Klatring og bjergbestigning

– sjovt og spændende –

Klatre-Centeret

Uddannelser, kurser og ture på alle niveauer.

Kurser for undervisere og lærere mm.
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Klatre-Aktivitets-Leder© (KAL©) -kurserne:
Autoriseret

KlatreAktivitetsLeder©
– I TRÆER ELLER PÅ KLIPPER –
En professionel uddannelse
for ledere af klatreaktiviteter

KAL©-normerne og -beviserne
blev udarbejdet i 1992, og på et
stort indkaldt seminar blandt
arrangører af klatreaktiviteter
blev det i 1993 enstemmigt
vedtaget at anbefale normerne og
de tilhørende prøver.
I dag har både normer og prøver
opnået stor udbredelse, og mere
end 300 personer har været oppe
til KAL©-prøverne. De anbefales
desuden af Dansk Vejlederkreds.

KAL©-kursus
i træ- og klippeklatring
5 dage. Max. 3 delt. / instr.*.
Målet er at give forståelse for og
erfaringer med, hvad der kræves for
på forsvarlig vis at planlægge,
organisere og gennemføre
klatreaktiviteter (topreb) og abseil
(rapelling) for grupper i træer og på
klipper.
Kurset består af 3 dages grundkursus i klippe- og træklatring samt 2
dages kursus i organisering af
klatreaktiviteter for grupper .
(Pensum for uddannelsen til autoriseret Klatre-aktivitets-Leder©).
For at få autorisation, skal du efter
kurset yderligere op til KAL©prøve. Bestil specialbrochure.
* Op til 5-6 på træklatredelen.

KAL© -normerne og -beviserne
er standard for professionelle
arrangører af klatreaktiviteter
Ingen kurser kvalificerer i sig selv til
at instruere eller undervise i klatring.
På samme måde kvalificerer disse
kurser ikke i sig selv til at forestå
klatreaktiviteter.
Dertil kræves, udover kurset, en del
erfaring samt bestået KAL©-prøve.
På kurserne gennemgår og afprøver
du indholdet i KAL©-normerne.
Prøverne afholdes flere gange om
året, både i træer og på klipper.

- Klatring er leg i naturen Kursus i træklatring
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2 dage. Max. 5-6 deltagere / instruktør.
Kurset henvender sig både til dig,
der har lyst til at realisere drømmen
om at komme helt op i toppen af de
højeste træer, og til lærere eller
undervisere, der ønsker at inddrage
træklatring i undervisningen.
Målet er, at du bliver fortrolig med
grundlæggende sikrings- og sikkerhedsteknikker ved klatring i og abseil
(rapelling) fra træer.
Derudover gennemgås pensum for
uddannelsen til autoriseret Klatreaktivitets-Leder©, der kan bruges til at
arrangere klatre- og abseilaktiviteter i
træer for andre.
For at få bevis og autorisation, skal
du efter kurset yderligere op til
KAL©-prøven i træklatring.
Få en specialbrochure.

KAL©-kursus i klippeklatring
3 dage, Max. 3 delt. / instruktør.
Kurset er for dig, der lyst til at lære de
grundlæggende sikringsteknikker ved
klippeklatring og samtidig kunne tænke
dig at arbejde med klatreaktiviteter
(topreb) og abseil (rapelling) på klipper.
Målet er, at du lærer, hvordan du kan
sikre dig selv i forbindelse med klippeklatring.
Derudover gennemgås pensum for
uddannelsen til autoriseret Klatreaktivitets-Leder©, der kan bruges til at
arrangere klatre- og abseilaktiviteter i
klipper for andre.
For at få bevis og autorisation, skal du
efter kurset yderligere op til KAL©prøven. Bestil specialbrochure.
Uddannelsen til Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder©
i træer eller på klipper. Få normene fra Klatre-Centeret

