
STRATEGIDOKUMENT

Norges klatreforbund 2016–2018 (2020)
Vedtatt av klatretinget 16. april 2016

Norges klatreforbunds formål er å fremme klatresporten i Norge  
og  å representere den internasjonalt. NKF skal virke for en 
sikker og naturvennlig utvikling av klatresporten.
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NKFs formålsparagraf
Norges klatreforbunds formål er å fremme 
 klatresporten i Norge og å representere den 
 internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og 
naturvennlig utvikling av sporten. 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
 lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal  
bygge på grunnverdier som idrettsglede, felless-
kap, helse og ærlighet.

Hva visjonen betyr
Lav terskel: Vi skal arbeide for større bredde i 
klatresporten,medflereklatrereblantbarnog
ungeogfleresomstartermedklatringivoksen
alder.  
Vi skal arbeide for klatreklubber som er åpne for 
 grupper med særskilte behov og for aktiv integre-
ring.

Høye mål: Vi skal arbeide for at både forbundet 
selv og klatreklubbene blir lærende, modne og 
kompetente organisasjoner med velorganiserte 
tilbud,ogforatflereklatrerefåranledningtilånå
ambisiøse mål – i klatrevegger, på høye fjell og i 
konkurranser,  nasjonalt og internasjonalt.

NKFs verdier
Klatreglede: Vi verdsetter gleden ved bevegelse, 
 trening, lek, naturopplevelser og vennskap. Vi 
verd setter mestring på alle nivåer og klatreglede 
hele livet.

Ansvar: Vi tar ansvar for vår egen og andres sik-
kerhet. Vi tar ansvar for naturen og utøver sporløs 
ferdsel. Vi tar vare på klatringens historiske røtter, 
etikk og tradisjon. 

Inkludering: Vi er inkluderende og åpne. Vi deler  
av kunnskap og erfaringer. Vi lytter til hverandre.  
Vi skaper gode felleskap der alle som ønsker det, 
får mulighet til å klatre.

DEL 1 
VISJON OG VERDIER

NKF  1. VISJON OG VERDIER

NKFs visjon

«Lav terskel, 
høye mål»
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Hovedmål for NKF
NKF skal være en effektiv støtteorganisasjon 
for klatreklubbene og for utøvere på alle nivåer 
innenfor alle grener av klatresporten. 

NKF skal være en utviklingsorientert og lærende 
 organisasjon i sitt virke for klatresporten i Norge. 
NKF skal være i stand til å tilpasse seg til nye 
 utfordringer, økt medlemsmasse og bredere akti-
vitet.

Klubber 
Klatreklubbene står for det viktigste arbeidet 
for klatreres interesser. NKF skal arbeide for å 
tilføre klubbene ressurser i form av økonomi, 
 anlegg,  kompetanse og veiledning, slik at de 
kan gi et  attraktivt tilbud til alle klatrere, inklud-
ertbarn,unge,flerkulturelleogpersonermed
funksjonsnedsett elser. Sunn og sikker klatring 
skal fremmes gjennom å tilby gode HMS-verktøy 
og arbeide for en rein idrett. Frivillig arbeid skal 
være en bærebjelke i NKF.

Klatrere
NKF skal inspirere og stimulere klatrere uansett 
nivå og gren til å nå sine mål, gjennom å:
• fremme aktivitet gjennom informasjonstiltak, 

stipend- og støtteordninger, samlinger og 
andre arrangementer

• tilby trener- og instruktørutdanning på alle 
nivåer

• gi et samlende og utviklende konkurransetil-
bud

• arbeide nasjonalt og regionalt for et bedre  
anleggstilbud.

NKF skal kontinuerlig arbeide for bedret sikkerhet, 
for å unngå tap av liv og livskvalitet som følge 
av ulykker, og for å bidra til en sunn livsstil ved å 
unngå at prestasjonsutvikling og aktivitetstilbud 
går på bekostning av utøvernes helse.

