kilefjorden, med deltakere fra Arendal, Mandal og Kristiansand.  

Oktober: medlemsmøte. Filmkveld og workshop med Tina Hafsaas 

Desember: julebord 

Klubbsamlinger har vi ikke arrangert, men skriver det opp i planen for 2023. 

Sent and done Klubbmedlem Herman Trosby Nesse gikk i perioden 15 mai - 15. juni 2022 
dette i Yosemite sammen med Kristoffer Günter Hansen: 

- Half dome 17. mai, grad 5.9 C2 (6a) 
- Serenety crack 5.10D. (6c+) 
- Freerider 5.9C2 (6a) 
- Astroman 5.10C2 (6b+) 
- Moratorium 5.11D (7a+) 
- Seperate reality 5.12A (7b) 

 



Christiandssands Klatreklubb Resultat pr 31.12.2022

KtoNr KontoNavn Kontosum        Budsjett Avvik

3100 Salg, Sørlandet Rock 0 0 0

3110 Sponsor/Gaver 22 500 35 000 -12 500

3220 Medlemskontigent 160 064 135 000 25 064

3310 Kiosk salg 10 722 5 000 5 722

3410 Tilskudd 257 413 100 000 157 413

3420 Andre tilskudd, Alpin satsing 24 518 0 24 518

3425 Paraklatring 512 000 0 512 000

3440 Grasrotandel, Norsk Tipping 8 312 7 000 1 312

3600 Buldrevegg 100 000 100 000 0

3675 Utleie utstyr 22 500 22 500 0

3900 Momskompensasjon 45 871 20 000 25 871

3930 Treningsinntekt 159 919 72 000 87 919

3940 Norgescup 5 160 30 000 -24 840

3945 Klatre/Kurs inntekter 25 312 30 000 -4 688

3972 Salg effekter og utstyr 4 400 1 000 3 400

3990 Andre inntekter -2 762 0 -2 762

0

Sum DriftsInntekter 1 355 930 557 500 798 430

DriftsKostnader

4210 Kjøp av utstyr 123 387 15 000 108 387

4220 Profilering 59 020 60 000 -980

4310 Varekjøp kiosk 1 396 0 1 396

0

Sumvarekjøp/utgifter 183 803 75 000 108 803

6310 Leie div/utstyr 40 613 10 000 30 613

6550 Driftsmateriale/rep og vedlikehold 65 065 50 000 15 065

6710 Regnskapshonorar 17 601 8 000 9 601

6725 Honorar instruktører/trenere 89 925 177 200 -87 275

6800 Kontorrekvisita 314 1 500 -1 186

6810 Data/Internett kostnader 11 085 1 000 10 085

6860 Møter, kurs, oppdateringer ol. 40 394 40 000 394

6870 Sosiale tiltak 31 788 40 000 -8 212

7140 Reisekostnader 9 696 20 000 -10 304

7192 Dugnadshonorar 60 000 63 000 -3 000

7400 Kontigenter Norges Klatreforbund 0 7 500 -7 500

7410 Andre kontigenter 9 920 0 9 920

7430 Gaver/premier 5 894 25000 -19 106

7450 Alpin satsing 59 539 50 000 9 539

7440 Sørlandet Rock 0 0 0

7500 Forsikringer 4 413 5 000 -587

7710 Deltakeravgift/Påmeldingsavgift 126 3 000 -2 874

7720 Aktivitet 262 972 70000 192 972

7770 Omk bank gebyrer 1 140 1 000 140

7790 Andre kostnadter 0 0 0

7795 Utefelt - sparekonto 3 750 50 000 -46 250

0

Sum DriftsKostnader 714 236 622 200 92 036

0

Sum totale utgifter 898 039 697 200 200 839

0

457 891 -139 700 597 591

Finansposter

8040 Renteinntekter 1 613 1 613

8056 Påminnelseskontnader 84 84

8170 Renteutgifter/gebyrer 0 0

Sum finansinntekter -1 529 0 -1 529

Sum finansutgifter 0 0

459 420 -139 700 599 120

DRIFTSRESULTAT

ÅRSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP

DriftsInntekter 2022 20222022



Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Christianssand klatreklubb sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte og foreta 

regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har 

gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 

avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, 

og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er 

fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er 

av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 459 420,- og ved årsavslutning 2022 ble den frie egenkapitalen redusert 

med kr 37 146,- fra 891 611,- (2021) til 854 465 (2022). 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Leieavtalen med Kristiansand klatresenter / Klatreverket er ikke overholdt ihht det som står i avtalen og ved 

en endring av avtalen som annen innbetalingsrate eller utsettelse av leie, bør dette komme frem skriftlig og 

også vises behandlet i styrets protokoller.  

Inndeksregulering av leien slik det står i avtalen er, slik vi ser det, heller ikke blitt gjort.  

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt bemerker vi at det utbetales svært ofte av klatreklubbens 

midler til Klatreverket as og at hovedvekten av klatreaktiviteter også avholdes samme sted. Dette trenger 

ikke være et problem men styret bør ha i mente at klubbens midler bør benyttes på best mulig måte for 

medlemmene og at man bør avveie hver aktivitet med hva som er best og av mest interesse for klubbens 

medlemmene som førsteprioritet slik at hvor og når kommer i etterkant. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for l ytterligere  merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 



Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

Kristiansand 15. mars 2023  

 

 

Linett Eriksen Birkeland     Erling Andresen 

Leder       Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget         



Vedlegg 4 – Revisjonsberetning CKK 
 

Til  

Årsmøtet i Christianssand Klatreklubb, CCK 

 

Vi har revidert årsregnskapet for 2022 for Christianssand Klatreklubb i henhold til NIF 

regnskap- og revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin 

plikt til å sørge for oversiktlig registrering av dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 

samsvar med bestemmelsene. 

Konklusjon: Årsregnskapet viser et overskudd for 2022 på kr 459 420. 

Vi kan berømme styret som har jobbet iherdig med søknader og fått innvilget tilskudd for 

driften av klubben. 

 

Notat: 

- Oppføring av buldreveggen bør stå som eiendeler for årets regnskap. 

- Det er likevel noen punkter som må rettes opp i henhold til NIF regnskap- og 

revisjonsbestemmelser § 2-6 Årsregnskap med noter 

(4)    Alle i styret skal signere på regnskapet. 

(5e)  Antall medlemmer i klubben ved årsskiftet skal oppgis, f. eks som notat under 

 

Kristiansand, 15. mars 2023 

 

Anne Lene Fjeldavlie    Phuong Minh Huynh 

.......………...........………………...……………….             .......………...........………………...……………….              

 



 
 

 
 

VEDLEGG 5 

Strategi og handlingsplan for Christianssand Klatreklubb

 

CKK er klubben som tar deg til nye høyder – i god stil.  

Klubben skal være tilgjengelig for alle som vil klatre.  

Alle skal føle seg velkommen! 

Strategien inneholder noen målsetninger vi skal jobbe mot, en handlingsplan som konkretiserer hvordan 

vi skal jobbe mot disse målene, og en økonomidel som sier hvordan vi skal prioritere ressursene våre for å 

best mulig jobbe opp mot dette. Hele strategien evalueres med jevne mellomrom. 

MÅL 

Hva skal vi jobbe mot? 

STRATEGI 

Hvordan skal vi konkret jobbe mot målet? 

ØKONOMI 

Hvordan skal vi  

prioritere 

økonomisk? 

Klubben skal satse på klatring i alpint 

terreng. 

Dette innebærer å tilby arrangementer og kurs 

som er relevant til denne typen klatring.  
50 000,- 

Klubben skal satse på uteklatring.  Dette innebærer: utvikling av nye og vedlikehold 

av eksisterende klatrefelt, arrangering av 

klubbturer (helge- eller dagsturer) og diverse kurs 

(Sport 1, inne til ute osv.) 

