
RHKK - ÅRSBERETNING 2017 

Styret har bestått av: 

Maria Algers Bakken (Hyggen)- leder 

Klemet Store (Spikkestad) - nestleder 

Helle Sjåvåg (Røyken) – styremedlem 1 (kasserer) 

Cecilia Håkonsen (Røyken) – styremedlem 2 

Laila Stenberg (Hyggen)– styremedlem 3 

Asbjørn Andersen (Hyggen) – styremedlem 4 

Einar Morland (Klokkarstua)– styremedlem 5 

Geir Erichsrud (Nærsnes) – varamedlem 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Agnes Trainer Olsen – leder 

Helga Ditmansen (Hyggen)– medlem 1 

Ingeborg Fønstelien (Hyggen) - medlem 2 

Kristen Reagan (Hyggen) - varamedlem 

 

Revisorer har vært: 

Geir A. Granviken 

Ørjan Stenberg 

 

Styret har avholdt 5 møter i 2017 eller 5 møter etter årsmøtet. 

 

Medlemmer 

Pr 31.12.2017 hadde klubben 259 medlemmer. Det er en økning fra 64 medlemmer i 2016. 

Gutter og menn: 134 

Jenter og kvinner: 125 

Barn (0-12 år): 72 

Ungdom (13-19 år): 52 

Voksne (20 +): 135 

199 bosatt i Røyken kommune, 55 i Hurum kommune. 

Økonomi 

Klubben har i 2017 hatt 107 856 kr i inntekt og 42 690 kr i kostnader. Inntekter kommer fra offentlige 
tilskudd, samt fra medlemskontingenter, treningsavgifter for barnegrupper og nybegynnerkurs. Den 



største utgiftsposten er kjøp av klatreutstyr for utendørs bruk. Det er også brukt penger på et 
instruktørkurs.  
 
Dette gir et resultat for 2017 på kr 65 166. 
 
Klubben har opparbeidet seg et godt økonomisk grunnlag. Saldo på bankkontoen var ved årsskriftet 
var kr. 69.672. 
 

Aktiviteter i 2017:  

Det har vært et intensivt første driftsår på Røykenbadet med organisering og gjennomføring av mange 

nye aktiviteter. Innsatsen har vært formidabel av våre instruktører. Etter åpningen av Røykenbadet i 

februar 2017 er det gjennomført 69 aktivitetstilfeller ledet av instruktører. I tillegg kommer 

klubbklatringer uten instruktør og kurs for instruktører. Det er lagt ned anslagsvis 230 intensive 

instruktørtimer, i tillegg kommer planlegging og forberedelser. Dette er i all hovedsak frivillig arbeid 

(mot gratis klatring og kursing) utført av 12 instruktører. Dette er fantastisk jobbet! 

Aktiviteter vår 

20. januar-16. mars prøvedrift av klatreveggen på Røykenbadet (prøveklatring/ruteskruing/kurs) 

28.-29. januar og 31. jan -1. feb. Instruktørkurs Klatreleder inne (9 personer) 

Klubbklatring onsdager i ”innesesong” (opphold mellom påske og høstferie). Instruktør til stede 

annenhver gang. Topptautester og Brattkorttester. 

Nybegynnerkurser vår (ca 18 deltakere) i samarbeid med Røykenbadet. 

Barnegrupper vår: 1-4. klasse, 7 tirsdager, og  5-7. klasse, 9 torsdager.  

Ungdomsklatring vår, 4 fredager, lite oppmøte. 

6. mai. Avslutning barnegruppe 1 på Hyggen Vest. Fikk prøve seg på klippeklatring og rappell. 

Fellesklatring med DKK i ”utesesong” (organisert av DKK, lite besøkt av RHKK-ere). 

Familieklatredag 18. juni på Hyggen Vest med 25 barn og voksne til stede. Blant de oppmøtte var 

familier fra Sætre, Spikkestad, Heggedal og Hyggen, i tillegg til klubbens styremedlemmer og 

instruktører med barn. 

 

Aktiviteter høst 

Gjesteopptreden på Hyggen IF’s 100-årsjubileum med klatretårn fra NKF. (Røykenmila 3. sept avlyst 

da tårnet utgikk på kort varsel). 

17. september: Instruktører fra klubben tilstede på ”Store badedagen”. Lite oppmøte i klatreveggen. 

4 onsdager i september: Allidrett for Hyggen IF 1.-3. klasse med 8 foreldre (6 nye topptaukort) og 26 

barn. Topptaukurs i forkant (4. sept). 

Barnegrupper: 9 ganger for hver av gruppene 1.-4. klasse og 4-7. klasse innledet av 1 foreldrekveld 

med opplæring i sikring. I tillegg en gruppe 4-7, klasse uten foreldre på torsdager. 

25. sept-23. okt: Ungdomskurs høst (4 x 1h15 min), stor suksess, forlenget med 4 nye tilfeller, totalt 8 

tilfeller denne høsten.  

Nybegynnerkurser høst 4 ganger i samarbeid med Røykenbadet (totalt 20 deltakere). 

11. des. Kurs i klatreteknikk for klubbens instruktører. Kursholder Runar Carlsen, 9 deltakere. 



 

Veggruppa 

Veggruppa har bestått av Kristen Reagan, Harald Bakken, Klemet Store og Geir Erichsrud. Her har 

særlig Kristen og Harald tatt initiativ og gjort en stor innsats. Einar Morland (i styret) har også laget en 

vedlikeholdsplan for veggen iht. avtale med Røykenbadet. 

Ruteskruing gjennom hele året (Kristian og Marianne, samt Johannes har også bidratt).  

Vasking av klatretak. 

2 kontroller av vegg (juni og november).  

Div uformelle møter og dialog med Røykenbadet. 

Innkjøp av tak og vaskemaskin bl. a. 

 

I tillegg har styret har jobbet med: 

Kommunikasjon med Røykenbadet angående drift og aktiviteter i anlegget, prissetting etc. Utforming 

og bearbeiding av skriftlig avtale (signert 29.6.2017). Flere møter i løpet av året. Senest evaluering av 

samarbeid 27. nov.  

Overgang til nytt system for medlemshåndtering (MinIdrett) 

Ordning for frivillig/lønnet instruksjon (goder eller timelønn) 

Opplæring av Røykenbadet's personell i kontroll av utleieutstyr og tau. 

Planleggingsmøte med instruktørene 30. mai i Hyggen (for høstsemesteret)  

Planleggingsmøte med instruktørene 30. november (for vårsemesteret 2018) på Røykenbadet. 

Administrasjon av kurs og grupper (påmelding, fakturering) 

Innkjøp av klatreutstyr til klubben. 

Klubbforsikring inklusiv instruktørforsikring, ansvarsforsikring og (obligatirisk) underslagsforsikring. 

Nettsiden rhkk.no, kalender 

Rutiner og HMS 

Organisering av kurs i klatreteknikk for instruktører. 

 

28.1.2018 

Styret 


