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1. Ansvarlig for normerne 
Disse normer er udarbejdet af Dansk 
Træklatreforening og godkendt af klatresamrådet. og 
kan ændres, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Dispensation fra normerne kan i særlige tilfælde gives 
af klatresamrådets censorer. Dispensationer 
indberettes skriftligt til klatresamrådet. Gældende 
version af normerne kan findes på Dansk 
Træklatreforenings hjemmeside 
www.dansktraeklatreforening.dk. Klatresamrådet kan 
uddelegere ansvar til institutioner og foreninger. 
Således uddelegeret ansvar vil fremgå af 
hjemmesiden.  

2. Formål 
Baggrunden for at definere fælles normer for 
sikkerhed og uddannelse er at sikre at: 

 Åbne arrangementer i træer foregår på et 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. 

 Kursister på begynderkurser lærer de mest basale 
færdigheder og teknikker ensartet og sikkert.  

3. Anvendelse 
Dansk Træklatreforenings/Klatresamrådets 
medlemmer forpligter sig til at anbefale at personer 
der underviser i træklatring og abseil eller står for 
sikkerheden ved åbne arrangementer eller ved 
arrangementer der kan sidestilles med åbne 
arrangementer i træer i en organisation/institution 
under klatresamrådet, bør være eksamineret efter 
gældende norm. 

En træklatreinstruktør skal være tilstede eller inden 
for råbeafstand, ved sådanne arrangementer. 
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.  

Klatresamrådet anbefaler at personer og institutioner 
uden for Klatresamrådet gør det samme.  

En person der lever op til gældende norm, kan ikke på 
dette grundlag alene anses for at være kompetent til at 
undervise i klatring i træer. 

4. Definitioner 
Åbne arrangementer: Arrangementer der er omfattet 
af cirkulære for offentlige forlystelser. 

Lukkede arrangementer: Er arrangementer der 
f.eks. foregår i klub og organisationsregi eller er en 
del af et undervisningsforløb. 

Aspirant: Person under uddannelse som instruktør. 

Personlige Værnemidler(PV): Sikkerhedsudstyr så 
som hjelm, reb, sele, karabiner mm. 

5. Forhåndskrav til aspiranten 
Aspiranten skal opfylde nedenstående krav for at 
tilmelde sig eksamen: 

 Aspiranten skal være minimum 18 år. 

 Aspiranten skal være i besiddelse af et gyldigt 
(højest 3 år gammelt) bevis på min. 12 timers 
førstehjælpskursus.  

 Aspiranten skal have passende allround erfaring. 
Aspiranten skal have opsat topsikring i mindst 20 
forskellige træer heraf både eg og bøg. 

 Aspiranten skal mindst en gang have undervist 
som aspirant under en instruktørs overvågning og 
vejledning.  

 For at få adgang til eksamen skal aspiranten 
indstilles af den vejledende instruktør. 

 

6. Eksamenskrav 
Der kan eksamineres i forhåndskravene samt i 
nedenstående: 

 Aspiranten skal have rutine i og kunne undervise i 
indholdet af klatresamrådets minimumskrav for 
sikringskurser i træer på en pædagogisk og 
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Herunder skal 
aspiranten kunne evaluere kursister, der har 
deltaget i sikringskurser. 

 Aspiranten skal være fortrolig med seneste udgave 
af normer for sikkerhed og uddannelse indenfor 
træklatring. 

 Aspiranten skal være fortrolig med en metode til 
sikkert at klatre op ad et reb, med topsikret 
soloklatring med rebklemme og med indbinding 
på ny. 

 Aspiranten skal have kendskab til de orga-
nisatoriske rammer omkring klatring. 

 Aspiranten skal have kendskab til relevante 
juridiske og forsikringsmæssige spørgsmål i 
forbindelse med træklatring og instruktion i 
træklatring. 

 Aspiranten skal have kendskab til de i træer 
relevante redningsteknikker og nødprocedurer. 
Endvidere skal aspiranten have kendskab til 
ulykkeshåndtering og rapportering. 
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 Aspiranten skal kunne undersøge personlige 
værnemidler og vurdere deres sikkerhedsmæssige 
tilstand samt føre en log over udstyret. 

7. Eksamen 
Både organisationer/institutioner og andre har 
mulighed for at arrangere eksaminer. De enkelte 
organisationer/institutioner i klatresamrådet kan, 
såfremt nødvendig kapacitet haves, undervise og 
eksaminere personer udenfor klatresamrådet. 

