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HMS i Røyken og Hurum Klatreklubb 
 
 

1. Mål for HMS-arbeidet  
Røyken og Hurum Klatreklubb skal:  

▪ Søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere som er 
knyttet til klubben. 

▪ skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at alle arrangement i regi av klubben 
gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet. 

▪ arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker i klubben vår ved å fremme risikobevissthet, 
ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet hos klatrere som er tilknyttet klubben. 

▪ ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at alle installasjoner klubben har ansvar for 
ettersyn av, og alt utstyr som klubben bruker, sikrer trygge klatreopplevelser. 

2. Ansvarsforhold og organisering  
2.1 Ansvarsfordeling i klubben 
Klubben har følgende verv innen HMS 

▪ Styret har overordnet ansvar for at lover og forskrifter blir fulgt i klubbens virksomhet. 
▪ Styret skal sørge for at roller og ansvar i HMS-arbeidet blir fordelt. 
▪ Styret utpeker Barne- og ungdomsansvarlig for organisering av idrett for barn opp til 12 år. 
▪ Styret utpeker en Politiattest-ansvarlig har ansvar for å innhente politiattester fra aktuelle 

arrangementsansvarlige og instruktører som jobber med minderårige og evt. funksjonshemmede. 

Klubben har en ”veggruppe” som utfører oppgaver i klatreveggen for Røykenbadet, herunder ruteskruing, merking 
av ruter, vasking av tak og periodisk kontroll. 

Klubben har et antall instruktører som har det ansvar som følger av godkjenningen for gjennomføring av sine 
aktiviteter.  

 
2.2 Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier (REAS/Røykenbadet) 
  
Det er laget en skriftlig avtale mellom RHKK og Røykenbadet (RB) som regulerer partenes rettigheter og plikter 
vedrørende sikkerhet, drift og bruk av klatreveggen på Røykenbadet, sk. Røykenbadet klatresenter. 
Avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold. 

▪ Røyken Eiendom er eier av klatreveggen og Røykenbadet har ansvar for drift, vedlikehold, 
adgangskontroll, informasjon om og oppfølging av bruk iht ansvarserklæring og klatrevettplakaten. 

▪ Røykenbadet eier alt klatreutstyr som er tilknyttet veggen og har ansvar for ettersyn av dette (faste tau 
etc.).  

▪ Røykenbadet har ansvar for ettersyn av klatreutstyr som leies ut. 
▪ RHKK utfører avtalte oppgaver innen ruteskruing og dokumentert periodisk kontroll av punkter i veggen. 
▪ RHKK har ansvar for å ivareta sikkerhet ved våre aktiviteter og arrangementer i klatreveggen. 
▪ RHKK skal være klatrefaglig rådgiver for RHKK i forbindelse med opplæring av personell og rutiner og 

aktivt påpeke forbedringer innen HMS. 
 

 

3. Kurs, trening og arrangementer 
3.1 Hva er en klubbaktivitet? 

Styret vedtar hvilke aktiviteter og arrangementer klubben skal drive med. Disse skal være i tråd med klubbens 
formål og kunne inngå i årsberetningen. Private initiativ skal (for å gå inn under klubbens ansvar) godkjennes av 
styret.  
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Det utpekes en koordinator for aktiviteten (vanligvis en i styret) som er ansvarlig for planlegging, avtaler og annen 
tilrettelegging, og minst en ansvarlig instruktør som har fagansvar for risikovurdering og gjennomføring.  
Det er laget en veiledning for arrangementer i klubben. 

3.2 Instruktører  

Klubben følger NKF/NF standard for alle våre instruktører.  
 
Følgende kvalifikasjoner kreves for å lede ulike aktiviteter:  

Arrangementer på innendørs klatrevegger:  
▪ skal ha en faglig ansvarlig leder med godkjenning som klatreleder inne eller høyere.  

Arrangementer utendørs:  
▪ skal ha en faglig ansvarlig leder med instruktørgodkjenning på relevant nivå, minimum klatreinstruktør 

sport eller klatreinstruktør 1 lavland.  
 

3.3 Risikovurdering, kursmaler 

Styret påser at det blir utført risikovurdering for vanlige og gjentagende aktiviteter.  
 
For aktiviteter som ikke dekkes av generelle risikovurderinger, eller av prosedyrer, kursmaler etc. utføres egen 
risikovurdering av ansvarlig instruktør.  
 
Utførte risikovurderinger, kursmaler og sjekklister oppbevares i perm på Røykenbadet med plass for signatur av 
aktuelle instruktører. 
 
Aktuell instruktør har ansvar for å utarbeide og/eller sette seg inn i risikovurderingen for gjeldende aktivitet, samt å 
informere deltakerne om risiko for aktiviteten, senest ved oppstart. 

 

3.4 Forsikringer 

RHKK har  
▪ Klubbforsikring som inneholder ansvarsforsikring for arrangementer i klubbens regi, skadeforsikring for 

arbeider på dugnad, og betalt arbeid/instruksjon (tilleggsforsikring). 
▪ Barneidrettsforsikring gjennom medlemskap i Norges Klatreforbund/Norges Idrettsforbund. 

4. Ruteskruing og kontroll av vegg 
Klubben har i avtale med Røykenbadet påtatt seg bl a ruteskruing og kontroll av veggen. Vedlikeholdsintervall er i 
henhold til avtale med Røykenbadet. 

Veggruppa har ansvar for utførelse og loggføring. Dokumentene og utfylt logg befinner seg i klubbens skap i 
klatreanlegget. 

5. Rutiner for å fange opp og forebygge ulykker  
Når uønskede hendelser skjer, er det viktig at klubben fanger opp dette og trekker lærdom for å unngå at det 
samme skjer igjen.  
 
En effektiv rapportering av uønskede hendelser krever at informasjonen nedtegnes der og da av den som ser det.  
 
Alle ulykker og nestenulykker rapporteres til NKFs ulykkesdatabase. Arrangementskoordinator eller aktuell 
instruktør har ansvar for dette. I tillegg skal klubbstyret informeres.  Styret behandler uønskede hendelser og 
vurderer nødvendige tiltak. 
  
Ulykkesregistreringsskjemaet til NKF  
 

6. Årlig vurdering av rutinene 
Styret går gjennom HMS-systemet en gang i året for å se om rutinene fortsatt er aktuelle eller om det trengs 
endringer. Dette for å sikre at nødvendige og ønskelige oppdateringer i forhold til ny kunnskap og viten skjer 
fortløpende. Oppdaterte dokumenter vil til enhver tid være tilgjengelig for dem de gjelder på www.rhkk.no (område 
krever innlogging). 
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7. Viktige lover og forskrifter 

▪ Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (1976-06-11) 
▪ Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 

(1996-12-06) 
▪ Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukstjenester (DSB 2007). 
▪ Veiledning for idrettslag; innhenting og håndtering av politiattester. 
▪ Barnerettigheter-bestemmelser om barneidrett (NIF 2015) 

 

3 
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