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Regler for fornyelse af instruktørstatus 

 

 

 

 

Instruktør 1,2,3 

• Når man bliver instruktør i Dansk Klatreforbunds uddannelsessystem, gælder beviset året ud og 

derefter tre kalenderår. Derefter skal man have fornyet sin instruktørstatus. 

• Man kan kun få fornyet sin instruktørstatus, hvis man har oprettet profil i Klubmodul og er 

tilknyttet en klub, skole eller samarbejdspartner under Dansk Klatreforbund. 

• For samtlige instruktørniveauer gælder det, at man skal være aktiv som instruktør og holde sine 

færdigheder ved lige for at kunne blive fornyet. 

• Dansk Klatreforbund udsender et spørgeskema med spørgsmål til instruktørens aktivitetsniveau 

hvert år i juni. 

• For at kunne blive fornyet og komme på instruktørlisten, skal instruktøren skal være medlem af 

en klub under Dansk Klatreforbund eller have tilknytning til en institution, som er skolemedlem 

i Dansk Klatreforbund. 

• Instruktører, som lever op til kravene, får opdateret udløbsdatoen for deres instruktørstatus og 

kommer med på instruktørlisterne, som opdateres mindst halvårligt. 

• Instruktører, som ikke lever op til kravene for fornyelse, kommer ikke med på instruktørlisten. 

Indenfor det første år efter udløbet kan instruktøren få fornyet sin instruktørstatus ved at 

indsende logbog over instruktørarbejde. Efter det første år skal instruktøren til reeksamen for 

at få fornyet sin instruktørstatus. 

• Klager over afgørelser rettes i første omgang til Dansk Klatreforbunds sekretariat. Anden instans 

er Dansk Klatreforbunds Ordensudvalg. 
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Klippeinstruktør 1,2,3 

 

Alle instruktører, som vil med på Dansk Klatreforbunds lister over aktive instruktører, skal være medlem 

af en klub eller samarbejdspartner og have profil i Klubmodul. 

 

Instruktørstatus forlænges for tre år ad gangen. 

Kravene for fornyelse består af følgende: 

• Undervisningserfaring 

• Egen klatring 

• Deltagelse på seminar 

• Opdateret førstehjælpsbevis 

 

Før deltagelse på seminar skal instruktøren dokumentere følgende aktivitet indenfor de seneste tre år: 

1. Undervisning: 

Undervisning på minimum 3 sikkerhedskurser, heraf minimum et på det niveau, instruktøren vil 

fornyes på (Hvis man er Klippeinstruktør 2, kan det f.eks. være to sikringskurser i klatrehal og et 

toprebskursus på kiler) 

2. Egen klatring: 

Klippeinstruktør 1: 15 ruter minimum 6a (boltede) 

Klippeinstruktør 2: 15 ruter minimum 4. grad (traditionelt sikrede) 

Klippeinstruktør 3: 15 ruter minimum 5. grad (traditionelt sikrede) 

 

Instruktøren indsender logbog til sekretariatet i Dansk Klatreforbund med følgende data: 

Undervisning: dato og sted for kurser 

Klatring: dato, sted, grad, rutenavn 

 

En skabelon til logbog ligger på hjemmesiden. 

 

Hvis man ikke lever op til kravene for fornyelse, indplaceres man på det højeste niveau, man lever op til 

(en Klippeinstruktør 2, som ”kun” har undervist på sportsklatrekurser, bliver indplaceres som 

Klippeinstruktør 1). 

 

Fornyelse efter at have været ude af systemet 

 

Procedure, når man har været ude i: 

1 år: man kommer ind igen ved at indsende logbog med de ovenfor anførte oplysninger 

2-9 år: man skal med som føl på et kursus på det relevante niveau med en af kontoret udpeget instruktør, 

der har et højere niveau. Alternativt kan man deltage i det relevante grundkursus eller gå op til den 

relevante eksamen 

10 år: man skal op til den relevante eksamen med efterfølgende kursus under supervision 

 


