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Kompendium 

Seniorkursus Vork påske 2015 
 

Gruppe 3: Treehuggers 
 

Beskrivelse af gruppen 
Udgangspunktet for gruppen Treehuggers er begynderkurset i Træklatring, senere i 
kompendiet vil vi uddybe hvad det medfører, men i korte træk introduktion til en masse sjov 
med at klatre i træer.  
 

Formålet med gruppen 
Denne gruppes formål er at give deltageren (dig) begynderkurset i træklatring, så du kan 
blive klatreinstruktør – eller i hvert fald lære en masse mere om træklatring. 
 

Instruktører 
Ida Marie Boisen    ida-m-boisen@hotmail.com 
Troels Peter Lund Rasmussen   troels.p.l.rasmussen@gmail.com 
Niels Thoftgaard Højland   niels.thoftgaard@gmail.com 
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Begynderkursus i træklatring*
Vi har i gruppen arbejdet med træklatring og gennemgået pensum for begynderkursus i 
træklatring. Begynderkursus er første led i uddannelsen til at blive træklatreinstruktør. Til 
begynderkursus er der en tilknyttet norm, for at sikre en sikker og ensartet tilgang til 
sikkerhed. Vi har i overensstemmelse hermed arbejdet med følgende færdigheder og 
kompetencer: 

7 Introduktion til, anvendelse og behandling af klatregrej, herunder knob og stik 
7 Introduktion og anvendelse af sikringsteknikker  
7 Ruteføring og etablering af topanker til toprebsklatring  
7 Introduktion til abseil 
7 Kendskab til forskellige træarter og adgangsregler i forhold til klatring og ophold i 

skove 
7 Overvejelser omkring træklatrings anvendelse i FDF sammenhænge og relevans for 

børnearbejdet 
 
Normen for begynderkursus findes i bilag 2. Normen tager udgangspunkt i klatrekompendiet 
udarbejdet af Dansk Træklatreforening, der findes i bilag 1.  
 

Snak om hvad klatring kan i FDF 
Vi har haft denne snak for at dele og debattere hvorfor træklatring er relevant og hvad det 
kan bruges til i FDF arbejdet. Hovedpointerne er følgende: 

7 Alternative aktiviteter, vinkler og kvaliteter ved naturen 
7 Tillid til andre og til udstyr, lægge sin sikkerhed i andres hænder 
7 Overvinde sig selv og udforske egne grænser  
7 Alsidige muligheder for få såvel som mange 

 

Natløb 
Formålet med natløbet er at vise alsidigheden ved klatreaktiviteter og give nogle konkrete 
redskaber og ideer til hvordan klatrerelaterede aktiviteter kan udformes.  
Det er vigtigt i natløbet at deltagerne indgår i nye grupper og ser aktiviteterne og klatringen 
lidt fra et andet og mere legende perspektiv. De forskellige poster er udformet på baggrund 
af forskellige kompetencer, hvor keywords er: 

7 Taljetræk, knob og alternativ træklatring 
7 Samarbejde og gruppedynamik 
7 Naturkendskab og opmærksomhed i naturen i mørke 

 
Under kurset modererede vi natløbet en del, så det omfang i oplevede var noget mindre end det 
planlagte. Vedlagt er natløbet i fuldt format.  
 

Quiz 
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Formålet med quizzen er gennem en legende tilgang at gennemgå basal viden inden for 
træklatring og viden der ligger til grund for kurset. Quizzens forskellige hovedpunkter er 
trækendskab, sikkerhedsprocedurer ved klatring, knob samt anvendelse og vedligeholdelse af 
grej.  
 

Bladvendespil 
Formålet med bladvendespillet er at øve kendskabet til de forskellige trætyper og inspirere 
til en legende læringsform.  
 

Snak om grej, vedligehold og sjove film: 
Formålet med dette programpunkt er dels at lære og videregive erfaring i forhold til hvilket 
grej der er nødvendigt og hvad der er godt i forhold til deltagernes fremtidige klatring og 
klatreaktiviteter i FDF, dels at deltagerne skal lære om vedligehold og sikkerhed i forbindelse 
med grejet. Derudover er det at anspore en interesse i forhold til klatresport og inspirere til at 
udforske og lære mere om klatring, klatregrej og sikkerhed. 
I Bilag 3 har vi samlet en række links til forskellige klatrerelaterede film, grej og forskellige 
klatrenetværk vi håber I vil få glæde af.  
Desuden har vi i Bilag 4 vist indholdet af et begyndersæt i træklatring, som er det udstyr det 
er godt at have for at øve sig i at opsætte og nedpille baner.  
 
