
Referat fra styremøte i DKK 1. september 2016 
 
 
1. Buldreveggen i Buskerudveien 
Nå er alt ryddet og CrossFit-folka er fornøyd. Resten av madrassen er gitt til Drammen turnforening. Vi 
gjør en henvendelse og ser om vi kan få bilder av veggen slik den er blitt etter flytting. - Sveinung 
 
2. Tilbud til barn og unge 
Vi vil denne sesongen (inntil videre) henvise folk til Klatreverket i Drammen (KVD). De har laget flere kurs og 
treningstilbud for denne gruppen. DKK jobber med å få til rabatt på alle disse aktivitetene. - Anders 
 
Vi ser an og tar opp igjen spørsmålet om en satstingsgruppe (konkurranseklatrere) ved behov senere. 
 
3. Inneklatring til høsten 
Styret setter opp forslag til felles treningstider for innesesongen: 

 Foreldre og barn: Mandager kl 18 - Geir Arne 

 Tauklatring: Onsdager ved 18-tiden og utover 

 Buldring: Torsdager ved 18-tiden og utover 
 
Her er det bare å henge med for de som vil (men er jo hyggelig om du melder deg inn i klubben da, og 
støtter alt det fine arbeidet som blir gjort her). 
 
4. Trenerkurs 
Vi vil, sammen med KVD, forsøke å få til trenerkurs (Trener 1) i løpet av høsten - Geir Arne og KVD 
 
3. Konkurranser 
Vi har fått henvendelse fra Norges Klatreforbund (NKF) om vi vil arrangere Norgescup i buldring i 
2017 (feb/mars eller okt/nov). -Anders 
 
Forslag til svar til NKF: 
«Etter samtaler i styret i DKK og med Klatreverket i Drammen er vi enige om at dette ville vært supert og 
fått til i Drammen. Siden det er nytt for oss med et klatresenter her foreslår vi at vi tar sikte på et slikt 
arrangement i oktober eller november 2017 (evt. vinteren 2018). I mellomtiden ser vi om vi kan få til et 
mindre arrangement til vinteren (mars/april). Vi foreslår også at vi tar en runde med ressurspersoner i 
miljøet her. Og ser om vi har tru på om vi klarer å stable på beina det som trengs av dugnadsfolk. Da 
kunne det jo også vært fint med en litt info fra forbundet om hva dette innebærer.» 
 
Vi ser også på mulighet for å få til en konkurranse i Østlandscup (uformell topptaukonkurranse for 
barn og unge) på slutten av vinteren - Per 
 
Vi ser også på mulighet for å få til en uhøytidelig jule-buldre-konkurranse. Evt. i kombinasjon med 
DKK-julebord. - Sveinung og KVD 
 
Eventuelt 
 
Vi kunne tenke oss å få til en omvisning på de nye buldreproblemene rundt Hyggen. - Sveinung 
 
Vi kunne også tenke oss å stelle i stand en dugnadsdag for nye buldre ved Solbergelva. - Anders 
 
Vi kunne tenke oss å få til en dugnad på Gullaug for å få ned klossene på barenveggen der, som 
begynner å bli slitt. - Anders 


