Sikkerhedsinstruks for Træklatring.
(Efterfølgende rød tekst revideres/kontrolleres før afgang)

Udarbejdet: 16. januar 2018

Hvem gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Denne instruks gælder for Træklatreinstruktører og hjælpere, der arbejder i Naturteamets regi.

1. Ansvarlig ejer/organisation
Naturteamet
Leder: Peter Bak
Reersnæs Strandvej 111
4941 Bandholm
mail@naturteamet.dk
Tlf. 31154031
Ansvarlig instruktør: Peter Bak

2. Tilladte Aktiviteter
•
•
•

Toprebsklatring med og uden hale.
Svævebaner.
Kæmpegynger.
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3+4 Risikovurdering: Identifikation af risici og tiltag til at imødegå risici
Nr. Risici

Modforanstaltninger
Sandsyn- Alvorlighed Indeks
lighed for (0-100)
(sandsynat det
lighed x
indtræffer
alvorlig(%)
hed)

1

Børn/unge kan finde på at
færdes umiddelbart under
træet, hvor der klatres i, uden
hjelm.

100

5

500

Området under træet kan om nødvendigt
afspærres med farvet bånd eller tydelig
snor/reb.

2

Børn/unge under træet kan
blive ramt af faldende
genstande

5

70

350

Alle der færdes under klatretræet skal bruge
hjelm.

3

Klatreren kan finde på, at klatre 10
over topankerpunktet, og
dermed udsætte sig selv for et
utilsigtet styrt.

90

900

Instruktion af klatreren før klatring.
Opmærksomhed på, at sikringsmand holder
rebet stramt når topankeret nås.

4

Klatreren kan finde på at
forsøge at åbne karabiner og
løsne knob under klatring eller
ophold i træet.

1

100

100

Indbinding direkte i selen gør det vanskeligt, at
løsne knob under klatringen. Opmærksomhed
fra sikringsmanden og opstramning af reb gør
det vanskeligt, at binde knob op eller, at åbne
karabiner. Anvendelse af to modsatvendte 3vejs
låsekarabiner i topanker gør det vanskeligt, at
åbne karabinerne og tage rebet ud af dem.

5

Risiko for, at der klatres ned et
andet sted end der, hvor man
klatrede op

100

1

100

Klatring med ”hale” således at nedfiringsvejen er
nem at følge.
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6

Klatrere kan gå i panik eller
nægte at klatre videre op eller
ned.

1

20

20

God introduktion af klatrer.

7

Klatrere kan få støv eller bark
smulder i øjnene.

20

5

100

Øjenskylleflaske og pincet skal være tilgængelig

9

Klatreren kan være for lille til
hoftesele.

5

1

5

Der anvendes klatresele kombineret med
brystsele eller børnesele.

5. Beskrivelse af område, træer, Udstyr og udrustning
Beskriv klargøring af aktiviteten og området/træet/træerne:
•
•
•

Træet/træerne skal inspiceres grundigt før brug (stabilitet, døde grene, knækkede grene)
Døde og knækkede grene af betydning for sikkerheden skal fjernes fra træet.
Hvis børn/unge ikke kan holdes væk fra dropzonen, skal der sættes afspærring op rundt
om træet/træerne.

Beskriv det sikkerhedsudstyr, der skal være til rådighed i forbindelse med
aktiviteterne, og hvordan det efterses og vedligeholdes:
•
•
•
•

Førstehjælpskasse incl. Øjenskylleflaske, pincet. Tjek at indhold er intakt.
Nedsænkbart Redningsreb ophængt og klargjort til rebklatring
Sikkerhedsinstruks
Forældretilladelse skal foreligge sammen med indskrivningskontrakt.

6. Instruktører og medarbejderes kompetencer
•
•

Ansvarlig instruktør, samt hjælpeinstruktører skal være godkendt og aktiv instruktør efter
Klatresamrådets normer. Instruktørkort skal medbringes.
Andre hjælpere og sikringsledere kan oplæres af den ansvarlige instruktør.
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7. Forholdsregler, som skal følges af instruktører og deltagere
Instruktører og sikringsledere:
•
•
•
•
•

Der må ikke ryges på eller i nærheden af aktiviteten.
Klatrer og sikringsmand skal være iført klatrehjelm.
Klatring indstilles hvis middelvindstyrken overstiger 10 m/s eller hvis andre forhold
tilsiger, at det er uforsvarligt at fortsætte med, at klatre.
I perioden hvor der er klatreaktiviteter i gang skal der altid være mindst 2 ansvarlige
personer til stede.
Der skal altid være mindst en godkendt instruktør tilstede når der klatres.

Deltagere:
•
•
•

Må ikke være påvirket af rusmidler
Skal følge anvisninger fra instruktører
Skal oplyses om, at det er deres egen ulykkesforsikring, der skal dække hvis de kommer
til skade under deltagelse i klatringen. (Er medtaget i anbringelseskontrakten).

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Bemærk! Kun relevant hvis aktiviteten foregår langt fra civiliserede områder, eller områder uden
almindelig kommunikationsmuligheder, eller hvis der klatres i mere end 3 træer samtidig:
•

Hvis der klatres i mere end 3 træer samtidig skal der være 2 personer tilstede der kan
redde personer ned fra træer.
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9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Adresse og lokalitetsbeskrivelse til brug ved alarmering (Ring 112):
Reersnæs Strandvej 111, 4941 Bandholm
____________________________________________________________________________
Hvor opbevares førstehjælpskassen: ______________________________________________
Nærmeste adgangsvej/holdeplads for ambulance:____________________________________
Vedhæft evt. et kort

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til
deltagere i aktiviteter
•

Ansvarlig instruktør har ansvar for, at sikkerhedsinstruksen bliver udfyldt med nødvendige
data og at der bliver udformet en speciel sikkerhedsinstruks til deltagere i
klatreaktiviteten.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede
hændelser eller ulykker
•

Ansvarlig instruktør skal senest 5 dage efter indrapportere sikkerhedshændelser til Dansk
Træklatreforening. Kan gøres ved login på hjemmesiden og udfylde elektronisk formular.
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