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1. Ansvarlig for normen 
Denne norm er udarbejdet af Dansk 
Træklatreforening og godkendt af Klatresamrådet 
og kan ændres af rådet, hvis dette skønnes nød-
vendigt. Dispensation fra normerne kan i særlige 
tilfælde gives af Klatresamrådet. Sidste nye 
gældende version kan altid 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 
Formålet med eksaminationsnormen er at 
eksaminationen og bedømmelsen af aspiranterne 
foregår på et ensartet og gennemarbejdet 
grundlag. 
Normen skal også danne grundlag for verificering 
og uddannelse af censorkorpset. 

3. Anvendelse 
Medlemmer af Klatresamrådet forpligter sig til at 
anbefale at man arbejder med denne norm. 
Klatresamrådet anbefaler, at personer og 
institutioner uden for Klatresamrådet gør det 
samme. 

4. Eksamination 

4.1. Eksamens indhold:  
Eksamen består af 3 dele: 
1: Skriftlig prøve 20 min. Alle aspiranter på 
samme tid. (punkt 4.2) 
2: Praktisk klatreforløb 60 min. Pr. aspirant. 2 
aspiranter på samme tid. (4.3) 
3: Biotopkendskab 15 min. 1 aspirant af 
gangen. (4.4) 

4.2. Skriftlig prøve:  
Ca. 50 spørgsmål, afkrydsningsspørgsmål, som er 
en stikprøvekontrol for grundlæggende kendskab i 
pensummets mere teoretiske emner. Beståelse 
kræver at der er svaret rigtigt på mindst 80% 
af spørgsmålene : 

 Reb og andet sikringsudstyr 
o Brugsområde 
o Betjening 
o Slid 
o Vedligehold 
o Kassation 

 materialelære (UIAA, godkendelser, 
tests). 

 Faldfaktor, fangryk, 
 Biotopkendskab 
 Adgangsregler 
 Undervisningstilrettelæggelse 
 Undervisningsteknik 
 Forsikring 
 Normerne 

Den skriftlige prøve kan være elektronisk. 

4.3. Praktisk klatreforløb (eksamens 
vigtigste prøve) 

Indledende bemærkninger: 
 

A. Aspiranterne skal demonstrere at de har 
rutine i indholdet af klatresamrådets 
minimumskrav for begynderkurser i 
træer.  

B. Aspiranterne gennemfører forløbet to og 
to, men ikke i fællesskab.  

C. Alt hvad aspiranterne viser i dette forløb, 
betragtes som vist i et 
undervisningsforløb!  

D. Der bæres godkendt hjelm af 
sikringsmanden på jorden og af andre 
personer, som opholder sig umiddelbart 
under det træ der klatres i. 

E. Eksamensforløbet er tilrettelagt således at 
flest mulige momenter er bygget ind i 
eksaminationen.  
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F. Se også klatresamrådets vejledning til 
gennemførelse af det praktiske 
eksamensforløb. 

 
Momenter der skal gennemgås i forløbet: 

1. At klatre førstemand: Korrekt opsætning 
af mellemsikringer, taleprocedurer, 
etablering af standplads, opsætning af 
ekstra topsikring og etablering af 
redningsreb.  Herefter fires førstemanden 
ned af andenmanden  

2. Førstemanden etablerer nedsænkbart 
abseil på redningsreb. Aspiranten skal 
opbygge et korrekt nedsænkbart 
abseilanker og demonstrere brugen af 
dette. Aspiranten skal samtidig gøre rede 
for fordelen ved at etablere nedsænkbart 
abseilanker.  

3. Førstemanden gør klar til at sikre 
andenmanden. Andenmanden klatrer til 
ca. 5 meters højde og placerer sig i /på en 
grenkløft (nødstedt klatrer). 

4. Frigørelse fra sikringskæden: En kursist 
kan ikke umiddelbart fires til jorden. 
Aspiranten må frigøre sig fra 
sikringskæden/ bundsikringen for at 
kunne hente hjælp udefra. 

5. Redning af klatrer (barn eller voksen): 
Aspiranten skal, ved hjælp af et i forvejen 
opsat redningsreb, kunne redde en person 
sikkert ned, der enten sidder fast, er i 
panik, eller tilskadekommen. Dette gøres 
ved klatring på reb. 