Mange af informationerne under dette programpunkt er at finde i kompendium for rekreativ 
træklatring i Danmark.  
 

Logbog 
Der er ikke noget facit for hvad der skal være en del af en logbog, men det er en virkelig god 
idé at starte med at lave en, dels er det en god idé at lave en for sig selv, dels er det en god 
måde at holde styr på klatregrejets levetid og brug. 
Det er godt at have dato, navne på dem man har klatret med, hvilke klatreaktiviteter man har 
lavet, hvor man har klatret henne og gerne også hvor lang tid man har klatret.  
Vedhæftet er to eksempler på logbog, hhv. Ida og Troels’ egne logbøger.   
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Bilag 

Bilag 1 – Rekreativ Træklatring i Danmark  
Kompendiet for Rekreativ Træklatring i Danmark findes via følgende link: 
http://dansktraeklatreforening.dk/sites/default/files/kompendium-Traeklatring-
17032009_0.pdf 
 

Bilag 2 - Klatresamrådets minimumskrav til begynderkurser i 
træklatring 

 
 

 

 
  



 

Klatresamrådets minimumskrav 
til 

 begynderkurser i træklatring 
Norm 1: version 18-05-2013

 

Klatresamrådet Side 1/2 18-05-2013
 

1. Ansvarlig for normen 
Denne norm er udarbejdet af Dansk 
Træklatreforening  og godkendt af Klatresamrådet 
og kan ændres af rådet, hvis dette skønnes nød-
vendigt. Dispensation fra normerne kan i særlige 
tilfælde gives af Klatresamrådet. Sidste nye 
gældende version kan altid findes på Dansk 
træklatreforenings hjemmeside 
www.dansktraeklatreforening.dk. Klatresamrådet 
kan uddelegere ansvar til institutioner og 
foreninger. Således uddelegeret ansvar vil fremgå 
af hjemmesiden. 

2. Formål 
Baggrunden for at definere fælles normer for 
sikkerhed og uddannelse er at sikre at kursister på 
sikringskurser lærer de mest basale færdigheder og 
teknikker ensartet og sikkert.  
Herved skal kursisterne blive i stand til at klatre i 
træer på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, 
sammen med andre klatrere med samme erfarings-
niveau.  

3. Anvendelse 
Toprebning og instruktion af uerfarne er ikke 
tilladt. 
Medlemmer af Dansk 
Træklatreforening/Klatresamrådet forpligter sig til 
at anbefale at man arbejder ud fra denne norm. 
Dansk Træklatreforening/Klatresamrådet anbefaler 
at øvrige personer og institutioner gør det samme. 

4. Minimumskravene  
Arrangørerne kan vedtage, at der indgår yderligere 
pensum i deres kurser, men alle kurser skal 
overholde minimumskravene. Arrangørerne kan 
forlange at klatrere med anden uddannelsesmæssig 
baggrund gennemfører et supplerende kursus. 

4.1. Indhold af begynderkursus 
Et fuldt begynderkursus indeholder seks 
hovedområder:  
4.2.  Knob & stik, reb og udstyr 
4.3.  Toprebning.  
4.4.  Føring.  
4.5.  Abseil.  
4.6.  Træartskendskab 
4.7.  Adgangsregler 

4.2. Knob & Stik, reb og udstyr.  
Kursisterne skal lære om udstyrets holdbarhed, 
vedligehold og hvornår det skal kasseres. Det skal 
omtales at der findes andre godkendte klatrereb end 
helreb, men at disse kræver særlig vejledning at 
bruge.  
Kursisterne skal lære at tage klatreselen på og 
binde sig ind i overensstemmelse med fabrikantens 
anvisninger. Både den der klatrer og den der sikrer 
skal bindes ind i rebet. Kursisterne skal lære ikke at 
træde på rebet og en hensigtsmæssig måde at kvejle 
reb op på. 

4.3. Toprebning. 
Dette involverer Knob og stik, kommunikation, 
bundsikring, påtagning af sele, indbinding og 
sikring med rebbremse samt klatreteknik. Det 
forudsættes at en topsikring er etableret. 

