
Uddannerkursus til Instruktør 1,2,3 – version 3, 2018 

 

Side 1 af 4 
 

 
Kursusstandard for uddannerkursus til Instruktør 1,2,3  
 
 
Kursusstandarden består af følgende dele: 

 

• Formalia - regler for administration af uddannerkurset 

• Pensum for uddannelsen – beskriver de elementer, der som minimum skal indgå i 

kurset i form af et afkrydsningsskema 

• Opbygning af kurset – beskrivelse af det kursusforløb, som Dansk Klatreforbund 

udbyder 
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Formalia 
 

Denne kursusstandard er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og er gyldig fra maj 2018. 

 

Kursusstandarden beskriver det forløb, som instruktører skal igennem for at kunne godkendes 

som uddannere. 

 

Uddannerkursets formål 

Uddannerkurset har flere formål: 

• Kurset indfører instruktøren i værdigrundlaget for Dansk Klatreforbunds uddannelser 

• Kurset indfører instruktøren i gældende formalia for uddannelse af instruktører 

• Kurset indfører instruktøren i gældende standarder for best practice især i forhold til 

sikringsteknik 

• Kurset indfører instruktøren i eksaminationen af aspiranter i instruktør 1,2,3 

 

Uddannerkurset påkrævet for at kunne godkendes som underviser på instruktørkurser og 

blive en del af uddannerkorpset. 

Deltagelse på kurset er ikke i sig selv en garanti for at blive en del af uddannerkorpset. 

 

Hvem kan tage uddannerkurset? 

For at blive uddanner skal man være Instruktør 3 eller højere. 

Man skal desuden have bred erfaring som underviser på de relevante egenfærdighedskurser. 

Man skal være medlem af en klub eller institution under Dansk Klatreforbund eller en 

organisation, som har indgået samarbejdsaftale med Dansk Klatreforbund. 

 

Hvem må undervise på uddannerkurset? 

En erfaren uddanner kan undervise på uddannerkurset. 
 

Kursets varighed 

Kurset varer 5-6 timer. 

 

Hvem udbyder kurserne? 

Dansk Klatreforbund udbyder uddannerkurser efter behov. 

 

Eksamen 

Der er ikke eksamen på kurset, men aktiv deltagelse i hele programmet er et krav for at blive 

uddanner. 

Underviseren på kurset meddeler Dansk Klatreforbunds sekretariat, om den enkelte deltager 

kan indstilles til at blive medlem af uddannerkorpset. 

 

Certifikat 
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Dansk Klatreforbund fører en liste over godkendte uddannere. 

 

Vedligeholdelse 

For at forblive på Dansk Klatreforbunds liste over uddannere, skal man leve op til 

aktivitetskravene: 

- Jævnligt uddanne instruktører eller være ude som censor. 

Det forventes, at uddanneren underviser på mindst to forløb om året, og samtidig 

underviser på egenfærdighedskurser (Kursus 1, Kursus 2 el.lign.) jævnligt. Stor aktivitet 

som instruktør, censorjobs osv. kan træde i stedet for instruktørkurser. 

- Deltage på uddannerseminar. 

Helst hvert år og mindst hvert andet år. 
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Pensum for uddannelsen 
 

  

Uddannelser og 

formalia 

 

 

 Tankerne bag de nye uddannelser 

 Eksamen til Instruktør 1 

 Eksamen til Instruktør 2 

 Eksamen til Instruktør 3 

Best practice og 

kriterier for 

beståelse 

 Sikringsteknik 

 Typiske fejl 

 Dynamisering 

 Andet rebarbejde 

 Praktisk gennemførelse af eksamen 

 Hvad skal der til for at bestå? 

Pædagogik og 

undervisning på 

kurserne 

 Opvarmning – grundlæggende viden og praktisk 

demonstration 

 Forevisningsteknik 

 Diskussion af relevante teknikker og øvelser til begyndere 

 

Opbygning af kurset 
 

Nedenfor står en skabelon for de kurser, som Dansk Klatreforbund udbyder. Aspiranternes 

niveau, lokale forhold og andet kan naturligvis føre til ændringer i opbygningen. 
 

Indhold tidsforbrug 

Introduktion: tankerne bag de nye instruktøruddannelser 30 min. 

Gennemgang af de enkelte uddannelser og eksamener 30 min. 

Opvarmning og klatreøvelser 60 min. 

Gennemgang af best practice for sikringsarbejde (topreb og føring, Tube-

bremse og Gri-Gri) 

90 min. 

Diskussion af best practice for avanceret rebarbejde 30 min. 

Diskussion af, hvad der skal til for at aspiranten består eller dumper 30 min. 

Formalia for uddannelserne 30 min. 

Hvilke øvelser er relevante for begyndere? Klatreteknik, rebøvelser osv. 30 min. 

Afrunding  

 


