Klatrevegg Nessethallen - generelle regler
1. Det skal alltid være en utpekt person som tar ansvaret som klatrevakt. Denne må ha Brattkort og
erfaring fra klatring, eller ha erfaring fra organisering og ledelse.
2. All klatring og opphold ved klatreveggen skjer på eget ansvar. Alle som klatrer i veggen skal ha
Brattkort, eller være sammen med en person som har Brattkort. Alternativt Topptaukort.
3. Alle som klatrer skal ha lest Klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.
4. Barn (til og med 12 år) skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden.
Støynivået skal holdes moderat.
5. Brattkort gir adgang til å sikre på topptau og lede rutene på klatreveggen. Mere om Brattkort
finner du under https://brattkompetanse.no/Topptaukort betyr at du kan sikre andre på topptau,
men ikkje sikre andre som leder.
6. En person over 18 år med Brattkort kan ta med seg en person uten. Du har lov til å veilede én
ikke sikringskyndig person om gangen, hvis du er minst 18 år og har Brattkort . Veilederen er
ansvarlig for sikringsarbeidet, skal være på bakken og holde i tauet.
7. Du skal innrette deg etter instrukser fra klatrevakt i klatreveggen i Nessethallen.
8. Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
9. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegg eller utstyr i bruk plikter du å melde
fra til klatrevakt. Noter også i bok
10. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv
eller andre i fare, plikter du å melde fra til klatrevakt.
11. Ved topptauing i den overhengende veggen skal alle kortslynger være innklipt på klatrerens side
av tauet – hver eneste runde.
12. Gjør alltid kameratsjekk, behold god kommunikasjon til enhver tid, og hold alltid et godt grep om
tauet når du sikrer.
13. Aldri to tau inn på samme punkt. Topptauene må ikke krysse hverandre.
14. Det skal brukes kalkball og ikke løskalk i klatrehallen.
15. Personskader og uhell skal rapporteres til klatrevakt som skriver dette i egen loggbok i
klatrehallen. Klatrevakt rapporterer også videre til Norges Klatreforbund.
16. Oppdages det feil eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten i klatrehallen skal det
umidelbart gis beskjed til klatrevakt.
17. Klatrevakt kan inndra Bratt Kort dersom det ikke sikres forsvarlig.
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