6. Klatring på reb: Aspiranten skal vise en 
måde til sikkert at klatre op ad et reb. 
Opgaven skal løses med stor 
sikkerhedsmargen. Aspiranten skal 
samtidig kende til anden metode/ andre 
metoder og kunne beskrive fordele og 
ulemper ved de forskellige metoder. 
Redningsmanden gør den forulykkede fast 
til sig. 

7. Simpelt taljetræk: Aspiranten skal som 
redningsmand, efter at den forulykkede er 
fastgjort til redningsmanden med karabin, 
kunne løfte den forulykkede op således at 

den forulykkede kan frigøres fra hans 
oprindelige sikringsreb. Aspiranten firer 
begge forsigtigt til jorden. 

8. Nedtagning af topsikring: Topsikret 
soloklatring, Aspiranten skal demonstrere 
topsikret soloklatring med rebklemme 
(ascender, Gri-Gri eller lignende). 
Opgaven skal udføres med stor 
sikkerhedsmargen. 

9. Skift fra standplads til abseil og visning af 
frigørelse af låst klemknude på vejen ned. 

10. Kursisterne bytter roller og der startes 
igen med punkt 1 

4.4. Biotopkendskab: 
Aspiranten skal, ved en gåtur i eksamensområdet, 
vise kendskab til de almindeligst forekommende 
træarter i Danmark. Er der i området ikke 
tilstrækkelig diversitet i træarterne kan der bruges 
supplerende billeder af blade/træer eller indsamlet 
materiale. Aspiranten skal kunne genkende mindst 
70 % af følgende træarter/slægter: Gran, fyr, lærk, 
pil, poppel, el, røn, ask, bøg, eg, ær, birk, 
Hestekastanie, lind, samt uden tøven kunne 
udpege bøg, eg og ær samt forklare hvorledes man 
kan genkende arterne. Aspiranten skal kunne 
redegøre for træarternes egnethed til klatring og 
hvordan man kan vurdere grenes vitalitet og 
styrke. Aspiranten skal kunne påpege evt. 
skavanker ved træerne der kan gøre dem uegnet til 
klatring. Aspiranterne skal kunne vurdere et 
områdes egnethed til afholdelse af et 
træklatrearrangement. 

5. Organisering af eksamen 

5.1. Eksaminatorer: 
En eksaminator skal være uddannet og registreret 
træklatreinstruktør. 
Organisationer/Institutioner/foreninger udvælger 
og uddanner eksaminatorerne. 
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5.2. Censorer: 
Censor må ikke have nær tilknytning til den 
arrangør, som afholder eksamen. (Eksempelvis 
være medlem af den klub som afholder eksamen) 

5.3. Krav til eksamensstedet: 
For at Censor kan godkende et træklatreområde 
skal der: 

 Forefindes et egnet sted til afholdelse af 
skriftlig prøve. 

 forefindes mindst 4-5 egnede klatretræer 
(eg, bøg eller ær, stammediameter i 6 
meters højde skal være større end 10cm)  

 give mulighed for at afholde eksamen i 
uforstyrrede omgivelser 

 Ophængt klatrereb til Censor  
 indeholde træer eller materiale egnet til 

prøve i træartskendskab, mindst 8 træarter 
ud over eg, bøg og ær. 

5.4. Før eksamen: 
Aspiranterne skal have udleveret: 

1. Tilmeldingsblanketter som de selv 
udfylder. Eller vejledning i elektronisk 
tilmelding. 

2. Normer.  
3. Vejledning til Eksamen. 
4. Kompendium i træklatring 

  Alle dokumenter skal være i sidste nye udgave, 
som findes på Dansk Træklatreforenings 
hjemmeside.  

5. Instruktøren vurderer om aspiranterne er 
egnede til at gå til eksamen. Instruktøren 
kan udstede en anbefaling til aspiranten 
hvis instruktøren ikke selv skal 
eksaminere aspiranten.  

6. Nært forestående eksaminer annonceres 
på  hjemmesiden. 

7. Har en arrangør ledige pladser til 
eksamen, kan dette meldes til Dansk 
Træklatreforening. 

8. Når en aspirant mangler mulighed for at 
deltage i en eksamen, kan vedkommende 
henvende sig til Dansk Træklatreforening 

og få oplysninger om kontaktperson hos 
arrangør af en eksamen. Aspiranten skal 
derefter selv lave de nødvendige aftaler 
og arrangøren fastsætter selv gebyr for 
eksamination af udefrakommende. 
Aspiranten skal kunne fremvise en 
anbefaling fra en godkendt instruktør for 
at kunne deltage i en eksamen som 
udefrakommende. 

