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Klatresamrådet	
Mødetidspunkt: 2. oktober kl. 18 hos Dansk Klatreforbund, Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere:		
Steen Skytte, repræsentant for de videregående uddannelser 
Lars Borch, Efterskoleforeningen 
Morten Helms Brask, Børne og ungdomsorganisationernes samråd 
Bjarne Christensen, Dansk Træklatreforening 
Flemming Torp, Ungdomsringen 
Carsten Lau Isaksen, Dansk Klatreforbund 
Rikke Halskov Vestergaard, Dansk Klatreforbund 
 

Dagsorden:	
1. Formål med Klatresamrådet 

- Der blev opnået enighed om, at klatresamrådet stadig har sin berettigelse, som 
et forum til udveksling af erfaringer om sikkerhed og uddannelse, således at 
sikkerhedsnormerne tager hensyn til de forskellige brugergrupper. 
Klatresamrådet er dog ikke en myndighed over de deltagende organisationer og 
skal således ikke godkende normer og standarder. Målet er at de deltagende 
organisationer i Klatresamrådet tilslutter sig de fremlagte normer. 

2. Samarbejde mellem skoler/institutioner og Dansk Klatreforbund 
- Carsten fremlagde Dansk Klatreforbund nye tilbud til skoler og institutioner.  

3. Uddannelse 
- Godkendelse af træklatrenormer – udskudt til næste møde 
- Carsten fremlagde de nye instruktøruddannelser, som forbundet har udarbejdet. 

Uddannelserne er ikke endelige – der er ikke nogen normer endnu, men 
uddannelserne bliver udbudt og afprøvet hen over vinteren. Forslaget om 
at ”Instruktør 1” og ”Instruktør 2” fremover er en uddannelse og ikke en 
stopprøve vakte en del utilfredshed, da et højereliggende instruktør niveau så 
ikke pr. automatik kan uddanne nye instruktører. Da der ikke kunne nås til 
enighed blev det aftalt, at Flemming og Dansk Klatreforbund fortsætter dialogen 
for at finde en god løsning. Derudover sender klatreforbundet mere materiale 
omtankerne bag de nye uddannelser.  

- Der blev talt om et tættere samarbejde mellem Dansk Træklatreforening og 
Dansk Klatreforbund, således at Træklatreforening skulle organisere sig som et 
udvalg under klatreforbundet. Dette ønsker Træklatreforeningen dog ikke. 

4. Hjemmeside 
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- Den nuværende hjemmeside er dyr og ikke mulig at opdatere. Bjarne påtog sig 
opgaven at oprette en ny side. Flemming har domænet og sender dette til 
Bjarne. 

- Rikke lukker den gamle side med udgangen af 2013. 
5. Evt.  


