Regler repvägg
Vid klättring gäller:
Alla som säkrar topprep, alla som säkrar på led, samt alla
som klättrar led skall ha gällande behörighetskort enligt
Svenska Klätterförbundets norm.
 För topprepssäkring krävs topprepskort (grönt kort)
 För ledsäkring samt ledklättring krävs ledkort (rött kort)
 Regelbunden och systematisk kontroll av att alla klättrare
har behörighetskort och giltigt medlemskap sker av
utsedda personer i klubben.
 Kort ska bäras väl synligt i selen

 Din utrustning som används skall vara av godkänd och av
ändamålsenlig typ samt vara CE märkt.
 Endast dynamiska enkelrep skall användas.
 Tillåtna bromsar och säkrings metoder:
-Repbromsar ATC typ.
-Hjälplåsande bromsar typ Grigri.

 Endast 8-knut är tillåten för inkytning (gäller ej Auto
belay)
 Ledklättring sker med privata rep
- Rep för ledklättring får ej ligga i samma karbin som
topprepet i ankaret.
- Nedfirning vid ledklättring sker via egen karbin i ankaret.
-Topprepet får ej dras ned, ej heller byta plats på topprepen.
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 Det är absolut förbjudet att hålla i mellansäkrings

öglorna eller fasta karbiner på väggen.
 Byggnation av leder sker av utsedda ledbyggare.
 Reparation av väggen görs av den säkerhetsansvarige.
 Kurser, träningsgrupper och prova-på har företräde till
väggen.
 Tillbud och olyckor rapporteras med incidentrapport till
Svenska klätterförbundet.
-Dessa återfinns i den gula kris pärmen vid respektive
vägg.
-Förstaförband finns vid respektive vägg.
 Kritan som får användas i lokalen är krittboll och flytande
krita.

 Det är inte tillåtet att bouldra på repväggen.
 Om utrustning eller klättervägg har försämrad funktion eller
är trasig ska denna spärras enligt gällande instruktion.
Information om detta finns vid respektive vägg.
 För klättring på auto belay, se separat instruktion vid
insteget.
Vill ni boka kurs eller uppklättring för Grönt/Rött kort.
Kontakta någon av våra instruktörer.
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Kontaktinformation

Instruktörer:
Calle Nystedt

0708 16 93 63

Christian Bergman

0739 30 35 35

Uppklätteransvarig:
Linus Malmberg

0709 84 56 10

Säkerhetsansvarig:
Linus Malmberg

0709 84 56 10

Commented [KK3]: Skitändring…

