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Hva er gjort så langt? 
 Prosjektgruppen består av Trygve Jonas Strømmen, Isabelle Pedersen og Richard 

Nergård 

 Som lokalitet ble både aulaen på skolen og polarhallen vurdert, valget falt på 

polarhallen pga. størrelse på veggen. 

 Det ble gjort undersøkt pris på klatreutstyr mm.  

 Målinger av veggen ble utført 2 ganger pga. feil ved første måling.  

 Opprettet kontakt med Norges Klatreforbund for å bli tatt opp i forbundet.  

 Opprettet kontakt med Thomas Ramberg i Alta klatreklubb for innspill og råd. 

 Det ble funnet fram til 3 selskaper som bygger klatrevegger for å få prisoverslag for 

klatrevegg i forskjellige størrelser. 

  Undersøkt hvor man kan søke på tilskudd til bygging av klatrevegg/klatreutstyr. 

(Tippemidler, søke hos diverse selskaper som støtter idrett opp imot ungdom, Norges 

klatreforbund (for utstyr), sparebankstiftelsen, gjensidigestiftelsen osv. 

 Snakket med diverse personer om interesse for drift som klatreledere og fått positive 

tilbakemeldinger fra blant annet:  Ola Giæver, Thomas Olsen, Phongsakorn Kumphan, 

Amanda Jørgensen, Mads Høyer og Trygve Jonas Strømmen. 

 Side 8 til 15 består av blant annet «Retningslinjer for klatrevegger», diverse krav til 

klatrekort mm., medlemsfordeler hos NKF, støtteordninger og forsikringer 

 Opprettet kontakt med Tjelmeland Friksjon, City Wall og Entre-Prises 

 

Hva må gjøres videre? 
 Få svar fra NKF angående søknaden om å bli tatt inn i forbundet. 

 Få prisantydning fra Citywall, Entre-Prises og Tjelmeland Friksjon for bygging av 

klatrevegg. 

 Søke om tillatelse fra kommunen til å bygge klatrevegg i Polarhallen. 

 Sette opp kostnads og finansieringsplan når man har fått prisantydning fra 

selskapene. 

 Gjøre nærmere undersøkelser på kostnad for klatreutstyr når man har fått 

prisantydningen fra selskapene, siden man da vet hva som blir å følge med 

klatreveggen av bolter, karabiner, v-anker osv. 

 Søke om spillemidler og tilskudd 
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Kostnadsoverslag utstyr  
Grovt prisoverslag for klatreutstyr: 

Utstyr Antall Pris 

pr. 

Sum Notat 

Klatreseler 

barn 

3 699 2097  

Hjelm barn 3 659 1977  

Klatretau 5 675 3375 samme for voksen og barn 

Klatreutstyr 

voksen 

8 3000 24000 sko, seler, kalk bag og taubrems 

Hjelm voksen 8 549 4392 Hjelmtype Skycrown 

Tråkarabin 8 199 1592 clipZ-W. Karabinhage til klatring 

Sikringsmatter 7 7150 50050 200cm x 150cm x 25 cm 

V-anker 10 499 4990 med Draco karabin 

Slynge 60 143 8580 Slynge til klatreveggen. Fastmontert slynge fra Rock 

Empire 

Bolter 1200 11 13200  

Klomutter 1200 3,5 4200  

TOTAL    118453  

Produsenter av klatrevegg: 
Tjelmeland Friksjon 

Tore Tjelmeland 

Tlf: 952 67 934 

Mail: post@tjelmelandfriksjon.com 

 

City Wall 

Tlf: +386 41 953 855 

Mail: info@citywall.si 

 

Entre-Prises 

Tlf: +33 4 76 08 53 76 

Mail: info@entre-prises.co 

mailto:post@tjelmelandfriksjon.com
mailto:info@citywall.si
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Klatrevegg: oppsett og mål 
 

 



4 
 

Retningslinjer for klatreanlegg og vegger 
De fleste store klatreanlegg som bygges i Norge skal kunne tilfredstille kravene fra klatrere 

på ulikt nivå, fra nybegynnere til toppklatrere. Hvor bratt veggen er, er den faktoren som i 

størst grad påvirker hvilken brukergruppe en vegg passer for. NKF vil anslagsvis anbefale 

følgende prosentvis fordeling av det totale veggarealet på ulike typer bratthet: 

