
Nr. sted Tidspunkt  type klatring hændelse skader  erfaringer 

1 Multipitch, Norge Juni 2014 multipitch, trad, føring klatrer vil hvile i sikr., sikring 

popper, men næste sikr. Holder 

alvorlig forstuvning Det er værd at sikre tæt, 

når man klatrer Traditionel 

klatring. 

2 Klatrevæg, Danmark Februar 

2014 

føring deltager på sikr.kursus trænede 

fald - faldt 4-5 meter, brækkede 

ankel mod væg. 

brækket ankel 2x3 timer er meget kort tid 

til sikr.kursus, 

dynamisering, ikke træne 

på en måde, som overstiger 

erfaringsniveau  

3 sportsklippe, Canada Juni 2014 ophold ved klippen ramt af sten - ikke udløst af 

mennesker 

alvorlige brud på 

kraveben og skulder 

hjelm, obs på objektive 

risici 

4 Klatrevæg, Danmark Juni 2014 føring klatrer river makro løs, som 

rammer sikr.mand 

alvorlige kosmetiske 

skader 

korrekte skruer og bolte 

5 Klatrevæg, Danmark  føring klatrer rammes af en faldende 

klatrer 

hjernerystelse obs på føringslinjer og 

køkultur 

6 Klippe, Sverige Sept. 2014 trad. Føring klatrer falder over sikring, 

rammer sikring med hånden og 

slår den ud, faldet standser lige 

over jorden. 

skader på hånd og fod opfattes som hændeligt 

uheld - obs på ikke at gribe 

efter udstyr ved trad. 

7 Klatrevæg, Danmark Okt. 2014 føring klatrer falder langt og ender 1,5 

meter over jorden (under 

sikr.mand) 

ingen skader for meget reb ude, position 

ved indklipning, evt. 

bundsikring ved vægtforskel 

8 Klatrevæg, Danmark Januar 

2015 

føring deltager på sikr.kursus fires ud 

over enden af rebet 

fraktur ryghvirvel korte og lange reb er 

blandet sammen, 



stopknude kunne undgå 

ulykken 

9 Klatrevæg, Danmark Februar 

2015 

indendørs bouldering falder og forstuver fod forstuvning uerfaren, kan øve mere fald 

10 Klatrevæg, Danmark Marts 2015 Indendørs 

sportsklatring 

Klatrer laver dynamisk 

bevægelse kort før ankeret. 

Grebet er løst, og han falder. 

Slår foden imod en macro i 

faldet. 

Forstuvet ankel Risikovurdering i forhold til 

at klatre over makro. Sikring 

for at stoppe klatreren over 

macroen/lande ham under 

macroen. Rutebygning med 

tanke på sikkerhed. 

11 Klatrevæg, Danmark Juni 2015 Indendørs bouldering Falder, får foden ned imellem to 

madrasser 

Kraftig forstuvning Velcro over samlinger i 

madrasser 

12 Alpint terræn, Norge Juli 2015 alpinkursus En instruktør og to kursister 

taget af lavine og ført med 100 

højdemeter.  

Knæskade, forstuvet 

håndled, knubs 

Forholdsregler imod 

laviner. Vigtigt med 

efterbearbejdning af 

hændelsen. 

13 Klippe, Bornholm August 

2015 

Udendørs 

sportsklatring 

Træder tilbage unde 

rutelæsning og falder 8 meter 

ned i udgravningen 

Brækket ben/fod 

(omfanget uklart) 

Udendørs miljøer er ikke 

tilrettelagt til sikker færdsel 

– heller ikke 

sportsklatresteder 

14 Klippe, Sverige Sept. 2015 Udendørs 

sportsklatring 

Klatreren klipper quickdraw i p-

led, som sidder i bolt. Klatreren 

falder, og p-leddet bliver 

trukket i stykker. Rebet 

strammer op akkurat, som 

klatreren rammer jorden. 

Ingen skader p-leddet har formentlig ikke 

været skruet helt til. 



15 Klatrevæg, Danmark Februar 

2016 

Indendørs bouldering 13-årig falder under bouldering. 

Ukontrolleret fald, tager fra 

med strakt arm 

Skulder af led Flere faldøvelser, bedre 

spotting 

16 Klatrevæg, Danmark Februar 

2016 

Indendørs bouldering Fastelavnsarrangement. Klatrer 

springer ud for at slå til tønden. 

Får foden mellem to madrasser. 

Brækket ankel Velcro over samlinger i 

madrasser. Fokus på 

sikkerhed ved diverse 

alternative aktiviteter 

17 Klatrevæg, Danmark Februar 

2016 

Indendørs 

sportsklatring 

13-årig pige fører. Falder og slår 

hovedet ind i kanten af et 

overhæng 

hjernerystelse Gammeldags væg med 

skarpe hjørner kræver mere 

af sikringsmanden. 

Sikringsmanden kender ikke 

til at sikre dynamisk, så 

klatrer lander under taget. 

Måske spiller vægtforskel 

ind. 

