Torsdag den 27. januar 2005

Pressemeddelelse

Nyt Klatresamråd vil øge sikkerhed og uddannelse i den danske klatreverden
Efter mediedebatten sidste år om manglende sikkerhed i klatring tog Dansk Forum for Natur- og
Friluftsliv initiativ til at koordinere og forbedre sikkerhed og uddannelse på klatreområdet.
Med opbakning fra undervisningsminister Ulla Tørnæs og Friluftsrådet er det lykkedes Dansk
Forum for Natur- og Friluftsliv at samle alle de større organisationer og skoleformer til et
samarbejde.
Det har nu ført til stiftelsen af Klatresamrådet. Bag samrådet står:
- Dansk Sportsklatreforbund
- Dansk Forum for Natur og Friluftsliv
- Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)
- Efterskolerne
- Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (DUI, Spejderne & FDF)
- Højskolerne (FFD)
- Skov & Landskab
- Ungdomsringen
- Universiteterne
- Dansk Bjergklub
Målet er at udarbejde fælles sikkerhedsregler og minimumskrav til instruktører inden for både træ-,
væg- og klippeklatring. Man er nået til enighed om et uddannelsessystem, der skal gælde i det
frivillige arbejde og i undervisningssektoren.
De kommende minimumskrav til instruktører vil forhåbentlig gøre det sikrere og lettere at udvælge
instruktører eller ansvarshavende til klatreaktiviteter i fremtiden. Det er samrådets målsætning at
lave forskellige krav til henholdsvis ”føring af ruter” og ”aktiviteter med topreb”.
Klatresamrådet er det tredje samråd indenfor friluftsområdet. For et par år siden stiftedes
Havkajaksamrådet og i 2004 blev Kanosamrådet en politisk realitet.
Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv’s idé er at sikre bred opbakning og stor viden bag arbejdet
med sikkerhed og uddannelse. Med i samrådene er de væsentligste organisationer og skoleformer,
hvor den pågældende aktivitet fylder meget. Andre er velkomne til at tilslutte sig de retningslinier
der stilles op. Det gælder ikke mindst de kommercielle udbydere, som vi gerne ser en dialog og et
samarbejde med.
Vi opfordrer derfor de mange seriøse private firmaer på klatreområdet til at slutte sig sammen og gå
i dialog med Klatresamrådet. Dette er sket på havkajakområdet. Prohavkajak, en sammenslutning af
etablerede udbydere på området, samarbejder med Havkajaksamrådet om at forbedre sikkerhed og
uddannelse.
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De deltagende organisationer og skoleformer forpligter sig til at arbejde med de retningslinier, som
samrådene anbefaler.
Interesserede vil kunne se mere om strukturen ved at gå ind på www.havkajaksamraad.dk. Der er
ved at blive lavet lignende hjemmesider for Klatresamrådet og Kanosamrådet.
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