Natur
NKFskalarbeideforåinspirerefleretilåklatre
utendørs, i pakt med tradisjonene for sporløs og 
naturvennlig ferdsel. Vi skal arbeide aktivt for å ta 
vare på mulighetene for buldring, is-, klippe- og 

DEL 2 
HOVEDMÅL

2. HOVEDMÅL  NKF  
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NKF  2. HOVEDMÅL

fjellklatring i urørt og støyfri natur. Bolting av nye 
klatrefelt skal skje i samsvar med NKFs retning-
slinjer for borebolter og faste forankringer, der 
naturhensyn og etiske hensyn inngår. Sammen 
med myndigheter og andre organisasjoner skal 
NKFjobbeforåsikreallemannsrettenogkonflikt-
fri atkomst til klatrefelt.

Samfunn
NKF skal, som idretts- og friluftsorganisasjon,  
engasjere seg i og for samfunnet med utgangs-

punkt i våre egne verdier. Vi skal arbeide for en 
åpen og inkluderende idrett, der flere kvinner 
og unge engasjerer seg i trener-, instruktør- og 
lederroller. Der det er naturlig, skal NKF aktivt 
bruke sin kompetanse til støtte for svake grupper i 
samfunnet, for å fremme helse, trivsel og integre-
ring. NKF skal arbeide for at størst mulig andel av 
idrettens ressurser går direkte til aktivitet, utøvere 
og anlegg. NKF skal holde en høy etisk  standard i 
all sin virksomhet.
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1  Organisasjonsutvikling

NKF skal til enhver tid ha en oppdatert 
organisasjons håndbok som beskriver ansvars- og 
arbeidsfordelingen mellom styret, komiteene og 
administrasjonen, og som dokumenterer fullmak-
ter, saksbehandlingsrutiner, avtaleverk, regle-
menter og andre, administrative rutiner.

NKF skal praktisere NIFs retningslinjer og be-
stemmelser, med spesiell oppmerksomhet mot 
NIFs  barnerettigheter og -bestemmelser, samt 
retnings linjene for ungdomsidrett. NKF skal til 
enhver tid ivareta sikkerheten gjennom gode 
HMS-verktøy for  
all vår aktivitet.

Organisasjons-, region- og klubbutvikling
Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprett-
holdes som en bærende kraft i klatreklubbene ved 
at:
• NKF aktivt engasjerer frivillige fra alle  

regioner i sitt eget arbeid gjennom styre,  
komiteer,  samlinger og andre tiltak, 

• alle klubber som trenger bistand fra NKF til  
organisering, utdanning og arrangementer  
skal få tilskudd eller oppfølging, 

• NKF ved behov gir klubbene råd, veiledning  
og støtte til å styrke sin administrative  
og økonomiske evne,

• alle nye klubber skal motta tilbud om å bli  
«Bedre klubb»1 .

Regionale kontakter skal bidra til bedre informa-
sjons  flyt og et tettere samarbeid mellom de enkel-
te klubbene og NKF. Klubbene skal kunne utnytte 
sine egne og NKFs ressurser og kompetanse 
bedre ved at:

1 Ny sertifiseringsordning fra NIF

DEL 3 
Resultatmål og arbeidsmål 
for aktivitetsområdene

3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE  NKF  
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• NKF gjennomfører en bedret regional organ-
isering og videreutvikler sitt regionale arbeid

• Norges klatreforbund i samarbeid med 
klatre klubbene utreder 1) behovet og 2) 
konsekvenser for et idrettspolitisk og/eller 
administrativt  
organ på regionalt nivå, slik at dette kan  
behandles på neste klatreting

• NKF arrangerer attraktive regionale leder-
møter de årene det ikke er klatreting.

Tjenesteyting
NKF skal legge til rette for klatreklubbene og 
gjøre hverdagen lettere for medlemmene ved at 
vi  samarbeider om å få mer ut av idrettens tilg-
jengelige ressurser. NKF skal yte ryddig, rask og 
god service  
til klubber ved at vi har: 
• kort saksbehandlingstid
• klare og kunngjorte kriterier for  

søknadsbehandling
• kunngjorte frister for søknader  

og saksbehandling
• brukervennlige maler og systemer  

for saksbehandling 
• mer offentlighet.

