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Norges Klatreforbund

Stiftet i 1992.

Særforbund i Norges 
Idrettsforbund og Norges 
Olympiske Komité.

197 klatreklubber med 19010 
medlemmer.

Et forbund i stor vekst.
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Norges Klatreforbund

Egen sikkerhetskomité med fire 
medlemmer.

Ledes av et styremedlem 
(p.t. Odd Magne Øgreid, Bergen 
Klatreklubb).

Faglig organ som jobber med 
sikkerhetsrelaterte spørsmål innen 
klatresporten på vegne av NKF.
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Sport med stort mangfold

Buldring inne

Tauklatring inne

Buldring ute

Tauklatring ute

Isklatring

Alpinklatring

Teknisk klatring

Dypvannssoloering
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Appellerer til mange

Klatring

Idrett

Rekreasjon Friluftsliv
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Hvordan drive 
sikkerhetsarbeid blant 

klatrere?



Myte: Det er farlig å klatre!
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Myte: Det er farlig å falle



Fakta: Det er farlig å treffe 
bakken eller bli truffet av 

fallende gjenstander.
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Betydning for sikkerhet

Sikkerhet ved anlegg

Sikkerhet ved utstyr

Menneskelig faktor

Sikkerhet ved arrangementer



Anlegg inne
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Anlegg inne

Byggherre og halleiers ansvar at 
klatreanlegg er i forskriftsmessig 
stand (NS-EN-12572).

Krever jevnlig tilsyn og 
vedlikehold.

HMS og internkontroll.

Sikre brukerkompetanse.
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Anlegg inne
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Veileder for planlegging, bygging og 
drift av klatreanlegg ferdigstilt i 2015.



Anlegg inne

Brukerkompetanse sikres gjennom 
brattkortordningen.
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Kameratsjekken
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Anlegg ute
(sportsklatrefelt)
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Anlegg ute 
(sportsklatrefelt)

Utendørs fjellklipper forvitrer.

Borebolter av stål korroderer.

Krever årvåkenhet av klatrer.

Klatreklubber bør ha jevnlig tilsyn 
og vedlikehold (rebolting).

NKF med klippesjekkplakat og 
klippesjekkampanje i 2016.
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Anlegg ute
(sportsklatrefelt)

Norges Klatreforbund

Bevisstgjøring

Sjekk

Tiltak

Varsling

Ansvar



«Anlegg» ute
(fjellklatring)
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«Anlegg» ute
(fjellklatring)

Ferdsel på eget ansvar

Allemannsretten

Sporløs og skånsom ferdsel

Viktig at klatreførere inneholder 
informasjon som er relevant for 
sikkerhet.
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Anlegg ute
(klatrefører)

Klatrefører
med 

rutebeskrivelse



Utstyr

Utstyr som inngår i sikringskjeden 
skal tilfredsstille krav nedfelt av 
UIAA og EU-direktiver og være 
forskriftsmessig merket.

Bruksanvisninger angir korrekt 
bruk, feilbruk, begrensninger og 
levetid for utstyret.

Ulykker skyldes sjelden feil på 
utstyret. Norges Klatreforbund 24



Den menneskelige faktor

Nesten alle klatreulykker skyldes 
menneskelig faktor
- Feilbruk av utstyr
- Feilvurderinger

TILTAK

• Opplæring

• Registrering

• Opplysning

• Holdningskampanjer
Norges Klatreforbund 25



Opplæring
(faglitteratur)
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Opplæring (kurs)
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Instruktørutdanning

Innendørs

Egen trenerløype

- Klatreleder inne

- Trener 1

- Trener 2

- Trener 3

Utendørs

Samarbeider med 
andre organisasjoner 
gjennom Norsk 
Fjellsportforum
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Norsk Fjellsportforum
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Åpent samarbeidsorgan for 
fjellsportorganisasjoner engasjert i
klatring, bre- og tindesport.

Klatreforbundet, Turistforeningen og
Andre kursarrangører samarbeider om 
å utvikle og vedlikeholde en nasjonal
standard for arrangører, instruktører, 
førere og kurs i fjellsport.



Norsk Fjellsportforum
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Bransjenorm for instruksjon og føring 
innen bre, klatring og skredlære.

Bindeledd mot myndighetene. 
Høringsinstans.

Samarbeid om ulykkesregistrering og 
skadeforebyggende arbeid.

Fremmer naturvennlig og sikker 
ferdsel.
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Registrering

Frivillig innrapportering av ulykker 
og nestenulykker
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Ulykkesoversikt
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Spesialrapporter
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Produksjon av fagstoff



Holdningskampanjer
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Sikkerhet ved arrangementer

Klatreaktiviteter i organisert regi er 
juridisk klassifisert som 
”Forbrukertjenester”.

Regulert gjennom Produktkontrolloven 
og Internkontrollforskriften (forskrift om 
HMS).

Skal forebygge at produkter og 
forbrukertjenester medfører helseskade

Ansvar ligger hos organisasjonens 
leder.
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Sikkerhet ved arrangementer

Kravene er de samme for frivillige 
organisasjoner som for 
næringsvirksomhet

Kravene gjelder uavhengig om det tas 
betalt for tjenestene eller ikke

Utfordring for våre medlemsklubber 
som er basert på frivillighet

NKF opplyser klubber om kravene, og 
har utarbeidet HMS-maler for klubber.
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Lav terskel. Høye mål.

«NKF skal kontinuerlig 
arbeide for bedret 
sikkerhet, for å unngå 
tap av liv og livskvalitet 
som følge av ulykker, og 
for å bidra til en sunn 
livsstil ved å unngå at 
prestasjonsutvikling og 
aktivitetstilbud går på 
bekostning av utøvernes 
helse.»
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