 Mindre enn 90 grader (kun egnet for barn og funksjonshemmede) 

 90 grader (kun egnet for kurs, nybegynnere og oppvarming) ca 15-20% 

 100 grader (egnet for de fleste brukergrupper unntatt vanskelig konkurranseruter og 

klatrere på et høyt nivå) ca 25-30 % 

 110 grader (egnet for utøvere som har klatret 2 år og til nasjonale konkurranser) ca 

25-30% 

 120 grader (viderekomne og konkurranseruter) ca 10% 

 130 grader (viderekomne og konkurranseruter ca 5-10% 

 Enda brattere veggpartier og takoverheng ca 5 % 

Denne fordelingen er basert på erfaringer fra en rekke vegger I Norge. Erfaringene tilsier at 

en slik fordeling gjør det mulig å tilfredstille kravene fra alle brukerne. Dette forutsetter 

imidlertid at det totale arealet er relativt stort, gjerne over 300 kvadratmeter. I mindre 

klatreanlegg og ved bygging av klatrevegger vil man ofte måtte tilpasse veggens bratthet 

etter brukergruppene. Dette skyldes at hver seksjon av veggen bør være minst 2.5 meter 

bred og helst noe mer. Dersom man for eksempel bygger en vegg på 120 kvadratmeter, 

eksempelvis 12 meter høy og 10 meter bred, så vil man få plass til 3 til 4 seksjoner 

(illustrasjon). Da er det problematisk å få plass til alle de vinklene som er nevnt ovenfor. I de 

fleste tilfeller vil det beste alternativet være å kutte ut de minst og mest bratte vinklene. For 

eksempel kan man bygge en seksjon som er loddrett, en som er 10 grader overhengende, en 

som er 20 grader overhengende og en som er 30 grader overhengende. På en slik vegg vil 

nybegynnerne kunne utfolde seg på de to minst bratte seksjonene samtidig som 

viderekomne klatrerne kan trene på de to bratteste seksjonene. 

Vegger som bygges utelukkende med tanke på kursvirksomhet for barn og 

funksjonshemmede trenger ikke å ha partier som er brattere enn rundt 100 grader. For slike 

brukergrupper, kan det også være aktuelt å bygge et mindre areal som sva (det vil si mindre 

enn 90 grader bratt). 
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Sertifikat og klatrekort 
Klatreforbundet har en ordning med sertifikater for å øke sikkerheten ved sikring av 

tauklatrere innendørs. Kortene heter Topptaukort og Brattkort, Ledkort er det samme som 

Brattkort. Med Topptaukort har du lov til å sikre noen som klatrer på topptau, og med 

Brattkort kan du sikre både på topptau og på led. For å få kortene må man bestå en 

ferdighetsprøve der man utfører kameratsjekk og sikrer noen som klatrer. Kortene 

kvalifiserer ikke til å gi andre opplæring. 

Registrerting og pris 

For å bli registert med Brattkort eller Topptaukort må man betale et administrasjonsgebyr på 

200 kroner. Registrerig gjøres på brattkompetanse.no. Når man er registrert får man 

automatisk et kort i posten. Prisen på registrering av Brattkort er lik, uansett om man har 

Topptaukort fra før eller ikke. Hvis man har mistet et kort kan man bestille nytt 

på brattkompetanse.no/minside/sertifikat for 100 kroner. 

Røde Brattkort og Ledkort 

Grønne Brattkort og Ledkort er gyldige for all fremtid. Gamle røde Brattkort er ikke lenger 

gyldige, men de kan oppdateres til nye grønne Brattkort ved å sende et bilde av 

signatursiden av kortet til brattkort@klatring.no. Ledkortinnehavere som bestiller nytt kort 

på brattkompetanse.no får tilsendt Brattkort. 

Overgangsordning for lokale Topptaukort 

Lokale topptaukort som tilfredsstiller kravene til det nasjonale Topptaukortet, kan 

oppdateres mot et administrasjonsgebyr. Registrering av Topptaukort skjer 

på brattkompetanse.no. 