Vejlederstudier mm.
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Det 1-årige Vejlederstudie i Natur- og Friluftsliv
En enestående mulighed for intensiv fordybelse og dygtiggørelse på højt fagligt niveau.
Studiet er et samarbejde mellem forskellige professionelle skoler for natur- og friluftsliv.
Hver skole arbejder med sit område, f.eks. natur- og friluftsforståelse, friluftspædagogik,
basisfriluftsliv, kano, kajak, vinterfriluftsliv i skov og på fjeld eller træ- og klippeklatring.
Intensive studieophold á 4 - 10 uger. (De understregede er 10-ugers moduler).
Små hold. Ca. 5 studerende pr. vejleder.
Studiet er en blanding af intensiv undervisning, arbejde med det lærte under vejledning samt selvstudier med
øvrige studerende. Desuden er der en række oplæg med bl.a. litteratur og film.
På kajakdelen bygger du din egen grønlandskajak, som du kan tage med hjem.
Der forventes selvstændighed og tidligere erfaringer med turbaseret friluftsliv.
Studiestart: 15. marts eller 1. august. Få specialbrochure.

Vejlederstudiet i Klatring og Friluftsliv
10 ugers intensiv fordybelse. Små hold. Ca. 5 studerende pr. vejleder.
Du bliver en del af et levende og aktivt klatre- og friluftsmiljø, hvor du
fordyber og dygtiggør dig indenfor klatring samt natur- og friluftsliv.
Målet med studiet er at give kendskab til og rutine i grundlæggende
sikringsteknikker ved klatring. Målet er desuden, at gøre dig fortrolig med,
hvad der kræves for at tage andre med ud og klatre. Der er bl.a. mulighed
for at tage KAL©-prøverne. Studiet giver dermed også et godt grundlag for
senere at kunne fungere som klatreinstruktør. Endelig er målet at videreføre
traditioner og erfaringer fra klatring og bjergbestigning.
På studiet er du dels på en række egentlige kurser, dels er du ude og øve på
det lærte, sammen med øvrige studerende.
Samtidig kan du være med på en del af de kurser, vi iøvrigt afholder, så du
kan få lejlighed til at afprøve det lærte i praksis.
Undervejs vil der løbende være en indføring i og oplæg til debat om klatreog friluftslivshistorie samt naturfilosofi gennem litteratur- og filmoplæg.
Studiestart: 25. marts eller 15. august. Tidlig tilmelding tilrådes.
Få en specialbrochure med studieplan.

Vejledere og studerende på toppen af Hægefjell, Norge
efter klatring over 10 reblængder.→

Vejlederstudiet i friluftsforståelse
Friluftsudstyr, friluftshistorie, naturforståelse & økosofi.
4 ugers intensiv teoretisk og praktisk indføring i fordele og ulemper
ved diverse naturvenligt og funktionelt udstyr mm.
Desuden et studie i friluftslivets historiske og ideologiske rødder.
Gennemgang på højt fagligt niveau og indlæring gennem "learning
by doing". Film og litteratur-oplæg med udgangspunkt i vort
omfattende bibiliotek og samling af film mm. Specialbrochure.

Vejlederstudiet i vinterfriluftsliv
- i skov og på fjeld.
10 ugers intensiv fordybelse i skandinavisk vinterfriluftsliv.
Små hold. Ca. 5 studerende pr. vejleder.
Målet er, at give kendskab til og rutine i vinterfriluftsliv.
Udgangspunkt i vor hytte, dybt i de svenske skove og i hytte ved
Jotunheimen. Derudover bor vi bl.a. i Lavvu med bål.
Der arbejdes, afhængigt af f.eks. vejr- og føreforhold, bl.a. med
ture og skiløb i usporet terææn, telemark, pasovergange,
rygtraverser, topbestigninger, lettere vinterklatring, snehuler,
lavinekendskab, langtursskøjter og snesko.
Studiestart: 10. januar. Få specialbrochure.
Fælles for studierne er et lavt antal studerende (ca. 5 / vejleder). Det er med til at sikre en høj faglig standard og
muligheden for at tage store individuelle hensyn. Du møder en professionel indstilling i et afslappet miljø.
Optagelse på studierne forudsætter, at du har erfaringer med liv under åben himmel, selvstændighed og vilje til at lære.
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Klatrekurser
Grundkursus i klippeklatring
2 dage. Max. 3 deltagere / instruktør.
Vort mest populære kursus, der både giver et
godt indblik i de mange sider af klippeklatring
og giver de grundlæggende færdigheder.
Målet med kurset er, at du bliver i stand til at
klatre og sikre dig på klipper, så du kan tage på
klatreture på egen hånd.
Du lærer alle de grundlæggende klatre- og
sikringsteknikker, og du får lejlighed til at føre
ruter under kyndig vejledning, ligesom du
lærer at abseile (rapelle) på forskellige måder.

