Motion Erbjuda kurs i klippklättring
Förslag om att tillsammans med certifierade utomhusinstruktören Petter Åsander, erbjuda kurs i
klippklättring på grund- eller fortsättningsnivå. Förslaget innebär att klubben vid anmälan av minst 2,
max 4 personer, köper in tjänsten av Petter Åsander och sålunda säljer den vidare till deltagarna.
Kursen går över 2 dagar, på väl valt berg nära Tranås, och kostar deltagarna runt 2500:-/person.
Johan Eklund
Kvarnsjövik
den 15/2, 2018

Kommentar från ordförande
Grundkursen kräver inga förkunskaper och målsättning är följande:
-

Kursen ska på ett inspirerande sätt lära eleven att med grundutrustning för klättring på
naturliga (ex kilar, kamsäkringar) såväl som fasta säkringar (ex borrbultar), säkert och
effektivt röra sig i brant klippterräng på mindre klippor upp till halva repets längd i icke-alpin
miljö under sommarförhållanden.

-

Utbildningen ska vara sådan att eleven efter fullföljd kurs i normalfallet kan topprepsklättra
med andra klättrare på samma kunskapsnivå själv ta sig ner med en vanligt förekommande
firningsmetod

-

Kursen ska skapa medvetenhet om accessproblematik och gängse etikfrågor inom klättring
och miljö.

-

Om eleverna innan kurs har tidigare klättererfarenhet eller snabbt uppnår god färdighetsnivå
i kursens grundläggande moment kan instruktören utbilda eleverna till att ingå som
andreman i ett replag med en mer rutinerad försteman.

-

Efter kursen ska eleven tilldelas grönt kort förutsatt att hen klarar uppklättring enligt norm
för grönt kort.

-

Utbildningen ska även skapa förutsättningar för, och uppmuntra eleven att, tillägna sig vidare
kunskaper och färdigheter efter avslutad kurs.

Fortsättningskursens förkunskaper är följande:
Eleverna ska ha genomgått grundkurs i klippklättring och gärna praktiserat detta på egen hand. Detta
för att underlätta inlärning på en högre nivå. Eleverna kan också ha tillgodogjort sig motsvarande
kunskaper på ett annat sätt vilket instruktören kan anse vara jämförbart. En kortare
kunskapskontroll/genomgång av grundkursens moment ska ske dels för repetition och dels för att
instruktören ska kunna avgöra vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på och på så sätt öka
elevernas och den egna säkerheten.

Andreas Palmér
Ordförande
Tranås, 16/2 - 2018

