Trädklättringskurs - Etapp I
Innehåll:
* Första hjälpen/HLR-utbildning
* klättringsteknikernas grunder
* förflyttning i kronan
* livräddning från träd – 2 arborister

* genomgång av utrustning; modern & traditionell
* olika metoder att ta sig upp i trädet
* riskbedömning/säkerhet på arbetsplatsen
* praktiska övningar under minst 50% av tiden

Varför välja vår klätterkurs?
* gångavstånd till stort antal träd, både art & storlek
* genomtänkta utbildningsfaciliteter
* möjligheter att prova utrustning
* kursledare med 35 års arboristerfarenhet

* väletablerad kursverksamhet/struktur
* tillgång till utrustningslager
* små grupper som ger personlig prägel
* lokal/träd/utrustning/lunch allt inom samma område

Krav: Alla deltagare måste ha utbildning i/erfarenhet av beskärning, trädbiologi samt trädpatologi från t ex ”Trädvård –
grunderna” som ordnas av Kratschmer Consulting AB. Även en genomgång av boken ”Träd – deras biologi och vård” av
Klaus Vollbrecht rekommenderas. Varje deltagare tar med egen godkänd utrustning. Saknas något erbjuder vi försäljning
av prisvärda produkter. Eventuell utrustning ska vara beställd ca 3 veckor innan kursstart. En komplett utrustning kostar ca
13 000:- + moms (25%). Deltagare behöver vara vid god hälsa för att kunna utföra alla moment på ett säkert sätt. Intyg
som styrker utbildning/erfarenhet bifogas till anmälningsblanketten.
Plats: Svensk TrädVård & Utbildning AB´s utbildningscenter i Ballingslöv, strax norr om Hässleholm (vägbeskrivning finns
på vår hemsida).
Kursledare: de Gourét Litchfield, konsulterande arborist samt ISA-certifierad Tree Risk Assessor med lång erfarenhet
även som domare i bl a VM i trädklättring. Fd ansvarig för alla europeiska ETT/ETW-certifieringar.
Tider: Kursen startar måndag kl 8.30 och avslutas fredag ca kl 15.30. Övriga dagar börjar kl 8.00 och slutar ca
kl 16.30. Kursdagarna kan komma att kompletteras på kvällstid med olika uppgifter som föreläsare och/eller deltagare
finner nödvändiga.
Logi: Bokas själva av deltagarna (förslag på boende finns på vår hemsida).
Mat: Fika (fm och em) samt lunch ingår i kursavgiften. Frukost och kvällsmat ordnas av deltagarna.
Önskas specialkost ber vi er meddela detta i samband med anmälan.
Försäkring: Det är deltagarens eget ansvar att ombesörja gällande ansvars/olycksfalls-försäkring under kurstiden.
Villkor: Anmälan till kursen ska ske senast 4 veckor innan kursstart. Faktura skickas efter anmälan.
Betalning ska vara oss tillhanda senast den 18 dagar före kursstart (bankgiro 5302-2257). Vid avbokning
tidigare än 10 dagar innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid avbokning inom 10 dagar innan
kursstart återbetalas ingen kursavgift.
Kursmaterial: Boken ”A guide to good climbing practice” ingår som kursmaterial liksom ett kompendie som delas ut vid
kursstart. Boken skickas så snart vi mottagit betalning för kursen och den bör noggrant läsas igenom. Det ökar förståelsen
för undervisningen som är begränsad till 5 intensiva dagar. Vi ber våra kursdeltagare att respektera att all kurslitteratur är
copyrightskyddad, vilket innebär att den inte får kopieras och/eller spridas vidare.
Övrigt: Undervisningsspråket är svenska men viss dokumentation är på engelska.
Observera att Etapp I inte innehåller någon utbildning med motorsåg.

Vid intresse, frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på telefon: 0451-313 93 eller mejl
info@svensktradvard.se.
Vi ser fram emot att få höra av dig.
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