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ANSÖKAN TILL EXAMEN
För auktoriserad klippklätterinstruktör

Ansökan består av tre delar:
- Personuppgifter och kunskaps- och erfarenhetsnivå
- Teknisk kompetens (egen och auktoriserad instruktörs bedömning)
- Intyg på genomförd praktik
Fyll i de grå fälten nedan. Samtliga fält skall vara ifyllda innan anmälan skickas till den som
ansvarar för examinationen. Dokumentet kan även fyllas i för hand och skannas.
Anmälan skickas med mail.

* Sjukvårdsutbildningen kan göras mellan teknisk examen och pedagogisk examen.
** ej obligatoriskt
Namn:

Personnummer:

Antal klätterår:

Medlem i SKF ansluten klubb:

Telefonnummer:

Auktoriserad inomhusklätterinstruktör
**
Läst och är förtrogen med SKF normer
Läst och är förtrogen med SKF Accessarbete
Genomgått L-ABCDE kurs och HLR
*

Auktoriserad sportklätterinstruktör
**
Läst och är förtrogen med SKF Rekommenderade tekniker
God kunskap i SKF och dess verksamhet
Genomgått Hjälpinstruktörskurs med aukt. Instruktör

Sammanfattning av praktik som hjälpinstruktör under klätterkurser:

Grundkurs
Räddning 1

Fortsättningskurs
Sportklätterkurs
räddning 2
Aidkurs

Hjälpinstruktörskurs

Svåraste naturligt säkrad led, (namn, plats och grad):

Uppskattat antal långturer:

Svåraste sportklätterled utomhus, (namn, plats och grad):

Uppskattat antal sportturer:

Namnge fem långturer på egnas säkringar, minst 3 rpl (namn, plats och grad):

1.
2.
3.
4.
5.

Namnge fem aidturer (namn, plats och grad):

1.
2.
3.
4.
5.

Svåraste aidtur, (namn, plats och grad):

Uppskattat antal aidturer:

Svåraste boulder, (namn, plats och grad):

Uppskattat antal boulder:

Uppskattat Antal inomhuskurser, typ och plats:**

Uppsk. antal repsoloturer:

Uppskattat Antal sportklätterkurser och plats:**

Uppsk. antal cloggturer:

Övrig viktig information

Jag har satt mig in i och förstått vilka krav som ställs på mig och jag har förberett mig på bästa sätt
inför examen:
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Tekniska moment

Här nedan följer en lista på tekniska moment som man ska behärska som instruktör.

Teknisk kurs hos aukt. Instruktör: Om du har genomfört dessa moment som elev hos en aukt.
Instr.
Kursmoment som biträde: Om du har deltagit som biträdande instruktör på en auktoriserad kurs
då dessa moment genomförts.
Om flera olika instruktörer varit inblandade – använd olika kolumner (1-3 eller 1-4).
1. Tekniska kunskaper om grundutrustning för friklättring på klippa
2. Tekniska kunskaper om utrustning för artificiell klättring
3. Olika typer av knutar (åtta, pålstek, viking mm) ingående i SKF:s kursnormer
4. Bygge av standplatsankare sammankopplat med enbart slingor
5. Som ovan med enbart klätterrepet
6. Som ovan m kombination rep/slingor där säkringsmannen kan reglera avståndet t ankaret fr
7. Olika matningsmetoder vid arbete med säkringsverktyg av ”slot-typ” (t ex ATC eller Sticht)
8. Olika säkringsmetoder (t ex med firn.åtta, ATC, Riverso i guideläge, HMS, höftsäkring, Gri-Gri)
9. Förstår begreppen statisk / dynamisk säkr.metod + direkt, indirekt kraftöverföring
10. Replagsklättring som förste- och andreman (principer, kommandorop, repsystem mm)
11. Kunskap om fasta naturliga säkringar (t ex träd, stora stenblock, klämblock m.m.)
12. Kunskap om bouldring (t ex spotting, placering av crashpads, high-ball mm.)
13. Jumarering och rensning av säkringar vid artificiell klättring samt vid klippklättring
14. Riggning av topprepsklättring med säkring nerifrån
15. Riggning av ej öppningsbart toppankare för upprepad topprepsklättring med nybörjare
16. Riggning av normalt firningsankare för upprepade firningar på samma ställe
17. Riggning av ”utrustningssnålt” ankare med back-up för multipla firningar
18. Riggning av ankare med nedsänkbart firningsrep
19. Olika utkastmetoder av firningsrep och provdrag efter nedfirning
20. Olika firningsmetoder (firningsåtta, HMS, karbinbroms, dülferfirning mm)
21. Metod för backup-säkring vid firning (t ex autobloc-knut i sittselens benslinga)
22. Någon valfri ”antitvinnmetod” vid firning
23. Säker metod för frihängande knutövergång vid firning samt repklättring på t ex skarvade rep
24. Rutiner vid multipla firningar (t ex neddragning av firningsrepet genom nedersta ankaret)
25. Riggning och genomförande av clogging med effektiv lättarbetad backup
26. Backup-säkrad prusikklättring med två prusikslingor och valfria friktionsknutar
27. Riggning och användning av det s k ”ekorrhjulet” för utbildning på prusikklättring
28. Effektiv och säker användning av olika typer av kilar och expansionssäkringar (t ex friends)
29. Rörelsetekniska knep, typ stämklättring, jamvarianter, layback mm
30. Kunskaper om placering av borrbultar samt förmåga att använda olika slags standardbultar
31. Användn av olika selmodeller, inkl kombination av sitt- och bröstsele samt improv. bröstsele
32. Korrekt sätt att vid olycka larma och samverka med räddningspersonal
33. Ordna handlingsmönster logiskt och välja lämpliga metoder vid räddningsarbete
34. Knyta av en repbroms och fixera något som senare ska lossas under belastning
35. Ta sig ur ett belastat system vid räddningsarbete
36. Upphissning av en skadad 2:e-man med utväxling på hissystemet samt med ”hjälphissen”
37. Omlokalisering av standplats vid räddningsarbete
38. Traversförflyttning av skadad i klätterterräng
39. Metod för säkrad soloklättring för med standardutrustning
40. Multipla firningar med skadad i horisontalläge
41. Motviktsfirning med skadad
42. Metod för transport av skadad i oländig terräng (ej klätterterräng)
43. Kunskaper om risker, problemförebyggning, skadebild, försäkr.frågor, 1:a-hjälpen för klättrare
44.

