Regler og guidelines for brug af
Club La Santas klatrefaciliteter

Klatring

Regler og guidelines

Klatring kan være en sjov, sikker og social sport når simple regler overholdes.
For en sikkerheds skyld og til glæde for alle, der benytter vores klatrefacilitet er
det et krav at du inden benyttelse gør dig bekendt med de regler og guidelines
som er beskrevet herunder. Skulle der være yderligere spørgsmål vil vi altid være
behjælpelig hermed i Sports Bookingen.

Reservation
Club La Santas klatrefacilitet kan kun benyttes med en gyldig og personlig
forhåndsreservation gennem Sports Bookingen.
Før din reservationstid skal du afhente adgangskort samt gratis klatresko i Sports
Bookingen. Begge dele skal returneres til Sports Bookingen umiddelbart efter brug.
Minimum alder for benyttelse af Club La Santas klatrefacilitet alene er 15 år.
Børn og unge fra 10 år kan benytte klatrefaciliteten under supervision af en voksen.
Max. to børn pr. voksen. 10-14 årige må ikke efterlades alene og den voksne er til alle
tider fuldt ansvarlig for børnenes sikkerhed. Børn under 10 år må ikke opholde sig i
Club La Santas klatrefacilitet..

Regler og sikkerhed
Al klatring i Club La Santas klatrefaciliteter foregår på eget ansvar. Klatr ikke
højere end du vil føle dig tryg ved at falde ned. Om muligt undgå nedspring, i stedet
bør du klatre nedad og stige af
Klatrere med vertikale udfordringer har første prioritet.
Når du vælger din bane, vær altid opmærksom på igangværende klatrere.
I tilfælde af uacceptabel adfærd fra andre udøvere venligst kontakt Sports
Bookingen eller Green Team personalet i fitness centeret eller benyt telefonen for at
ringe 4421.
Venligst straks rapportér til Sports Bookingen i tilfælde af løse greb eller
andre fejl ved vores klatrefacilitet.
Hver side af klatrefaciliteten tillader maksimalt 7 aktive udøvere på væg og
madras samtidigt. Det vil sige at der maksimalt må være 14 aktive udøvere i vores
klatrefacilitet.
I nødstilfælde benyt telefonen for hjælp ved at ringe 9 for receptionen eller
4431 for guide afdelingen..

www.clublasanta.dk

Klarefaciliteten
Club La Santas klatrefacilitet er videoovervåget
Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager samt for at kontrollere at regler og
guidelines som beskrevet i denne folder overholdes.
Mad og drikkevarer er ikke tilladt i vores klatrefaciliteter.
Disse skal indtages og opbevares i forrummet.
Hold madrassen fri til enhver tid.
Madrassen er designet til at gøre landingen mere komfortabel. Madrassen gør ikke
klatring mere sikker og er ikke med til at undgå skader. Omkringliggende objekter
kan forårsage skade.
Det er obligatorisk at benytte klatresko.
Alle andre sko er ikke tilladt.

Find din rute

Gå og klatr aldrig under andre aktive klatrere.
Hold området frit hvis nogen skulle falde ned. Kun personer der aktivt spotter og
advarer omkring igangværende klatrere kan opholde sig på madrassen. Når du har
afsluttet dit forsøg skal du forlade madrassen og lade andre klatrere komme til.

Farverne indikerer de forskellige
sværhedsgrader:

Alle udøvere uanset niveau er velkomne i vores klatrefacilitet.
Venligst hjælp og opmuntrer hinanden i udøvelse af denne fantastiske sport.

Gode råd:
1. Varm altid op før du starter
Som alle andre sportsaktiviteter er det også
vigtigt at starte med opvarmning før du
begynder at klatre.
2. Hav en plan
Find ud af hvor du vil starte og slutte, så du
kender ruten inden start.
3. Observér andre der klatrer. Observér
andre klatreres tricks og udfordringer, dette
vil også gøre dig selv bedre.
4. Klatr sammen med andre
Vi anbefaler aldrig at klatre alene. Klatring
handler konstant om at hjælpe hinanden på
en sjov og udfordrende måde.

let til mellem niveau
Mellem niveau
Mellem til svært niveau
Svært niveau
Svært til meget svært niveau

5. Hvor svært kan det være?
Udfordringer kan være individuelle. For den
ene person kan det være let og for den anden
svært. Vær ikke bange for at prøve dig frem.

Start og slut positioner er markeret med hvide
mærker på en eller to greb.
Slut positionen er nået når begge hænder er på
slut markeringen. Start altid med det simple og
gå langsomt frem.

6. Teknik og power
Klatring er en kompleks sport. En god teknik
vil gavne dig meget.
7. Hjælp hinanden
Klatring er sjovere når I er flere. Spørg om råd
og hjælp til at sikre dit nedfaldsområde.

Klatring er risikabelt, fysisk krævende og kan resultere i ulykker. Fald kan
forårsage alvorlig tilskadekomst uanset udøverens niveau. Al klatring i
Club La Santas klatrefaciliteter foregår på eget ansvar.

8. Prøv dig frem!
Prøv den samme rute flere gange så bliver du
bedre og mere effektiv hen ad vejen.
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