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Klubbens tillitsvalgte 
Styret har bestått av: 

• Einar Morland (Klokkarstua) – leder 
• Klemet Store (Spikkestad) – nestleder 

 
• Helle Kleivi Sjåvåg (Røyken) – styremedlem og kasserer 
• Asbjørn Andersen (Hyggen) – styremedlem 
• Kristen Reagan (Hyggen) – styremedlem 
• Lise Katrine Jepsen Trangsrud (Drammen) – styremedlem 
• Aina C. Hole (Røyken) – styremedlem 

 
• Anders Pfeffer Gjengedal (Røyken) – vara 

 
Valgkomiteen har bestått av: 

• Magnus Grønås Sjaavik (leder) 
• Harald Bakken 
• Petter Nossen 

 
Kontrollutvalget har bestått av: 

• Ørjan Stenberg 
• Maria Algers Bakken 
• Geir Erichsrud 

 
Styret har avholdt 4 styremøter i 2020 eller 6 styremøter etter sist årsmøte. 
 

Medlemmer 
Pr 31.12.2020 hadde klubben 262 medlemmer. Det er tilsvarende som 2019 (265). 
 

• 138 gutter/menn 
• 124 jenter/kvinner 

 
• 50 barn (0-12 år) 
• 63 ungdom (13-19 år) 
• 149 voksne (20+ år) 
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Økonomi 
Klubben har i 2020 hatt NOK 100 108 i inntekt og NOK 92 339 i kostnader. 
 
Resultatet for 2020 er på NOK 8 702. 
 
Inntektene kommer fra offentlige og andre tilskudd samt fra medlemskontingenter, 
treningsavgifter (barne- og ungdomsgrupper) og kursvirksomhet.  
De største utgiftene i 2020 har vært utstyr til bolting ute, lønn til instruktører og kurs, bl.a. 
titanboltekurs. 
 
Klubben har opparbeidet seg et godt økonomisk grunnlag. Saldo på bankkonto ved årsskiftet 
var NOK 317 202. 
 

Aktiviteter 
I 2020 har klubbens aktivitet vært sterkt preget av koronapandemien. 
 
Barne- og ungdomsklatring startet i uke 3 og fortsatt til og med uke 11. Pga. nedstengingen 
av samfunnet 12. mars ble alle pågående og planlagte kurs våren 2020 innstilt. 
 
Fra midten av juni til slutten av august organiserte RHKK ukentlige faste treningsgrupper ved 
klatreveggen på Røykenbadet. Dette ble avløst av normal aktivitet (drop-in) i september.  
 
Det ble også arrangert en klatreettermiddag 13. august i Hyggen for ungdom. 
 
Barne- og ungdomsklatring startet uke 41. Pga. koronasituasjonen ble barne- og 
ungdomsklatringen innstilt fra uke 46 og ut året. 
 
Det er heller ikke avholdt noen andre kurs i klubbens regi i 2020, hverken innendørs eller 
ute. 
 

Komiteer 
Veggruppa Harald Bakken, Kristen Reagan, Thomas Christoffersen og Einar Morland 

• Onsdag 5/2 ble det laget mange nye ruter og buldere. Det ble også 
gjennomført en skruboogie torsdag 6/2 med 10 deltakere. 
 

• Onsdag 11/11 ble det også gjort en solid innsats med omlag 15 nye 
ruter. 
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Feltgruppa Kristen Reagan, Harald Bakken, Thomas Christoffersen og Einar Morland 
• Det er anskaffet en god del utstyr til feltgruppa i løpet av 2020, bl.a. 

motorsag, drill og bolter etc. 
 

• Flere av klubbens medlemmer deltok på et titanboltekurs påsken 2020 
på rampa Hyggen Vest. 
 

• Det er etablert mange nye ruter, både i eksisterende klatrefelt, men 
også i nye klatrefelt: 
 

o Hyggenskogen: Dette er et nytt klatrefelt og det er for øyeblikket 
5 ruter samt noen prosjekter, 
 

o Ny sektor på Kinnartangen: Tre lange ruter snart klare. Avventer 
fjellsikring før denne åpnes. 
 

o Omlag 20 nye ruter er etablert på rampa Hyggen Vest 
 

o På Mellomveggen ble flere ruter etablert, bl.a.  
Risset i Pølsa (8 nat) 
Til Kris fra Hyggen (8- bolt) 

  

Informasjon fra 2021 
RHKK har gått til innkjøp av 2 stk TruBlue som er plassert i klatreveggen på Røykenbadet. 
Røykenbadet dekker framtidige vedlikeholdskostnader. RHKK bidrar til periodisk kontroll av 
disse (halvårlig og årlig kontroll) samtidig med den veggsjekken som gjøres i dag. 
 
 
/Styret, mai 2021 
 


