
RHKK – Årsberetning 2021 
 

 

side 1 
 

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 
• Thomas Christoffersen (Hyggen) - styremedlem 

 
• Marius Brekka (Spikkestad) – vara 

 
Valgkomiteen har bestått av: 

• Harald Bakken (leder) 
• Jan Fredrik Eriksen 

 
Kontrollutvalget har bestått av: 

• Ørjan Stenberg 
• Maria Algers Bakken 
• Geir Erichsrud 

 
Styret har avholdt 7 styremøter i 2021. 
 

Medlemmer 
Pr 31.12.2021 hadde klubben 271 medlemmer. Det er en økning på 9 medlemmer. Disse er 
fordelt som følger (2020-tall i parentes): 
 

• 150 gutter/menn (138, opp 9 %) 
• 121 jenter/kvinner (124, ned 2 %) 

 
• 48 barn (0-12 år) (50, ned 4 %) 
• 55 ungdom (13-19 år) (63, ned 13 %) 
• 168 voksne (20+ år) (149, opp 13 %) 
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Økonomi 
Klubben har i 2021 hatt NOK 122 751 i inntekt og NOK 94 292 i kostnader. 
 
Resultatet for 2021 er på NOK 29 488. 
 
Inntektene kommer fra offentlige og andre tilskudd samt fra medlemskontingenter, 
treningsavgifter (barne- og ungdomsgrupper) og kursvirksomhet.  
De største utgiftene i 2021 har vært to selvsikringsenheter (TruBlue).  Disse er installert i 
klatreveggen på Røykenbadet. 
 
Klubben har opparbeidet seg et godt økonomisk grunnlag. Saldo på bankkonto ved årsskiftet 
var NOK 348 716. 
 
For å gi barn/unge et bedre tilbud siden koronaepidemien på mange måter har gjort det 
vanskelig å opprettholde det normale tilbudet fra klubben, vedtok styret i sak 2021/22 (29. 
september 2021) å dekke ordinær inngangsbillett for alle barn/unge under 18 år som er 
medlemmer av klubben som et prøveprosjekt fram til årsskiftet 2021/22. I løpet av denne 
prøveperioden har tilbudet blitt benyttet 69 ganger. På bakgrunn av dette resultatet har 
styret også vedtatt å forlenge tilbudet fram til sommeren 2022. 
 
For også å øke aktiviteten på klubbkveldene har styret vedtatt å dekke ordinær 
inngangsbillett for klubbens medlemmer på disse kveldene. 

Aktiviteter 
I 2021 har klubbens aktivitet vært sterkt preget av koronapandemien. 
 
Våren 2021 var det ikke mulig å gjennomføre kurs og grupper. Høsten 2021 var det 
treningsgruppe for barn. Pga. mangel på instruktører har ikke klubben klart å arrangere 
treningsgruppe for ungdom.  
 
Det ble avholdt to topptaukurs (samarbeid med Røykenbadet) høsten 2021.  
 
KlubbKlatring ble startet opp i oktober. Gjennomføres første onsdag i hver måned unntatt 
juli.  
 
Ellers ble det ikke avholdt noen kurs eller andre aktiviteter i klubbens regi. 

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

 
I mai 2021 ble to TruBlue autosikringsenheter montert i klatreveggen. 
 
Det har i løpet av 2021 vært store begrensninger på aktiviteten i veggen 
grunnet den pågående pandemien. Klatresenteret har vært stengt i deler av 
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perioden, og treningsgrupper og kurs har vært avlyst. Dette har påvirket 
fornyingen av ruter og buldre i negativ retning. Det har kun vært skrudd 
enkeltbuldre og ruter i løpet av virksomhetsåret 2021. 
 
Veggruppa planla å fornye ruter høsthalvåret 2021. Etter avtale med 
Røykenbadet ble dette utsatt til februar 2022. 
 

Feltgruppa Kristen Reagan, Harald Bakken, Thomas Christoffersen og Einar Morland 
 
Det har vært videreutvikling på mange av feltene i Røyken og Hurum, og da 
spesielt i Hyggen. 
 

• Et av feltene det har skjedd mye på i 2021 er Kinnartangen. Det ble 
gjennomført en stor dugnad i Kinnartangrenna, der det har blitt 
ryddet mye kratt. Videre er det åpnet tre nye sektorer på 
Kinnartangen. På "Fjordveggen" er det foreløpig etablert ca. 15 ruter 
og prosjekter. På "Ummagumma" er det etablert 10 ruter, og på 
"Meddle" er det etablert tre ruter. På sektor "The Final Cut" er det 
etablert 6 nye ruter, og på "A Saucerful of Secrets" er det to nye 
ruter.   
 

• Et annet nytt felt, som er under utvikling, er "Svartberget". Der er 
det foreløpig etablert 18 ruter/prosjekter. 
 

• På Hyggen Vest er det etablert 14 nye ruter. 
 

• Mellomveggen fikk 6 nye ruter. 
 

• Fire nye på Gamlefeltet i Hyggen. 
 

• Hyggenskogen fikk en ny rute. 
 

Parkerings-
utvalget 

Thomas Christoffersen, Maria A. Bakken, Martin Pedersen, Einar Morland 
 
På RHKK årsmøtet 2020 ble det nedsatt et parkeringsutvalg som skulle se på 
forbedring av parkeringsmulighetene for klatrefeltene i Hyggen. Mandatet 
til utvalget er å finne varige parkeringsløsninger som både grunneiere, 
klatrere og lokalbefolkning i Hyggen kan leve med.  
 
I løpet av 2021 har utvalget gjennomført befaring med to grunneiere på de 
største feltene i Hyggen. Det er identifisert et jorde langs Allegodtveien som 
kan fungere som parkering. Dette jordet har dessverre begrensingen at det 
kun vil kunne bli benyttet når jordet er tørt. Arbeidet med å finne 
parkeringsplasser vil dermed fortsette, ettersom feltene er veldig populære 
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tidlig på våren.  
 
Det ble avklart med grunneier og kommune at den eksisterende 
parkeringsplassen skal overtas av kommunen, og at den skal skiltes med 
maks 48 timer parkering. Dette vil sikre at parkeringsplassen kan benyttes 
til utfartsparkering/korttidsparkering i sin helhet.  
 
Utvalget har gjennomført møter med NKF, som stiller seg positive til RHKKs 
initiativ. Gjennom dialogen med NKF kom ideen om tilrettelegging for 
paraklatring frem, og muligheten for å etablere noen HC-parkeringsplasser 
nærmest mulig Mellomveggen. I etterkant av dette har utvalget 
gjennomført møter med paraklatremiljøet, og befaring med NKF sin 
paraklatrerepresentant. Paraklatremiljøet ved NKF stiller seg også positive 
til initiativet fra RHKK.  
 
RHKK henvendte seg i januar 2022 til Asker kommune med et formelt brev. 
RHKK formidlet ønske om å tilrettelegge for parkering, paraklatring, samt 
ønske om å tilrettelegge for blant annet søppelhåndtering ved de mest 
populære feltene. I etterkant av dette har utvalget hatt oppstartsmøte med 
Asker kommune og Asker Idrettsråd, der dialogen videre er startet.  
 
Utvalget har positiv innstilling til det videre arbeidet, og tro på at vi kan 
finne gode løsninger. 
 

  
 
/Styret, februar 2022 
 


