
Guide til nøglevagter 
1 Priser

Dagskort koster 75,- inkl. leje af sko og sele for alle ikke-medlemmer.

Kun medlemmer af klubber i gæsteordning er undtaget og kan klatre gratis. 


2 Betaling

Klubben tager kun imod MobilePay.

Kommer der nogen, der ikke har MobilePay, f.eks. turister, må de aflevere præcist beløb i 
donationskassen på siden af disken. Vi har ingen vekselpenge.


3 Adgang til klubben

Medlem 
 	 Skal tjekke ind på computeren før klatring og skal kunne klare sig selv.

	 Er man nybegynder, skal man holde sig til torsdage, hvor der er instruktør tilstede. 

Ikke-medlem 
Kommer alene:  

A. Rutineret klatrer (f.eks. fra udlandet): 75,- for dagskort og skal kunne klare sig selv. 
Vil vedkommende klatre på højvæggen, skal dette godkendes af en instruktør. 

B. Nybegynder: Ingen adgang, henvis til prøveklatring den 1. torsdag hver måned. 


Kommer sammen med et medlem af klubben: 
	 75,- for dagskort og medlemmet har ansvaret for gæsterne. Max 2 gæster pr. gang.


Medlem i klatreklub fra gæsteordning: 
	 0,- og skal kunne klare sig selv.


	 Se hvilke klubber, der er  
	 en del af gæsteordningen:


4 Autobelay

Har ikke K1 
	 Må KUN bruge autobelay sammen med et medlem, der har K1. 

	 Man skal altid få en person med K1 til at sikre sele og til at klippe en i autobelayen.  
	 Hver gang! 

Har K1 
	 Må bruge autobelay alene.
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5 Højvæggen

Top-reb 
Har ikke K1: 
	 Må gerne klatre med top-reb på højvæg, men må ikke sikre nogen. Skal sikres af person 	
	 med minimum K1.

Har K1: 
	 Må klatre med top-reb på højvæggen og sikre alle på top-reb (inkl. børn under 15 år).


Førstemandsklatring (Lead) 
Har ikke K2: 
	 Må hverken klatre eller sikre førstemandsklatring

Har K2: 
	 Må klatre førstemandsklatring og sikre en anden, der ligeledes har K2


6 Forventninger til nøglevagten

Overordnet 

• Deltager aktivt i åbnevagter og arrangementer 
• Optræder ansvarlig i klubben 
• Sikrer at ikke-medlemmer får betalt 
• Skriver i så god tid som muligt på Facebook, hvis der åbnes udenfor normal åbningstid 
• Sørger for at instruktørrummet er låst. Der er kun adgang for nøglevagter. Ingen tag-selv-

service! 
• Sørger for udlevering og tilbagelevering af sko og sele til dagskort-klatrere 

Åbning 
• Åbner klubben til aftalt tid 
• Melder afbud i så god tid som muligt, hvis man er forhindret 
• Sørger for at klubbens udstyr bliver taget frem (sko, seler, bremser etc) 

Ved lukning 
• Sikrer en generel oprydning i klubben, inden den lukkes – så den er ryddelig 
• Ovenstående gælder også når man åbner uden for normal åbningstid 
• Alt klubudstyr (sko, seler, bremser etc.) sættes på plads ved lukning 
• Alt lys, computer og kaffemaskine slukkes inden lukning 
• Robotstøvsugere tømmes 
• Alle døre låses, når klubben lukkes
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