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1. Ansvarlig for normen
Denne norm er udarbejdet af Dansk
Træklatreforening og godkendt af Klatresamrådet
og kan ændres af Klatresamrådet, hvis dette
skønnes nødvendigt. Dispensation fra normen kan
under særlige omstændigheder gives af
Klatresamrådet. Seneste version er tilgængelig på
Dansk Træklatreforenings hjemmeside.
www.dansktraeklatreforening.dk. Klatresamrådet
kan uddelegere ansvar til institutioner og
foreninger. Således uddelegeret ansvar vil fremgå
af hjemmesiden.








2. Formål
Normen for sikkerhed ved åbne arrangementer
med træklatring skal sikre at: Klatring i træer med
uerfarne og/eller for arrangøren ukendte klatrere,
foregår sikkert og forsvarligt.



3. Anvendelse
Medlemmer af Dansk
Træklatreforening/Klatresamrådet forpligter sig til
at anbefale at man arbejder ud fra denne norm.
Dansk Træklatreforening/Klatresamrådet
anbefaler, at øvrige personer og institutioner gør
det samme.

4. Definitioner
Ved åbne arrangementer forstås arrangementer,
der er omfattet af cirkulære for offentlige forlystelser, sikringskurser, åbne klatre konkurrencer,
eksaminer og andre arrangementer, hvor
institutioner/organisationer præsenterer aktiviteten
i forhold til uerfarne, offentligheden eller
medlemmer af andre institutioner/organisationer.

5. Sikkerhedsregler ved åbne
arrangementer i træer
Udover almindelig god praksis jf. norm for
begynderkursus, skal nedenstående sikkerhedsregler følges:
 Sikkerheden varetages af en eller flere
træklatreinstruktører udpeget af arrangøren.
Den eller de ansvarlige instruktører skal altid
være tilstede
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Det anvendte udstyr skal være i overensstemmelse med gældende standarder (UIAA/
CE/ DS) med mindre andet er fastsat af Dansk
Træklatreforening/Klatresamrådet.
De anvendte træer skal godkendes af en
træklatreinstruktør og evt. renses for døde
grene.
Ved gentagen toprebning bruges dobbelt
slynger og dobbelt modsatvendte
låsekarabiner, således at toprebet ikke
umiddelbart kan klippes ud af topankeret.
Der anvendes kun godkendte færdigsyede
slynger.
Der skal altid opsættes ekstra redningsreb
således at instruktøren med rebklemmer kan
hente bange eller tilskadekomne personer ned.
Der sikres kun med helreb(dynamiske EN892
). De anvendte reb skal være så lange, at
klatrerne til enhver tid kan fires ned til jorden.
Ved abseil med urutinerede bruges nedsænkbart abseilanker eller tilsvarende.
Indbinding foregår med dobbelt 8-talsknude
direkte i selens indbindingspunkt. Tampen
skal være så lang, at der kan bindes en
stopknude med den.
Den, der sikrer, skal være bundsikret, så
denne ikke bliver rykket omkuld eller slås ind
i træet.
Toprebning med uerfarne bør kun finde sted,
hvis sikringsmanden (under en instruktørs
vejledning) skønnes at have opnået rutine i at
sikre, og der er etableret en ekstra person som
backup. Eller hvis sikringsmanden har et
godkendt kursus i sikring ved træklatring.
Ved alle andre typer af klatreaktiviteter end
klatring i selve træet, det vil sige rebbaner,
gynger, m.v. kan der være yderligere
sikkerhedsregler.
Deltagere skal gøres opmærksom på
forsikringsmæssige forhold der kan have
betydning for dem ved at deltage i aktiviteten.
Deltagere under 18 skal have forældre eller
værges tilladelse til at deltage.
En evt. eksisterende sikkerhedsinstruks skal
følges.
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