
Klifur

I. Viðbótarspurningar

II. Eigin yfirlýsing og undirskrift 
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Ef annað, útskýrðu hvað

2. Hvaða ár byrjaðir þú að stunda klifur?

1. Hvernig klifur stundar þú?

3. Hversu oft stundar þú klifur?

Vátryggður Kennitala

Vinsamlegast svarið hverri spurningu sjálfstætt. Fyllist út af umsækjanda

Staður og dagsetning Undirskrift

4. Í hvaða hæð klífur þú a) að meðaltali b) hversu hátt hefurðu hæst kli�ð?

�allaklifur klettaklifur ísklifur annað

Ef já, hvaða?

5. Ertu félagi í einhverjum samtökum klifurmanna? Já Nei

Ef já, a) hvenær?

b) hvar var kli�ð?

c) tímalengd

d) hversu hátt var kli�ð?

6. Hefurðu farið erlendis í klifur? Já Nei

Ef já, a) hvenær?

9. Annað

b) hvar?

c) áætlun um tímalengd

d) áætlun um hæð klifurs?

7. Hyggst þú fara í klifur erlendis á næstu misserum eða árum? Já Nei

Ef já, a)

b) hvaða öryggisreglur eru viðhafðar í keppnunum?

c) eru þetta viðurkenndar keppnir í umsjón fagaðila í greininni?

8. Keppir þú í klifri? Já Nei

innandyra utandyra

Já Nei

Ég undirrituð/aður lýsi því y�r að allar ofangreindar upplýsingar eru réttar og nákvæmar. Ég samþykki jafnframt að þessar upplýs-
ingar verði hluti af samning milli mín og félagsins. Ég staðfesti einnig að heilsufar mitt er óbreytt frá undirritun umsóknar.
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