
 
 

Regler for klatring Vågen idrettshall! 
Inneklatring kan også være farlig  

 

1. All klatring skjer på eget ansvar. 

2. Klatrere skal kun benytte utstyr som er godkjent av UIAA (CE-
godkjenning) 

3. Klatrere er ansvarlig for at sikkerhetsutstyr benyttes korrekt. 
Foreldre/foresatt er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret benyttes korrekt 

av mindreårige. Dette gjelder også leid utstyr fra Sandnes Kommune.   
4. Alle som klatrer med tau i veggen må ha ”Bratt kort”, eller være 

sammen med en person over 18 år som har Bratt kort. Hver person 
over 18 år med Bratt kort kan ta med seg en person uten Bratt kort.  

Organisert aktivitet og kursvirksomhet med godkjente instruktører kan 
avvike fra denne regelen.  

5. Personer under 18 år som ikke har Bratt kort skal ha foresattes 
tillatelse til å benytte klatreveggen. Ansvarsskjema skal fylles ut. 

6. Barn under 13 år som oppholder seg i klatrerommet skal være under 
tilsyn av voksen person hele tiden, også dersom kun buldrevegg 

benyttes. 

7. Du må være fylt 13 år for å kunne sikre andre. Du kan likevel klatre 
dersom du er yngre enn 13 hvis andre som fyller kravene til Bratt kort 

kan sikre deg. 
8. Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette 

seg etter denne. 
9. Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolter og på ruter som 

er opptatt er ikke tillatt (den høye veggen). 
10. Det er ikke tillatt å bevege seg over kanten på den lave buldreveggen. 

11. Det er plass til maks 20 stk. i klatrerommet på en gang. 
12. Innesko eller klatresko er påbudt, barfot er ikke tillatt. Klatresko skal 

kun benyttes i klatrerommet. 
13. All topptauing skal skje gjennom to karabiner. 

14. Ved leding skal alle mellomforankringene benyttes. (unngå å sette 
fingeren i boltehengerne). 

15. Løskalk er ikke tillatt. Det kan benyttes kalkball. 

16. Clogging er forbudt. 
17. Nedfiring skal skje kontrollert. Gå ned veggen – ikke spark ut. 

18. Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Tenk over hvor du står 
og hvor du oppholder deg når du ikke klatrer – ting kan falle ned – ha 

fokus oppover. 
19. Stoler og bord er ikke tillatt i klatrerommet. 

20. Alle personskader skal rapporteres til hallbetjening og på 
ulykkeregistreringsskjemaet til Norges Klatreforbund. 

21. Oppdages feil eller mangler, som kan være av betydning for 
sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til betjeningen (også 

dersom du oppdager løse grep) 
22. Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens 

veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer 
eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget. 


