Ansvarserklæring klatrevegg Nessethallen
1.

All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv
ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved
siden av.

2.

Barn opp til 13 år skal være i følge med voksne og holdes under oppsyn hele tiden (unntak for grupper der en bestemt
person med Brattkort og erfaring er utnemnt som ansvarlig klatrevakt / kursleder. Støynivået skal holdes moderat.

3.

Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau.

4.

Brattkort gir adgang til å sikre på topptau og led på alle vegger.

5.

Du vil innrette deg etter instrukser fra klatrevakt.

6.

Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg og utstyr.

7.

Du har lov til å veilede en ikke sikringskyndig person hvis du er minst 18 år og har Brattkort. Veilederen er ansvarlig for
sikringsarbeidet, skal være på bakken og alltid holde i sikringsenden.

8.

Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegget eller utstyr i bruk forplikter du deg til å melde fra til
personalet.

9.

Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på en annen måte setter seg selv eller andre i fare,
forplikter du deg til å melde til klatrevakt. Gi gjerne beskjed til den det gjelder.

10. Ved topptauing på brattveggen / den overhengende veggen, skal alle kortslynger være klippet inn på klatrerens side av
tauet – hver eneste runde.
11. Gjør alltid kameratsjekk, behold god kommunikasjon til enhver tid, og hold alltid et godt grep på sikringsenden.
12. Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
13. Den ansvarserklæringen gjelder for, plikter å sette seg inn i klatreveggens regler.

ANSVARSERKLÆRINGEN GJELDER FOR:

NAVN PÅ PERSONEN (BLOKKBOKSTAVER)

FØDT (ddmmåå):

NAVN PÅ FORESATT (VED MINDREÅRIGE):
Jeg har lest, forstått og vil følge klatreveggens regler i Nessethallen

DATO:

UNDERSKRIFT:
Foresatte skriver under for person under 18 år
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