Klatring
på de imponerende
bornholmske klipper
er en fantastisk oplevelse!

Videregående kursus i klippeklatring
2 dage. Max. 3 deltagere / instruktør.
På kurset lærer du en række mere avancerede
klatre- og sikringsteknikker.
Der klatres ruter, der lægger op til brug af
f.eks. layback, mantleshelf og jam-teknikker.
Du lærer desuden at arbejde med dobbeltrebsteknik, sikring under traversering og nedadklatring, hængende standplads, parallelklatring
samt brugen af friends, jumars, shunts mm.

Artificielt kursus i klippeklatring
2 dage. Max. 3 deltagere pr. instruktør.
På dette kursus lærer du at bruge dine sikringsmidler til at hjælpe dig op ad ruter, der ellers
ville være umulige at klatre.
Du bliver fortrolig med bolte, sky-hooks,
daisy-chains, fi-fi-kroge og stiger mm.
Der arbejdes med jumaring og taljesystemer til
hejsning af sække.
Udover muligheden for at lære denne gren af
klatringen, er det også et godt kursus, hvis du
vil blive bedre til at sætte sikringer.

Bjergredningskursus
2 dage. Max. 3 deltagere pr. instruktør.
På kurset øves kammeratredning, og du lærer en
række teknikker, der kan bruges ved uheld på
klipperne eller i bjergene.
Du arbejder med improviserede bårer, konstruktion af taljetræk, op- og nedfiring af tilskadekomne, transport og 1. hjælp, ligesom du lærer
spalteredningsteknikker til brug på gletchere.

Klatre-Centerets T-shirt
Evolutionen fra abe til klatrer.
Bomuld. Rød eller hvid.
Str. s, m, l, xl.

Bjerg- og vinterkurser
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Klippeklatrekursus i Alperne eller i Norge
3 eller 6 dage. Max. 2 deltagere / instruktør.
At klatre en hel dag på samme klippevæg er en særlig og fascinerende
oplevelse, hvor du klatrer koncentreret over lang tid i stor natur.
Målet er at introducere dig til klippeklatring i bjergene på lange ruter
over flere reblængder.
Vi fokuserer bl.a. på vejrforhold, standpladser og abseil fra lange ruter.
På dette kursus er der mulighed for at prøve at klatre klipperuter på op
til ca. 600 meters højde og for at prøve at bestige nogle af de smukke
og imponerende bjerge, vi bevæger os på.
Undervejs overnatter vi enten i hytter i området eller i telt / bivuak.
Kurserne afholdes i Wilder Kaiser i Østrig, i Schweiz eller i Norge.
Det forudsættes, at du er fortrolig med sikringsteknik og rebbehandling
svarende til, hvad der gennemgås på grundkursus.

Alpint klatrekursus i Alperne eller Norge
6 dage. Max. 2 deltagere / instruktør.
Har du lyst til at prøve kræfter med egentlig bjergbestigning og til at
opleve stor natur og vilde bjerge?
Kurset byder på bjergbestigning, hvor både lavinekundskab,
gletcherteknikker samt klippe-, couloir- og isklatring indgår.
Målet er at introducere dig til bjergbestigning og alpin klatring, således
at du efter kurset evt. kan tage på klatreture i bjergene på egen hånd.
På kurset overnatter vi dels i hytter, dels i telt / bivuak.
Det forudsættes, at du har rimelig kondition, ligesom du bør være fortrolig
med sikringsteknik svarende til, hvad der gennemgås på grundkursus.

Vinterklatrekursus i Jotunheimen, Norge
6 dage. Max. 2 deltagere / instruktør.
Kurset byder på topbestigninger med både klippe- og isklatring samt alpine elementer som klatring i couloirer og gletcherteknikker.
Der lægges undervejs vægt på lavineforhold, skredprofiler mm.
Kurset former sig som en lille "ekspedition", hvor vi lever ude hele tiden. Vi bor i snehuler og telte og står på ski fra sted til sted.
Det forudsættes, at du er bekendt og fortrolig med almindelig sikringsteknik og rebbehandling svarende til, hvad der gennemgås
på grundkursus, ligesom det forudsættes, at du har en almindelig god kondition og har prøvet at stå på ski tidligere.

