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Generalforsamling i Dansk Træklatreforening (indkaldelse) 
Afholdes fredag d. 5. april i Funky-monky park i Odense (www.funkymonkeypark.dk) 
Selve generalforsamlingen afholdes kl. 14:00-17:00, men dagens program starter kl. 9:00.  
Bemærk at det koster 100 kr. pr. deltager hvis man vil være med i hele programmet, - selve 

generalforsamlingen er selvfølgelig gratis. Dagsorden if. Vedtægter. Læs mere på 
http://www.dansktraeklatreforening.dk/generalforsamling2013 og tilmeld dig via formularen på 
hjemmesiden. 
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen inden d. 22. marts 
http://www.dansktraeklatreforening.dk/Bestyrelsen  

 
Vedligeholdelse af Førstehjælpsbevis /12- timers førstehjælpskursus 
Til foråret 2013 oprettes 12 timers førstehjælpskursus i Jylland (hvis behovet er der kan det også blive 
Sjælland), og ønsker du at komme på maillisten er du velkommen til at sende en mail, og du får direkte besked i 
2013 
Tilmelding: Til Instruktør på Tlf.: 21669876/mail.: info@frilufteren.dk 
Aktivitetsleder, Førstehjælpsinstruktør og Træklatreinstruktør 
Kenneth Flammild 

  RØDE KORS 
 
Stadig problemer med Via Ferrata sikringer! 
Bemærk at der er fornyet tilbagekaldelse af ”via ferrata” sikringer med rebbremse fra Edelrid, Mammut og 
Salewa se  
http://www.edelrid.de/sports/recall/brake 
http://www.mammut.ch/de/viaferrata_recall.html 
http://www.salewa.de/unternehmen/news/ruckruf+klettersteigset 
Det gælder typer med rebbremser som f.eks. billederne til højre 
 
Deltagelse på FDF’s messe om friluftsliv d. 20. april på Friluftscenter Sletten ved Ry 
Dansk Træklatreforening er blevet inviteret til at have en stand på messen, hvor Vi kan fortælle om træklatring, 
uddannelse, sikkerhed og normer. I den sammenhæng og til brug på lignende messer mangler foreningen at få 
designet, produceret materiale, postere, gadgets og/eller lignende.  
Findes der blandt foreningens medlemmer kreative og innovative personer (eller bare helt almindeligt 
interesserede) personer der vil medvirke til at løfte denne opgave? Så henvend jer til bestyrelsen 
Kontakt@dansktraeklatreforening.dk )   
 

DM i erhvervsmæssig træklatring afholdes i dagene 
26.-27. april i Skanderborg Dyrehave. 
For de af foreningens medlemmer der er interesseret i at se 
kasteposeteknik, footlock, redninger, speedclimbing og 
arbejdsklatring. Læs mere på: http://dansk-
traeplejeforening.dk/cms/index.php?cID=10  
 
Instruktørsamling 2. - 3. november 2013 på Sletten i 
Ry - gå ikke glip af dette arrangement. 

Medlemmer og instruktører indbydes hermed til en instruktørsamling i Dansk Træklatreforening. Arrangementet 
foregår på FDF sletten i Ry. Tag familien med. Log ind på hjemmesiden og læs mere 
her: http://www.dansktraeklatreforening.dk/instruktoersamling2013  samt tilmeld dig via formularen på 
hjemmesiden 
Sidste frist for tilmelding er 1. oktober 2013. Meld til i god tid og aftal kør sammen ordninger med dine 
instruktørkolleger. 
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Revurdering af træklatreinstruktører i 2013! 
Der er ca. 60 træklatreinstruktører der står til revurdering af deres licens i 2013 og foreløbig er der revurderet 6. 
Kig grundigt på udløbsdatoen på jeres instruktørkort. Hvis I vil bevare status som godkendte instruktører 
skal i snarest indsende detaljeret logbog for perioden 2008-2013 og opdateret 1. hjælpsbevis. Læs mere på 
http://www.dansktraeklatreforening.dk/Revurdering  
Instruktører der ikke henvender sig vil blive slettet af listen over godkendte instruktører ved årsskiftet.  