Finansiering
NKF har en god egenkapital, men utilstrekkelig 
langsiktigfinansieringforåopprettholdeaktivi-
tetsnivået på lengre sikt. Sikring av trygg, langsik-

tigfinansieringerensentraloppgave.NKFskal
for seg selv og for idretten generelt arbeide for en 
stabilogforutsigbarfinansieringsomermindre
avhengig av spillemidler.

NKF vil arbeide for gode og forutsigbare ram-
mevilkår for organisasjonen og aktivitetsutviklin-
gen gjennom å:
• fortsetteåsøkeeksternfinansieringtilulike

prosjekter
• jobbe aktivt for å få midler og kompetanse fra 

Olympiatoppen.

Markedsarbeid
NKF skal være en attraktiv samarbeidspartner for 
klubber, andre organisasjoner og kommersielle 
 aktører gjennom å:
• utvikle en markedsstrategi
• videreføre samarbeid med eksisterende 

aktører
• søke nye samarbeidspartnere, med grunnlag i 

enkartlagtmedlemsprofil
• etablere rutiner for å promotere utøvere og  

klatrekonkurranser
• utvikle nye samarbeidsprosjekter, særlig 

knyttet til sikkerhet og HMS.

NKF  3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE

Fo
to

: T
ho

r-
H

en
rik

 K
va

nd
ah

l



8

Informasjonsarbeid
NKFs store medlemsmasse gir forbundet en  
stemme utad med en viss tyngde. Denne stem-
men må brukes bevisst og ansvarlig for å fremme 
klatrernes interesser, og i pakt med NKFs verdier 
og samfunns ansvar.

Hovedmål, informasjon
Nettsidene på klatring.no skal være NKFs viktig-
ste informasjonskanal mot omverdenen. Dette 
er forbundets kanal ut mot klubbene, klubbenes 
medlemmer og andre aktører som trenger eller 
ønsker informasjon om NKFs virke og som NKF 
ønsker å nå. 
Resultatmål og prioriterte tiltak, informasjon

3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE  NKF  

1. Nye og revitaliserte nettsider for NKF, klatring.
no, skal gi brukerne mer relevant, målrettet, 
pålitelig og lett tilgjengelig informasjon. 
Tiltak: En forbedret, digital publiseringsplatt-
form skal gi bedre brukeropplevelser og mer 
effektiv informasjonsformidling.
Tiltak: Responsen og bruken av de nye nett-
sidene skal måles og være kjent for forbundet, 
som grunnlag for videre bruk og utvikling av 
nett sidene. 
Tiltak: Behovet for ressurser til redaktørfunk-
sjonen skal analyseres.

2. En ny kommunikasjonsstrategi for forbundet 
som utarbeides i løpet av tingperioden på 
grunnlag av en analyse av informasjonsbeho-
vene.  
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2  Breddeutvikling

Klubbenes arbeid er det viktigste redskapet for 
å realisere NKFs verdier: inkludering, ansvar og 
klatreglede for alle. Virkemidlene i dette arbei-
det er et bredt utdanningstilbud, samlinger for å 
utveksle kunnskap og inspirasjon, samt aktivitets-
fremmende tiltak for alle grupper klatrere – inklud-
ert barn, ungdom, mosjonister og personer med 
minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser.

Klatring har tradisjonelt vært en utendørsaktivitet 
med mange ulike disipliner. NKF skal arbeide 
for å overføre tradisjonelle verdier knyttet til godt 
håndverk og sporløs ferdsel til nye generasjoner. 

Hovedmål
1. NKF skal ha et godt og tilgjengelig utviklings-

tilbud til alle klubber slik at de får det som er 
nødvendig av bistand, veiledning, erfaringsut-
veksling og kompetanseheving for å oppnå en 
god klubbdrift og et allsidig aktivitetstilbud.

2. NKF skal bidra til at andelen klatrere utendørs 
øker på en skånsom måte, og at disse videre-
fører gode holdninger knyttet til sikkerhet, og 
sporløs ferdsel.

