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MEDLEMSMØTE 16.05.2017 

 

Sted: Quality Hotel Strand 

Til stede: 8 medlemmer. 1 gjest, Anne Kristin Mehlum 

Tema: Klatreparken V/ Harald Bakke 

Klatreparker er et relativt nytt fenomen som opplevelsessenter. Vår nærmeste klatrepark i dag er på 

Helgøya, som har et årlig besøk på 14 -15.000. En annen park som ligger på et sted som har mange 

likheter med, Gjøvik er i Halden, der besøket ligger på 27.000 besøkende. 

En attraksjon som en klatrepark vil ventelig virke positivt for turismen i Gjøvikregionen. Sist år hadde 

regionen 133.000 gjestedøgn. Dersom klatreparken kommer i drift i begynnelsen av juli, regner man med 

et besøk første året på 10.000. Foruten enkeltpersoner kan man ta imot grupper, for eksempel i 

forbindelse med teambuilding. Man regner med ca 30% besøkende fra Gjøvikregionen, 60% fra 

innlandet, 90% fra Norge og 10% fra utlandet. 

Etter vurdering av flere alternativer plasseringer har man kommet til at Øverbyområdet er best egnet til 

en slik park. Foruten selvfølgelig mange trær i området er de trafikale forholdene gode, med stor 

parkeringsplass, der er bygninger med lagerplass, garderobe, toaletter, kundesenter og kafé, som kan 

drives på permanent basis. Parken vil sysselsette en daglig leder og et varierende antall hjelpere i 

sesongen. 

Men dette valget innebærer et par komplikasjoner. Den ene er at det er flere grunneiere å forholde seg 

til, blant annet Statsbygg. Den andre er at området er totalfredet på grunn av rydningsrøyser som et 

resultat av jordbruksvirksomhet gjennom 3000 år. Imidlertid regner man med dispensasjon, da parken 

knapt vil påvirke grunnen, og den er svært liten i forhold til hele det vernede området. 

Parken vil ha løyper for barn 3- 6 år en knapp meter over bakken, til svært krevende løyper opptil 10 m 

over bakken, og med såkalte zip-liner. Gjestene må bære hjelm og sikkerhetssele, som parken deler ut, 

og som inngår i prisen. Hele anlegget er ISO-klassifisert og må til enhver tid være godkjent av 

Jernbaneverket, om er tillagt kontrollmyndigheten. 

Eier er Rappel AS, og Harald Bakke med familie står bak, med 5 mill i investering. 

Gjøvik kommune har sett potensialt i tiltaket, og har vært en god støtte. 

Ola Rongen 
sekretær 



Husk neste møte, 23. mai: Gose gla’jazz. Vi har også invitert medlemmene fra naboklubbene. Ta med 

ektefelle/samboer, venner. 

 

 

 

 

 

 

 