50 000,- 

Våre motto:  

 STERK – smart trening, sterk mentalt og fysisk 

 SUNN LIVSSTIL – gode relasjoner, sunn ti lnærming til trening 

 SIKKER – metodesett, kursing, sikkerhet, trygg i sin rolle, trygghet i klubben 



 
 

 
 

Klubben skal satse på 

konkurranseaktivitet, som for 

eksempel cuper, stevner og jammer. 

Klubben skal samarbeide med relevante aktører 

for å bidra i arrangeringen, og støtte opp om de 

som deltar på konkurranser, gjennom å støtte 

deltakeravgift, reiseutgifter osv.  

Klubben skal videreutvikle konkurransegrupper i 

ulike aldere.  

20 000,- 

Klubben skal opprettholde den 

sosiale aktiviteten for å skape og 

bevare gode relasjoner innad i 

klubben, og bygge opp om et 

samlende klubbmiljø. Aktiviteten bør 

som hovedregel være lavterskel og 

ikke koste for mye å delta på. 

Basert på medlemsundersøkelsen gjennomført 

januar 2023 ønsker medlemmene seg: 

klubbklatring inne, ute og for ungdommer, 

julebord/nyttårsfest, sommeravslutning, 

ambassadørklatring, sosial kveld, foredrag og 

seminarer.  

50 000,- 

Klubben skal tilby relevante kurs som 

medlemmene ønsker.  

Klubben skal sørge for å arrangere relevante kurs. 

Basert på medlemsundersøkelsen ønsker 

medlemmene seg: tradklatrekurs, isklatrekurs, 

klatring i alpint terreng, teknikk-kurs, inne til ute, 

ruteskruerkurs, instruktørkurs.  

20 000,- 

Klubben skal støtte aktivitet som 

enkeltpersoner ønsker å sette i gang. 

Klubben skal verdsette ildsjeler og 

sette pris på frivillighet og 

dugnadsinnsats. 

Det må synliggjøres på nett hvordan man skal gå 

frem (en step-by-step plan) hvis man har en ide.  

 
50 000,- 

Klubben skal prioritere 

buldreanlegget sitt. 

Sørge for nye tak til buldreanlegget. Klubben skal 

opprettholde et godt samarbeid med Klatreverket 

som forvalter av buldreanlegget. 

70 000,- 

Sist revidert ved årsmøtet 23.mars 2023. 



Sak på årsmøtet til Christianssand klatreklubb 2023 

 

Christianssand Klatreklubb tar initiativ for en profesjonell konkurransesatsning på 

Sørlandet. 

 

Bakgrunn fra NKF: 

Klatring som konkurranseidrett er blitt svært populært både i Norge og internasjonalt. Det konkurreres i tre 

forskjellige disipliner; ledklatring, buldring og speedklatring. Klatring var en av de tre nye idrettene i OL i 2020. 

NKF ønsker å legge til rette for et godt konkurransetilbud lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Grunn: 

Christianssand Klatreklubb som en av de største klatreklubbene i Norge og den største på Sørlandet, 

tar et lokalt og regionalt lederansvar for konkurransesatsningen på Sørlandet og tar initiativ til å 

danne et kompetent trenerteam (gjerne med representanter fra alle sørlandsklubbene) som utvikler 

en strategi for utvikling av klatreutøvere som ønsker å satse gjennom egne satsningsgrupper. 

CKK tar det administrative leder- og koordineringsansvaret. 

Visjon:  

Med god rekruttering, stor bredde og profesjonell sportslig satsning i Sørlandsklubbene vil det innen 

3 år være utøvere fra Sørlandet på juniorlandslag og/eller landslag og innen 5 år vil vi ha utøvere som 

konkurrerer i toppen nasjonalt og representerer Norge i internasjonale konkurranser i en eller flere 

disipliner (led, buldring, speed og para).  

Intensjon: 

Alle barn og unge som ønsker å satse på klatring som konkurranseidrett skal ha mulighet til det og 

kan sikre seg en trygg, profesjonell og kompetent oppfølging gjennom sitt medlemskap i sin 

klatreklubb.  

