Skjema og sjekkliste for utvikling av nye klatrefelt med støtte fra BRV
BRV ønsker å støtte utvikling av nye klatrefelt i Rogaland og ønsker derfor å være involvert i
prosessen fra starten av. BRV har ressurser til dette formål som bolter, lån av boremaskin, sag og
publisering i føreren. Klubben vil at arbeid i feltet blir utført på en trygg måte og at resultatet er av
høy kvalitet.
Derfor har BRV laget denne sjekklisten og veiledningskjemaet. Det er for å hjelpe cragutviklere til å
forstå forpliktelsene for å få boltestøtte, forsikre seg om at feltet er av bra kvalitet og imøtekomme
klatremiljøets behov. I tillegg er det viktig å etablere og beholde et bra forhold med grunneieren.
Informasjon samlet fra dette skjemaet vil danne grunnlaget ikke bare for boltestøtte, men for å
hjelpe å skaffe ressurser til utviklere, og hjelpe BRV å søke finansiell støtte for videre utvikling.
HSM-delen til dette skjemaet er inkludert for å hjelpe dere både med å skape trygge ruter og å jobbe
på feltet uten å risikere liv og lemmer.

Nedenfor følger en liste av spørsmål som må besvares.
Om ønskelig kan alle opplysninger på dette skjemaet holdes konfidensielle gjennom utviklingsfasen
av feltet ovenfor øvrig klatrermiljø.

Generelle forhold
Kontaktinformasjon til utvikler
(navn, telefonnummer)
Hvor ligger feltet?

Hvor høy er klippen?

Hvor bratt er klippen?

Beskriv steinkvaliteten

Sammenlign med andre klipper
om mulig

Er det mye vegetasjon?

Er det mye løst?

Ruter
Potensielt antall ruter totalt
Potensielt antall ruter fordelt på
grad
Skal rutene boltes, være naturlig
sikrede (i så fall: med toppanker?)
eller en blanding?
Potensielt antall bolter
Potensielt antall toppankere
Er det ønskelig med limbolter eller
ekspansjonsbolter?

Grad 4:

Grad 5:

Grad 6:

Grad 7:

Grad 8:

Grad 9:

HMS
Hvordan kommer du til toppen av
klippen?
Hvor lett er det å komme seg til
toppen?
Er det spesielle forhold som gjør
adkomst til toppen farlig (mtp
rapellering ned linjene)?
Hvordan er adkomsten til
klippen?
Hvor langt er det til
bil/ambulanse?
Hvor tilgjengelig er klippen for
redningshelikopter?
Er plassen under klippen trygg?

Hvordan er parkeringsforholdene?
Fare for påkjøring? Er det plass til
mange biler?
Er det andre parkeringsmuligheter
i nærheten?

Grunneier
Hvem er grunneier?

Er det flere grunneiere? (Tenk
også på adkomst og parkering)
Er avtale på plass?

Muntlig eller skriftlig?

Avtale om parkeringsplass?

Hvis aktuelt, får du lov til å rydde
skog/hogge ned trær og busker?
Er grunneier opplyst om hva som
kan skje om feltet blir populært?
(Mange biler, mye folk,
båltenning, søppel osv.)
Beskriv øvrig innhold i avtalen
som ikke er dekket ovenfor.
Inneholder avtalen noen spesielle
forbehold?

