
Referat fra styremøte LTK Torsdag 6.januar 2022
Til stede (på Teams): Charlotte, Martin, Kristin, Eline, Martine og Marie, Marthe.

Diverse. Hva har skjedd siden forrige styremøte:
- Antall registrert i klatrehallen: november: 1116 (176 vipps), desember 585 (104 vipps).

Totalt registrerte i hallen i 2021: 6860 (jan-juli: 2456, aug-des: 4404).
- Sendt ut faktura på medlemskontingent. En del som melder seg ut, men står med 456

medlemmer per 6.jan.
- Nye gensere og t-skjorter og singleter er kommet. Har bestilt klær for 50 000 kr. Få

solgt når vi har dugnad og treningsgrupper. Bygge en hems i nyboden?
- Eline har bestilt sponsorplakat på 1x1 meter hos LAS med alle sponsorer som har

bidratt i veggen. Mangler de som har gitt tilskudd fra fond. Marthe sender til Eline.

Sak 1: Hallen og organisering
Har vært mye kaos i jula.

- Ungdommer har gjort hærverk, og latt en annen nødutgang stå åpent.
- Eline har ikke fått til å bytte kode på døra. Marthe gjør et nytt forsøk, eventuelt ringer

Låsservice.
- Vaktene må få tydeligere beskjed om å sjekke at dører er låst og at folk er ute.
- Marthe prøver å pushe på for å få til et møte med alle leietakere i hallen og

kommunen.
- Martin kjøper to bukker til å henge kjetting på og lampe til inngang.

Sak 2: Nedskruing og Polarcup
- Magnus har kalt inn til dugnad for nedskruing fredag 14.jan og lørdag 15.jan. Leier to

lifter til å skru ned. Bruke høytrykkspyler til å vaske takene i garderobene.
- Magnus kjøper noen flere store bøtter til vasking.
- Ha mer fokus på HMS når vi skal skru ned og opp veggen. Sperre av områder.

Joakim
- Narvik klatreklubb ønsker å kjøpe gamle tak som vi ikke skal bruke. MÅ huske å få

dette ut når vi skrur ned veggen nå.
- Charlotte har ikke fått svar fra rutesetteren om når han kommer. Sjekker dette opp.
- Planlegger rutesettekurs på søndag, 7-8 stk på kurs?
- Vet ikke før den 14.jan om vi får arrangere Polarcup pga korona restriksjoner. Kan

kanskje uansett arrangere en lokal konkurranse?
- Premier? Kjøpe noe. Tau + kalk + slynger? Eline kan høre med sportsbutikkene.
- Bestille et par nye jug-serier fra VPG til Polarcup. Martine bestiller tak og noen

premier + 10 stk slynger til veggen og emaljunger .
- Tar stilling til resten av organisering av Polarcup når vi vet om vi kan gjennomføre.
- Hvis ikke kan vi lage et opplegg slik at alle våre klatrere kan gå rutene over en lengre

periode.
- Marthe snakker med Siss om støtte til Polarcup.

Sak 3: Vedlikehold av veggen
- Skal det byttes noen slynger i veggen? Bestille 10 stk slik at vi har liggende +

emaljunger.



- Bjarne og Joakim har tatt en inspeksjon av klatreveggen. Rapport kommer. Ser bra
ut, men bærer preg av at den er bygd i en tidlig fase i Tjelmelands byggeprosess. Litt
usikker på de to ytterste toppankerne (hornet) vil være godkjent etter dagens
standard på belastningstest.  Har lite dokumentasjon fra bygging av veggen.

- Kan eventuelt flytte toppankere til limtredragerne, men er litt komplisert. Dette må vi
ta stilling til.

- Har heller ikke fått dokumentasjon på nyveggen fra Tjelmeland.

Dato for nytt styremøte:
Tirsdag 1.februar klokka 19.00

Saker til neste styremøte:
- Infoskriv til skal ut til barne- og ungdomsklatring. Marthe og Kristin.
- Priser: Skal barn få klatre gratis med betalende voksen? Må være medlem?
- Sette dato for årsmøte
- Oversikt av alt som har søknadsfrister. Burde ha et årshjul.
- Brattkortkurs, hvor ofte?
- Ta kontakt med banken 68 grader nord om eventuelt om spons til nye prosjekter.

Hvilke prosjekter?
- Søke midler:
- https://stipendportalen.no/utlysing/4536 Aktivitet barn og unge. Frist 15.februar
- https://stipendportalen.no/utlysing/4532
-  

https://stipendportalen.no/utlysing/4536
https://stipendportalen.no/utlysing/4532