Resultatmål og prioriterte tiltak
1. NKF skal jobbe for at det regionale tilbudet 

er best mulig tilpasset den enkelte region, og 
har som mål at hver region skal utvikle seg og 
sine tilhørende klubber. 
Tiltak: NKF skal utvikle regionale klubb-  
og utøvertilbud. 
Tiltak: Regionale aktiviteter skal prioriteres  
blant klubbutviklingstiltakene.
Tiltak: Vi skal tilby regionale klubbsamlinger  
og kurs. 

2. NKF skal jobbe for å utvikle og utvide klatring 
som idrettstilbud for barn, unge og voksne 
over hele landet. 
Tiltak: Klubbutviklerne skal gis en koordine-
rende rolle i et nettverk av trenere og instruk-
tører for å sikre at klubbene i hele landet får et 
godt tilbud fra NKF.

NKF  3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE

Interessearbeid
NKF skal sikre norske klatreinteresser internas-
jonalt ved å ivareta et aktivt medlemskap i Inter-
national Federation of Sport Climbing (IFSC) og i 
den interna sjonale klatre- og fjellsportorganisas-
jonen UIAA.

NKF skal sikre norske klatreinteresser nasjonalt  
ved å:
• jobbe aktivt gjennom idrettens politiske fora 

for å fremme klatresporten
• styrkeNKFsinnflytelseogbidraaktivti 

nasjonale samarbeidsorganer, særlig NIF, 
Norsk Fjellsportforum (NF), Norsk friluftsliv, 
særforbunds alliansen og særforbundenes  
fellesorganisasjon

• fortsetteåbidrameddelfinansieringaven
sekretærstilling for NF, slik at NF kan fun-
gere som et effektivt samarbeidsforum og 
interesse fellesskap for norske organisasjoner 
engasjert i fjell- og klippeklatring.

NKF skal verne om allemannsretten og styrke 
klatring som en del av den ved å:
• samarbeide med lokale klubber for å sikre 

 atkomst til nye og etablerte klatrefelt og  
klatreområder

• gjennom Norsk friluftsliv arbeide for å sikre  
allemannsretten bedre i nasjonal politikk.

NKF skal arbeide for å ta vare på mulighetene 
for buldring, is-, klippe- og fjellklatring i urørt og 
støyfri natur ved å:
• arbeide for at via ferrataer og liknende tekni-

ske inngrep ikke gjøres i klatreområder eller 
andre, viktige naturområder

• arbeide for et krav om at via ferrataer og 
liknende anlegg skal behandles etter plan- og 
bygningsloven

• fremme klatreres interesser når det legges 
fram planer om nye inngrep som berører 
klatre områder.
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3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE  NKF  

3. NKF skal bistå klubbene med å legge til rette 
for integrering i klatresporten, samt jobbe for 
å  fremme ønsket om et slikt arbeid i klubbene. 
Tiltak: Arrangere ressurssamling for målgrup-
pa, både utøvere og trenere, en gang per 
tingperiode.
Tiltak: NKF skal arrangere en nasjonal 
 konkurranse for funksjonshemmede.

4. NKF skal stimulere til økt interesse for uteklat-
ring.
Tiltak: Prioritere å gjennomføre «fra-inne-
til-ute»-kurs eller «grunnkurs uteklatring» i 
klubb utviklingen.
Tiltak: Gjennomføre minst 1 samling utendørs  
i hver region.
Tiltak: Aktivt synliggjøre uteklatring der det er 
naturlig.
Tiltak: Det skal utarbeides en enkel arrange-
mentsmal som ivaretar produktkontrollovens 

bestemmelser om utendørs arrangementer.

5. NKF skal arbeide for å øke andelen av alpin-
klatrere. 
Tiltak: Gi tilbud om foredrag om alpine 
 bestigninger på regionale og nasjonale sam-
linger for å gi inspirasjon.
Tiltak: Stimulere til at flere utdannes til klatre-
instruktør 1 høyfjell og isklatreinstruktør.

