
Velkommen til 

BBUs Klatretårn 
 

BBUs klatretårn er på 350 kvm med ca. 25-40 ruter af forskellig sværhedsgrad. 
Enkelte af ruterne er overhængende og giver derved større udfordringer, både for 
erfarne og uøvede.  
Der er også mulighed for at føre ruterne, samt at lave standplads på toppen for at 
abseille ned.  
 
Hvordan kommer du til at klatre?  
Bemærk: Klatring sker på eget ansvar  
Du kan købe enten et dagskort, et årskort eller booke en instruktør.   
Alle skal betale -  også den som sikrer.  
Du skal selv medbringe al udstyr (vi udlejer heller ikke), medmindre du booker en 
instruktør.  
 

Dagskort 
Dagskortet koster 45,- og gælder naturligvis kun for den dato, der er skrevet på 
kortet.  
Der skal betales inde i klubben ved Cafeen, inden man går i gang med at klatre.  
 

Årskort 
Årskortet koster 450,- og gælder fra betalingsdato og et år frem.  
Med dette årskort kan du klatre, lige så meget du har lyst til.  
Ved bestilling af årskort opbevares bon, indtil kortet bliver udleveret.  
Årskortet er personligt og kan ikke overdrages til andre. 
Klatrekortet skal fremvises på forlangende sammen med anden billedid.  
 

Book en instruktør 
Book en instruktør, hvis du ikke selv har sikringskursus. Instruktøren sørger for 
klatreudstyret. Pris 700.- kr/time.  
 

Åbningstider  
Du kan købe dagskort/årskort i tidsrummet kl, 12 – 21 alle hverdage (ændringer 
kan dog forekomme) 
Ønsker du at klatre i weekenden på et dagskort, skal du købe dagskortet en 
hverdag. Gør opmærksom på hvilken dag du ønsker at klatre, så vi kan notere 
det. Dette er dit bevis på, at du har betalt.   
Har du købt et årskort, kan du klatre døgnet rundt alle ugens dage.  
Klatretårnet kan være optaget af BBUs egne børn eller andre grupper. Er i mange 
der vil klatre, anbefales det derfor at ringe, for at høre om der er plads.  

Klatring sker på eget ansvar 



 
Regler for klatring 
1. Klatres der højere end 2,5 m skal klatreren være ibundet reb.  
 

2. Der må kun anvendes godkendte seler, reb, karabiner, slynger m.m.  
 

3. Sikringsmanden kan bundsikres, så denne ikke løftes eller slås ind i  
væggen ved fald af klatreren. Bundsikring skal ske med indklipning  
i indklipningsøje med en karabin, videre til en slynge el. reb og videre til  
en skruekarabine eller qvicklock.  
Bundsikrings-/indklipningsøje må ikke bruges som direkte 
sikringspunkt. 
 

4. Sikring af klatrer skal ske med Stitch-bremse, Betta-break, Tube/ATC  
eller Grigi. 8-tal er ikke tilladt.  
 

5. Klatrere skal være indbundet i et ottetalsknob direkte i selen.  
Ved toprebsklatring kan skruekarabine benyttes.  
     

6. Der må kun klatres i dynamiske reb.  
 

7. Ved føring af rute skal der benyttes express-slynger til indklipning imellem  
sikringsbolte og reb. ALLE SIKRINGSBOLTE SKAL BENYTTES  
Nedfiringsanker/klipanker må ikke bruges til toprebsklatring.  Ved toprebsklatring 
må kun jernstang benyttes.  
 

8. Kun klatreren og sikringsmanden må opholde sig i klatrezonen.  
 

9. Der må under ingen omstændigheder ryges i klatrezonen.  
 

10. Solo- og aleneklatring er ikke tilladt.  
 
 
BBU påtager sig intet ansvar for skader opstået ved klatring. Ej heller 
instruktøren kan ansvarliggøres ved evt. skader eller lign.  
 
Har du yderligere spørgsmål/ vil du booke 
tid/instruktør 
Ring på tlf. 3254 6388 eller skriv en mail til bbu@bbu.dk  
 
Klatretårnet ejes og administreres af Bryggens Børne- og 
Ungdomscenter, Artillerivej 71c, 2300 S   