Foreløpig kan Topptaukort utstedt følgende steder oppgraderes til det nasjonale 

Topptaukortet: 

 Vulkan klatresenter, Oslo 

 Klatreverket, Oslo 

 Holmen klatresenter, Asker 

Man får nytt kort godkjent ved å kontakte utsteder av det lokale kortet, ved å bruke en 

klatreinstruktør som kan bekrefte kortet, eller ved å sende NKF et bilde av kort med signatur 

til brattkort@klatring.no. Dersom du er usikker på om topptaukortet ditt kan oppdateres bør 

du ta kontakt med utsteder. 

Aldersgrense 

Aldersgrensen på Brattkort og Topptaukort er 13 år. Barn mellom 13 og 18 år må 

vurderes  grundig og demonstrere tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt. De trenger 

også foresattes samtykke før de gis kort, noe som bekreftes ved at foresatte underskriver 

kortet. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Kort 

utstedt til personer under 18 år varer frem til de blir 18 år.  

http://www.brattkompetanse.no/
http://www.brattkompetanse.no/minside/sertifikat
http://www.brattkompetanse.no/minside/sertifikat
http://www.brattkompetanse.no/minside/sertifikat
http://www.brattkompetanse.no/
http://www.brattkompetanse.no/
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Etter dette må de bestille nytt kort som de underskriver selv. Etter fylte 18 år varer kort evig 

og behøver ikke fornyes, men i dette ligger det en forpliktelse for innehaveren til å sørge for 

at hen holder kunnskapen ved like. Er man ute av trening må man skaffe seg opplæring.Kort 

kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av 

NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. 

Krav til prøver, sensor og vegger 

NKF har utarbeidet egne krav til prøvene. Sensorer skal være NF eller NKF godkjent 

klatreinstruktør eller Trener. Det er opp til klatreinstruktøren på stedet å vurdere om veggen 

er trygg og egnet til å utføre prøver på.  

Krav til taubremser og holdning til aktive taubremser 

NKF anbefaler bruk av tradisjonell tubebrems til prøven, slik som det er i dag, men gir rom 

for bruk av assisterende taubremser i spesielle tilfeller. 

Strykfeil 

NKF har utarbeidet et eget dokument som beskriver hvilke feil som fører til umiddelbart 

stryk, feil som fører til stryk hvis det er flere av dem, og feil som bør påpekes men som ikke i 

seg selv fører til stryk. 

 Kontingent for klubber tilsluttet NKF 
 Inntill Tinget 2006 hadde ikke Norges klatreforbund medlemskontingent for sine 

medlemsklubber. I 2006 ble det bestemt at klubbene skal betale kontingent til NKF. Faktura 

for kontingenten blir sendt ut i mai/juni per epost, eller per brev om vi ikke har kontakt-

epost til klubben. Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for 

foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent 

for dette året. 

Medlemskontingent fra og med 2017 

På Tinget 2016 ble det lagt frem forslag på medlemskontingent fra redaksjonskomiteen: 

"Basert på idrettsregistreringen betaler klatreklubbene kontingent på bakgrunn av hodepris 

og medlemstallet. 20,- per medlem, med virkning fra idrettsregistreringen 2017." Forslaget 

ble vedtatt og er gyldig fra og med 2017. 

Bakgrunn for etablering av medlemskontingent fra referatet fra Tinget 2006: 

Grunn til kontingent er at NKF dei siste åra har gitt mykje tilbake til klubbane i form av 

klubbutviklingstiltak. Fleire og fleire klubbar har kome til og dei nye klubbane treng god 

oppfølging frå forbundet. Etablerte klubbar treng og oppfølging. Å oppretthalde eit godt 

apparat, eit velfungerande forbund kostar peng. I dag mottar NKF midlar over 

statsbudsjettet, rammetilskot, midlar frå speleautomatar og diverse prosjektmidlar. Omtrent 

alle midlane NKF mottar er øyremerka og er ikkje frie midlar. NKF ønskjer å gjere om noko av 

midlane til frie midlar og kan dette ved å ta medlemskontingent, la denne gå tilbake til 

klubbane og gjere rammetilskotet meir fritt. Alle midlane NKF får i dag er og usikre midlar, 

det å få på plass ein medlemskontingent vil bety ei sikker inntektskjelde kvart år. 
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Medlemsfordeler  
Som medlemsklubb i Norges Klatreforbund (NKF) vil dere bli en del av den organiserte 

klatringen i Norge, og får ta del i de mulighetene og fordelene det fører med seg. 

