Säkerhetsgenomgång Stallets klätterhall
Rubrik
Tag nr
Medl namn:
Behörighetskort
Går i grupp
Medlem över
15 år

Information

Klart

Grönt kort ☐
Rött kort ☐
Om tillämpligt: Dag, tid, ledare:
Medlemmar under 15 år skall alltid vara under en vuxens översyn. Medlemmar under
15 år ska ha målsmans godkännande för att få vistas utan målsman i lokalen, då alltid
med andra medlemmar över 15 år.
Gäster i
Du som fått tag har ansvar att endast medlemmar vistas i lokalen. Utomstående gäster
lokalen
är ej tillåtet, utom under UKKs ledar-ledda aktiviteter.
Utrustning
Vad finns det för utrustning i lokalen, var finns den och hur ska låneutrustning hanteras
(selar, skor, repbromsar osv)
Lokalen i
Plocka upp eventuellt skräp och släng på rätt plats.
allmänhet
Om soppåsen blir full så släng den gärna i sophuset bakom byggnaden.
Brandskydd
Vid brand, utrym och larma 112. Nödutgång finns mellan led- och boulderväggen. Håll
utrymningsvägar fria. Brandsyn genomförs regelbundet av Friskis & Svettis.
Ljudanläggning Det finns en ljudanläggning. Den är OK att använda så länge hänsyn tas till alla som är i
lokalen. Säkerheten är viktigast, det måste gå att kommunicera med den som är uppe
på en repvägg.
Belysning
Hur lysrör och extrabelysningen tänds. Det är ditt ansvar att släcka i lokalen efter dig.
KlätterKlättermattorna (både boulder och fallskyddsmattorna) är säkra zoner, där vistas endast
mattorna
säkrare och den som ska klättra. I övrigt går vi i hallen – allt för säkerheten.
Klättring
Kom ihåg ansvar och risker med både bouldering och klättring.
Risker kan vara stukade fötter, fall, ouppmärksamma säkrare, pendling ut från väggen
mm. Lägg tillbaka all utrustning på rätt plats (madrasser, skor, selar, bromsar etc). Spilld
krita ska städas bort.
Dörrlås
Hur kommer jag in via ytterdörren? Att låsa upp och stänga, larm som kan gå.
UKK´s regler
Jag har läst och godtagit samtliga regler
Tag
Tagen är personlig och får endast nyttjas av dig eller närstående medlem som betalat
väggavgift.
Ansvar
Om jag upptäcker någon som beter sig fel/olämpligt ska jag agera. Vi värnar gemensamt
om varandra och lokalen. Kom ihåg att släcka och låsa efter dig.
I händelse av
1:a-hjälpen tavla finns i trappen. Telefon för att larma (112) och hjärtstartare finns vid
olycka
Friskis & Svettis reception. Adress till lokalen: Daghammarskjölds väg 58C, Uppsala.
Genomgång utförd datum:
UKK ledare:
Medlems sign:

Medlems e-post och mobilnr:

GDPR: Detta dokument förvaltas av Föreningens styrelse och sparas så länge medlemmen är aktiv i
föreningen. Det slängs i samband med uppsägning av medlemskap eller senast ett år efter ej förnyat
medlemskap, eller vid återlämnande av tag.
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