
 
 

Egenerklæring klatring 

Med dette påtar jeg meg det fulle og hele ansvaret for egen aktivitet og opphold i klatreveggen: 

1. Jeg er kjent med at klatring i klatreveggen er en risikoaktivitet som utøves på eget ansvar. 

2. Jeg bekrefter med dette å ha den nødvendige kunnskap om og erfaring med klatring, klatreutstyr og 

sikringsteknikk til å bruke klatreanlegget på en sikker måte. 

3. Jeg har satt med inn i og forstått reglene for bruk av veggen og klatrevettplakkaten og forplikter med til å 

følge diss under oppholdet i veggen. 

4. Jeg vil innrette med etter instrukser som blir gitt personalet, og er kjent med at uaktsom opptreden eller 

brudd på reglene kan medføre bortvisning. 

5.Jeg aksepterer at verken Norges arktiske studentsamskipnad eller universitetet i Tromsø eller personalet kan 

holdes ansvarlige for tap eller skade av en hvert art. 

6. Som følge av dette er jeg innforstått med at jeg selv bød sørge for egen ulykkesforsikring som også gjeler 

klatring. 

* For deltakere på klatrekurs i regi av Kraft sportssenter kommer følgende tillegg: Sikkerhet og risiko ivaretas av 

Kraft sportssenter ved klatreinstruktør/er. Dette forbeholder at deltaker retter seg etter instrukser fra 

klatreinstruktør/er. 

NB: Denne erklæringen må godkjennes og aksepteres av foresatte hvis klatreren er under 18. år. 

 

Self-declaration 

 By signing this document, I state that I am fully responsible for my actions, activities and stay in the climbing 

wall. 

1. I know that climbing in the climbing wall is a risky activity that is performed at my own risk. 

2. I herby confirm that I have the necessary knowledge an experience with climbing, climbing equipment an 

safty techniques to use the climbing    facility in a safe way. 

3. I have read an understood the rules for using the climbing wall and the basic climbing rules and techniques 

sheet in the climbing wall, and herby commit myself to follow these rules during my stay in the climbing wall.  

4. I will follow instructions given by the staff, and have understood that improper behavior or breaking the 

rules can result in being dismissed. 

5. I accept thet neitheer "Norges arktiske studentsamskipna", "Universitetet i Tromsø" nor the staff can be held 

responsible for loss or any form of    injuries.   

6. As a consequence of this, I understand that I should aquire an insurance that covers climbing for myself.  

*For participants on the climbing course under the auspices of the Kraft sportscenter, the following additions 

will be made: Safety and risk are handled by the Kraft sportscenter and the climbing instructor (s). This requires 

that the participant adheres to instructions from the climbing instructor (s) 

 