 
Censorsamlinger 2013 
Afholdes to gange i 2013. Første gang på Sjælland d.14. april kl. 9:00-15:00 (sted meddeles senere).  Anden 
gang i Jylland søndag d. 3. november kl. 9:00 – 15:00 i forbindelse med instruktørtræffet på sletten i Ry. 
Tilmelding til kontakt@dansktraeklatreforening.dk mærket tilmelding til censorsamling og dato, navn mm.  
PS: Er der nogen der kan tilbyde et passende lokale med et enkelt (for aldrende censorer;-)) klatrebart træ i 
nærheden til censorsamlingen d. 14. på Sjælland? 
 
Redning af katte fra træer! 
Jeg har sagt ja til Dyrenes Beskyttelse, at vi gerne vil assistere hvis en kat skal pilles ned af et træ. Vilkårene er listet 
nedenfor. Bemærk skelnen mellem ”ukendte” katte og ejers egen kat!. Jeg vil sende den sædvanlige forespørgsel 
rundt når der dukker en opgave op. Hilsen Bjarne 
 
Dyrenes Vagtcentral (1812 - døgnbemandet, landsdækkende), som drives af Dyrenes Beskyttelse får relativt ofte opkald om 
nødstedte katte i trætoppe. Som oftest finder katten selv ned, men nogle gange gør de ikke og så sidder de der flere dage, og 
bliver svagere og svagere, og skaber stort postyr, og så er vi nødt til at hjælpe dem. 
Der er allerede nogle af jeres kolleger, der med succes har været ude i sådanne opgaver. De melder tilbage, at de synes det er 
sjovt, og også positivt med anerkendelse fra borgeren (god reklame). 
  
Der er tale om en lønnet opgave, som honoreres med pt. 500,- for selve opgaven plus statens kørselstakster. Vi er en NGO, 
som er afhængig af medlemmers bidrag, arv, fonde m.m. og vi har behov for at kende vores udgifter sådan nogenlunde. De 
træklatrere vi allerede ”har i hus” har accepteret vores vilkår, som er: 

• At Dyrenes Beskyttelse må kontakte jer alle ugens dage i tidsrummet 7 til 22. Samtidig involveres evt. en 
kredsformand (lokal frivillig for Dyrenes Beskyttelse). Det er noget VI gør. 

• At udrykning foregår for den pågældende træklatrers risiko, både med hensyn til egen sikkerhed og eget udstyr, men 
også evt. skade på træ, omkringvoksende beplantning, bebyggelse m.m. (ligesom når I velsagtens I jeres 
virksomhed udfører arbejde for private).  

• At Dyrenes Beskyttelse honorerer den pågældende træklatrer med et fast honorar på 500,-  inkl. moms for selve 
"redningsaktionen" + kørselspenge (dog max. 150 km i alt), som I skriver en faktura på, påført journalnummer fra 
Dyrenes Vagtcentral, og sender til os, att.: Claus Wiingaard, Dyrenes Beskyttelse, Alhambravej 15, 1826 
Frederiksberg C.  

• At der rapporteres tilbage til 1812, når katten er taget ned INDEN den slippes (så en hjælper er en god ting, hvis ikke 
vores kredsformand er der). Både så vi kan notere, at opgaven er fuldført, men også for at notere os kattens tilstand, 
og om den evt. er øremærket/har halsbånd på/om nogen kender ejer...  

Derudover vil vi gerne kunne henvise privatpersoner til jer, når deres egen kat sidder i et træ. Når det er folks private katte og 
ejer er kendt, så er det ikke er sag for Dyrenes Beskyttelse, kun i det øjeblik, at ejer er bortrejst eller ligeglad. Dvs. hvis der er 
en ejer på den kat der reddes ned og ejeren er til stede, så er det ejer I skal skrive regning til selvom kontakten evt. er formidlet 
gennem 1812. 
  
Christina Pankratz Ebersbach Vagtcentralmedarbejder, Dyrenes Vagtcentral 
Dyrenes Beskyttelse 
Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C 
tlf. 33 28 70 49 / 28 19 94 62 
ce@dyrenesbeskyttelse.dk 
www.dyrenesbeskyttelse.dk 
 


