A1 . Grundkurs i trädklättring, 2 dagar.
Målet är, att du får kunskap och erfarenheter, som gör, att du
kan börja friklättra träd för nöjes skull på ett säkert sätt.
På kursen går vi tex. genom säkringstekniker och -kunskap,
selar, rep, kommunikation, standplatser, firning, förstamanns
klättring, topprepsklättring, prussikklättring, linbanor och
räddningar etc.
Se mera på:
http://www.tradklattring.se
Pris SEK 2.800,-/delt. inkl. hyra av utrustning.

A2 . Startkurs i trädklättring & -beskärning, 2 dagar.
Målet är att du kan utföra enklare beskärning av träd med hjälp
av klättring, klätterutrustning och handsåg.
Du kan ta kursen som en fortsättning av den grundläggande
kursen i trädklättring, eller du kan ta kursen för sig själva.
Kursen är för dig, som vill använda klättring för på ett säkert sätt
att ta dig upp i träd för att beskära dem.
Du lär dig om klättring med hjälp av klätterutrustning i träd och
att använda handsåg för beskärning.
Förkunskaper: Bra grundkondition.
På kursen arbetar vi bla med:
· Säkrings- och -klättertekniker & -kunskap
· Säkerhetsutrustning och -knop
· Användning av kastlina
- Single rope technique
· Användning av handsåg
· Säkra arbetsplatser
· Grundläggande beskärningsteknik
· Enkla och effektiva rädningstekniker
Pris SEK 3.990,-/delt. eksl. utrustning.
Obligatorisk olycksfallsförsäkring på alla kurs: SEK. 70,- / dag.
Anmälan eller frågor: Du är självklart mycket välkomen att ringa elle skicka mail:

Akademin f. Natur- & Friluftsliv

☎ , SV: +46 - (0*) 32 05 60 60
☎ , DK: +45 56 95 12 21

Klättarskolar:
Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle, DK
Kullanäs, Norra Kustvägen, 263 92 Jonstorp, SV

post@naturakademi.com
www.naturakademi.com
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Professionell
Trädklättring
Yrkesutbildningar
& certifieringar i
trädklättring
inkl. -avverkning
trädvård och beskärning.
Trädklättringsutbildningarnas
uppbyggning och innehåll:
A1:
Grundkurs i trädklättring. 2 dg.
Rekreativ trädklättring.
A2:
Startkurs i trädklatring &
-beskärning. 2 dg.
B:
Professionell yrkesutbildning &
certifiering i trädklättring och
sektionsfällning, 5 dg.
C:
Professionell yrkesutbildning &
certifiering i trädklättring, trädvård
och beskärning. 7 dg.
Genom att ta del i kurs A och gå
genom kurs B och C, utfärdas
auktorisation som Certified
Professional Treeclimber
- inkl.
sektionsfällning,
trädvård
och
beskärning.
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B. Professionell utbildning &
certifiering i trädklättring
och sektionsfällning, 5 dagar.

C. Professionell utbildning & certifiering i trädklättring,
trädvård och beskärning, 7 dagar.
Målet är att du lär dig planera och genomföra trädvård, beskärning och
firning med hjälp av trädklättring, professionellt och säkert.

Målet är, att du lär dig att fälla stora träd med hjälp
av trädklättring, professionellt och säkert.

På kursen kommer vi att vidareutveckla klätterteknik med särskild tonvikt
på beskärning av träd och trädvård.
Vi arbetar mycket i rep bla. med tekniker, som gör, att vi
kan röra oss över hela kronan utan användning av sporre.
Vi arbetar främst i stora lövträd.

På kursen kommer vi att gå igenom beskärning och
fällning av träd med motorsåg och professionella
klättringstekniker. Vi arbetar främst i barrträd.
På denna kurs lär du dig bla. om och arbetar med:
· Personlig säkerhetsutrustning
· Klätterutrustning och knop
· Klättringsteknik och -kunskap
· Sågningsteknik
· Renskäring av träd
· Riktad fällning
· Sektionsfällning
· Säkra arbetsplatser
· Hantering av motorsåg i träden
· Klättring med sporre / stegjärn och fångbälte.
· Skogsklättringsmetod. Byte mellan bälte och rep
· Samarbete mellan klättrare och markmann
· Firning
· Räddning
· Regler och lagar osv.

På denna kurs lär du dig bla. om och arbetar med:
· Trädbiologi och trädkunskap
· Beskärning, viktbeskärning och krongallring etc.
· Kastina/säck
· Cambiumsaver. Uppsättning
och borttagning
· Repklättring, prussik, jumar,
skogsmannametod / footlock
· Rörelse i träd
· Fällning av riskträd etc.
· Användning av kastblock
· Avancerad firning av grenar,
stomme och topp
· Storlek och vikt av virke
· Dynamisk bromsning av virke
· Avancerad räddning
· Organisation av större
beskärningsuppdrag

Förkunskaper:
· Grundkurs i trädklättring, KAL®-kurs i
trädklättring eller Startkurs i trädklättring &
-beskärning eller motsvarande.
- Förstahjälpen, HLR (max. 6 månader efter).
· God fysik, grundläggande trädkunskap och
motorsågskörkort, åtminston klass B.

Förkunskaper:
· Professionell utbildning &
certifiering i trädklättring,
och sektionsfällning.
Erfarenhet av arbete med
professionell trädklättring.

På sista dagen finns en skriftlig och praktisk
tentamen / certifiering.

På sista dagen finns en skriftlig
och praktisk tentamen.
Vid godkänd provning utfärdas
auktorisation som Certified
Professional Treeclimber - inkl. sektionsfällning, trädvård och beskärning.

Pris SEK. 11.990,-/delt. inkl. certifiering,
excl. klätterutrustning.
Klatre-Centeret och Akademin för Natur- & Friluftsliv
danmarks och sveriges äldsta och största
professionella skola för klättring,
www.klatrecenter.dk & www.naturakademi.com
Ledare, Christian Almer, har klättrat aktivt i 40 år, varit utbildningsledare
och i styrelsen för Dansk Bjergklub. Han har klättrat träd i mera än 30 år
och avvecklat hundratals certifieringar i professionell trädklättring.
Dessutom Certifierat KAL® (Klätter Aktivitets Ledare) i klipp- & trädklättring.
(www.vejlederkreds.dk/kal)och Supervisor i båda PRAT® (Professionel Rope Access
Technician) (www.prat.cc) och i SPRAT (Society of Professional
Rope Access Technicians) (www.sprat.org),där han även är Evaluator.

Pris SEK. 15.590,-/delt. inkl. certifiering &
auktorisation excl. klätterutrustning.

© Akademin för
Natur- & Friluftsliv.

www.arboristskolan.se

CPT (Certified Professional TreeClimber)
utbildningarna och -certifieringarna hålles
i samarbete med bla. ArboristSkolan och
Klatre-Centeret.
Med dedikereda kursfastighetar i båda
Skåne och Halland, är du säkrat dom mest
optimala villkor för din utbildning.

www.klatrecenter.dk

