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Hvad er KAL©-prøverne?
KAL©-prøverne checker samtlige 
elementer i KAL©-normerne.  
KAL©-prøverne checker bl.a., at 
man har dybtgående
– viden om klatring og 

sikringsteknikker.
– egenfærdigheder i klatring og 

sikringsteknik.
– færdigheder i sikringsplacering og 

opsætning af sikre og 
velfungerende topreb.

– færdigheder i opsætning af sikre 
og velfungerende abseil 
(rappeling) -sytemer.

– færdigheder i på en forsvarlig 
måde at afvikle klatreaktiviteter 
for større grupper.

– færdigheder i at gennemføre 
nødprocedurer, både i forbindelse 
med klatring og abseil /rapelling).

– indsigt i og forståelse for bl.a. 
lovgivning, forsikringsforhold, 
klatrehistorie og etik.

Til KAL©-prøverne skal man først 
op til én times teoriprøve.
Dernæst skal man demonstrere 
ovennævnte færdigheder i praksis. 
Prøven opererer med et nøje 
gennemarbejdet check- og point-
system, hvor man bl.a. skal have 
mindst 90% af de opnåelige points. 
Prøven bliver stoppet, hvis det 
undervejs bliver klart, at man ikke 
kan opnå et tilstrækkeligt pointtal. 
Prøven tager én dag ialt.
Til prøven er der ekstern censor.
Mere end 300 personer har i dag 
været oppe til KAL©-prøverne. 

Hvad er et KAL©-bevis ?
Hvilken kompetence giver det ?

KAL©-beviserne er standard for 
professionelle arrangører af 
klatreaktiviteter.
Uddannelsen som Autoriseret 
Klatre-Aktivtets-Leder© sikrer, at 
du kan leve op til KAL©-normerne 
og dermed, at du har kompetence 
til at kunne plan- og tilrettelægge 
samt gennemføre klatreaktiviteter 
(toprebsklatring og abseil 
(rapelling)) for andre på en 
forsvarlig måde. 

Der er 3 forskellige KAL©-beviser. 
– ét for klatring på klatrevægge, 
– ét for klatring i træer og 
– ét for klatring på klipper.

Et KAL©-bevis dokumenterer, at du 
har bestået en KAL©-prøve og 
dermed, at du er autoriseret Klatre-
Aktivites-Leder©.
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Hvad er baggrunden for
KAL©-normerne?

Der har de senere år været en række 
ulykker, herunder dødsfald, i 
forbindelse med klatreaktiviteter, og 
antallet af ulykker er desværre 
stigende.
Både arrangører, deltagere, 
pårørende, arbejdsgivere, 
myndigheder og forsikringsselskaber 
m.fl. har en oplagt interesse i, at 
kunne sikre, at klatreaktiviteter kan 
gennemføres på den sikreste måde.

Dette fik i 1992 en række 
mennesker til at gå sammen om at 
udarbejde KAL©-mindstenormerne 
og de tilhørende prøver.
På et stort indkaldt seminar i 
november 1993 blev det enstemmigt 
vedtaget at anbefale at følge KAL©-
normerne, hvis man ville arrangere 
klatreaktiviteter for andre på 
klatrevægge, i træer eller på klipper.
Det blev ligeledes anbefalet at gå op 
til de tilhørende prøver.

Seminaret var indkaldt blandt mere 
end 1000 personer fra bl.a. 
undervisningsinstitutioner, der 
arbejder med klatring, synlige 
kursusafholdere og klatreklubber, 
herunder bl.a. Dansk Bjergklub.
US-Centret var mødeindkalder, og 
Friluftsrådet bidrog med midler.

Seminarets konklusioner, der blev 
vedtaget enstemmigt, kan resumeres 
som følger:

1. Man anbefalede alle arrangører 
  af klatreaktiviteter mm. på 
  klatrevægge, i træer eller på klipper 
  at leve op til KAL©-normerne.
  2. Man anbefalede at sikre dette 
  ved at tage KAL©-beviset.
  3. Man anbefalede samtidig 
  myndigheder m.fl., der ansætter  
  aktivitetsledere i klatring mm. at 
  sikre disses kompetence ved at 
  kræve forelæggelse af KAL©-bevis.
  4. Man anbefalede Abekatten, 
  som prøvested i forbindelse med  
  klatrevægge og Klatre-Centeret som 
  prøvested i forbindelse med  træ- 
  og klippeklatring.

Man vedtog 3 forskellige normer 
(væg, træ og klippe) med prøver. 
Normerne fås ved henvendelse til:
Abekatten (klatrevægge)
☎: 98 19 39 30 eller 
Klatre-Centeret (træer eller klipper) 
☎: 56 95 12 21.

KAL© -uddannelsen, -normerne og 
-prøverne har siden opnået stor 
udbredelse og anbefales i dag af en 
række undervisningsinstitutioner 
og kursusarrangører mm.

KAL©-normerne anbefales desuden 
af Dansk Vejlederkreds,  
brancheforeningen 
for professionelle 
vejledere i natur- 
og friluftsliv.

Hvordan bliver jeg Autoriseret
Klatre-Aktivitets-Leder©?

Hvis du er interesseret i at blive 
autoriseret Klatre-Aktivites-Leder©, 
kan du strengt taget blot melde dig 
til en KAL©-prøve, hvor det vil blive 
vurderet, om du lever op til KAL©-
normerne.

Du kan imidlertid også melde dig til 
et kursus, hvor normerne vil blive 
gennemgået, og siden gå op til prøve.
Det almindeligste er først at tage et 
KAL©-kursus og så gå op til prøve 
ca. et halvt år senere.
Det giver mulighed for at arbejde 
videre med de ting, du har lært på 
kurset, og dermed opnå den 
nødvendige rutine.

Der er gode grunde
til at tage et KAL©-bevis:

– Du er bedre stillet i forhold til 
deltagere, forældre, kunder og 
myndigheder m.fl., der alle har krav 
på, at sikkerheden er i orden.

– Du er bedre stillet, når du skal 
forhandle med forsikringsselskaber 
om f.eks. arbejdsskade- ulykkes- og 
erhvervsansvarsforsikringer.
Klatre-Centeret har en særlig folder, 
der informerer om klatrerelaterede 
forsikringsforhold.

– Du er bedre stillet juridisk, hvis 
du skulle komme ud for et uheld.

– Du er selvfølgelig meget velkommen 
til at kontakte os for at høre nærmere.

Klatre-Centeret
☎, DK: +45 - 56 95 12 21
☎, SV: +46 - (0*)32 05 60 60
Fax: +46 - (0*) 32 05 60 30
Post: Kärralund, 511 95 Öxabäck, Sverige
E-mail: post@klatrecenter.dk
Web: www.klatrecenter.dk
Kursusejd.: Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle

* benyttes kun ved opringning fra Sverige        

www.vejlederkreds.dk


