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Innledning
Drammen klatreklubb (DKK) planlegger å lage en ny klatrefører for Drammen og omegn. En ny klatrefører
vil ta over for Drammensføreren fra 2003. En ny fører er etterspurt blant klatrerne, og det er lett å forstå da
antall ruter har økt betraktelig – fra i overkant av 400 til over 600! Det skal også være gått over 200 nye
buldreproblemer (korte ruter). Også flere nye klatrefelt er kommet til. Dette  er et betydelig antall og ingen
andre områder på Østlandet kan vise til tilsvarende nyetablering av klatreruter og klatrefelt, noe som også
vises på aktiviteten. Mange av de nye klatrefeltene har blitt svært populære og det er etterlengtet med en
ny fører for disse. Klatrefelt som Bera i Drammen, Gullaug i Lier og Muserud i Røyken har stort sett flere
daglig besøk i sommerhalvåret, på dager uten nedbør. De nye buldreområdene som vil komme med har
også stort potensiale.

Det er således verken snakk om rehabilitering eller drift, men et helt nytt produkt, til glede for alle som
klatrer i denne delen av landet. I forhold til spillemiddelsøknaden er dette derfor klart å anse som et nytt
prosjekt.

Boka vil være til nytte og glede for alle som driver med klatring i kommunene i nedre deler av Buskerud og
nordre del av Vestfold, og alle tilreisende. Også mange som ikke er del av den organiserte idretten får
nytte av dette. Prosjekt kan således kalles et interkommunalt prosjekt.

Om klatreførere
For alle etablerte klatrefelt utarbeides det normalt klatreførere, en slags "guide-bok” som detaljert
beskrivelser klatrefeltene, slik at det blir lett å finne fram og bruke feltene. En klatrefører beskriver feltene
innenfor et område (adkomst, parkering, spesielle hensyn m.v.) og angir bl.a. ruter med vanskelighetsgrad
og informasjon om sikringsmidler m.m. Klatreførere kan gjerne ses på som en del av tilretteleggingen av
klatreklippene.

I forhold til aktiviteten som genereres av en klatrefører vil utgiftene være lave, da selve klatreklippene har
enkel tilrettelegging.

Litt om klatring
Klatring er både en friluftslivsaktivitet og en idrett, og mange klatrere er uorganiserte. Klatring er også
veldig aktuelt for de som faller utenfor den vanlige idrettsbevegelsen. En klatrefører vil også komme disse
til gode.

Klatringen som sport har blitt bedrevet i over 100 år i Norge og startet med tindebestigninger i fjellet. Nå
har klatresporten blitt en betydelig idrett. Selv om mange klatrere driver på uorganisert basis har Norges
klatreforbund (med i Norges idrettsforbund) registret nær 12 000 medlemmer gjennom 170 klatreklubber.
Norge har også de seneste årene hevdet seg i verdenstoppen innen sportsklatring.

Det er stort mangfold innen klatresporten, fra de som kun bedriver klatring som del av friluftslivet til de som
satser på konkurranser og trening. Klatring ser ut til å fenge særlig blant ungdom og "unge voksne" og er
svært populært blant studenter.

Hvem utarbeider klatreførere?
Noen klatreførere blir utarbeidet av privatpersoner, firmaer eller forlag med tanke på fortjeneste på linje
med andre bøker. Andre klatreførere, som i Drammen, utarbeides av lokale klatreklubber, delvis på
dugnad. Salg av disse klatreførerne går da tilbake til drift av klatrefeltene, primært i form av innkjøp og
montering av faste sikringer (bolter). Dette prinsippet er da ofte også noe av motivasjonen for arbeidet - at
inntektene går tilbake til klatrefeltene.