6. NKF skal styrke tilbudet til fjellklatreinteresser-
te.
Tiltak: Gjennomføre minst ett klatrekurs på 
naturlige sikringer hvert år i hver region.
Tiltak: Gjennomføre minst en nasjonal 
fjellklatre samling hver sommer.
Tiltak: Gjennomføre minst en nasjonal vinter-/
isklatresamling hvert år.
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3  Kompetanseutvikling

Hovedmål
NKF skal til enhver tid ha et komplett, faglig  
opp datert og tilgjengelig utdanningstilbud for  
trenere, instruktører og ledere på alle nivåer. NKF 
skal fremme kompetanse gjennom gode kursmal-
er og anbefalt faglitteratur, et kompetent instruk-
tørkorps, samt kurs og seminarer inne og ute  

Resultatmål og prioriterte tiltak
1. NKF skal kontinuerlig videreutvikle instruktør-

stigen og trenerløypa, for å sikre et til enhver 
tid faglig oppdatert og attraktivt utdanningstil-
bud. 
Tiltak: Klatreinstruktørstigen skal videreut-
vikles etter behov i samarbeid med Norsk 
fjellsport forum.
Tiltak: NKF skal selv holde kvalifiserende 
 instruktørkurs på alle nivåer hvert år.
Tiltak: Trenerløypa skal videreutvikles etter 
 behov, og revideringen av trenerkursene på  
nivå 1 og 2 skal fullføres.

2. Klubbene bør ha tilgang til egne instruktører 
og aktivitetsledere på nivåene opp til trener 1 
og klatreinstruktør sport. 
Tiltak: NKF skal tilby kurs i alle regioner slik  
at alle klubber får mulighet til å skaffe seg ut-
danningskompetanse på nivåene trener 1 og 
klatreinstruktør sport eller høyere, slik at de 
selv kan gjennomføre grunnkurs inne, grunn-
kurs ute og klatreleder inne-kurs.
Tiltak: Tilby klubbene hjelp til å sette opp 
 kompetanseutviklingsplaner.

3. NKF skal arbeide for utvikling av flere 
 kompetente dommere og ruteskruere.
Tiltak: NKF skaI ha minst 5 nasjonale domme-
re.
Tiltak: NKF skaI ha minst 1 internasjonal 
dommer.
Tiltak: NKF skaI sikre tilgang til ruteskruere av 
internasjonal standard.

NKF  3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE

7. NKF skal utvikle et fast tilbud til fjellklatre-
interessert ungdom.
Tiltak: Gjennomføre subsidierte fjellklatrekurs 
for ungdom i alderen 16-21 år.
Tiltak: Utvikle og vurdere gjennomføring av en 
mentorordning for ungdom i alderen 16-21 år,  
som ønsker å utvikle seg innen fjellklatring.

8. NKF skal gi støtte til norske klatrere som  
setter seg ambisiøse alpine mål, og reiser for 
å gjennomføre dem.
Tiltak: Videreføre og styrke fjellfondet.
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4  Konkurranseklatring

Hovedmål
NKF skal tilrettelegge for langsiktig utvikling 
av utøvere, trenere og klubber for å heve 
konkurranse nivå og prestasjoner lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 

Resultatmål og prioriterte tiltak
1. NKF skal arbeide for utøverutvikling gjennom 

å sikre bred rekruttering og å fremme presta-
sjoner i toppen.
Tiltak: Rekruttlaget skal erstattes av en of-
fensiv regionsatsing. Når vi har aktive region-
koordinatorer og trenere i alle regioner, skal 
rekruttlaget avvikles.
Tiltak: I samarbeid med klubbene skal NKF 
tilrette legge for regionale samlinger av høy 

