
Årsmelding Lofoten Tindeklubb 2020 
 
Årsmøte 2020 
Årsmøte ble avholdt på Prestengbrygga 9.mars 2020 med 20 medlemmer til stede. 
Sittende styre som ble valgt på årsmøte: 
Leder: Anne Marthe Limstrand 
Nesteleder: Charlotte Halkier-Sørensen 
Kasserer: Martin Nicholls 
Styremedlem: Christian Koch – flyttet høst 2020 
Styremedlem: Jan Erik Paulsen 
Styremedlem: Kristin Hynne 
Ungdomsrepresentant: Sigrid Beddari Melå 
Møtende vara: Joakim Rolfsnes – flyttet høst 2020 
Jan Kristian Hilmo kom inn som en del av styret høst 2020 da to stk flyttet.  
 
Det nye styret gjennomførte 9 styremøter fra mars til desember. Alle referater fra styremøter 
legges ut på nettsiden til klubben. Hovedfokuset har vært å få bedre system og oversikt over 
økonomi og drift av klubben. Styret har ønsket mer aktivitet i klubbens regi med samlinger og 
temakvelder. Mye har vært vanskelig på grunn av koronasituasjonen.  
  
 
Medlemstall 
Lofoten Tindeklubb har hatt en stor økning i medlemsmassen i 2020 fra 275 medlemmer i 
2019 til 342 medlemmer i 2020. Årsaken skyldes sannsynligvis at klubben har vært strengere 
med å følge opp at alle som skal kjøpe årskort og være på barn- og ungdomsklatringen må 
være medlemmer. Fordelingen ser slik ut: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26-  Totalt 
Kvinner 2 23 42 43 68 178 
Menn 0 15 26 34 89 164 
Totalt      342 

 
Klatrehallen 
Det har vært stor aktivitet i klatrehallen i 2020. Hallen var stengt fra 12.mars til 4.mai på 
grunn av koronapandemien, men LTK kom raskt i gang med klatringen igjen, med åpning for 
gruppetrening mai 2020. Høsten 2020 kjøpte 125 stk årskort i hallen. Alle sesongkort 
bestilles nå via hjemmesiden og faktureres via Min Idrett, som gir LTK bedre oversikt over 
hvem som har betalt for hva.  
Klubben har hatt god inntjening i hallen og lagt mye penger tilbake i ruteskruing og tak. 
LTK begynte med registrering av alle klatrere i hallen høst 2020, og fra september til 
desember registrerte LTK 2848 klatrere. Det ble innført regel om max 30 stk i klatreområdet 
på grunn av korona.  
Det har blitt kjøpt inn en del nye klatretak for å oppgradere veggen, og Moonboardet er også 
oppgradert med nye serier. Tauene er byttet ut, og de gamle er gitt bort.  
Åpningstidene har vært som før: tirsdag 18-20, onsdag 19-21, torsdag 18 – 20, lørdag 12-15 
med organisert vakt, men det er ca 50 stk som har kode til hallen og dermed har hallen stort 
sett vært åpen fra fire hver dag. Charlotte har månedlig satt opp vaktlister, og det har til tider 
vært et problem at vaktene ikke møter på vakta si.  
 



Polarcup og konkurranser 
Det ble avholdt polarcup i Kong Øistein lørdag 24.oktober med ca 106 deltakere fra ulike 
klubber. Arrangementet var svært vellykket til tross for covid-19 restriksjoner. Stort oppmøte 
på dugnad før Polarcupen med vasking av tak. Spesielt fra folkehøgskolen. 
LTK har vært representert på noen av de andre Polarcupene, men pga covid har det vært 
flere avlysninger og mindre reising. 
Marie Molaug har vært LTKs representant i norgescupen i Tromsø, Stavanger og 
Haugesund, og Martine Limstrand deltok på NM i buldring på Lillehammer.  
Marie Molaug deltok på klatresamling for unge klatrere i Nord-Norge i Tromsø høst 2020.  
 
Ny klatrehall 
Våren 2020 vedtok kommunestyret i Vågan at det skal bygges ny, stor klatrehall i forbindelse 
med bygging av fotballhall på Stranda i Svolvær. Hallprosjektet ble imidlertid utsatt under 
budsjettforhandlingene høst 2020, og derfor er det uklart når prosjektet skal realiseres og 
hvilke løsninger som velges. 
 
Kurs 
Det har blitt avholdt 5 brattkortkurs i 2020 med fra 2-13 deltakere på kursene. Til sammen ca 
60 deltakere. Det har vært ganske stor etterspørsel etter kurs. All interesse meldes nå via 
hjemmesiden for å gi klubben bedre oversikt. Det ser ut som at mange av de som tar 
kursene fortsetter å klatre.  
I tillegg har instruktørene på barneklatringen hatt topptaukurs for foreldrene.  
 