Om denne klatreføreren
Det har etter utgivelsen av føreren fra 2003 vært en stor utvikling av nye ruter og nye klatrefelt i dette
området, særlig i årene 2003 – 2007 har det vært stor aktivitet. Føreren vil dekke alle klatrefelt i nedre del
av Buskerud og nordre del av Vestfold hvor det er etablert flere klatreruter. Et 20-talls klatrefelt blir med,
bl.a.: Hyggen, Ytre Lahell, (Kaståsen) Berger (Mekka), Askfjell, Bera, Solbergåsen, Hamre, Muserud,
Kinnartangrenna, Tverråsen, Gamledammen, Vardåsen, Andersnatten, Glassåsen, Gullaug, Bergflødt og
buldring ved Solbergåsen. Isklatring i området (inkl. to isklatrefelt) blir også med.

Det er også lagt opp til en kobling mot klatreklubbens hjemmesider (www.dkk.no) hvor oppdateringer vil bli
lagt ut. Også marginale klatrefelt (med får klatreruter) vil bli lagt ut her.

Prosjektet er tatt med i forslaget til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Drammen kommune, som
skal opp til behandling høsten 2008.



Gjennomføring
DKK har satt sammen en førerkomité bestående av: Geir Ellingsen, Michael Helgestad og Anders
Johansen. DKK har også inngått en samarbeidsavtale med Boheme v/Tom Atle Bordevik - for
gjennomføring av de mer kompliserte jobbene. Ved samarbeide med Boheme vil vi få kombinert
medlemmenes gode lokalkunnskap med profesjonell utforming av boka. Slik at dette blir et bra produkt

I korte trekk kan vi dele opp arbeidet med å lage føreren i følgende steg:

1. Registrering av ruter
2. Testklatring og montering av faste sikringer
3. Fotografering
4. Gjennomgang av ruter og felt
5. Tegning av skisser (manus)
6. Rentegning av skisser
7. Tegning av kart (adkomstbeskrivelser)
8. Annet skrivearbeid
9. Skanning av bilder
10. Bildebehandling
11. Korrekturlesing av tekst
12. Lage mal (sideoppsett)
13. Sammenstilling av materiale
14. Godkjenning av trykkegrunnlaget
15. Trykking
16. Lansering (presentasjon)
17. Administrasjon og koordinering

Framdrift
For å koordinerer arbeidet legger førerkomiteen opp til å møtes ca. 1 gang pr. mnd. (fra og med høsten
2008).

Planlagt utgivelse er mai 2009.



Budsjett og finansieringsgrunnlag

A. Kostnader

Post Beskrivelse Kostnader

1. Betaling til Boheme 30 000,00
2. Trykking 100 000,00
3. Registrering av ruter 50 400,00
4. Testklatring og montering av faste sikringer 42 000,00
5. Fotografering 38 640,00
6. Gjennomgang av ruter og felt 27 720,00
7. Korrekturlesing av tekst 10 080,00
8. Godkjenning av trykkegrunnlaget 11 340,00
9. Administrasjon og koordinering 15 120,00

SUM 325 300,00

B. Finansiering

Post Beskrivelse Kroner
1. Spillemidler 108 433,33
2. Egenkapital 21 566,67
3. Dugnad 195 300,00

SUM 325 300,00

Forklaring til postene:

A.1  Betaling til Boheme
Boheme vil være forfatter og får stor frihet i forhold til innhold og utforming. Boheme sørger for produksjon
av føreren, men DKK vil bidra der det er mest formålstjenlig (er ført opp som dugnad – se under).

A.2  Trykking
Prisen bygger på 2000 eks., 200 sider i farger og format A5.

A.3  Registrering av ruter
Alle rutene som er gått på et felt registreres ved litteratursøk (på eldre førere, internett osv.), intervjuer m.v.
og tegnes inn på rentegnende skisser og føres opp i en database/leveres til Boheme. Vi har regnet med at
komiteens 3 medlemmer bruker ca. 2 time ute på klatrefeltet og intervjuer m.v. hver. Med 20 klatrefelt blir
det 120 timer.

A.4  Testklatring og montering av faste sikringer
I forbindelse med utarbeidelse av føreren vil vi måtte testklatre flere ruter. Først og fremst for å fastslå
linjeføring og vanskelighetsgrad. Dette har særlig vært aktuelt for nye klatrefelt og nye ruter hvor det ikke
har dannet seg en felles forståelse av vanskelighetsgraden på rutene. Også noe montering av faste
sikringer (toppfester og mellomforankringer) vil vi prøve å få til før utgivelse. Klubbens medlemmer og
førerkomiteen regner med å bruke til sammen 100 timer på dette.

