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Regler for klatring i FDF Vejle 1
Landsforbundet har udarbejdet et sæt regler for klatreaktiviteter i
FDF. Vejle 1. kreds følger de til enhver tid gældende regler.
Reglerne kan downloades på www.fdf.dk eller fås ved henvendelse
til den ansvarlige for klatreudstyret (Martin Lotzkat). Der vil ligeledes
ligge en kopi i tasken sammen med udstyret.
Klatring i Vejle 1. kreds
I FDF findes tre klatreaktiviteter: Træklatring, vægklatring og abseiling.

Klatreaktiviteten skal altid ledes af en FDF-uddannet klatreleder over 18 år. Uddannede
klatreledere opføres på ”Liste over klatreledere i Vejle 1. kreds”, som løbende
ajourføres. Listen findes i en mappe på Randsborg (sammen med klatretilladelser fra
forældre). Klatrelederne skal føre logbog over deres klatreaktiviteter både i og uden for
FDF.
Alle aldersgrupper kan klatre, men aktiviteten skal naturligvis tilpasses, så deltagerne
får en god oplevelse.
Det er KUN uddannede klatreledere, der må sætte en bane op. Alle andre må kun
klatre med topsikring. En klatreleder kan efter grundig instruktion og overvågning
udnævne en ”ikke klatreuddannet” person til sikringsmand.
Der skal inden aktiviteten gennemføres indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene.
Tilladelserne gemmes i en mappe på Randsborg. Undtagelsesvist kan den ansvarlige
klatreleder indhente mundtlig tilladelse fra en af forældrene for deltagelse i et enkelt
arrangement.
Deltager der børn, der ikke er medlem af kredsen, skal der indhentes skriftlig tilladelse
fra en forælder.
Det er klatrelederen, der har ansvaret for, at alle deltagere i en aktivitet har den
krævede tilladelse.
Forsikring
Citat fra FDF’s klatreregler:
”Landsforbundet
arrangementer.

har

en
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lederens

ansvar

ved

FDF

Landsforbundet har en ulykkesforsikring for medlemmer over 15 år.
Det må anbefales at sikre sig, at klatrere under 15 år er dækket af kredsens egen
medlemsforsikring eller af egen fritidsulykkesforsikring. Vær opmærksom på, at ikke
alle ulykkesforsikringer dækker skader opstået ved klatring.”
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FDF Vejle 1 råder derfor forældrene til at sikre sig, at deres barn er
dækket ved klatring, inden de skriver under på tilladelsen. Det er
dog op til forældrene, om de vil give tilladelse på trods af manglende
dækning.
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Udstyr
Alt udstyr skal være CE godkendt efter gældende normer og være
beregnet til klatring. Martin Lotzkat er ansvarlig for udstyret, og han sørger for at føre
logbog over brug af dette. Slynger, seler og reb kasseres pga usynlig slitage efter max
4 års brug. Karabiner, 8-tal og bremser kasseres ved synligt slid eller skader. Martin
kontrollerer udstyret efter hver brug, men det er klatrelederen på den enkelte aktivitet,
der er ansvarlig for, at udstyret er i forsvarlig stand under aktiviteten.
Klatreudstyret må KUN bruges til klatring, og IKKE til eksempelvis pionerarbejde.
Privat brug
Udstyret kan, såfremt det ikke skal bruges til en FDF aktivitet, lånes ud til de
uddannede klatreledere i kredsen - og ingen andre. Privat klatring foregår på eget
ansvar, og FDF kan ikke drages til ansvar for evt. uheld.
Udlejning
Kredsens klatreudstyr udlejes IKKE til andre kredse, netværk etc. Ønsker en kreds at
gøre brug af udstyret, kan den booke et arrangement med en af kredsens klatreledere.
Prisen fastsættes af Martin Lotzkat i samarbejde med kredsbestyrelsen.
Praktiske forhold
Ønsker man at booke et klatrearrangement eller klatreudstyret, kontakter man Martin
Lotzkat på tlf. 7572 7281, mobil nr. 41 61 11 11eller lotzkat@fdf.dk, der koordinerer
udlån og formidler kontakt til en klatreleder. Udstyret opbevares af Martin, og skal
afhentes på Grejsdalsvej 284, 7100 Vejle.
Regler for klatring i Vejle 1. kreds er udarbejdet i maj 2005.
Godkendt af kredsbestyrelsen 18. maj 2005.
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