Dere vil blant annet få: 

 Løpende informasjon fra NKF av interesse for medlemsklubber og klatrere 

 Deltakelse i Norges Cup-turneringer og Norgesmesterskap 

 Mulighet til å arrangere Norges Cup-konkurranser 

 Søke voksenopplæringsmidler i forbindelse med kurs 

 Søke om midler fra NKF 

 Delta på forbundets instruktørkurs 

 Søke spillemidler til utstyr 

 Delta med tale, forslags- og stemmerett på Forbundstinget 

 Motta Lokale aktivitetsmidler (LAM), som er en grunnstøtte til medlemsbaserte 

lokallag og foreninger 

 Mulighet til å søke på andre støtteordninger fra Norges Idrettsforbund 

 Hjelp til klubbutvikling 

  

 

Andre rabattordninger 

Thon hotel 

Bruk passord TH87830 og Norges klatreforbund som firma 

SAS Sportsreiser  

Oppgi NKFs CMP-kode - KLAT999 - for å få billigere priser og bedre vilkår på dine 

sportsreiser. 

Herz Leiebil  

Norges Klatreforbund har inngått avtale med Hertz for billigere billeige. 

Kode for leie er CDP 582948. 

  

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://klatring.no/Klubb/Midlertilaktivitet/tabid/5197/Default.aspx
http://klatring.no/Utdanning/Kurskalender2017/tabid/6990/Default.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://www.klatring.no/LinkClick.aspx?link=5201&tabid=5211
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://klatring.no/Klubb/Klubbutvikling/tabid/5206/Default.aspx
http://www.thonhotels.no/logg-inn/
http://www.thonhotels.no/logg-inn/
https://www.sas.no/bedriftsprogram/sportsreiser/
https://www.hertz.no/rentacar/reservation/
https://www.hertz.no/rentacar/reservation/
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Forsikringer 
Her kommer informasjon om hvilke forsikringer klubber og utøvere bør skaffe seg og hvilke 

de er dekt av gjennom å være medlem av NKF. 

 

NIFs barneidrettsforsikring 

Som medlem av NIF er NKF og alle klubber som hører under NKF dekt av Gjensidiges 

Barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er 

medlem av en klubb tilknyttet NKF eller som er med på aktivitet arrangert av en klubb. Barn 

som ikke er medlem av lag/klubb, som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er 

også forsikret gjennom samme forsikring. 

Trykk her for å lese mer om forsikringen. 

Underslagsforsikring 

Alle idrettslag som tilhører NIF er pålagt å ha en underslagsforsikring gjennom NIFs lovverk. 

Klatreklubber som tilhører NKF er også underlagt NIFs lovverk. Forsikringen kan begrense 

klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare 

handlinger. 

Ansvarsforsikring 

NKF er dekt av arrangøransvarsforsikring gjennom Gjensidige. Dette omfatter alle aktiviteter 

NKF arrangerer eller er medarrangør på. Dette gjelder IKKE aktiviteter som klubber under 

NKF arrangerer selv, selv om klubben har mottatt støtte fra NKF. Vi anbefaler alle klubber å 

tegne sin egen ansvarsforsikring for klubbaktivitet. 

Ulykkesforsikring 

Barn er dekt av NIFs barneidrettsforsikring til den datoen de fyller 13 år. Alle andre 

medlemmer må sørge for egen ulykkesforsikring, enten det er klubben som dekker den eller 

den enkelte person. 

Styreansvarsforsikring 

Et styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Med en 

styreansvarforsikring begrenser dere styremedlemmenes økonomiske tap. 

Anbefalninger og forsikringspakker 

På NIFs klubbsider kan dere lese mer om forsikringer idrettslag er anbefalt og pålagt å ha. 

Der finner dere også en oversikt over forsikringsselskap som har utarbeidet egne 

forsikringspakker for idrettslag. Trykk her for å komme til NIFs forsikringssider for klubb. 

  

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
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Om ordningen - spillemidler utstyr 
Retningslinjene er som følger: 

 Klatreklubber og klatregrupper som er medlem av NKF kan søke. 

 Maksimalt tilskudd er 1/3 av veiledende utsalgspris, opp til et tilskudd på 100.000 

kroner. Minste tilskudd det kan søkes om er 3000 kroner. 