A.5  Fotografering
Komiteens medlemmer vil jobbe med å skaffe gode bilder til føreren. Dels vil de samle inn fra andre i
klatreklubben og dels vil de ta bilder til formålet. To personer vil bruke ca. 10 timer hver på å samle inn og
vurdere bilder fra andre, til sammen 20 timer. Det planlegges også at de bruker tre dager rundt på klippene
for fotografering. Fire fotografer/klatrere, tre lørdager, på 6 timer, til sammen 72 timer. Til sammen 92
timer.

A.6  Gjennomgang av ruter og felt
Hele førerkomiteen vil bruke tid på å gjennomgå og kvalitetssikre informasjonen som blir samlet inn om
ruter og felt (alle ruter og alle felt), både hver for seg og samlet. I snitt vil alle førerkomiteens 3 medlemmer
bruke 14 timer hver for seg og 8 timer i fellesskap på dette, til sammen 66 timer.



A.7  Korrekturlesing av tekst
To personer utafor førerkomiteen (som ikke kjenner stoffet) vil lese korrektur på all tekst. Begge vil hver for
seg gå igjennom all teksten og deretter diskuterer stoffet sammen (ordvalg, formuleringer, skrivemåter
osv.). Vi regner med at de bruker 8 timer hver for seg og 4 timer sammen på dette, til sammen 24 timer.

A.8  Godkjenning av trykkegrunnlaget
Før trykking blir det normalt utarbeidet en "print" (ark i løsblad) og en "plott" (kappet og stiftet) til korrektur
og godkjenning av bl.a. sideinndeling. Dette blir normalt gjort i to omganger. For komiteen blir det snakk
om 3 timer på print og 3 timer på plott, til sammen 27 timer.

A.9  Administrasjon og koordinering
For å koordinerer arbeidet vil førerkomiteen ha fast møte ca. 1 gang pr. mnd. (fra høsten 2008 til utgivelse)
og ca. 1 time av disse møtene vil normalt gå med til det som kan kalles administrasjon. Til sammen 24
timer. Leder av komiteen og leder av klatreklubben vil også bruke tid på å holde alle løse tråder sammen,
og sørge for at planlagt framdrift blir holdt, 6 timer hver (12 timer til sammen). Til sammen blir det 36 timer
til  administrasjon og koordinering.

B.1  Spillemidler
Siden prosjektet regnes som spillemiddelberettiget har vi satt opp dette i budsjettet ("Det kan gis opp til 1/3
av utgiftene ...").

B.2  Egenkapital
Det som mangler for å realisere utgivelsen vil klubben bruke av oppsparte midler. Utover dette kan det
også være aktuelt med et mindre lån, og søk av støtte andre steder (kommunen, ulike gavefond etc.).

B.3  Dugnadsinnsats
Siden vi startet med arbeidet vinteren 2008 og fram til utgivelse regner vi (DKK) med å bruke minst 440
timer på den nye klatreføreren (i tillegg til det Boheme vil bruke på sin del av arbeidet). For mer detaljer se
post A.3 til A.9.

Dugnad - timer og timepriser
Det er vanskelig å anslå hvor mye det arbeidet som vil bli gjort på dugnad ville ha kostet hvis vi skulle
betalt for jobben. Det vil sikkert variere noe for de ulike jobbene (stegene). Vi har valgt å foreslå en
timepris på 420 kroner (eks. moms). Vi regner med at dette ligger godt under markedspris. Også anslag
på hvor mange timer vi vil bruke regner vi med at ligger godt under faktisk timebruk. Vi har f.eks. ikke
regnet med all reisingen (og bensinen) i forbindelse med dugnadsarbeidet.

Vi har også hørt med profesjonelle om prisen på prosjektet og de mener det ligger godt under faktisk pris.


