
Årsmelding Lofoten Tindeklubb 2021

Årsmøte 2021
Årsmøte 2021 ble avholdt på klubbhuset til KIL 18.mars med 18 medlemmer til stede.
Sittende styre som ble valgt på årsmøte:
Leder: Anne Marthe Limstrand
Nestleder: Charlotte Halkier-Sørensen
Kasserer: Martin Nicholls
Styremedlem: Magnus Mongstad
Styremedlem: Martine Limstrand
Styremedlem: Kristin Hynne
Ungdomsrepresentant: Marie Molaug
Møtende vara: Eline Øwre

Det nye styret gjennomførte 12 styremøter fra jan til desember. Alle referater fra styremøter
legges ut på nettsiden til klubben. Hovedfokuset har fortsatt 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. Noe har vært vanskelig i år også på grunn av koronasituasjonen. 

I tillegg ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 15.april med 24 medlemmer (6 fra styret) for
å vedta opptak av lån i forbindelse med utviding av klatreveggen.
 

Medlemstall
Lofoten Tindeklubb har hatt en stor økning i medlemsmassen i 2021 fra 342 medlemmer i
2020 til 472 medlemmer i 2021. 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:
Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total

Lofoten Tindeklubb Kvinner 2 32 51 64 99 248

 Menn 3 16 26 58 122 225

 Totalt      473

Klatrehallen
Det har vært stor aktivitet i klatrehallen i 2021. Hallen var stengt de to første ukene i januar
på grunn av koronapandemien. Høsten 2021 hadde 170 stk årskort i hallen. Alle sesongkort
bestilles nå via hjemmesiden og faktureres via Min Idrett, som gir LTK god oversikt over
hvem som har betalt for hva. 
Klubben har også i år 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 totalt registrerte i hallen i
2021: 6860 stk (jan-juli: 2456 stk og aug-des: 4404 stk).

I løpet av sommeren 2021 ble det bygd ny klatrevegg av Tjelmeland Friksjon på venstresiden
av porten og det ble satt opp Kilterboard. På den nye veggen er det 3 stk autobelay som har
gjort det svært enkelt for mange å klatre. Det har blitt kjøpt inn mange nye klatretak for å
oppgradere og fylle de nye veggene. Det ble leid inn ruteskruer fra Tromsø for å skru den
nye veggen. Det er bygd ny bod og utleieutstyret er flyttet i den nye boden. Det er kjøpt nye
tau til hallen.



Vi hadde åpning av nyveggen med kake og åpen dag for befolkningen i august, men det var
lite oppmøte. Mye annen aktivitet denne dagen i resten av bygda.

Åpningstidene har vært som før i vår: tirsdag 18-20, onsdag 18.30-21.30, torsdag 18 – 20,
lørdag 12-15 med organisert vakt, men fra høsten ble det også åpent på mandager fra
18.30-21.30 og søndager fra 18-21.
Det er ca 50 stk som har kode til hallen og er opplært i det nye systemet med låsing dermed
har hallen stort sett vært åpen fra klokka fire hver dag.
Charlotte har månedlig satt opp vaktlister, og det har til tider vært et problem at vaktene ikke
møter på vakta si. Vaktlistene ligger nå ute i kalendersystemet digitalt og her kan alle se når
hallen er åpen og hvem som er vakt.

Polarcup og konkurranser
Det ble ikke avholdt Polarcup i 2021.
LTK har vært representert på noen av de andre Polarcupene, men pga covid har det vært
flere avlysninger og mindre reising.
Ingen fra LTK har deltatt på nasjonale konkurranser i 2021.

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 i 2021 er det fortsatt uklart når prosjektet skal
realiseres og hvilke løsninger som velges.

Kurs
Det har blitt avholdt 6 brattkortkurs i 2021, tre før sommeren og tre på høsten. Til
sammen ca 60 deltakere. Det har vært ganske stor etterspørsel etter kurs, men på vårparten
opplevde man litt utfordringer med frafall av påmeldte rett før kurs.

Barne- og ungdomsklatringen
Det har vært to grupper med barneklatring på mandager mellom kl.18-20 med 13-14 barn på
hver gruppe. Ansvarlig har vært Kristin Hynne som før sommeren har hatt med seg Kristin
Vinter, Ane Baardsgaard, Benedicte Nashoug, Friederike Tochter, Guro Molaug og Mads
Hansen. Etter sommeren har hun hatt med seg Friederike Tochter, Lola Largo og Mathias
Eilertsen. Det har hele tiden vært venteliste på barneklatringen. 

Onsdager har det vært ungdomsklatring med 12-14 ungdommer. Trenere har vært Anne
Marthe Limstrand og Daniel Holden. Det kom mange nye ivrige klatrere fra barneklatringa inn
på ungdomsgruppa høsten 2021 og i oktober ble det satt opp ekstra trening på mandager fra
17-18 hvor Jan Erik Paulsen og Martine Limstrand er trenere.

Påmeldingen på gruppene er via hjemmesiden slik at LTK har oversikt over lister og
ventelister. 

Nettside
Klubbens oppdaterte nettside skal nå være ganske lett å bruke. I tillegg er klubbens side på
Facebook aktivt brukt som informasjon og andre kunngjøringer til klubbens medlemmer. 

Uteklatring
LTK har arrangert tre uteklatredager i løpet av 2021 med god respons.
Ungdomsklatringen hadde utetreninger når været var fint.



Det ble gjennomført en workshop i kameratredning i mai med 10 deltaker ute på Kalle. 
Klubben har laget en boltepolicy i Lofoten i samråd med Vest-Lofoten klatreklubb. 
I pinsa bidro LTK til å videreføre en lang tradisjon med å arrangerte pinsesamling på
Festvåg, 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. 

HMS
Klubben har brukt mye tid på å oppdatere og skrive HMS systemer for aktiviteter og
anlegget. I tillegg jobbes det med å kartlegge utefelt og bolting.

Klubbaktivitet diverse
● LTK har rabattavtale med VPG med 20 % rabatt for medlemmer ved bestilling på nett.
● LTK har kjøpt inn flere klubbgensere (250 kr) og t-skjorter (150 kr).
● Klubben fikk vist Reel Rock på Arbeideren i november med ca 60 deltakere. 
● Klubben deltok på digitalt klatreting i regi av Norges Klatreforbund i august.
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Styret Lofoten Tindeklubb


