Klatregruppa, Ørnes Idrettslag.
Årsmelding
Årsmøte Ørneshallen 23. januar 2017
Klatregruppa tilbyr klatring for alle barn og voksne. Dette er en aktivitet som tilbys fra September til
Mai. Tilbudet er på to timer klatring hver mandag 20-22 og torsdag 19-21 og er preget av å ha det
morro i veggen, til det å trene mer konkret på teknikker og ferdigheter. Vi har begynt med en del
konkurranser internt i Ørnes klatregruppe med forskjellige poengskaler for vanskelighetsgrader på
løypene. Løypene er varierte og de letteste er på venstre siden mens de mer vanskelige er
konsentrert på midten. Dette er noe som er i endring utover året etterhvert som medlemmene vil
sette opp nye ruter. På sommeren blir det sporadiske samlinger ute i naturen etter været, der det blir
gjennomført buldring.
Styrets arbeid
Styret har bestått av Jon Inge Drevland, Jonas Hovde Pedersen og Kristine Halvorsen. Der Jon er leder
og har ledet klatregruppa siden 2014. Jonas har kommet inn som ny nestleder og Kristine som
syremedlem. Det har blitt gjennomført styremøter i
klatregruppa i 2016 og 2017.
Sakene på møtene har vært
•
•
•
•
•

Dugnads kapasitet
Brattkortkurs og instruktørkurs 31.1.16
Økonomi, regnskap og budsjett
Nytt utstyr
Klatreavgift

Gjennomførte dugnader 2015-2016
Vi tok del i Allidrettgruppa sitt opplegg med variert trening for de minste i uke 48, 49 og 50 i 2015,
der vi stilte med 4-6 sikrere på tre onsdagene fra kl 17-20. Det var tre forskjellige alderstrinn der
første og andre klasse var samlet mellom kl 17-18, tredje og fjerde klasse fra kl 18-19 og femte og
sjette klasse mellom kl 19-20. Dette var veldig populært blant ungene og de stortrivdes i veggen. Vi
fikk en liten boost i medlemsantallet etter dette og de andre aktivitetene vi har vært med på.
Vi har deltatt som vakter også på konserten som ble gjennomført i hallen 1 august 2015 og romjula
2015.
Åpent hus har også blitt gjennomført ilag med kulturkontoret 24 april 2015, 12 februar 2016, 18 mars
2016, 11 november 2016, 25 november 2016, 27 januar 2017 og 31 mars 2017. Der klatregruppa
stilte med 8-10 sikrere mellom kl 18-20.
Høy puls var vi en del av også i 2015 og 2016. Dette er noe som ble arrangert 18-19 april 2015 og 2324 april 2016 og 15-16 oktober 2016, for unge mellom 13-19 år

Brattkortkurs og Instruktørkurs 30-31.jan 2016
30-31 mars 2016 ble det arrangert brattkortkurs og instruktørkurs i hallen gratis. Vi har som mål å
legge oss lavt på brattkort avgiften for å øke medleminterressen. Målet er også at det skal bli lettere
for foreldre å komme å være sikrere. Klatring krever mange som har brattkort som kan stille opp, for
det krever en sikrer pr klatrer.
Det ble også arrangert brattkortkurs i November, Desember 2016 og Januar 2017 . Kursene blir holdt
på vanlige treningsdager, torsdag og fredag og det er bare å møte opp.
Økonomi, regnskap og budsjett
Det var ønskelig fra vår side å øke inntektene med ca 6000 i 2015/16 for å ha mulighet til å kjøpe inn
nytt utstyr slik som sko og tau. Dette er kommet i boks å det blir sett på bestilling av nye sko/tau
utover våren 2017. I tillegg er det ønskelig å kjøpe nye tak iløpet av året.
Klatreavgift
Avgift til klatregruppa er på kr 150 for enkelt person og 250 for familie pr sesong. Sesongen går fra
Sept-Mai. De som kommer for å bare sikre får være der gratis. Vi setter stor pris på hjelp fra
publikum som har mulighet til å hjelpe.