18 Klatrevæg, Danmark April 2016 Indendørs bouldering Pige på skolehold bliver tråd 

over tommelfingeren under 

ophold på madrassen 

Forstuvet 

tommelfinger 

Disciplin i forhold til færdsel 

i faldzonen 

19 Klatrevæg, Danmark Maj 2016 Indendørs 

sportsklatring 

Toprebsklatring på børnehold. 

En mor monterer topreb med 

skruekarabin til datterens sele. 

20Skruekarabinen sættes ved 

en21 fejl ikke i 

indbindingspunktet. Fejlen 

opdages og pigen reddes af 

instruktører fra et andet topreb. 

Ingen skader Grundig oplæring af 

”hjælpeinstruktører” evt. 

Instruktør 1. 

Evt. undgå skruekarabin til 

indbinding. 



20 Klatrevæg, Danmark Juni 2016 Indendørs 

sportsklatring 

Sikringsmand mister kontrollen 

under nedfiring. Klatrer falder til 

jorden. 

Knust hæl Faldtræning. Nedfiring i fuld 

kontrol med to hænder på 

rebet 

21 Klippe, Bornholm Juli 2016 Traditionel klatring – 

topreb – ophold ved 

klippen 

Klatrer falder nogle meter ned 

fra sten/skråning. Muligvis 

under forsøg på at nå et 

fastklemt reb 

Brækkede håndled, 

flænge i hovedbunden 

Forsigtighed ved færdsel 

ved udendørs 

klatreområder 

22 Klatrevæg, Danmark Sept. 2016 Klatring på autobelay Klatrer flere gange på 

autobelay. Klipper sig ud for at 

hvile. Påbegynder klatring igen 

uden at have klippet sig ind – 

sætter sig i toppen af ruten og 

falder 7 meter 

Brækket begge hæle Autobelay kræver 

undervisning og gode 

rutiner. Trekantet 

afspærring ved autobelay. 

Der bør ikke være 

alternative steder at klippe 

karabin fra autobelay ind. 

23 Klatrevæg, Danmark Sept. 2016 bouldering Klatrer falder og rammer skrå 

kant på madrassen.  

Brækket ankel Madrasser fejlkonstrueret 

24 Klatrevæg, Danmark Nov. 2016 Indendørs bouldering boulderfald Forstuvet ankel  

25 Klatrevæg, Danmark 2016 Indendørs 

sportsklatring 

Klatrer fører og fires ned – det 

viser sig, at der kun er en halv 

meter reb at give af, da klatrer 

når jorden. Der var stopknude 

ingen Korrekt længde reb. 

Stopknude. 

26 Klatrevæg, Danmark April 2017 Indendørs bouldering Boulderfald – vrider i knæet knæskade  

27 Klippe, Sverige Juni 2017 Udendørs 

sportsklatring 

Klatrer tungere end 

sikringsmand. Da klatrer falder, 

forsøger sikringsmanden at 

trække reb ind. Sikringsmanden 

Ingen (brandskader på 

hænderne?) 

Sikringsmanden skal øve 

faldtræning og være vant til 



bliver trukket op ad klippen og 

mister grebet. Sikringsmanden 

holder fast i det aktive reb og 

lykkes med at standse faldet. 

kraftige fald. Obs ved 

vægtforskel 

28 Klatrevæg, Danmark Juni 2017 Indendørs bouldering Klatrer falder fra toppen af 

boulderen.  

hjernerystelse Hjernerystelsen skyldtes 

landingen på madrassen. 

29 Klatrevæg, Danmark Okt. 2017 Indendørs 

sportsklatring 

Klatrer klipper højt og falder 

midt i klippet. Sikringsmakker 

lykkes ikke med at holde fast 

hånd om bremserebet, men 

holder fast og bremser noget 

med venstre hånd om det aktive 

reb. Klatrer lander på 

sikringsmakker og på madras 

Ingen/brandmærker 

på venstre hånd 

Faldtræning er nødvendig 

for sikkerheden. 

30 Klatrevæg, Danmark Dec. 2018 Indendørs 

sportsklatring 

Klatrer er en ung pige. Hun 

falder under føring og svinger 

hårdt ind i en volume og 

rammer et skarpt hjørne. 

Sikringsmand er tungere, og har 

ikke taget Kursus 2. Har ikke 

øvet dynamisk sikringsteknik. 

Sår på benet Alle skal lære sikringsteknik 

fra rutinerede 

klatrere/instruktører – ikke 

hjemmelavet teknik. 

Dynamisering er ekstra 

vigtigt ved let klatrer. 

31 Klippe, Sverige April 2019 Traditionel klatring Førstemand sikrer fra toppen 

med Reverso 4 i guide-mode. 

Andenmand falder, da en 

stenblok løsner sig. Reversoen 

er monteret forkert, så 

Andenmanden får 

småskrammer i 

landingen. 

Førstemand får 

brandsår på 

hænderne. 

Tube-bremser med guide-

funktion kan give en øget 

sikkerhed i nogle 

situationer, men kræver 

ekstra oplæring. 



andenmand falder hele vejen til 

jorden, men lander heldigt. 

 