4.4. Føring. 
Kursisten skal lære at føre. Der skal lægges vægt på 
at sikre, så man undgår at ramme jorden/grenene. 
Faldfaktor forklares. Farerne ved pendulstyrt 
omtales. Farerne ved rebtræk omtales. Kursisterne 
skal lære at placere slynger, klippe rebet korrekt ind 
i karabinerne og hvordan karabinerne skal vende. 
Kursisterne skal lære at etablere topsikring og 
standplads. Kursisterne skal lære at sikre 
andenmanden og at fire ham til jorden. 

4.4.1. Indhold af føring 
Føring indeholder følgende punkter: 
4.4.2.  Sikringsmetoder 
4.4.3.  Sikringspunkter og ankre 
4.4.4.  Bevægelsesteknik 
4.4.5.  Adfærd og kommunikation 

4.4.2. Sikringsmetoder  
Kursisterne skal lære at sikre med rebbremse af 
ATC-type. Fordele og ulemper ved ATC, 8tal og 
Gri-gri skal omtales. 

4.4.3. Sikringspunkter og ankre  
Kursisterne skal lære kun at anvende egnede grene 
og stammer til sikring af standpladser/abseil. 
Kursisterne skal lære brugen af bundsikring. 

4.4.4. Bevægelsesteknik 
Kursisterne skal lære grundlæggende 
bevægelsesteknikker for klatring. (Brug benene. 
Tænk på tyngdepunktet og trepunktsreglen.  



 

Klatresamrådets minimumskrav 
til 

 begynderkurser i træklatring 
Norm 1: version 18-05-2013

 

Klatresamrådet Side 2/2 18-05-2013
 

Risici for og forebyggelse af skader skal omtales og 
en hensigtsmæssig måde at varme op på skal vises. 
Kursisterne skal lære at vurdere træ og grenes 
styrke og livskraft, samt at tage sig i agt for døde 
grene i trækronerne under klatringen. 

4.4.5. Adfærd og kommunikation 
Kursisterne skal lære hensynsfuld opførsel. De skal 
lære at undgå unødig råben. 
Kursisten skal lære at anvende følgende udtryk: 
"Du er sikret!" -når sikringsmanden har sikret 
rebet i rebbremsen. 
"Tag mig ud!" -når han/ hun ikke har behov for at 
være sikret mere. 
"Du er ude!" -når han/ hun ikke sikrer den anden 
mere. 
"Det er mig!" -når rebet er stramt som opfordring 
til førstemanden om at sikre andenmanden. 
"Stram op!" -når han/ hun skal fires ned eller skal 
hvile i rebet. 
"Slæk" -når rebet er for stramt. 
 
"Reb!" -når reb smides eller trækkes ned. 
"Gren!" -når andet end reb falder ned. 
 
"Gentag!".- Hvis der er tvivl om hvad der er blevet 
sagt/ råbt. 
 
Kursisterne skal lære, at hvis der er mulighed for 
misforståelser, anvendes personnavne i stedet for 
"du" eller "jeg". 

4.5. Abseil. 
Der skal abseiles i et roligt tempo og gøres 
opmærksom på faren ved ikke at gøre det. 
Kursisterne skal lære at abseile med hovedet opad, 
overkroppen lodret, ansigtet ind mod træets stamme 
og med fødderne spredt. Disse principper gælder 
også ved nedfiring af andre.  
Kursisten skal lære at abseile med en egnet 
rebbremse, f.eks. en sticht-bremse eller et 8-tal. 
Instruktøren sikrer indtil det er forsvarligt at lade 
kursisten abseile selv med en klemknude. Kursisten 
skal lære at løsne en låst klemknude og en låst 
rebbremse. Kursisten skal lære, selv at låse 
rebbremsen under abseil. 

4.6. Træartskendskab. 
Kursisterne skal lære at kende de træarter de må 
klatre i (Bøg, Eg, Birk, Ær og Skovfyr) 
Kursisterne skal kunne kende forskel på en død og 

en levende gren 
Kursisterne skal orienteres om vedets styrkeforhold 
og muligheder for at vurdere træernes Livskraft.  
Kursisterne skal orienteres om biologiske og 
klimatiske forhold der har betydning for klatringen. 

4.7. Adgangsregler. 
Kursisterne skal gøres bekendt med adgangsregler 
og ejerforhold i de danske skove og naturområder.  

4.8. Øvrigt 
Kursisterne skal orienteres om mulighederne for at 
komme videre, finde klatremakkere og om andre 
kurser. Har kursisten deltaget i et kursus i et eller to 
hovedområder, skal muligheden for de øvrige 
hovedområder omtales. Danske 
klatreorganisationer omtales. Der skal gøres 
opmærksom på forskellen mellem klatring i træer 
og på klatrevæg/klippe. 