Tilmelding til eksamen er beskrevet i dokumentet 
"Klatresamrådets norm for afholdelse af eksamen til 
træklatreinstruktør" og skal nøje overholdes. 

Eksamen er offentlig i det omfang det ikke forstyrrer. 

Ved eksamen deltager en censor udpeget af 
klatresamrådet. Censor skal kunne godkende alle 
arrangørens dispositioner, herunder valg af eksami-
natorer for at eksamen skal regnes for gyldig. 
Eksaminatorerne skal som minimum være godkendte 
som instruktører af Klatresamrådet.  

8. Eksamensbevis 
Der udstedes et eksamensbevis udformet af 
Klatresamrådet. 

9. Opretholdelse og virke som 
træklatreinstruktør 

At en person har bestået eksamen, sikrer i sig selv 
ikke, at personen i al fremtid optræder ansvarsbevidst 
og pædagogisk. Ledelserne i de enkelte organisationer 
har ansvaret for at deres instruktører til stadighed 
lever op til gældende norm samt opfylder eventuelle 
andre krav organisationerne måtte stille til deres 
instruktører. Det er også organisationernes ansvar at 
sikre sig at deres instruktører vedligeholder deres 
førstehjælpskurser. 

For at være kvalificeret til at undervise skal man 
klatre og undervise regelmæssigt. At dette sker, skal 
den enkelte instruktør kunne redegøre for, ved 
henvisning til sin organisation eller til en ført logbog. 

For at virke som instruktør skal man være i besiddelse 
af et gyldigt instruktørkort og være registreret som 
aktiv instruktør. Det skal være muligt for andre at 
verificere ægtheden af instruktørkortet f.eks. via en 
hjemmeside. 

 
9.1 Revurdering af bevis 
Et instruktørbevis er gyldigt i 5 år og kan fornyes 
såfremt instruktøren opfylder normens krav.  

Fornyelse af registreringen sker ved at indsende 
gyldigt 1. hjælpsbevis samt udfyldt og underskrevet 
logbog. Sikringsgruppen i klatresamrådet vurderer det 

indsendte materiale og meddeler herefter resultatet. 
Sikringsgruppens medlemmer fremgår af 
hjemmesiden og godkendes af Klatresamrådet efter 
indstilling fra organisationer under Klatresamrådet. 

Kriterier der ligger til grund for revurderingen er:  

 Godkendelse kræver konsensus. 
 Instruktørerfaring: Instruktøren skal have 

fungeret som instruktør/underviser i den 
forløbne periode.  

 Vedligeholdelse af klatrefærdigheder. 
Instruktøren skal have været aktiv og 
klatret i rimeligt omfang i løbet af den 
forløbne periode? 

 Efteruddannelse: Instruktøren skal have 
deltaget i erfa-møder, kurser eller lignede 
for at vedligeholde eller udbygge sin 
viden omkring klatring. 

 En underskrevet erklæring fra 
arbejdsgiver om at instruktøren har et job 
hvor træklatring og instruktion er en 
betydelig del af jobbet. 

Klatresamrådet kan tilbagekalde godkendelser eller 
indkalde den enkelte instruktør til en ny eksamination, 
såfremt der er tvivl om instruktørens kunnen.  

Nyt instruktørkort fremsendes efter godkendelse af 
revurderingen. 

10. Censorer 
Censorer udpeges og godkendes af Klatresamrådet 
 
For at blive censor skal man: 

 Have en anbefaling fra en censor tilknyttet en 
organisation tilsluttet Klatresamrådet. 

 have fungeret som eksaminator ved mindst 3 
eksamensdage. 

 Have deltaget i en censorsamling, med 
positivt resultat fra de øvrige deltagende 
censorer. 

 Godkendes af Klatresamrådet 
 
Censorerne er garanter for standarden af og niveauet 
for instruktøruddannelsen. 
For at tilstræbe ensartet bedømmelse af eksaminer, 
afholdes mindst én gang årligt en censorsamling. 
 

10.1 Revurdering af Censorer 
For at bevare status som censor skal man deltage i en 
censorsamling mindst hvert andet år. 

Sikkerhedsudvalget kan fratage en censor 
rettighederne til at fungere som censor. 

 


