
Klippeinstruktør i Dansk Klatreforbund 

Overordnet 

Klippeklatring er en af de grundlæggende discipliner i Dansk Klatreforbund. Dansk Klatreforbund har som 

formål at fremme klippeklatring på linje med indendørs breddeklatring og konkurrenceklatring. 

Dansk Klatreforbund står for uddannelse af instruktører både indendørs og udendørs. 

Dansk Klatreforbund og klippeinstruktørerne samarbejder om at sikre et højt sikkerhedsniveau og gode 

muligheder for at lære klippeklatring. Dette sker gennem samarbejde med instruktørkorps, 

uddanner/censorkorps og arbejdsgrupper. 

Dansk Klatreforbund afholder de egenfærdighedskurser, som sjældent udbydes i klubberne, dvs. 

redningskursus, bjergmedicin o.lign. 

Dansk Klatreforbund afholder kilekursus, hvis efterspørgslen ikke dækkes af klubbernes tilbud. Vi hjælper 

klubberne med afholdelse af kurser gennem reklame på Facebook, kontakt til undervisere og evt. tilmelding. 

Dansk Klatreforbunds forpligtelser 

• Dansk Klatreforbund afholder instruktørkurser 

• Dansk Klatreforbund opretholder liste over aktive instruktører og lægger den på hjemmesiden 

• Dansk Klatreforbund afholder Klippeinstruktør-seminar årligt 

• Dansk Klatreforbund laver regler for fornyelse og for at komme ind i systemet igen, når man har 

været ude 

Krav til instruktøren 

• Alle som vil med på instruktørlisten skal oprette profil i Klubmodul 

• Alle som vil med på instruktørlisten skal være medlem af en klub eller tilknyttet et skolemedlem eller 

samarbejdspartner 

• Alle som vil have forlænget deres instruktørstatus skal være medlem af en klub, skolemedlem eller 

samarbejdspartner 

Økonomi 

• Kurser på klippe behøver ikke at være udgiftsneutrale, men sekretariatet står for udgiftsstyring 

 

• Løn for egenfærdighedskurser: 2000 kr. pr. hele dag (derudover feriepenge) 

• Kilekursus koster 2500 kr. pr. kursist 

• Toprebskursus koster 2000 kr. pr. kursist 

 

• Instruktørkurser aflønnes med 2400 kr. pr. dag (derudover feriepenge) 

• Transport: dækning af bro og færge, kørsel til statens lave takst (kraftig opfordring til samkørsel, 

hvorved refusionen divideres med antallet af passagerer) 

Antal kurser 

• Antallet af kurser fastsættes af sekretariatet ud fra en helhedsbetragtning på uddannelsesområdet. 

Budgettet for kurser godkendes af bestyrelsen 

 

• Klippeinstruktør 1,2,3 hvert år (i det omgang efterspørgslen er der) 

• 2-4 redningskurser 

• 1 bjergmedicin 

• Op til 8 kilekurser og 4 toprebskurser 



• 1 seminar 
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