kvalitet. NKF skal bidra til lavterskel regionale 
konkurranser. Gjennom bedret arrangements-
kvalitet skal del takelsen på regionale konkur-
ranser økes med 50 % og på norgescup og 
norgesmesterskap med 25 %.
Tiltak: NKF skal ha et sterkt juniorlag der alle 
 deltakerne oppnår pallplasseringer i nordisk 
mesterskap eller bedre enn 25./15./10. plass i 
European Youth Cup i Youth B/A/junior.
Tiltak: NKF skal ha et sterkt seniorlag der alle 
 deltakerne oppnår pallplasseringer i nordisk  
mesterskap og semifinaleplass i World Cup.
Tiltak: NKF skal bidra til en sunn og hel-
sefremmende livsstil for utøverne, der alle 
utøverne har god helse og klatremiljøet er 
dopingfritt. NKF skal fremstå som et «rent 
særforbund» og ha en handlingsplan for anti-
dopingarbeidet. 

3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE  NKF  

Foto: Thor-Henrik Kvandahl
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disk ungdomsleir hvert 3. år.

5  Sikkerhet

Gjennom et aktivt og målrettet sikkerhetsarbeid 
skal NKF formidle kunnskap og holdninger til 
sikker  klatring. Det skal være et høyt fokus på 
sikkerhet i alle ledd i organisasjonen, både på 
forbundsnivå og på klubbnivå. NKF samarbeider 
også med andre organisasjoner om forebyggende 
sikkerhetsarbeid.

Hovedmål
Det skal ikke skje alvorlige ulykker i forbindelse 
med organiserte aktiviteter i regi av NKF. Både ut-
øvere og arrangører skal legge vekt på sikkerhet, 
slik at den relative ulykkesfrekvensen skal vise en 
synkende tendens.

Resultatmål og prioriterte tiltak
1. NKF skal gjennom frivillig innrapportering av  

ulykker/nestenulykker innen klatring bidra til 
å sikre et stort datagrunnlag for analyse av 
 ulykkesårsaker. Datagrunnlaget skal være 
anonymt, men samtidig åpent og tilgjengelig 
for alle interesserte.

2. Ulykkesdatabasen skal oppgraderes teknisk, 
med utvidet funksjonalitet. Samarbeid med 
andre organisasjoner om et nasjonalt ulykkes-
register skal vurderes.

3. NKF skal løpende evaluere og kvalitetssikre 
sikringskortordningen. 

4. NKF skal gjennom produksjon om fagartikler 
om sikkerhet bidra til å gjøre ulykkesårsa-
ker allment kjent, samt bidra til å formidle 
kunnskap og  holdninger til sikker klatring.

5. Ved alvorlige klatreulykker skal NKF og søke 
å innhente informasjon om årsaken til ulykken 
med sikte på å videreformidle årsakssammen-
henger til klatremiljøet. Berørt klatreklubb skal 
etter behov følges opp med støtte og råd om 
 ulykkeshåndtering.

6. NKF skal stimulere og hjelpe klubber til å 
drive forebyggende HMS-arbeid for å oppfylle  
lovfestede krav.

NKF  3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE

2. NKF skal arbeide for utvikling av gode trenere 
og sikre tilgjengelig kompetanse på alle nivåe-
ne  
(se også mål under kompetanseutvikling).
Tiltak: Alle klubbene skal ha en tilgjengelig 
trener med kompetanse som trener 1 eller 
høyere.
Tiltak: Alle 5 regioner skal ha en tilgjengelig  
trener (regionkoordinator) med kompetanse  
som trener 2 eller høyere. 
Tiltak: NKF-lagene skal ha trenere på høyt 
faglig nivå, med kompetanse som trener 3 
eller høyere, som samarbeider tett med regio-
nale og lokale trenere. 

3. NKF skal arbeide for at konkurranser blir mer 
attraktive for deltakere, arrangører og publi-
kum.
Tiltak: Konkurransene skal være attraktive for 
deltagere av begge kjønn og i alle aldersgrup-
per, med jamn deltakerfordeling mellom alle 
klassene og vurdering av muligheter til mer 
klatring for hver enkelt deltaker.
Tiltak: Det skal være attraktivt for klubbene å 
holde konkurranser. Årlig skal det avholdes 
like mange norgescupkonkurranser i tauklat-
ring og i buldring, og minst 2 av hver i tillegg 
til norgesmesterskapene. Norge skal arrange-
re nordisk mesterskap i tauklatring og buldring 
etter turnus.
Tiltak: Konkurransene skal gjøres attraktive 
for publikum, slik at publikumsoppslutningen 
øker med 25%.

