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tidernes morgen sad damerne oppe i træerne med børnene, mens mændene jagede
på savannen. Derfor er piger
genetisk bedst til at klatre i
træer end mænd. Mindre
muskler, men mindre vægt. Alligevel er der ikke mange kvindelige træplejere. Faktisk var
der kun én til årets DM i træklatring. Så hun vandt. Det var
Louise Grønbæk Sørensen.
Der deltog dog også to
svenske kvinder, men de kunne naturligvis ikke opnå en officiel placering i et Danmarksmesterskab. Siden DM har
Louise været til VM i USA og
senest EM i Polen sidste weekend i august, og hun er stadig
begejstret da Grønt Miljø ringer for at høre mere.
„Jeg har jo aldrig rigtigt set
så mange kvinder klatre i træer, og det var så fedt. De var
vildt dygtige,“ udbryder Louise Grønbæk Sørensen der er i
lære hos K&S Tree Care ApS
og i disse dage uddaner sig til
skov- og naturtekniker med
aboristspeciale på Skovskolen.
„Men jeg ved ikke hvorfor der
er så få kvinder i branchen. I
Finland er halvdelen af aboristerne kvinder. Det kunne være
vildt fedt hvis der kom flere
kvinder herhjemme også.“
Bedre kvinder, højere krav
Den internationale regelkomité har netop hævet kravene til
kvinderne så de nu svarer til
mændenes. Det betyder at
kvinderne fra DM i 2015 skal
klatre 15 meter i foot-lock i
stedet for 12 meter, og discipliner som arbejdsklatring og
personredning skal klares på
en hurtigere tid. Regelændringen er kommet fordi kvinderne er blevet bedre.
„Da jeg var med til at dømme mesterskaberne for ti år siden, ville kvinderne også meget gerne klatre efter samme
regelsæt som mændene, men
det gik ikke. De kunne simpelthen ikke klatre på mændenes tid,“ forklarer Tage Rønne
der er med i Dansk Træplejerforenings arbejdsgruppe om
træklatring og er foreningens
kontaktperson med ISA, den
internationale paraplyorganisation for træplejeforeninger.
„Men nu er der masser af
kvinder som er lige så dygtige
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Louise Grønbæk
Sørensen vandt
kvindernes DM i træklatring i år. Foto:
K&S Tree Care ApS.

Pigerne klatrer lige så højt som drenge

PIGERNE KLATRER LIGE
SÅ HØJT SOM DRENGENE
Det har træplejeforeningerne også indset, så reglerne er ændret.
Årets vinder, Louise Grønbæk Sørensen, er ligeglad.
Hun elsker bare at klatre og har også kravlet løs i VM og EM
som de bedste mænd og faktisk lige så hurtige. Og jeg kan
jo godt forstå at de ikke gider
blive betragtet som en gruppe
der skal tages særlige hensyn
til,“ siger Tage Rønne. „Men
hvis Louise skal fungere som
målestok, så får kvinderne ikke
de store problemer med at
holde mændenes niveau. Hun
gjorde det jo fantastisk, og
hun er jo stadig studerende,“
lyder det fra Tage Rønne.
Louise blev ved VM i
Milwaukee i USA nummer 12

ud af 19 og til EM 7 ud af 9. Til
VM var der desuden den ekstra udfordring at det havde
regnet inden Louise skulle i
gang med hurtigklatring. Det
gjorde barken glat så hun slet
ikke kunne stå fast i træet. Til
EM kom regnen også væltende, men det var heldigvis først
da præmieoverrækkelsen gik i
gang i den polske park.
Mere kultur end fysik
Ni kvindelige deltagere til et
EM lyder ikke af meget, så må-