5.5. Bestilling af eksamen: 
Opdaterede Blanketter og vejledning findes på 
hjemmesiden. 
 
Mindst 6 uger før eksamen: 

 Arrangøren, som vil afholde eksamen, 
Bestiller en censor via elektronisk 
formular på hjemmesiden eller i 
nødstilfælde, indsender navn på 
eksaminator, forventet antal aspiranter, 
oplysning om eksamenssted, 
starttidspunkt og eksamensdato til Dansk 
Træklatreforening 

 Dansk træklatreforening udpeger en 
censor og meddeler dette til arrangøren. 
Censor aftaler praktiske ting omkring 
eksamen og honorar direkte med 
arrangøren.  

 Arrangøren sørger selv for en eksaminator 
og for at aspiranterne er informerede om 
tilmeldingsprocedure og 
eksamenstidspunkt. 

 
Mindst 2 uger før eksamen: 

 Tilmeldingsblanket, fuldmagt, CV, 
logbog, pasfoto og kopi af 
førstehjælpsbevis indsendes elektronisk til 
Dansk Træklatreforening for hver enkelt 
aspirant. Det er arrangørens ansvar at 
dette sker til tiden og ellers kan Dansk 
Træklatreforening aflyse eksamen. 

 
Dansk Træklatreforening registrerer aspiranterne 
og sender opgaveark, vurderingsskemaer, 
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eksamensbeviser med mere til censor mindst 2 
dage før eksamen. 

5.6. Afvikling af eksamen: 
 Arrangøren(eksaminator) har det 

overordnede ansvar for sikkerheden under 
eksaminationen. 

 Censor kan højst have 6 aspiranter pr. 
eksamensdag. 

 Censor skal kunne godkende de ydre 
rammer omkring eksamensafvikling og 
har uindskrænket ret til ændringer. 

 Hvis censor har problemer med at 
overskue en øvelse, kan denne forlanges 
gentaget. 

 Eksaminatorerne leder eksamen og den 
skal foregå på en sådan måde, at både 
gode sider og mangler ved aspirantens 
præstation bliver fremhævet. Eksamen må 
ikke ligne en undervisningssituation, der 
skal ikke lægges vægt på at rette fejl eller 
misforståelser, med mindre det har 
betydning for sikkerheden under 
eksamen. 

 Det skal understreges overfor aspiranterne 
at alt hvad de viser under det praktiske 
klatreforløb, vurderes af censor som det, 
de vil vise i en undervisningssituation. 

 Eksaminator og censor bør i fællesskab 
kunne godkende en eksamination, men 
ved uenighed er censors stemme 
afgørende. Som hovedregel må kun 
censor og eksaminator være til stede 
under evalueringen og det er kun 
aspirantens faktiske præstation ved 
eksamen der skal evalueres. 

5.7. Eksamensbeviser: 
”Bevis for beståelse af 
Træklatreinstruktøreksamen” opbevares hos 
censorerne. 
Beviserne medbringes til eksamen og 
underskrives og udleveres til beståede aspiranter. 

5.8. Efter eksamen: 
Censor skriver en rapport fra eksamen. Rapporten 
skal indeholde: 

 Ændringer i aspiranters data eller 
eksaminator. 

 resultat af eksamen og eventuel uenighed 
om dette resultat. 

 Rapporten skal indeholde en beskrivelse 
af hvorfor en aspirant ikke er bestået.  

 Derudover forventes den kun at indeholde 
oplysninger om specielle forhold, f.eks. 
problemer, tvivl og bemærkninger som er 
vigtige for denne og kommende 
eksaminer.  

 
Censor sender rapporten (den af censor og 
eksaminator underskrevne vurderingsskema), de 
skriftlige opgaver og evt. ikke udleverede 
eksamensbeviser retur til Dansk 
Træklatreforening. 
 
Dansk Træklatreforening udsender en regning på 
registreringsafgift til den enkelte aspirant eller 
samlet til arrangør (efter ønske). Dansk 
Træklatreforening registrerer beståede aspiranter 
og fremsender instruktørkort såfremt betaling af 
registreringen er foretaget. 
 