4.8.1. Praktisk afholdelse af kurset 
Kurset skal ledes af en instruktør med erfaring 
svarende til Dansk 
Træklatreforenings/klatresamrådets 
træklatreinstruktørniveau eller mere. 

4.8.2. Kursusbevis 
Hvis instruktøren finder, at kursisten har 
gennemført kurset tilfredsstillende, kan instruktøren 
udstede et kursusbevis. 
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Bilag 3 – Links til sjove film og klatrenetværk 
FDF Friluftsudvalget, hvor der er information om træklatrekurser i FDF og om 
træklatreuddannelsen, her er det desuden muligt at finde træklatreinstruktører i sit eget 
område: 
http://fdf.dk/friluftsliv/klatring/kurser/ 
 
Der er desuden forskellige grupper og sider af klatrenetværk på Facebook, hvoraf nogle er 
offentlige og andre er lukkede. Prøv bare at søg på det derinde. I kan med fordel høre aktive 
klatrere i jeres nærhed eller i jeres vennegruppe på Facebook eller skrive en besked til os på 
Facebook eller en mail. 
 
FDF Friluftsudvalget sikkerhed: 
http://fdf.dk/friluftsliv/klatring/inspiration/sikkerhed/ 
 
Instruktion i at sikre og mulige faldgrupper:  
http://vimeo.com/80489871 
 
Måde at kvejle klatrerebet så man kan transportere det som en rygsæk: 
https://www.youtube.com/watch?v=ppYanQ5DDPM 
 
UIAA sikkerhedstestning: 
https://www.youtube.com/results?search_query=uiaa+mountain+equipments+testing 
 
Svage punkter ved materialerne Nylon og Dyneema: 
http://dmmclimbing.com/knowledge/how-to-break-nylon-dyneema-slings/ 
 
Film med grejnørderi: 
TWIN-gate karabin: 
https://www.youtube.com/watch?v=jkraPv-I_Bk&list=UUcwlXnXdBXhtlyEFH60Rrkg 
https://www.youtube.com/watch?v=tPdSBA6Fjig 
 
DMM Revolver karabin: 
https://www.youtube.com/watch?v=v79v58QPyLA 
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Bilag 4 – Indhold i et begyndersæt af klatregrej 

 

Bilag 5 – Eksempel på logbøger 
Begge logbøger er lavet i Excel, hvis I gerne vil have den originale fil må I endelig sende en 
mail til Troels eller Ida. 
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Bilag 6 – Natløb, herunder postbeskrivelser 

Samlet beskrivelse 

Ting de skal medbringe/have udleveret: 
7 Klatreseler, karabin, ATC (1 per mand), mobiltelefon 
7 Kort – navigationen skal ikke være en udfordring 
7 Hold á fire personer 

Aktiviteter: 
Post 1 – Find postindtegninger i træ 
Bemandet 
Materialer: Grej til at opsætte klatrebane, tjek-kort, vandfast tusch, snor til at ophænge 

kortstykker 
 
Aktivitet: Der er et nemt klatretræ med en opsat bane. Rundt omkring i træet er der små 

stykker kort med indtegnede poster på. Deltagerne skal klatre op i træet med 
deres lygter og se hvor posten er, for at klatre ned eller forklare dem på jorden 
hvor posterne er indtegnet. De sikrer selv. 

 Postmandskabet skal kontrollere indtegningen før de går.  
 Evt. tidsbegrænsning på posten.  
 
Post 2 – Kaste-kims med knob 
Bemandet 
Materialer: Presenning, reb til at hænge presenning op, reb med knob på, papir med 

knobnavne 
 
Aktivitet: Ideen er at deltagerne ligger på ryggen og kigger op på nogle knob. Knobene 

bliver kastet henover hovederne på dem og de skal huske knobene, som var det 
kims-leg. 
Der laves to sider, af presenninger de ligger imellem, evt. også på jorden hvis det 
er vådt, så de ikke kan se til siderne.  
Efter alle knobene er kastet, skal de remse dem op.  

 
Post 3 – Kommandokravl over naturlig forhindring 
Bemandet 
Materialer:  klatrereb, opstramning, tandem speed, slynger, stige, båndstrammer. 
 
