Topptaukort

Topptaukort gir adgang til å sikre på egenhånd uten tilsyn av instruktør på topptau på alle
vegger i klatrehallen GKK. Veggene er opptil 14 meter.

til person under 18 år

Brattkort

Brattkort gir adgang til å sikre på egenhånd uten tilsyn av instruktør på topptau og led på alle
vegger i klatrehallen GKK. Veggene er opptil 14 meter.

til person under 18 år

__________________________________________________________________________, født ___________________
personens navn
har sannsynligvis den nødvendige kompetanse, modenhet og evne til kontinuerlig fokus på sikringen, men det skal
gjennomføres én prøve til med en annen instruktør en annen dag før kortet det er krysset av for ovenfor eventuelt kan
utstedes.

__________________ ______________________________________ ________________________________________
dato

instruktør (leselig!)

underskrift instruktør

har den nødvendige kompetanse, modenhet og evne til kontinuerlig fokus på sikringen, og kortet det er krysset av for kan
utstedes.

__________________ ______________________________________ ________________________________________
dato

instruktør (leselig!)

underskrift instruktør

FORELDRESAMTYKKE
Klatring er en risikoaktivitet. Barn med Topptaukort eller Brattkort sjekker selv at utstyret er korrekt montert før klatring,
og sikrer hverandre uten backup. Hvis utstyret er montert feil, risikerer klatreren fritt fall i gulvet. Hvis ditt barn sikrer og
slipper tauet, risikerer en annens barn fritt fall i gulvet. Hvis en annens barn sikrer og slipper tauet, risikerer ditt barn fritt
fall i gulvet. Gelio Klatreklubb har matter i alle rom som gir noe demping hvis klatreren faller i gulvet, men det sier seg selv
at fritt fall fra opptil 14 meter er potensielt svært alvorlig.

NB! FORSVARLIG SIKRING FORUTSETTER EVNE TIL KONTINUERLIG FOKUS! Dersom ditt barn har
adferdsproblemer, ADHD, epilepsi, eller dersom du av annen årsak er i tvil om ditt barn er modent nok og har god nok
evne til kontinuerlig fokus på sikringen, skal du ikke signere. Kontakt Geilo Klatreklubb for en vurdering.
Dersom du ønsker at barnet ditt skal klatre og sikre med minst mulig risiko, er alternativene buldring. Buldring er klatring
uten tau i lav høyde over tjukkasmadrasser.
Jeg har lest informasjonen ovenfor grundig, og samtykker med dette til at mitt barn får topptaukort / brattkort.
_________________ _______________________________________________________________________________
dato

underskrift foresatt

