
Sikkerhedsinstruks for klatreaktiviteter på Venø Efterskole

1. Identifikation af ansvarshavende
Forstanderen på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer

2. Beskrivelse af aktiviteterne
Toprebsaktiviteter: klatring på klatrevægge, i træer og på klippe.

Rebbaner: rappelling fra træer, klipper og faste strukturer; tovelevator i træer;
svævebane, tyrolertravers og tovbroer i skoven.
(der udarbejdes særskilt sikkerhedsinstruks for aktiviteten Jump Pole)

Kompetencekurser: klatring som førstemand på egne slynger i træer og på præplacerede
sikringsmidler/bolte på klippe og klatrevægge.

Der arbejdes frem mod at give eleverne indsigt og kompetencer til selv at kunne vurdere aktuelle
forhold og risici i forbindelse med klatreaktiviteter på klatrevægge, faste strukturer/bygninger, i træer
og på klippe; herunder kendskab til udstyr og knoblære. Aktiviteterne foregår hele året ud fra
vurdering af vind og vejr samt den enkelte elevs forudsætninger.

3. Identifikation af risici
Ulykke kan opstå ved, at eleverne kan: betjene udstyret forkert; overse eller fejlvurdere potentiel farlig
situationen; komme til skade, herunder rammes af faldende grene, sten og klippestykker, ligesom de
kan rammes af tabte effekter fra andre personer over dem.
Materiel skade; på klatreelement/struktur, udstyr og sikringsmidler.
Vejr og vind.

4. Tiltag
Alle eleverne oplæres i korrekt adfærd og sikker færdsel på klatrespottet, samt kendskab til udstyr,
korrekt anvendelse, brudstyrker. Alle bærer CE-godkendt klatresele og hjelm, samt påklædning efter
forhold.
Det er underviserens ansvar at holde opsyn med eleverne under aktiviteten. Underviseren har pligt til
at oplyse om afgrænsninger for dagens aktivitet. Desuden er det underviserens opgave at identificere
de aktuelle forhold, muligheder og begrænsninger, samt formidle rammer og aftaler for dagens
aktivitet.

5. Udstyr og vedligehold
Der bruges kun CE-godkendt klatreudstyr. Klatreudstyret opbevares tørt og ventileret, inspiceres ved
hvert brug og udskiftes efter behov eller foreskrifter. Dynamiske klatrereb udskiftes hvert femte år eller
efter behov; klatreseler udskiftes hvert femte år eller efter behov; statisk reb til rebbaner udskiftes
efter behov; slynger og andet nylon udskiftes hvert femte år eller efter behov; karabiner, bremser,
rebklemmer og andet udstyr af stål og aluminium udskiftes ved slitage eller brud; klatrehjelme
udskiftes ved brud og andre synlige skader; karabiner, bremser, rebklemmer og andet udstyr af
aluminium inspiceres altid, hvis det tabes på hårdt underlag.

Skolens klatrevæg er etableret efter anerkendte principper, hvor mellemsikringer er fæstnet i muren
med epoxy-limampuller og topankeret er etableret som gennemboltet belay bar, fæstnet på murens
yderside.

Det pålægges de ansvarshavende undervisere at inspicere klatreudstyret, samt vurdere hvornår
udstyret skal kasseres/erstattes med nyt.



6. Undervisere
Den ansvarshavende underviser har kompetencer svarende til: bevis fra Dansk Klatreforbunds norm
for vægklatreinstruktører; Uddannelsen til Autoriseret Klatre-Aktitivtets-Leder i træer; solid erfaring og
sikkert kendskab til afvikling af aktiviteter i de valgte omgivelser. Underviseren har gyldigt
førstehjælpsbevis og medbringer førstehjælpsudstyr og relevante kommunikationsmidler.

7. Operative forholdsregler
Forud for aktiviteten identificeres de aktuelle forhold, muligheder og begrænsninger, samt rammer og
aftaler for dagens aktivitet formidles.

Topreb, standpladser, rebsystemer og tovbaner etableres efter anerkendte standarder, svarende til
norm fra Dansk Klatreforbunds; Uddannelsen til Autoriseret Klatre-Aktitivtets-Leder.

Den ansvarshavende underviser medbringer: kommunikations- og signalmidler svarende til det
aktuelle klatrespots beliggenhed, fx telefon, nødraketter, fløjte, andre relevante signalmidler;
førstehjælpsudstyr; kniv.

8. Ulykke
Der bruges kun CE-godkendt klatreudstyr. Eleverne bærer CE-godkendte klatreseler og –hjelme.

9. Assistance
Den ansvarshavende underviser medbringer førstehjælpsudstyr, samt kommunikations- og
signalmidler svarende til det aktuelle klatrespots beliggenhed.

10. Antal personer
Underviseren kender det nøjagtige deltagerantal og tilrettelægger aktiviteterne under hensyntagen til
dette. Der må maksimalt deltage 16 elever pr. underviser.

11. Sikkerhedsinstruktion
Det er underviseren pligt og opgaver at instruere dagens aktiviteter og identificeres de aktuelle
forhold, muligheder og begrænsninger, samt rammer og aftaler for dagens aktivitet.

Dette gælder også vedr. elever, der får lov til at klatre i fritiden. Tilladelse kan gives af undervisere
med ovennævnte kompetencer- Line Rokkedal eller Jens Christian. Det indskærpes over for eleverne,
hvad de har fået lov til, og under hvilke forhold de har fået lov. Disse elever opføres på en liste på
lærerværelset.

12. Opfølgning
Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruksen blandt underviserne samt fra
forstanderen. Det pålægges underviserne at gennemgå sikkerhedsinstruksen ved hvert skoleårs
begyndelse i august.
Reder skal orienteres ved alle ulykker og nærved ulykker.
Situation evalueres med elever, lærere og forstander.
Forældre informeres.


