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Medlemmer 
Pr 31.12.2018 hadde klubben 268 medlemmer.  
 
Oversikt: 

 2017 2018 

Totalt 259 268 

Gutter og menn 134 137 

Jenter og kvinner 125 131 

Barn (0-12 år) 72 68 

Ungdom (13-19 år) 52 63 

Voksne (20 +) 135 137 

 
 
 
 

Økonomi 
Klubben har i 2018 hatt 149 138 kr i inntekt og 69 092 kr i kostnader. Inntekter kommer fra 
offentlige tilskudd, samt fra medlemskontingenter, treningsavgifter for barne- og 
ungdomsgrupper og nybegynnerkurs. Den største utgiftsposten er kjøp av idrettsutstyr, 
hovedsakelig bolter og utstyr for bolting av sportsruter ute. Andre større utgiftsposter er 
forskjellige kurs for instruktører, jakker til instruktører og medlemskveld. 
 
Dette gir et resultat for 2018 på kr 80 215. 
 
Klubben har opparbeidet seg et godt økonomisk grunnlag. Saldo på bankkontoen var ved 
årsskiftet var kr. 164 025. 
 
 

  



Aktiviteter i 2018 
I “innesesong” har vi hatt nybegynnerkurs og ledkurs, treningsgrupper for barn- og ungdom 
og klubbklatring (hver onsdag).  
 
Om sommeren har vi gjennomført et Inne- til-ute-kurs og familieklatresamling ute.  
 
Vi har utdannet flere “Klatreleder Inne” og “Klatreinstruktør Sport“ og gjennomført 
førstehjelpskurs for instruktører.  
 
Vi har investert i drill og bolter til utendørs bruk og inngått skriftlig avtale med grunneier om 
klatrefeltutvikling i Hyggen.  
 
Vi utvidet til 2 ungdomsgrupper etter sommeren (for å ivareta alle som ville fortsette fra 
barnegruppa), og klubben inviterte alle ungdommene med til en ekstra trening på 
Klatreverket Drammen. Flere av ungdommene har representert RHKK i Østlandscup i 
klatring. 
 
Aktiviteter vår 

- 17. januar: Klubbkveld med pizza og foredrag (Classic Pizza) 
- Familieklatring tirsdager (4 ganger med instruktør) 
- Klubbkvelder m instruktør 5 ganger 
- Ungdomskurs 9 ganger. 12 deltakere 
- Topptaukurs 4 ganger 
- Ledkurs 2 ganger 
- Ledkurs for Røykenbadets personell (3 deltok) 
- Barnegrupper (en gruppe med og en gruppe uten foreldre) 8 ganger pr gruppe. 
- Utendørs avslutning for barnegruppene på Kinnartangen sektor “Oh, By the way” 
- Inne-til-ute kurs 
- Instruktørkurs Klatreleder Inne (4 personer fra RHKK) 
- Instruktørkurs “Instruktør 1 sport” - (1 person fra RHKK) 

 
Aktiviteter høst 

- 18. august. Klubbsamling familieklatring 
- Ungdomskurs (8.-10. klasse)  to grupper  12 personer, 10 ganger pr gruppe 
- 21. nov. Utflukt med ungdomsgruppene til Klatreverket i Drammen, trening sammen 

med “gira”-gruppa til DKK. 15 deltakere. 
- Klubbkvelder m instruktør 5 ganger. 
- Barnegruppe (4.-7. klasse) 10 ganger 
- 13. nov. Klatrekveld med Barnas Turlag (2 instruktører). Ca 18 barn deltok. 
- 14. nov. Førstehjelpskurs for instruktører 

 
 



Veggruppa 
Veggruppa har (hovedsakllig) bestått av Kristen Reagan og Harald Bakken. 

- Ruteskruing og buldreskruing gjennom hele året (flere andre har også bidratt!). 
- Vasking av klatretak. 
- Innkjøp av tak på vegne av Røykenbadet 
- Koordinering av ekstern ruteskruer (Runar Carlsen) før jul. 
- 2 kontroller av klatreveggen iht avtale med Røykenbadet (utført av bla Klemet, Helle 

og Jan Fredrik.) 
- Organisering av medlemsundersøkelse (Kristen). 

 

Andre styreaktiviteter: 
- Dialog med Drammen Klatreklubb om naturlige samarbeidsområder; herunder 

klatrefeltutvikling, trenerutdanning osv. 
- Planleggingsmøte med instruktørene 24. mai i Hyggen (for høstsemesteret) 
- Planlegging av aktiviteter vårsemesteret. 
- Administrasjon av kurs og grupper (foreldremøter, påmelding, fakturering) 
- Innkjøp og utdeling av klubb-T-shorter til alle deltakere på barn- og ungdomsgrupper. 
- Rekruttering av nye instruktører. 
- Dialog med Røykenbadet og oppfølging av avtaler (bla møte 4. juni). 
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