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Det nye træklatrekompendie ligger 
til download på hjemmesiden 
https://dansktraeklatreforening.dk/download  

 
Instruktørsamlingen 2017 afholdes i 
Vrads lørdag d. 23/9 kl. 10:00 – med 
fælles aftensmad og mulighed for at 
overnatte. På nuværende tidspunkt er 
der 12 tilmeldte. Meld til på 
Hjemmesiden:  
https://dansktraeklatreforening.dk/instruktørsamling-2017  
 
Danmarks første træklatreklub er stiftet i 
hovedstadsområdet: 
Lige nu er målene:  
· At klubben klatrer regelmæssigt i de Storkøbenhavnske skove – til 

at starte med i Hareskoven  
· At klubben tilbyder træklatring, som aktivitet for børn, unge og 

voksne på niveaudelte hold.  
· At vores instruktører bliver en del af et fællesskab, hvor vi 

udforsker nye klatreteknikker og tager på klatreturer sammen.  
Kontakt klubben på: kontakt@træklatreklubben.dk  hvis du 
har lyst til at deltage eller høre mere.  
 
Generalforsamlingen 2017: Blev afviklet i gode rammer på 
Fyn. Et par punkter skal omtales: 

1) Den nedladende holdning overfor instruktører under TCI 
der klatrer med dobbeltrebsteknik. Nogle træklatrere 
(forhåbentlig ikke nogen af vores medlemmer) anerkender 
ikke at der er andre ligeså gode og sikre klatreteknikker. 
Det bunder i uvidenhed, men vi i træklatreforeningen vil så 
prøve at informere lidt bedre og i hvert fald appellere til at 
vores medlemmer tilgår andre træklatreteknikker med 
nysgerrighed frem for fordømmelse, kort sagt en 
anstændig opførsel.  

2) Foreningen besluttede at støtte nyetablerede 
træklatreklubber med gratis instruktøreksamen og 
registreringsafgift for 2 medlemmer af de nyetablerede 
træklatreklubber. 

Læs hele referatet på https://dansktraeklatreforening.dk/content/referat-30-
april-2017  
 

Førstehjælpstasker 
til Dansk Træklatreforenings 

medlemmer 
600 kr. + forsendelse. 

Kontakt@dansktraeklatreforening.dk  
 

 

 
Rabatordninger: 

Læs videre på hjemmesiden 
om rabatordningerne: 

http://dansktraeklatreforening.d
k/Rabatordninger 

HUSK! Instruktørsamlingen 
efterår 2017 

23. september i Silkeborg  
 

Kalenderen for 2017: 
· 22. september kl. 15:30 

Censorsamling Øst 
KBH/nordsjælland 

· 23. september 
Instruktørsamling 
Vrads/Bryrup 

· 24. september kl. 10:00 
Censorsamling Vest  

· 31. december 2017 Sidste 
frist for indsendelse af 
logbog til revurdering for 
instruktører hvis licens 
udløber i 2017. 

 

 
Ansvarsforsikring for 
instruktører 
Aktive og godkendte 
instruktører i foreningen er 
dækket af en ansvarsforsikring 
når de fungerer som 
instruktører. Læs mere om 
foreningens forsikringer på 
hjemmesiden 
https://dansktraeklatreforening.
dk/forsikringer i foreningen  
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