Aktivitet: De får hjælp til at passere en naturlig forhindring (hegn, vandløb, kløft el.) ved at 

der er opsat en slackline.  
 
Post 4 -  Stable klodser ved astronautbane 
Ubemandet 
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Materialer:  4 fixes, lange reb, karabiner og slynger til opsætning af bane, karabiner, ting til 
at stable, reb til at binde ting fast. postbeskrivelse 

 
Aktivitet: De har en astronautbane med fire hjørner, i midten skal de stable et tårn af 

kasser/stubbe, something, tage et billede og sende det til 2015 3910. 
 
 
Post 5 – Løfte kasse med cykelslanger uden hænder 
Ubemandet 
Materialer: Cykelslange/elastik, fire karabiner, mælkekasse, reb til at lave en 

forhindringsbane, postbeskrivelse 
 
Aktivitet: Flytte mælkekassen gennem en forhindringsbane, mælkekassen skal være i 

deres arbejdsløkke med karabiner, de må ikke røre kassen med hænderne efter 
den er påsat. 

 
Post 6 – Knob i træ 
Bemandet 
Materialer: Klatregrej til toprebsklatring, besnøringsreb 
 
Aktivitet: En person klatrer op i træet, ser et knob der hænger et tilfældigt sted i træet, 

kommunikerer ned til dem på jorden, hvad det er for et knob eller hvordan det 
ser ud, de skal binde det. De sikrer naturligvis selv.  

 
 
Post 7 – Løfte og gætte vægt 
Ubemandet 
Materialer: Fixes og karabiner, lange reb, tunge genstande, slynger, postbeskrivelse 
 
Aktivitet: Der er lavet en bane med opstillede udvekslinger, hvor de skal løfte forskellige 

ting og gætte deres vægt, det hele er opstillet, så de bare skal trække i en snor 
og gætte vægten på baggrund af det. 

 
 

Postbeskrivelser til ubemandede poster 
 
 



Idas%tlf.:%2015%3910%
%
Opsat%af%FDF%Seniorkursus%Vork,%3.?4.%april%
%

Post%4!–!Stable'klodser"
Ved%denne%post%skal%I%stable%kasserne%i%midten.%%
%
I%skal%fastsætte%kasserne%én%for%én%for%enden%af%de%fire%
reb%i%midten.%Herefter%går%I%ud%til%hver%jeres%træ%og%%
For%at%stable%klodserne%skal%I%sætte%dem%fast,%en%for%en,%%i%
enden%af%rebene%i%midten%af%firkanten,%mens%de%står%på%
jorden.%Derefter%skal%I%gå%ud%til%hver%jeres%træ%og%trække%
i%de%frie%rebender%for%at%løfte%kassen.%%
%
Når%I%har%lavet%den%fine%stabel%skal%i%tage%et%billede%af%den%
sidste%kasse%svævende%lige%over%stabelen%og%sende%det%til%
2015%3910.%
%
%
Efterfølgende%skal%I%fortsætte%til%post%5%
%



Idas%tlf.:%2015%3910%
%
Opsat%af%FDF%Seniorkursus%Vork,%3.?4.%april%

Post%5!–!Løft%kasse%gennem%
forhindringsbane-uden-hænder"
I%skal%sætte%denne%elastik%fast%i%jeres%fire%arbejdsløkker%
med%en%karabin%i%hver.%Derefter%skal%I%løfte%kassen%med%
elastikken,%uden%at%røre%den%med%hænderne%og%klare%jer%
gennem%forhindringsbanen%samme%linje%som%den%røde%
tråd,%hele%tiden%med%kassen%holdt%fast%med%elastikken.%
Hvis%I%taber%kassen,%skal%I%starte%forfra.%%
%
%
%
Efterfølgende%skal%I%fortsætte%til%post%6%
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Bilag 7 – Quiz 
Quizzen findes via følgende link: http://vork.dk/filer/Klatre-jeopardy.pptx 
 

Bilag 8 – Bladvendespil 

 
Bøg 
 
Stilkeg 
 
Vintereg 
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Rødeg 
 
Hassel 
 
Vortebirk 
 
Rødel 
 
Pil 
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Pil 
 
Gråpoppel 
 
Elm 
 
Ask 
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Ahorn 
 
Spidsløn 
 
Lind 
 
Hestekastanie 
 
Fuglekirsebær 
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Røn 
 
Hyld 
 
Rødgran 
 
Ædelgran 
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Lærk 
 
Skovfyr 
 
Cypres 
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