Hvorfor er det viktig å ta et overordnet ansvar for konkurransesatsning tidlig i et lokalt og regionalt 

perspektiv? 

Klatring som idrett på et høyere nivå er det mange risikofaktorer (f.eks sjelett, muskler, 

spiseforstyrrelser og mental helse) spesielt for barn og unge i vekst og gjennom pubertet. Veiledning 

fra et kompetent trenerteam er viktig for å guide utøverne og deres foreldre for å kunne forebygge 

skader og helsefarlige situasjoner slik at idretten kan utøves på en sunn og trygg måte med gode 

verdier og stor grad av mestringsfølelse og klatreglede.  

Forankring fra klatremiljøet på Sørlandet: 

Etter å ha vært på 3 av Sørlandscupene denne sesongen hvor flere foreldre har henvendt seg til meg 

fra andre Sørlandsklubber (GAKK, MLK og Søgne) med gira barn så er det et sterkt ønske fra mange at 

CKK som en stor og ressurssterk klatreklubb kan ta et samlende ledende ansvar. 

Klatrehilsen 

Linett Eriksen Birkeland 
CKK-medlem 



Christiandssands Klatreklubb                                                 Budsjett 2023

KtoNr KontoNavn Budsjett  23 Regnskap  22

3110 Sponsor/Gaver 25 000 22 500

3220 Medlemskontigent 180 000 160 064

3310 Kiosk salg 10 000 10 722

3410 Tilskudd 291 500 281 931

3425 Paraklatring 477 000 512 000

3440 Grasrotandel, Norsk Tipping 10 000 8 312

3600 Buldrevegg 102 500 100 000

3675 Utleie utstyr 25 000 22 500

3900 Momskompensasjon 50 000 45 871

3930 Treningsinntekt 200 000 159 919

3940 Konkurranser 17 500 5 160

3945 Inntekt klatrekurs 20 000 25 312

3972 Salg effekter og profileringsklær 5 000 4 400

3990 Annet 5 000 -2 762

Sum DriftsInntekter 1 418 500 1 355 930

DriftsKostnader

4210 Kjøp av utstyr 100 000 123 387

4220 Profilering 60 000 59 020

4310 Varekjøp kiosk 2 000 1 396

Sumvarekjøp/utgifter 160 000 183 803

6310 Leie, div/utstyr 40 000 40 613

6550 Driftsmateriale/rep og vedlikehold 40 000 65 065

6710 Regnskapshonorar 20 000 17 601

6725 Honorar instruktører/trenere 140 000 89 925

6800 Kontorrekvisita 1 000 314

6810 Data/Internett kostnader 1 000 11 085

6860 Møter, kurs, oppdateringer ol. 40 000 40 394

6870 Sosiale tiltak 50 000 31 788

7140 Reisekostnader 48 000 9 696

7192 Honorar styrer og verv 60 000 60 000

7400 Kontigenter Norges Klatreforbund 10 000 0

7410 Andre kontigenter 0 9 920

7430 Gaver/premier 25 000 5 894

7450 Alpin satsing 50 000                  59 539

7440 Paraklatring 477 000 0

7500 Forsikringer 5 000 4 413

7710 Deltakeravgift/Påmeldingsavgift 20 000 126

7720 Aktivitet  barn og ungdomsgrupper 230 000 262 972

7740 Aktivitet voksne 50 000 0

7770 Omk bank gebyrer 1 500 1 140

7790 Andre kostnader 0 0

7795 Utefelt - sparekonto 50 000 3 750

Sum DriftsKostnader 1 358 500 714 236

Sum totale utgifter 1 518 500 898 039

-100 000 457 891

8040 Renteinntekter 1 613

8056 Påminnelseskontnader 84

8170 Renteutgifter/gebyrer 0

Sum finansinntekter -1 529

Sum finansutgifter 0

DRIFTSRESULTAT

BUDSJETT  CKK 2023

DriftsInntekter

2023 2022


