BKO Charlottenlund Fort
Retningslinier for træklatring
Alle brugere af udstyr til træklatring skal være certificerede instruktører i træklatring efter Klatresamrådets vejledende
retningslinier: www.klatresamraadet.dk, samt følge de særegne retningslinier for træklatring v/BKO Charlottenlund Fort,
som er beskrevet i det nedenstående materiale.
Adgangsregler
Adgangsregler
Ud over at være instruktør i træklatring skal alle instruktører have et BKO introduktionskursus for at opnå tilladelse til
brug af BKO Charlottenlund Fort. Klatreudstyret er opmagasineret i Charlottenlund Forts fyrrum, hvor der kun er adgang
for instruktører, da trafikken i fyrrummet ønskes begrænset dels fordi klatreudstyr er meget følsomt og at der derfor ikke
skal være for mange mennesker, som ikke har den fornødne viden om hvordan udstyret skal behandles og dels fordi
flere andre medarbejdere på Charlottenlund Fort har sin gang der og ikke skal forstyrres for meget. Nøglen til fyrrummet
hænger i udstyrsdepotet. En kopi af kursusbevis for at være certificeret instruktør i træklatring efter Klatresamrådets
vejledende retningslinier og et opdateret 12 timers grundkursus i førstehjælp bedes sendt til Gentofte Kommunes
Fritidsafdeling, hvorefter en godkendelse skal finde sted før ansøgeren kan få tilladelse til at benytte BKO Charlottenlund
Forts klatreudstyr.
Generelt om træklatring
Gentofte Kommune påtager sig intet ansvar, hvis deltagere eller publikum kommer til skade under træklatring.
-

Den enkelte institution fra hvor klatreinstruktøren kommer, påtager sig det fulde ansvar for klatringen
Der må ikke anvendes sporer eller andet udstyr, som beskadiger træerne
Der må ikke være synlige tegn på træerne efter endt klatreaktivitet
I tilfælde af at træerne lider overlast vil aktiviteterne blive stoppet
Det er ikke tilladt at benytte træerne på selve Charlottenlund Fort til træklatring
Der må ikke opstilles telte eller haves åben ild i forbindelse med aktiviteter i skoven og dermed også træklatring

Ansøgning om træklatring
BKO Charlottenlund Fort har lavet en særaftale med Jægersborg Statsskovdistrikt, som omfatter træklatring onsdage
mellem kl. 8-19 på det afbillede skraverede område uden forudgående ansøgning. Det er vores intention så vidt muligt at
dirigere al træklatring til at foregå om onsdagen for dermed at undgå for meget administrativt arbejde for SNS og BKO
brugere. Sker det at aktiviteten bliver så populær at onsdagen ikke er nok til at dække behovet, vil de BKO ansvarlige
lave aftaler om flere ugentlige dage med træklatring uden forudgående ansøgning. Hvis træklatring ønskes andre af
ugens hverdage, skal de vanlige ansøgningsprocedurer følges ved udfyldelse af Skov- & Naturstyrelsens
ansøgningsformular. Ansøgeren vil typisk få besked senest 2 dage efter at ansøgningen er sendt. Den godkendte
ansøgning skal til enhver tid medbringes, så den kan forevises ved efterspørgsel. Inden du ansøger om tilladelse til
træklatring i Charlottenlund Skov, skal du telefonisk reservere udstyret via Gentofte Kommunes Fritidsafdeling: 39 98 50
11.
Sikkerhed
Det anbefales at førstehjælpsudstyr, herunder mobiltelefon medbringes til enhver aktivitet. Det er en forudsætning at alle
klatreinstruktører har et opdateret 12-timers førstehjælpskursus. Hvad angår reb og prusiksnore udskiftes de mindst
hvert 3. år. Det er muligt at nogle reb udskiftes tidligere, da deres evne til at modstå skarpe kanter er alvorligt nedsat
efter 10–12.000 klatremeter. Hvad angår nylonslynger og klatreseler, så kasseres og udskiftes de efter 5 års brug.
Rebene efterses jævnligt af de BKO ansvarlige, men et stort ansvar hviler tillige på alle BKO instruktører. Da
klatreudstyret benyttes af mange forskellige instruktører, er det vigtigt at lave kontrol og eftersyn på udstyret hver gang i
skal bruge det:
-

Rebene undersøges for deformationer og slid
Slynger undersøges for slid
Karabiner undersøges for slid og metalsplinter
Klatreseler undersøges for mangler og slid

Det anbefales at tjekke udstyret i fyrrummet, da det er ærgerligt at stå med et deformt reb eller lignende og 20 skuffede
børn og unge i Charlottenlund Skov!

BKO Charlottenlund Fort
Logbog
I fyrrummet på BKO Charlottenlund Fort findes en ”Træklatring Gæstebog” og en ”Træklatring Reb logbog”. I
”Træklatring Reb logbog” vil hvert enkelt reb være anført med en specifik farvekode, som er påsat rebenderne på det
pågældende reb, hvor det på den måde vil være muligt at følge med i hvert enkelt rebs stand. Efter hver dags klatring
noteres hvor mange meter, der har været klatret på det pågældende reb. Ligeledes noteres hvis rebet har været udsat
for større styrt.
I ”Træklatring Gæstebog” anføres dato og tid for start og slut på aktiviteten, udstyret der lånes, navn på skole/institution
der låner udstyret, initialer for den ansvarlige og eventuelle kommentarer om defekt klatreudstyr, årsag til evt.
efterfølgende kassering eller andet. Alt kasseret klatreudstyr smides i beholderen for defekt klatreudstyr. Dette for at de
BKO ansvarlige kan foretage et endeligt gennemsyn på det kasserede udstyr og tage stilling til om det skal erstattes
samt for at uskyldige ikke risikerer at blive anklaget for at ”kassere” ikke defekt udstyr til egen vinding.
Vedligeholdelse
Klatreudstyr er følsomt udstyr, som bør behandles med stor respekt og omtanke. De BKO ansvarlige sørger for den
primære vedligeholdelse af klatreudstyret med sikkerhedskontrol af alt klatreudstyr 2 gange om året i februar og august
måned, men der ud over skal de daglige brugere følge de overordnede sikkerhedsmæssige retningslinier for
vedligeholdelse af BKO Charlottenlund Forts klatreudstyr:
- Alt vådt udstyr hænges til tørre på de dertil indrettede tørrestativer. Hvis ikke de BKO ansvarlige har været forbi
depotet og lagt tørt udstyr på plads, så gør de næste brugere det
- Udstyr der er mere end almindeligt beskidt skylles i lunkent vand i en af de store baljer i det andet udstyrsdepot og
hænges til tørre
Enhver overskridelse af retningslinierne for træklatring medfører øjeblikkelig inddragelse af tilladelsen til brug
af klatreudstyr og kan samtidig meget vel have den konsekvens at udstyr til træklatring fjernes fra BKO
Charlottenlund Fort!

