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Denne skrivelse er lavet til orientering for forældre og andre med interesse. Den er ikke lavet på 
baggrund af nogen konkrete hændelser, men skal kun opfattes som oplysning! 
 
Hos KFUM-Spejderne i Svenstrup lægger vi blandt andet vægt på friluftsliv, fællesskab og 
oplevelser. Da de rammer, vi udfører disse aktiviteter i, er spejderorienterede, sidder vi normalt ikke 
stille indendørs på en stol ret meget af tiden. Vi forsøger løbende at videreuddanne vores ledere og 
samtidig appellerer vi til, at de skal bruge sund fornuft, når de planlægger og gennemfører 
aktiviteterne. Dette gør vi for at sikre, at alle aktiviteter foregår på betryggende vis og således at alle 
kan være med, uden at der er risiko for hverken liv eller lemmer for nogen af deltagerne.  
 
Vi har dog en speciel aktivitet, som ikke tilbydes mange steder i spejder-regi, nemlig klatring på 
vores egne klatrepæle. Vi har to pæle på hhv. 12 og 15. Sådanne aktiviteter stiller specielle krav til 
både uddannelse af lederne og til løbende kontrol af udstyret. 
 
Det vi har gjort, er at sikre at materiellet til denne aktivitet løbende bliver kontrolleret og testet 
internt efter en række regler. Derved opnår vi, at vi til enhver tid har gjort vores bedste for at sikre, 
at det er fuldstændigt i orden og samtidig vil vi leve op til de regler, der er opstillet på området.  
 
De ledere, som kan stå for klatreaktiviteten, har den nødvendige uddannelse og erfaring i klatring, 
således at de kan forestå denne aktivitet på betryggende vis. Da ikke alle ledere hverken ønsker, 
eller har denne erfaring, vil kun nogle af vores ledere være i stand til at stå for denne aktivitet. 
 
Da klatring er en af mange aktiviteter i spejder regi, ønsker vi at spejderne bliver trygge ved  
denne aktivitet. Det vil vi bl.a. gøre ved at lade dem tage aktiv del i aktiviteten. Det gælder  
også når andre skal sikres, hvis spejderne selv ønsker det. For ikke at gå på kompromis med 
sikkerheden, vil man først få lov til at sikre andre, når man har den fornødne erfaring. Indtil  
denne erfaring er opnået vil man altid blive sekunderet af en erfaren sikringsperson, som har  
det fulde ansvar. Derudover har vi i gruppen vedtaget en vejledende mindste alder for 
sikringspersoner på 12 år. 
 
Det er dog sådan, at lige meget hvor meget man forsøger at sikre sig, så kan det desværre  
alligevel gå galt. Det kan det også både i skolen, i DUS’en og til en hvilken som helst anden 
fritidsaktivitet. Hvis der alligevel en dag skulle ske det, at en spejder kommer til skade under  
en aktivitet, påtager vi os selvfølgelig det ansvar, som vi har. Men, det er vores ønske, at  
børnene forsikringsmæssigt er sikret på den bedst mulige måde. Vi vil derfor gerne opfordre  
til, at alle vore medlemmer har tegnet en ulykkesforsikring på privat basis, der dækker 
fritidsaktiviteter og i skoletiden. Skolerne har i dag nemlig ikke tegnet nogen forsikring, som 
dækker børnene i skoletiden. Samtidig er det derfor en god idé at tjekke om klatring på  
klatrevæg er dækket! Det er vores erfaring, at dette ikke er kategoriseret som ”farlig sport”  
og dermed er dækket, men I opfordres til at undersøge det for lige netop jeres forsikring.  
Til orientering så har vores hovedorganisation (KFUM-Spejderne i Danmark) tegnet en  
kollektiv ulykkesforsikring for alle medlemmer, som dækker alle spejderaktiviteter. Denne 
forsikring bør dog kun betragtes som et supplement til den privat tegnede. 
 
Hvis I ønsker at se hvilke regler og udstyr klatreaktiviteten omfatter, er I altid  
velkommen til at kontakte gruppen. 