Vinterfjeldkursus i Norge
3 eller 6 dage. Max. 4 deltagere / instruktør.
Kurset byder på skiløb, primært i usporet terræn.
Kursets formål er at sætte dig i stand til at færdes sikkert på egen hånd i vinterfjeld.
På kurset gennemgås og afprøves orienteringsteknik i vinterfjeldet, vejrkundkaber,
lavnerisiko- og søgning, skredprofiler, skiløb i usporet terræn,
herunder bl.a. telemark, nødbivuakker i sne og nødprocedurer mm. samt
overnatning i snehule mm.
Undervejs er det ikke ualmindeligt, at vi bestiger et eller flere af de flotte bjerge,
vi bevæger os imellem.
Det lave antal deltagere pr. vejleder gør, at det er muligt at tage
store individuelle hensyn.
På den måde er du sikker på at få det maksimale udbytte af kurset.
Indlæringen foregår i praksis på turene.
På kurset bor vi i en lille hytte, når vi ikke er ude på ture mm.
Det forudsættes, at du har en almindelig god kondition, ligesom du bør have prøvet
at stå lidt på ski tidligere.

Isklatrekursus i Norge
3 dage. Max. 2 deltagere / instruktør.
Klatring på is og frosne fosser (vandfald) er spændende og fascinerende.
Kursets mål er at lære dig klatre- og sikringsteknikker, der sætter dig i stand til
siden at klatre is på egen hånd.
På kurset overnatter vi i en lille hytte.
Det forudsættes, at du er bekendt og fortrolig med almindelig sikringsteknik og
rebbehandling svarende til, hvad der gennemgås på grundkursus.

Introduktionskursus for grupper. Logi mm. 7.
Introduktionskursus i træ- eller klippeklatring
/2 eller 1 dag. 3-24 deltagere.
I får et spændende kig ind i klatringens verden,
og I får både prøvet at abseile (rapelle) og at klatre
ruter af forskellig højde og sværhed.
Kurset henvender sig både til
– mindre grupper (f.eks. venner og familier mm.) og til
– større grupper, f.eks. lejrskoler, klubber og firmaer mm., som har lyst til
en god og spændende oplevelse på de smukke bornholmske klipper.
Der kræves blot almindelig kondition og lidt gå-på-mod.
Klatringen tilrettelægges, så alle har mulighed for at være i aktivitet.
Vi forsøger desuden at skabe en tryg og tillidsfyldt stemning,
så alle trives og får en god og mindeværdig oplevelse.
Endelig lægger vi stor vægt på sikkerheden.
Vi har indbygget ulykkesforskikring på kurset,
og ikke mindst anvender vi professionelle instruktører,
der selvfølgelig er autoriserede
Klatre-Aktivitets-Ledere@.
1

Overnatning og Logi
Klippeklatrekurserne afholdes både på Bornholm og i Sverige
(f.eks. Kullen, Göteborg eller Bohuslän).
Træklatrekurser afholdes både i Sverige og i hele Danmark.
På fler-dageskurserne sover vi normalt i telt på én af vore smukke
lejrpladser, tæt på klatrestederne, bl.a for at udnytte klatretiden bedst muligt.
I forbindelse med kurser i Sverige og på
Bornholm kan vi derudover nu også tilbyde
overnatning på vore 2 kursusejendomme,
Kraklund (Bornholm) og Kärralund (Sverige).
Hvis vejret bliver for dårligt, kan vi således
evt. trække indendøre og gennemgå teori, se
film eller blot hygge.
Begge steder minder mht. faciliteter mm. lidt
om klatrehytterne i f.eks. Alperne.
Der overnattes under enkle forhold i køjer,
og der er adgang til koldt vand og et lokum.
På de længerevarende uddannelser (studierne)
bliver man indlogeret på Kraklund og
periodevist på Kärralund.

