Sikre sider

Å HANSKES
MED TAUET
Når klatreren du sikrer faller, har du en jobb å gjøre – holde fast i tauet.
Da skapes varme – og det kan være veldig vondt.
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En klatrevakt på et stort innendørs klatresenter står og
skuer utover klatrehallen. Plutselig ser han noen som
faller i bakken fra toppen av veggen 14 meter over.
Heldigvis er det god demping med gummifliser på gulvet,
og det er ingen åpenbare skader, men klatreren har vondt
i kroppen. Uansett overbeviser vakten klatreren om at
han bør dra på legevakten for å bli kontrollert for høyenergiskader, som er vanlig etter lange fall, og som kan
være både farlige og vanskelige å oppdage. Når vakten
snakker med sikreren finner han ut at hun er relativt
uerfaren og at de nettopp har kjøpt et nytt, tynt tau, men
bruker den samme gamle taubremsen som før. Da hun
skulle fire ned klatreren etter å ha toppet ruten, var det
ikke like mye friksjon i tauet som hun var vant med, og
som hun selv sa; «tauet ble så varmt at jeg måtte slippe
det».
Et annet taulag er på en naturlig sikret flertaulengders
rute i Lofoten. Klatreren er betydelig mye tyngre enn
sikreren, som bruker en vanlig tubebrems og sikringshansker. Klatringen opp fra standplass er lett og klatreren har
gått 7-8 meter over første sikring, da et tak knekker. Dette
resulterer i et langt fall forbi standplass. Sikreren blir dratt
opp og inn i standplass med voldsom kraft, men hun
holder fallet. Etterpå kan de se at hansken på hennes
høyre hånd har tydelig brannspor etter tauet.
All sikring med tau er avhengig av friksjon for både å
stoppe fall og kontrollere nedfiring og rappell. Friksjonen
skapes til dels av taubremsen, og til dels av sikrerens
egen hånd. All friksjon resulterer i varmeutvikling. For en
taubrems laget av metall er dette uproblematisk, men for

sikreren derimot kan det bli ubehagelig varmt, eller til og
med resultere i store brannskader i henda. Men det finnes
noe som hjelper mot dette; sikringshansker.
Det er flere faktorer som bestemmer hvor hardt et tau
blir trukket inn i taubremsen, og hvor mye varme som
utvikles i bremsehånden:
HASTIGHET: Sikreren kan bestemme hvor fort man
slipper ut tau. Hvis man firer ut for fort øker varmeutviklingen, og sjansen for å miste kontrollen øker
tilsvarende.
VEKTFORSKJELL: Jo tyngre klatreren er, desto mer
friksjon må til for å kontrollere farten. I tillegg vil en lett
klatrer bli løftet mer, noe som også kan gå utover kontrollen.
FALLFAKTOR OG DYNAMIKK: Jo høyere fangrykket er,
desto mer friksjon kreves for å holde kontroll på tauet. En
bråstopp utløser energi voldsommere enn et mer dynamisk fall, hvor energien blir absorbert over lengre tid.
TAU-TYKKELSE: Jo tynnere tau, desto mindre friksjon i
taubremsen og dermed kreves mer friksjon i hånden.
OVERFLATE: Jo nyere og glattere tau, desto mindre
friksjon i taubremsen.
TAUBREMSER: Forskjellige typer taubremser gir veldig
stor forskjell i friksjon. Aktive taubremser som Grigri gir
normalt veldig mye friksjon fort, men også med dem er
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Vignett

«For en taubrems laget av metall er
dette uproblematisk, men for sikreren
derimot kan det bli ubehagelig
varmt, eller til og med resultere
i store brannskader i henda.»

det bremsehånden som til syvende og sist har ansvaret
for å stoppe fallet. Noen gamle taubremser gir ikke på
langt nær nok friksjon til at det er trygt å sikre med dem
på nye, tynne tau.
Hansker gir også beskyttelse mot andre ting som
kan medføre at man slipper tauet, f.eks at hånden blir
klemt eller skrapet mellom kroppen og fjellet, eller at en
hudflik blir dratt inn i bremsen. De holder også hendene
rene for skitt og aluminiumsoksid, som man ellers får i
håndflaten når man firer ned noen på et møkkete eller
godt brukt tau.
Her er noen momenter du bør ta hensyn til når du velger
hansker:
• Hva skal du bruke dem til? Dette bør være avgjørende
for valgene du tar for type hanske.
• Materiale og tykkelse varierer mye. Her må du
bestemme deg for om du prioriterer slitestyrke og
beskyttelse, eller komfort og følsomhet.
• Fingerlengde kan variere mellom hele fingre, halve
fingre eller en mellomting.
• Strammesystem ved håndledd.
• Løkker til å henge hanskene i selen er en fordel.
• Knokebeskyttere, varmefordelende materialer og
lufting.
• Passform er likevel kanskje det aller viktigste, hvis
hansken passer dårlig er det stor sannsynlighet for at du
ikke bruker dem. Finn en hanske som passer din hånd
og ditt bruk.
En oppmerksom sikrer med et godt grep om det
passive tauet, og hånden i riktig posisjon i forhold til

SLIK JA: Sikringshansker og et godt grep om tauet. Foto: Nikolai Kolstad

taubremsen, skal kunne holde nær sagt et hvilket som
helst fall. Men verden er ikke alltid perfekt, og tauklatring
handler om å redusere risiko ned til et akseptabelt nivå.
Med hansker vil du ha bedre beskyttelse og kontroll,
men du kan muligens oppleve mindre følsomhet med
tauet og dermed oppleve det som vanskeligere å sikre
raskt og responsivt. Det kan ta tid å venne seg til å sikre
godt med hansker, så det er viktig å begynne i kontrollerte omgivelser.
Flere produsenter lager hansker som er godt tilpasset
nettopp denne bruken. Å kjøpe et par kan være en enkel
måte å bli en tryggere sikrer på. Om du skal bruke hansker, og når du skal bruke hansker er en vurdering som
er opp til deg. Men det er ingen tvil om at sikringshansker vil kunne redde både dagen din og din klatrepartner,
om sikringsarbeidet ikke går helt som planlagt!
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