Barne- og ungdomsklatringen 
Det har vært to grupper på barneklatring på mandager med 12-13 barn på hver gruppe. 
Ansvarlig har vært Kristin Hynne som har hatt med seg Kristin Vinter, Ane Baardsgaard, 
Benedicte Nashoug, Fortunas Tochter, Guro Molaug, Lola Large.  
Det har hele tiden vært venteliste på barneklatringen.  
Onsdager har det vært ungdomsklatring med 12-14 ungdommer. Trenere har vært Anne 
Marthe Limstrand, Daniel Holden og Sigrid Beddari Melå. 
Påmeldingen på gruppene er nå lagt via hjemmesiden slik at LTK har fått bedre oversikt over 
lister og ventelister.  
 
Nettside 
Jan Erik Paulsen og Einar Nøren har jobbet med nettsiden til klubben og gjort det lettere å 
finne informasjon om klubbens aktivitet. I tillegg er klubbens side på facebook aktivt brukt 
som informasjon om åpning av veggen og andre kunngjøringer til klubbens medlemmer.  
 
Uteklatring 
LTK prøvde å ha en felles uteklatredag i uka våren 2020. Det var ikke veldig god respons fra 
klubbens medlemmer, men 5-6 stk som har møtt.  
LTK har utviklet et nytt klatrefelt ved Skårungen utenfor Kabelvåg. Dette er et svafelt med 6-7 
ruter som er nybegynnervennlige. Ungdomsklatringen hadde noen utetreninger her og på 
Juniorveggen.  
Det ble gjennomført en workshop i kameratredning i mai med 10 deltaker ute på Kalle.  
Klubben har laget en boltepolicy i Lofoten i samråd me d Vest-Lofoten klatreklubb.  
I pinsa bidro LTK til å videreføre en lang tradisjon med å arrangerte pinsesamling på 
Gandalf, sammen med de andre klatreklubbene i nord. Det var bra oppmøte og fine forhold.  



Felles buldretur i september ble avlyst på grunn av dårlig vær.  
  
 
Klubbaktivitet diverse 

• Klubben har kjøpt ny Hilti borhammer til bruk for å bolte nye felt og rebolte gamle. 
Klubbens medlemmer kan låne denne ved å melde inn hva den skal brukes til. 

• LTK har fått på plass rabattavtale med VPG med 20 % rabatt for medlemmer ved 
bestilling på nett. Var ikke mulig å få til en avtale med lokale butikker, dessverre.  

• Det var planer om Kick-off for å fronte klatringa i oktober, men denne ble ikke 
gjennomført pga allerede mye aktivitet og stort press på veggen.   

• LTK har fått nye klubbgensere (250 kr) og t-skjorter (150 kr) høsten 2020. 
• Det var planer om filmkveld, buldrejam, og oftere medlemsmøter i 2020, men pga 

koronasituasjonen ble dette vanskelig å gjennomføre. Men klubben fikk vist Reel 
Rock på Arbeideren i november med ca 40 deltakere.  

• Anne Marthe Limstrand deltok på digitalt klatreting i regi av Norges Klatreforbund i 
august. 

 
 
 

Innstilling til nytt styre Lofoten Tindeklubb årsmøte 2021. 
 

Verv 2020,  
velges for: 

Gammelt styre På valg - 
kommentar 

Innstilling til nytt styre, 2021 

Leder, 2 år* Anne Marthe 
Limstrand, 2 år 

Nei Anne Marthe Limstrand 
(1 år igjen) 

Nestleder, 1 år* Charlotte Halkier, 1 år ja Charlotte Halkier 
(velges for 2 år) 

Kasserer, 1 år 
Forrige trakk seg 

Martin Nicholls ja Martin Nicholls 
(velges for 2 år) 

Styremedlem,2 år  Christian Koch flyttet 
 

Magnus Mongstad (ny) 
(velges for 2 år) 

Styremedlem, 2 år Jan Erik Paulsen nei Martine Limstrand (ny) 
(velges for 1 år) 

Styremedlem, 1 år Kristin Hynne ja Kristin Hynne 
(velges for 1 år) 

Ungdoms-representant, 
1 år 

Sigrid Beddari Melå ja Marie Molaug 
(velges for 1 år) 

Møtende Vara, 2 år Joakim Rolfsnes 
flyttet 

 
Eline Øwre (ny)  
(velges for 2 år) 

 

- På grunn av endringer underveis i 2020 og at halvparten skal være på valg neste år velges 
noen for 1 år og noen for 2 år.  

Valgkomiteen består av Eline Øwre, Jon Kristian Hilmo og Arne Max 

 
Valgkomite 2021 (2 stk – velges på årsmøte): 



Leder: Jan Erik Paulsen 

Medlem:  

Varamedlem:  

 


