MIDLERTIDIG
TOPPTAUKORT
Innehaver:

MIDLERTIDIG
SIKRINGSKORT
Innehaver har bestått topptau- eller ledkortprøve, og aksepterer ansvarserklæringen.
Topptaukort

Ledkort

Instruktørens navn, store bokstaver:

MIDLERTIDIG
LEDKORT
Innehaver:

Instruktørens signatur:
Innehavers navn, store bokstaver:
Innehavers signatur, barn under 16 år må
ha foresattes signatur:
Dato og sted:

Midlertidig sikringskort er gyldig i 3 mnd. fra utstedelse.

ANSVARSERKLÆRING
Ved å godta ansvarserklæringen for
sikringskort, erkjenner du at:

Ved å godta ansvarserklæringen for
sikringskort, erkjenner du at:

• klatring er en risikoaktivitet som utøves
på eget ansvar

• klatring er en risikoaktivitet som utøves
på eget ansvar

• du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet
i klatreanlegget

• du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet
i klatreanlegget

• Verken veggeier eller personale kan
holdes ansvarlige for tap eller skade i
forbindelse med vanlig klatring

• Verken veggeier eller personale kan
holdes ansvarlige for tap eller skade i
forbindelse med vanlig klatring

• du må følge reglene for sikker klatring
som beskrevet på klatrevettplakaten
under opphold i anlegget

• du må følge reglene for sikker klatring
som beskrevet på klatrevettplakaten
under opphold i anlegget

• du må gjøre ditt beste for å ivareta egen
og andres sikkerhet i klatreanlegget

• du må gjøre ditt beste for å ivareta egen
og andres sikkerhet i klatreanlegget

VEGGEIERENS ANSVAR

REGISTRERING OG
GODKJENNING

Veggeier påtar seg ansvaret for at klatreveggen og tilgjengelig utstyr holdes i
forsvarlig stand. Tiltak skal gjennomføres
for å påse at klatringen på veggen foregår
i forsvarlige rammer og brukerne skal
få nødvendig informasjon om bruken av
anlegget.

Dette heftet, med din og instruktørens
signatur, fungerer som midlertidig
sikringskort.

Disse kravene er beskrevet i loven om
produktkontroll, og internkontrollforskriften.
Alle sikringskortprøver skal gjennomføres i
henhold til NKFs instruks og godkjennende
instruktør skal være kjent med medfølgende
risikoanalyse.

For å fullføre registreringen:
1.

Gå inn på brattkompetanse.no

2.

Gjennomfør registrering og betaling.

3.

Instruktøren din vil motta e-post
og godkjenne utsending.

4.

Godkjenningen din blir registrert
i databasen og kortet sendes til
produksjon.

5.

Nytt kort sendes i posten.

