
RÅDSLAG ang. drift av klatreanlegg i Røyken 23. feb. 2016 

Til stede: Anders Johansen og Sveinung Grande (DKK), Helle Sjåvåg, Cecilia Håkonsen, Klemet Store, 
Harald Bakken og Maria Algers Bakken (Initiativgruppa). 

Tema: Rådslag om formalisering av klubb/organisasjon i forbindelse med drift av klatreveggen på 
Røykenbadet.  Samt å drøfte driftsmodell og hva vi kan tilby Røykenbadet KF. 

Bakgrunn: «Initiativgruppa*» sendte skriftlig forslag om klatrevegg i tilknytning til det nye 
Røykenbadet høsten 2014. Prosjektet gikk ut på anbud i påsketider 2015 med klatrefløyen som en av 
flere opsjoner. Alle tenkelige kanaler ble benyttet for å påvirke beslutningen, og 11. juni i fjor sto det 
klart at klatredelen var finansiert i sin helhet i prosjektbudsjettet. Røyken og Hurum kommuner har 
dannet et interkommunalt selskap; Røykenbadet KF, som skal drifte svømmedelen, klatredelen, og 
sannsynligvis treningsdelen av anlegget. Rommet er nå under oppføring og veggleverandør er valgt. 
Initiativgruppa er nå i dialog med daglig leder i KF-et om drift av veggen. Han ønsker å gjøre dette i 
samarbeid med en klubb/klatrermiljø. Et utkast til driftsmodell foreligger fra klatrerne og det er 
planlagt et nytt møte til uka (4. mars). Gruppa har vurdert å organisere seg som en gruppe under et 
lokalt idrettslag, gjennom DKK (hvis DKK ønsker) eller som egen klubb. Anlegget åpner ved årsskiftet 
16/17.  

*”Initiativgruppa” har bestått av 6 personer, hvorav Maria og Harald har tilknytning til DKK gjennom mange år. 
Det er flere utover denne gruppa som har engasjert seg med innspill, bl. a Kristen Reagan og Holger Keilholz 
som bor i Hyggen. 

DKK på sin side har i mange år jobbet med å få klatrevegg til Drammensområdet. Nå prøver man å få 
til gode avtaler med Klatreverket som bygger klatreanlegg i disse dager. Noen måneder før det ble 
kjent at Klatreverket ville bygge i Drammen etablerte DKK en buldrevegg i Buskerudveien (Crossfit 
Fønix).  

Driftsopplegg: Det foreligger et detaljert utkast til ansvars- og oppgavefordeling mellom en klubb og 
Røykenbadet KF (utarbeidet av klatrerne), som ble gjennomgått overfladisk. Det er enighet om å 
jobbe for hovedprinsippet at Røykenbadet KF driver veggen, mens klatreklubben sørger for aktivitet. 
Vi søker å begrense klubbens engasjement til et omfang det er mulig å få til på frivillig basis. Det vil 
dreie seg om foreldre-barn-grupper (foreldrene engasjeres), klubbkvelder/klubbklatring, rutefornying 
og evt. konkurranser i tillegg til styrearbeid. I en innkjøringsperiode må klubben bistå Røykenbadet 
KF med å få i gang nybegynnerkurser og brattkort-opplegg. 

Ny klatreklubb i Røyken: Det er nå behov for å formalisere initiativet i Røyken i foreningsform om 
med tilknytning til NKF.  

Alternativer som undergruppe til lokale idrettslag (R.O.S. IL og Hyggen IF) har blitt vurdert og 
forkastet. 

Da gjenstår organisering i;               Ny lokal klatreklubb         eller         DKK 

DKK har tidligere signalisert at det kan være aktuelt å danne en gruppe/komité under DKK, siden 
dette anlegget kommer i det området DKK organiserer klatrere i.  



Styret i DKK ønsker nå først å prioritere å få til en god avtale og et godt forhold til Klatreverket 
Drammen. Men ønsker også og få til et godt forhold til den nye klatreveggen i Røyken og 
klatrermiljøet på Hurumhalvøya (Røyken og Hurum). Klatrermiljøet her har tradisjonelt vært en del 
av klatrermiljøet i Drammen Klatreklubb (i likhet med hele nedre del av Buskerud og nordre del av 
Vestfold), noe vi fortsatt ser som naturlig og til felles beste. Slik situasjonen er nå med to 
klatrevegger på gang (vi har fått et ”luksusproblem”) tror DKK’s styre det er mest naturlig at det 
opprettes en ny klubb knyttet til denne veggen, med formål om å delta i driften av veggen og skape 
aktivitet knyttet til denne. Dette synet forsterkes av at det er en aktiv gjeng i Røyken som er villige til 
å starte en ny klubb knyttet til den nye veggen.  

Det etterstrebes å koordinere utendørs klubbklatring (DKK’s «onsdagsklatring»).  

Avhengig av hvordan nyklubben og miljøet utvikler seg kan det bli aktuelt å samarbeide på flere 
områder, f eks utendørs feltutvikling/rebolting, priser på klubbmedlemskap m.v. Vi vil også fortsette 
dialogen med mål om å pleie og utvikle klatrermiljøene best mulig i fellesskap.  

Spørsmålet om en felles klubb kan tas opp igjen til diskusjon når vi får bedre oversikt over begge 
prosjektene og hva de innebærer av avtaler, dugnadsarbeid, medlemsutvikling m.v. 

DKK har en del utstyr til barneklaring, samt klatretak det kan være behov for å selge når/hvis tilbudet 
på Crossfit opphører. 

 

Maria & Anders 