 Tilskudd gis ikke til utstyr som faller inn under eksisterende tilskuddsordninger* 

 I tråd med statens og NIFs idrettspolitiske målsettinger, skal utstyr til aktiviteter for 

barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. Hensynet til funksjonshemmede skal 

ivaretas. 

 Tilskudd gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. 

 Tilskudd gis ikke til driftsutstyr og personlig utstyr. 

 Tilskudd gis ikke til å dekke utgifter på allerede innkjøpt utstyr eller til 

montering/klargjøring av utstyr. 

 Tilskudd gis utgangspunktet ikke til brukt utstyr, men om utstyret har en 

dokumentert lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt, kan det likevel åpnes 

for å gi tilskudd. Brukt utstyr skal ha en minste tilskuddsgrense på kr 50.000,-. 

* KKD 2004: Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

2004. 

  

Disse blir prioritert i første rekke: 

 Klubber som satser på barne- og ungdomsgrupper 

 Klubbar som satser på funksjonshemmede 

 Klubber i nyetableringsfasen 

 Klubber som er små og klubber som har dårlig økonomi bla.a. på grunn av dyr 

halleige 
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Dette utstyret er stønadsberettiget fra NIF og NKF: 

 Klatreseler 

 Klatresko 

 Klatretau 

 Matter 

 Hjelmer 

 Sikringsutstyr 

 Bolter til etablering / rebolting av ruter for nybegynnere 

 Klatregrep 

 

I 2011 fikk NKF 424.900, - til fordeling på de 32 klatreklubbene som hadde søkt innen fristen. 

I 2012 fikk NKF 535.400, - til fordeling på de 41 klatreklubbene som hadde søkt innen fristen. 

 

I 2013 fikk NKF 720.300, - til fordeling på de 33 klatreklubbene som hadde søkt innen fristen. 

Søknadsprosessen: 

Klatreklubber søker direkte til Klatreforbundet via www.klubbenonline.no. 

Klatreforbundet gjør så en prioritering av mottatte søknader og oversender en innstilling til 

fordeling av midlene til NIF. NIF foretar den endelige innstilling til fordeling til de ulike 

særforbundene . 

NB: Midlene utbetales til lagene etter at særforbundet/idrettskretsen har mottatt 

kjøpskvittering. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubbenonline.no/


11 
 

Andre støtteordninger 
Her er en oversikt over andre midler klubber kan søke om til støtte. Om dere har tips til 

andre aktuelle søknadsordninger som ikke er listet opp her, vil vi gjerne høre om det! Send 

mail til Nina på nina@klatring.no. 

 

Støtte- og tilskuddsordninger gjennom NIF.  

Her finner dere informasjon om støtteordninger som blant annet Lokale aktivitetsmidler, 

Spillemidler til utstyr og Voksenopplæringsmidler, med datoer for 2017! 

  

Momskompensasjon gjennom NIF. 

  

Anlegg: Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Informasjon om planlegging og gjennomføring. 

  

Prinsesse Märtha Louises Fond. 

Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, 

og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de 

midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.  

  

Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak. 

Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til 

integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter 

inkludert fysisk aktivitet. Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til 

tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at 

mennesker med fysisk funksjonshemning får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkludert 

fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom 

prioriteres. 

  

Sparebankstiftelsen. 

Sparebankstiftelsen vil støtte prosjekter som skaper gode møteplasser i nærmiljøet, med mål 

om å øke det lokale samholdet. De støtter også prosjekter som legger til rette for økt fysisk 

aktivitet blant barn og unge. 

  

 

mailto:nina@klatring.no
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/her-er-stotteordningene-ditt-idrettslag-ma-fa-med-seg-i-2017/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575&sek=27026
http://www.ssm.no/
https://www.sparebankstiftelsen.no/
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Fylkeskommuner og kommuner. 

Ta kontakt med din lokale fylkeskommune eller kommune for å høre om hvilke muligheter 

de tilbyr. Her kan man høre med både kultur og helse- og sosialavdelinger. 

Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl.. 

De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk 

støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den 

enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag. 

 

Legater og andre kilder. 

 

Extrastiftelsen. ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen 

frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og 

psykisk helse, mestring og livskvalitet. 

  

 

http://www.legatsiden.no/
https://www.extrastiftelsen.no/

