
Båda karbinhakarna ska vara säkrade i vajern
under hela turen. När du passerar bergsöglorna
flyttar du en karbinhake i taget. Att inte vara
kopplad i vajern är förenat med livsfara.

Ta under inga omständigheter av dig hjälmen
under klätterturen då det alltid finns risk
för fallande objekt.

Håll i vajern vid klättring. Friklättring ökar risken för fall.

Akutnummer står på baksidan av hjälmen.
RING DET NUMRET ENDAST VID NÖDFALL!

Undvik att vara mer än en person mellan två bergsöglor under
klättring. Gäller inte när ni pausar på en hylla. 

Vuxna har fullt ansvar och ska ha uppsikt över minderåriga
under hela turen, särskilt vid flytt av karbinhakarna.

 

SÄKERHETSREGLER

ANSVARSFÖRSÄKRAN

Jag intygar härmed att jag har läst igenom och förstått de
säkerhetsregler som gäller för Skulebergets Via Ferrata och
att jag kommer att följa dessa. Jag är medveten om att det
finns en skaderisk i denna aktivitet och jag intygar att jag
väger mellan 40-140kg. Jag ansvarar själv för att väga in
riskerna vid kända sjukdomar och skador. Jag intygar att 
jag är helt utan påverkan av droger eller alkohol.

Instruktörerna har all rätt att avvisa personer som 
kan vara en fara för sig själva eller andra t.ex. genom
att inte följa säkerhetsreglerna eller att personer
klättrar en led som instruktören uttryckligen avrått ifrån.

Det är detta du skriver på innan klättringen.



VILKEN LED SKA JAG KLÄTTRA?
Det är bättre att känna sig stolt och lycklig efter en häftig upplevelse än 
att vara lättad för att man har ”överlevt”!
Har du aldrig klättrat förut så rekommenderar vi inget annat än att börja 
med den Vita leden (medelsvår). Gula leden (svår) är mycket brantare, 
slätare och mer fysisk. Röda leden (svår+) är mer exponerad för höjden 
och mer psykiskt utmanande. Du bör vara längre än 160cm för att nå 
stegen på de värsta branterna. Svarta leden (extrem) är klart svårast. Du 
ska ha klarat den Röda leden helt utan problem och bör ha  
Via Ferrata-skor.

HUR GÅR JAG NER?
När du går ner följer du någon av de blåmarkerade vandringslederna.
Grottstigen är den snabbaste vägen ner men är väldigt brant och stenig.
Södra bergsstigen, 2,5km, är lättare att gå och erbjuder fin utsikt.
Östra bergsstigen, 2,7km, är också lättare att gå. En fin skogsstig.

BRA TIPS:
Med gummerade handskar får du ett mycket bättre grepp om vajern och 
minskar risken för blåsor. Finns att köpa för 40kr.

Kängor och terrängskor ger klart bättre grepp än sneakers och
gympaskor. Via Ferrata-skor finns att hyra för 100kr.

Det blir varmare än man tror så ta med ordentligt med vatten och något 
att äta för att hålla humöret på topp.

LYCKA TILL, HA ROLIGT & NJUT!


