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Beste YoungMOG en SeniorMOG leden,
We maken samen gebruik van deze klimhal. Om dit voor eenieder zo goed, veilig en prettig
mogelijk te laten verlopen gelden een aantal huis- en klimregels. Houd jezelf en elkaar hier
alstublieft aan!

Klimmen voor en door leden
Om te klimmen in deze klimhal dien je lid te zijn van de klimvereniging Young Masters Of
Gravity (YoungMOG) of Senior Masters Of Gravity (SeniorMOG).
Leden mogen na aanmelding bij de zaalwacht een niet-lid introduceren.
Leden zijn verzekerd via NKBV of DAV. YoungMOG / SeniorMOG leden en hun introducees
klimmen in deze klimhal op eigen risico. Het YoungMOG / SeniorMOG bestuur sluit alle
aansprakelijkheid uit voor schade of letsel voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet
aanwezige of verbroken verbinding tussen touw, gordel en/of zekeringsapparaat, of door het
niet
kundig
zekeren
van
de
klimmer
door
de
zekeraar.

Zaalwacht
Bij binnenkomst wordt duidelijk vermeld wie op dat moment fungeert als zaalwacht.
Meld je bij binnenkomst altijd bij de zaalwacht en start nooit met klimmen zonder dat je hem
of haar gesproken hebt.
De aanwijzingen van de zaalwacht dienen te worden opgevolgd. De zaalwacht beslist over de
gang van zaken in de hal.

Klimregels
Draag lang haar in een knotje. Draag geen sieraden tijdens het klimmen en zorg dat je niets
in je zakken hebt tijdens het klimmen.
Klim niet op blote voeten of op sokken.
Doe bewust een grondige partnercheck voordat je start met klimmen.
Direct inbinden met terug gestoken achtknoop is verplicht.

Richt als zekeraar tijdens het klimmen je aandacht op je klimpartner. Zeker altijd en alleen
staand.
Zeker met een halfautomaat (Mammut Smart, Black Diamond Reverso, Edelrid Megajul,
Grigri, Climbing Technology Click Up). Zekeren met HMS of Acht is niet toegestaan.
Naast training/ warming up activiteiten wordt er niet gerent of gestoeid in de klimhal.
Personen tot 16 jaar klimmen onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jaar behalve
gedurende de trainingen.
Geef ruimte aan routebouwers.
Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het klimmen of zekeren is niet toegestaan.

Eigendommen van leden
Het YoungMOG / SeniorMOG bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of
schade aan uw eigendommen.
Omkleden gebeurt alleen in daarvoor bestemde kleedkamers.
Plaats tassen tijdens het klimmen op de daarvoor bestemde/aangewezen opbergplaatsen.

Nuttigen van consumpties
Gedurende de tijd in de klimhal is het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties zoals
sportrepen en sportdranken toegestaan. Voor of tijdens het klimmen is het nuttigen van
alcohol niet toegestaan.
Glaswerk en bekertjes zijn niet toegestaan in de klimzaal.
Roken

is

alleen

toegestaan

buiten

het

klimcentrum.

Overige
Verenigingstaken worden op weekbasis verdeeld middels een corvee-lijst.
Ouders/begeleiders zijn voorafgaande en na een klimtraining zelf verantwoordelijk voor hun
kinderen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke staat van jouw klimmateriaal.
Fotograferen en filmen is niet toegestaan tijdens het klimmen of zekeren, zonder
toestemming van de op het beeld vastgelegde personen.
Het op georganiseerde wijze aanbieden van kliminstructie is alleen toegestaan na overleg met
het YoungMOG / SeniorMOG bestuur.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de klimzaal.