4. NKF skal samarbeide med andre for en bedre 
utøver-, trener- og konkurranseutvikling.
Tiltak: NKF skal være en sterk faglig partner 
som prioriterer kvalitet i utdanningen. Vi skal 
ha høy trenerkompetanse og sikre tilgang til 
kompetanse innen helse, ernæring og antido-
ping gjennom samarbeid med Olympiatoppen. 
Tiltak: NKF skal samarbeide godt med det 
 internasjonale klatremiljøet, særlig i Norden 
 gjennom å dele konkurransekalendere med 
Danmark og Sverige og ved å holde en nor-
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6  Anleggsutvikling

Hovedmål
NKF skal arbeide for at alle klatreklubbene får 
 tilgang til et innendørs klatreanlegg tilrettelagt for 
alle målgrupper, og for at alle landsdeler får minst 
ett større anlegg som tilfredsstiller kravene for 
internasjonale konkurranser.

NKF skal også bidra til å utvikle nye klatrefelt, 
og være en samarbeidspart for vedlikehold av  
eksisterende klatrefelt og videreformidling av  
ruteinformasjon.

Resultatmål og prioriterte tiltak
1. NKF skal utarbeide og iverksette en nasjonal 

anleggsstrategi, med langsiktige mål og tiltak 
for utbygging og finansiering av klatreanlegg.
Tiltak: Behovet for innendørs klatreanlegg i 
de ulike landsdelene skal kartlegges, med 
oversikt over lokalisering, type, tilgjengelighet, 
standard og bruk.
Tiltak: NKF skal arbeide for en bedre finansi-
ering av klatreanlegg ved å sikre egne, depar-
tementale bevilgninger til særlig kostnadskre-
vende anlegg og ved å etablere ordninger for 
prioritering av spillemidler på kretsnivå.

2. NKF skal sørge for at alle klubber og halleiere  
har tilgang til fagkompetanse på bygging og 
drift av innendørs klatreanlegg.  
Tiltak: Anleggsveilederen skal gjøres godt 
kjent for kommuner, byggherrer og leverandø-
rer av klatreanlegg, slik at kommunale klatre-

anlegg og anlegg på skoler og i flerbrukshaller 
bygges i pakt med kravene og i samråd med 
lokal klatreklubb.
Tiltak: NKF skal tilby kunnskap om utformings-
krav og finansieringsmuligheter for klatrean-
legg. 
Tiltak: NKF skal bygge opp og tilgjengeliggjø-
re en kunnskapsbase med informasjon og råd 
om god anleggsdrift og aktivitetsorganisering.

3. NKF skal bidra til at det etableres og vedlike-
holdes gode klatrefelt i samsvar med NKFs 
retningslinjer for bruk av borebolter og faste 
forankringer.
Tiltak: Utvikle gode klatrefelt med ruter som  
kan klatres av mange.
Tiltak: Samarbeide og dele erfaringer med 
lokale klatreklubber om organisering av rebol-
ting av gamle klatrefelt.
Tiltak: Sikre vedlikehold av kartlagte og viktige 
«herreløse klatrefelt».
Tiltak: Revidere NKFs klatrefelthåndbok

4. NKF skal støtte og veilede klubber i arbeid 
med å utvikle førere for ulike klatrefelt og 
klatre områder.
Tiltak: Oppdatere eksisterende veilednings-
materiell om organisering av førerarbeid og 
utforming av klatreførere.
Tiltak: Arbeide for å opparbeide et fond der 
medlemsklubber kan søke om midler til utvik-
ling av klatreførere.

3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE  NKF  

«NKF skal også bidra til å 
utvikle nye klatrefelt... »



14 15

NKF  3. RESULTATMÅL OG ARBEIDSMÅL FOR AKTIVITETSOMRÅDENE

Foto: Eivind Hugaas
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