
RHKK - ÅRSBERETNING 2019  

  

Styret har bestått av:  

Maria Algers Bakken (Hyggen)- leder  

Klemet Store (Spikkestad) - nestleder  

 

Helle Sjåvåg (Røyken) – styremedlem og kasserer  

Asbjørn Andersen (Hyggen) – styremedlem  

Einar Morland (Klokkarstua)– styremedlem  

Jan Fredrik Bjørkheim (Spikkestad) –styremedlem 

Kristen Reagan (Hyggen) – styremedlem 

Aina C. Hole (Røyken) – styremedlem 

 

Anders Pfeffer Gjengedal (Røyken) - vara 

  

Valgkomiteen har bestått av: Geir Erichsrud (leder) og Magnus Grønås Sjaavik  

Revisorer har vært: Geir A. Granviken Ørjan Stenberg  

  

Styret har avholdt 4 møter i 2019 eller 4 møter etter sist årsmøte. 

 

Medlemmer 

Pr 31.12.2019 hadde klubben 265 medlemmer. Det er omtrent uendret i forhold til 2018 (268). 

 Oversikt fordelt på kjønn og alder:   

Gutter og menn: 143 / Jenter og kvinner: 122 

Barn (0-12 år): 61 / Ungdom (13-19 år) 63 / Voksne (20 +) 141 

  

  

  



Økonomi  

Klubben har i 2019 hatt 212 122 kr i inntekt og 52 604 kr i kostnader.  

Resultat for 2019 er på kr 160 445.  

Inntekter kommer fra offentlige og andre tilskudd, samt fra medlemskontingenter, treningsavgifter 

for barne- og ungdomsgrupper og kurs. De største utgiftspostene har i 2019 vært boltekurs, jakker til 

instruktører, og bevertning og premier til medlemskveld/Buldreboogie.  

Klubben har opparbeidet seg et godt økonomisk grunnlag. Saldo på bankkontoen ved årsskiftet var 

kr. 283 668.  

Aktiviteter 

I 2019 har klubben opprettholdt aktivitetsnivået inne på Røykenbadet fra året før. I tillegg har vi 

holdt Klatreleder-Inne kurs i egen regi for 4 nye instruktører, og satt inn et ekstra Voksne-med-barn-

kurs for å ta unna noe av forespørselen på barnegruppa.  

 Flere av våre barn/unge har representert RHKK i Østlandscup i klatring.  

Aktiviteter vår  

27. januar: Buldreboogie med medlemskveld (pizza og film). På formiddagen ble det arrangert skru-

dugnad/kurs med innleid ruteskruer. 19 barn og voksne deltok på den uhøytidelige konkurransen. 

Det ble premier til alle. 

Klubbkvelder med instruktør 7 ganger  

Klatregruppe barn 4.-7. klasse 12 ganger 

2 x Ungdomsgruppe 8.-10. klasse 12 ganger.  

Topptaukurs 3 ganger 

Ledkurs 1 gang 

 27-28. april: Inne-til-ute kurs  

Juni: Fellesklatring ute 3 ggr. Få deltakere. 

 

 Aktiviteter høst  

18.august. Klubbsamling ute – få deltakere (ustabilt vær) 

1. september Klatretårn på Røykenmila 

Oktober: Voksne-med-barn-kurs (4 ganger) 

26. oktober: Topptaukurs 

25-26. oktober: Instruktørkurs Klatreleder Inne (4 personer fra RHKK).  



10. November; Ledkurs 

10 ggr 2 Ungdomsgrupper (8.-10. klasse ) 

5 Klubbkvelder m instruktør 

10 ggr Barnegruppe (4.-7. klasse) 

 

Komiteer  

Veggruppa har bestått av Kristen Reagan, Harald Bakken, Thomas Christoffersen og Einar Morland. 

Ruteskruing og buldreskruing gjennom hele året, vasking av klatretak, Innkjøp av tak på vegne av 

Røykenbadet. Kontroller av klatreveggen er iht. avtale med Røykenbadet (utført av blant andre 

Klemet, Einar, Jan Fredrik.)   

Utvalg- retningslinjer for feltutvikling 

Utvalget ble nedsatt i etterkant av fjorårets møte for å utforme RHKK’s retningslinjer for etablering 

av utendørs klatreruter. Kristen Reagan har ledet utvalget som også har bestått av Harald Bakken og 

Einar Morland. Etter initiativ fra Kristen utviklet dette seg til et regionalt samarbeid med 5 andre 

klubber; Kolsås Klatreklubb, Drammen Klatreklubb, Fredrikstad Klatreklubb, Enebakk Klatreklubb og 

Lørenskog Klatreklubb. 

Styret sluttet seg til de nye regionale retningslinjene på styremøte 24. august. 

 

Annet 

Kurs og videreutdanning: 1 utdannet Trener 1 (Emil) og 5 utdannet Klatreleder Inne (hvorav 1 på 

ekstern kurs). 

Planleggingsmøter med instruktørene på Røykenbadet 16. januar, samt 24. mai og 27. nov i Hyggen. 

Innført kursadministrasjon i MinIdrett Kursmodul 

Evaluering av ulykke buldring (armbrudd) 

  

/Styret, februar 2020 