Klatre-Centeret
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Klatre-Centeret startede i 1990. Vi tilbyder ture, kurser og uddannelser indenfor klatring og
bjergbestigning samt natur- og friluftsliv med en varighed på fra en halv dag til ét år.
På vore kurser møder du et åbent og uhøjtideligt miljø. Vi arbejder med et lavt antal elever pr. instruktør
- både af hensyn til sikkerheden og af hensyn til dit udbytte af kurset.
På kurserne stilles alt nødvendigt klatreudstyr selvfølgelig til rådighed. Selvom vi ofte sover i telt,
kan vi også tilbyde overnatning på vore hyggelige kursuscentre, Kraklund på Bornholm og Kärralund i
Sverige, hvor der desuden er mulighed for at trække ind for f.eks. at gennemgå teori eller blot hygge i baren.
Klatre-Centerets instruktører og vejledere er professionelle, dvs., at klatring og bjergbestigning
samt natur- og friluftsliv er vores hovedinteresse og hovedbeskæftigelse.
Desuden er vore instruktører selvfølgelig Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere©.
Vore vejledere er optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i
natur- og friluftsliv. Foreningen har strenge faglige optagelseskrav.
Klatre-Centerets leder, Christian Almer, har klatret aktivt siden 1977 i bl.a.
Alperne, Grønland, Storbritannien og Skandinavien og har desuden
gennem flere år været både instruktør og kursuskoordinator i Dansk Bjergklub.
Alt dette sikrer dig høj kvalitet, både mht. friluftsmæssig og
pædagogisk erfaring og mht. fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau.
På vore klatrekurser er du ulykkesforsikret.
Klatring er potentielt farligt. Bl.a. derfor er klatring undtaget i de fleste forsikringer.
Selv om vi aldrig har haft uheld på vore kurser, så kan der altid ske noget.
På vore klatrekurser er du derfor dækket af en ulykkesforsikring på op til kr. 600.000,-.
Transport:
- Bornholm er nemt.
(Få f.eks. 2 dages klatring, afr. Kbh, fre, 23 30,
ank. Kbh. søn, 1900 ). Pris t/r fra ca. kr. 250,-.
- Kullen (Sverige). Tæt på Kbh.
(Ca. 2 t. med bil / 4 t., offentlige).
- Göteborg (Sverige) Let fra Jylland.
(Bus, Kbh., 4 t., færge Fr.Havn, 2 t.).

www.vejlederkreds.dk

Tilmelding og betaling :

Rabat :

Tilmelding sker lettest telefonisk og er først
bindende, når depositum er modtaget.
Depositum udgør 1/3 af kursusprisen.
Restbeløbet betales senest 2 måneder før kurset.
Ved afbestilling beregnes et gebyr.
Ved afbestilling mindre end 2 måneder før
kurset mistes depositummet.
Ved afbestilling mindre end 1 måned før kurset
mistes hele beløbet, med mindre det lykkes at
sælge et andet kursus på samme tidspunkt.
Ved for sen betaling beregnes et gebyr på kr.
150,-, ligesom der tillægges rente, 2 % pr.
påbegyndt måned.

Hvis I er 3 personer eller flere, der vil på kursus
sammen, og I derfor kan få jeres egen instruktør,
kan vi tilbyde 10 % rabat.

Øvrige muligheder :
- kurser efter aftale.
- spændende aktivitetsdage med bl.a. klatring på
de smukke kystklipper for firmaer og skoler mm.
- lysbilledforedrag og debatoplæg mm. om bl.a.
natur- og friluftsliv, klatring og bjergbestigning.
- spændende, inspirerende og lærerige kurser
indenfor natur- og friluftsliv.
Ring gerne og få en snak om mulighederne.

Klatre-Centeret
☎ , DK:
☎ , SV:
Fax:
Post:
Mail:
Web:
(* benyttes kun ved opringning fra Sverige)

56 95 12 21
32 05 60 60
32 05 30 60

+ 45
+ 46 (0*)
+ 46 (0*)
Kärralund, 511 95 Öxabäck, Sverige

post@klatrecenter.dk
www.klatrecenter.dk

Kursuscenter, DK: Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark

Må ikke kopieres eller bruges, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Klatre-Centeret.
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