CLIPSTICKING

– när armen är för kort och landningen för hård
Robin Dahlberg, medlem i Säkerhetskommittén, delar
med sig av tips och trix.
Ibland är klättringen upp till första bulten för svår, läskig eller farlig för att göras helt
osäkrad. En lösning på problemet är att undvika leden ifråga, vilket ibland är helt rätt.
En annan lösning är att koppla i första bulten med någon typ av förlängning, en så
kallad clipstick. Det finns en uppsjö metoder och redskap för att genomföra denna
praktiska försiktighetsmanöver, allt från tejpning med små pinnar som håller upp
grinden, till hemmabyggen med ståltråd, till specialtillverkade deluxvarianter som når
tio meter. Några problem med alla dessa varianter är att de tar lite tid att konstruera
med alla små kvistar och tejpbitar, vissa går inte att återanvända, eller så har du glömt
din nyinköpta deluxpinne hemma. Såklart.
Nåväl.
Det finns några smidiga lösningar på problemet. Och de är alldeles gratis. Du behöver
bara en pinne.
Robin Dahlberg. Foto: Jonas Paulsson

Koppla karbinen i bulthängaren
1. Ta fram en pinne som är lagom lång för
ändamålet och inte för böjlig.
2. Koppla i repet i expressen.
3. Sätt pinnen i expressens övre ögla, d.v.s.
samma ögla som till den övre karbinen.
Se till att klättrarens ände hamnar utåt
från väggen. A
4. Håll repet parallellt med pinnen och håll
det sträckt så att karbinen fixeras av
draget.
5. Tryck grinden mot bulthängaren. Voìla! B
6. Ta bort pinnen.
7. Klättra och njut.
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Koppla repet i karbinen – aka
Rosetten

A

B

När du har fallit på ditt projekt så vill du
givetvis göra ett nytt försök. Du drar
ner repet och självklart så lyckas du inte
med konststycket att behålla den första
förkopplad. Såklart.
Nåväl. Även här finns det trix.
Det första är att du redan under
nedsänkningen kopplar ur den näst första
expressen från repet. Förutsatt att det inte
är den som du sitter fast i eller att du riskerar
markfall om karbinen du hänger i skulle
paja. Väl nere så är det dags att dra ner repet men eftersom du
kopplat ur den näst första (d.v.s. andra) så kommer repet inte
glida elegant genom expresserna utan snarare falla förbi den
näst första ner till marken. Och eftersom du är uppmärksam så
fångar du repändan så att den inte slinker ur näven/expressen.
Men, att koppla ur den näst första expressen har du givetvis
glömt bort eftersom du var alldeles för pumpad och besviken
på ditt misslyckade ledförsök. Så nu står du där på marken igen
utan den första ikopplad.

1. Gör två bukter på repet. 1
2. Gör en rosett med bukterna.
2, 3
3. Vrid rosetten eller byt plats
på repet i ena öglan så att
klätteränden hamnar utåt
när du kopplar i den. Det går
snabbt att lära sig hur man ska
göra. 4, 5
4. Se till att repänden, vars ögla
du ska trä över karbinen, pekar
nedåt, så undviker du att dra
ner hela rosetten längs pinnen.
Det är här bulan eller kvisten
underlättar. 4, 5
5. Sätt en pinne i mitten av
rosetten. 6
6. Lyft upp pinnen med öglan mot
karbinen och dra i änden så att
öglan fångar karbinen. 7
Voìla! Nu tror du säkert att du
misslyckats när du ser en stor
trasselklump på repet. Ingen
fara. Dra i båda repändarna så
försvinner trasslet.
Var rädda om er där ute, och inne!
Text och bild: Robin Dahlberg
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Men lugn. Leta reda på en pinne. Gärna en med en liten knöl,
bula, kvist eller ojämnhet högst upp. Hittar du ingen sådan så
ta vilken pinne som helst. Det funkar ändå, men kräver lite mer
noggrannhet.
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