Teknisk
kurs hos
aukt. instr

Kursmoment
som biträde till
aukt. Instr

Instruktör. 4
Instruktör. 3
Instruktör. 2
Instruktör. 1
Kurs 3
Kurs 2
kurs 1

Hjälpinstruktörskurs: Moment som är genomförda som elev under Hjälpinstruktörskurs

Hjälpinstruktörskurs

Egen bedömning: Om du själv anser att du behärskar tekniken så bra att du kan lära ut.

Egen bedömning

Markera de rutor som är aktuella genom att klicka i formuläret.
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Nedanstående intyg skall fyllas i av, eller tillsammans med, den auktoriserade instruktör
som du genomför praktik hos. Printa gärna ut frågorna och låt instruktören fylla i. Renskriv
sedan i detta dokument.

Intyg på genomförd praktik
Information till bedömande instruktör:
Detta dokument med din bedömning skall, genom aspirantens försorg, bifogas dennes ansökan om
examen till auktoriserad instruktör. Din bedömning av det du sett är därför viktigt för aspirantens
utveckling. Du kan komma att kontaktas av Utbildningskommittén.
Auktoriserad instruktör:

Telefon nr:

Biträdande instruktör (aspirant till auktoriserad instruktör):

Ovanstående person har deltagit som biträdande instruktör på normerande kurs:
Datum:

Plats:

Antal elever:

Typ av kurs:
Bedöm aspiranten utifrån det du har sett på din kurs. Använd nedanstående tre rubriker

Är duktig på:
Bör öva på:
Kan utbilda på:

Intyg på genomförd praktik
Information till bedömande instruktör:
Detta dokument med din bedömning skall, genom aspirantens försorg, bifogas dennes ansökan om
examen till auktoriserad instruktör. Din bedömning av det du sett är därför viktigt för aspirantens
utveckling. Du kan komma att kontaktas av Utbildningskommittén.
Auktoriserad instruktör:

Telefon nr:

Biträdande instruktör (aspirant till auktoriserad instruktör):

Ovanstående person har deltagit som biträdande instruktör på normerande kurs:
Datum:

Plats:

Typ av kurs:
Bedöm aspiranten utifrån det du har sett på din kurs. Använd nedanstående tre rubriker

Är duktig på:
Bör öva på:
Kan utbilda på:

Antal elever:
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Datum:

Plats:

Antal elever:

Typ av kurs:
Bedöm aspiranten utifrån det du har sett på din kurs. Använd nedanstående tre rubriker

Är duktig på:
Bör öva på:
Kan utbilda på:

Intyg på genomförd praktik
Information till bedömande instruktör:
Detta dokument med din bedömning skall, genom aspirantens försorg, bifogas dennes ansökan om
examen till auktoriserad instruktör. Din bedömning av det du sett är därför viktigt för aspirantens
utveckling. Du kan komma att kontaktas av Utbildningskommittén.
Auktoriserad instruktör:

Telefon nr:

Biträdande instruktör (aspirant till auktoriserad instruktör):

Ovanstående person har deltagit som biträdande instruktör på normerande kurs:
Datum:

Plats:

Typ av kurs:
Bedöm aspiranten utifrån det du har sett på din kurs. Använd nedanstående tre rubriker

Är duktig på:
Bör öva på:
Kan utbilda på:

Antal elever:
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Biträdande instruktör (aspirant till auktoriserad instruktör):
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