ske er det lave antal kvindelige
træklatrere ikke kun et dansk
fænomen. Desuden kom de
andre EM-deltagere fra lande
som Sverige, Tyskland, England, Schweiz, Belgien og Finland. At Sydeuropa ikke var repræsenteret peger på at kvinder i trætoppe mere er et
spørgsmål om kultur end fysik.
Og netop den fysiske formåen
skal være i top når man konkurrerer internationalt, siger
Tage Rønne.
„Kravene er højere til EM og
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VM da træerne ofte er større,
og konkurrencen er sat sværere op. I Danmarksmesterskaberne kan du godt gennemføre hvis du er en habil klatrer.
Men på internationalt plan er
du nødt til at være helt i top.“
Louise Grønbæk Sørensen
blev ikke diskvalificeret på tid
eller udførsel og er dermed
åbenbart helt i top, men selv
mener hun ikke at hun er klar
til at konkurrencerne skal slås
sammen, så kvinderne kæmper direkte mod mændene.
„Mændene klarer det sgu lidt
bedre og hurtigere. Desuden
kan det måske være intimiderende for nye kvindelige deltagere at skulle op mod alle de
mænd. Men på den anden side vejer vi lidt mindre, og man
skal heldigvis kun klatre rundt
med sin egen kropsvægt. Så
jeg er glad for at reglerne er
ens nu for et træ bliver jo ikke
lavere, og en person der skal
reddes bliver ikke lettere bare
fordi jeg er kvinde,“ fortæller
hun.
Teknikker fra udlandet
Selv om Louise ikke havde medaljer med hjem, kom hun ikke tomhændet hjem. Uden for
landets grænser er udviklingen i træklatringsudstyr nemlig nået længere end herhjemme, og der er altid nye produkter og teknikker at se til de
internationale konkurrencer.
„Der er en helt enorm videndeling til de arrangementer, for folk bruger mange forskellige systemer som man kan
se nærmere på, og arrangørerne tjekker jo alt gear inden
brug. Så det er skægt at se

ene

helt nye teknikker som vi ikke
ser så tit herhjemme,“ siger
Louise Grønbæk Sørensen.
Det gælder bl.a. de såkaldte
SRT-systemer (single rope technique) som er en lettere og
hurtigere metode til at komme op i træet end footlock
som er en meget hård teknik
hvor der klatres på rebet ved
at låse det med fødderne. Og
SRT-systemerne er noget som
vi i de kommende år vil se meget mere til herhjemme, mener både Louise Grønbæk Sørensen og Tage Rønne.
„Det er en hurtigere og mindre anstrengende måde at
komme op i træet på som er
kommet frem i de sidste tre til
fem år. Og konkurrencerne
skulle jo gerne afspejle best
work practice, altså hvordan
folk rent faktisk arbejder derude. Så nu skal regelkomitéen
til at se på hvordan SRT-systemerne kan indarbejdes i konkurrencen,“ siger Tage Rønne.
Faktisk er udviklingen så
hurtig internationalt at Dansk
Træplejerforening den 10. oktober i år holder en workshop
hvor de tre danske deltagere
til EM og VM i år (Louise Grønbæk Sørensen, Jacob Schwartz
og Thomas Hegner) fortæller
hvad de har oplevet af nye
redskaber og metoder til de
internationale konkurrencer.
De fem discipliner som deltagerne ved både DM, EM og
VM dyster i, er footlock, hurtigklatring, kastepose, personredning og arbejdsklatring.
For at se mere om de nye klatresystemer, søg på ‘srt-system’
eller ‘single rope technique’ på
youtube.com. ❏
Single Rope Technique (SRT) er
en lettere og hurtigere måde at
klatre op i træerne på end den
traditionelle footlock hvor der
klatres på rebet med at låse
med fødderne. SRT fungerer
nærmere som om man ‘cykler’
op af rebet. Screendump fra
ATRAES’s video om SRT på
www.youtube.com.
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Sønderup Maskinhandel A/S
Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup. Tlf. 9865 3255.
www.ferrarimaskiner.dk
Sønderup Maskinhandel A/S har specialiseret sig i at levere alt
professionelt udstyr til den grønne sektor. Vi har et bredt program
af maskiner til renholdelse, vedligehold og anlæg.
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