
 

                                                                     

Klatrestævne for børn og unge  
 

Formål: 
Young Guns konkurrencer er tænkt som en lang række events hvor unge klatrere jævnligt mødes til 
en sjov og lærerig konkurrencedag. En dag hvor regionens klubber med juniorarbejde kan inspirere 
hinanden, få nye udfordringer på nye vægge og samtidigt battle – mest for sjov. 
De unge lærer hvordan en konkurrence forløber – de bliver engageret i frivilligt arbejde ved at 
være vært for andre klubber og så får de får klatret mange flere nye ruter og problemer end de 
ville komme til i deres egen klub. 
 
Målgruppe: 
Formatet er rettet mod begyndere og let øvede børn og unge i aldersgruppen fra 8-17 år. 
 
Forberedelse: 
Lav en aftale med de nærmeste klubber om afholdelse, Det vil være optimalt at få fordelt 
konkurrencerne hen over sæsonen – på skift mellem klubberne. 
 
Formatet: 
I den arrangerende værts-klub udpeger træneren og juniorholdet et antal ruter og problemer som 
allerede findes i klubben i forvejen. Man kan også vælge at bygge nyt men det er bestemt ikke et 
krav. På konkurrencedagen er det de unge i den arrangerende klub som byder velkommen, står for 
fælles opvarmning og står som sikringsfolk og dommere. 
 
Konkurrencen kan bestå af både boulderproblemer, toprebsruter og ruter som skal føres. Hvis man 
kun kan eller vil tilbyde en eller to af de 3 discipliner står det klubben frit for. 
Konkurrencen kan f.eks. bestå¨af: 
 
-   4 ruter, til topreb  
-   4 ruter til føring 
- 10 boulder-problemer. 
 
Helst ikke over 20 ruter/problemer og gerne mindre. 
De udvalgte ruter og problemer skal være i forskellige sværhedsgrader sådan at der er meget 
klatring til de fleste deltagere. 
 
Point 
Høje ruter mærkes med I, II, III, IV, V   på vej op ad ruten - V er toppen. 
Man får det antal point man når op til på væggen, uanset antal forsøg, 
Dog skal man starte forfra hvis man falder af. 
 
Boulder problemer mærkes op med Zone og Top.    
Der gives 2 point for zone og 4 point for top. 
Der er ubegrænset antal forsøg. 



 

                                                                     

 
Klasser 
Alle aldersgrupper klatrer samme problemer og Ruter, men der laves separat pointsammentælling i 
de forskellige aldersklasser. Der er ingen Finaler. 
 
Klasse navn   Kids E        Kids D    Kids C    Youth B       Youth A    
Fylder I året   8-9år      10-11år    12-13år   14-15år      16-17år   
 

Pris:  
Ca. 20 – 50,-kr. 
Som dækker frugt, saft og andet. 
Hold det gerne så billigt og simpelt så muligt men brug eventuel overskud på at lave noget ekstra 
hygge efter konkurrencen. 
 
Dansk Klatreforbund har indkøbt særlige medaljer som kan deles ud til alle deltagerne. 
  
Afvikling af konkurrencen: 
Hav et par voksne (gerne trænere) som kan være tovholdere/kontaktpersoner, men fordel gerne 
ansvarsområderne ud til de unge selv: 
- Indskrivning. 
- Velkomst med Rutefremvisning. 
- Fælles opvarmning 
- Pointsammentælling. 
- Dommere 
- Sikringsfolk. (Her kan man også indkalde nogle forældre som har sikringskursus.) 
- Præmier. (Bør holdes på et minimum og skal kunne dækkes af deltagergebyret eller sponsorat.) 
 
 
Program: 
30 min.   Indskrivning 
10 min.   Velkomst og Rutefremvisning 
15 min   Fælles Opvarmning 
2 – 3 timer  Total Konkurrence 
30 min.   Pointsammentælling – hygge / frugt / saft og lign. 
5 min.   Præmie overrækkelse (vindere? / alle? / særlige præstationen? ) 
4 – 5 timer  I alt. 
 
 


