- Introduktionskursus -

RAPELLING
KLIPPEKLATRING
Sjovt og spændende
KLATRING / RAPELLING
Introduktions- / oplevelseskursus
• Få et spændende kig ind i klatringens
verden.
• Prøv at abseile (rapelle) og at klatre
på kllipper af forskellig længde og
sværhed.
• Oplev de smukke kystklipper på
nærmeste hold.
Dette er kurset, hvor I kan prøve det
hele under kyndig vejledning af
professionelle instruktører,
der bl.a. er eksaminerede,
Autoriserede
Klatre-Aktivitets-Ledere®
(KAL®).

„Den bedste
oplevelse på hele turen..."
Antal delt.
3-8
9-24
3-8
9-24

Antal instr.
1
2
1
2

Varighed
1
/2 dag
1
/2 dag
1
dag
1
dag

Pris
Kr. 3.400,Kr. 5.400,Kr. 5.400,Kr. 8.400,-

På kurset stilles alt nødvendigt klatregrej selvfølgelig til rådighed.
Selv om vi aldrig har haft uheld på vore kurser, er vore kursister ulykkesforsikrede.
Prisen er kr. 20,- / delt.

God fornøjelse
Venlig hilsen

Christian Almer
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Introduktionskursus
i
klippeklatring / rapelling
„Den bedste oplevelse..."
En spændende og unik oplevelse
på de smukke kystklipper.
Kurset henvender sig bl.a. til skoler, lejrskoler, grupper og firmaer mm.
Prøv at abseile (rapelle) og at klatre på både lette og sværere klipper.
Aktivitetsniveau og trivsel
Vi forsøger at tilrettelægge kurset, så der er udfordringer for alle.
Vi lægger ligeledes vægt på at tilrettelægge aktiviteterne, så alle deltagere
har mulighed for at være i aktivitet.
Derudover forsøger vi, at skabe en tryg og tillidsfyldt stemning, så alle
trives og dermed får en god og mindeværdig oplevelse med hjem.
Forudsætninger
Minimumsalder: 12 år. Almindelig kondition og lidt gå-på-mod.
Sikkerhed
Klatre-Centeret er Danmarks største og ældste
professionelle bjerg- og klatreskole.
Gennem mere end 18 års professionel
kursusvirksomhed har vi aldrig haft uheld.
for ogvejledere
i
Brancheinteresseforeningen
for professionel vejledning
naturog friluftsliv
– Vi vælger med omhu de steder, vi benytter.
i natur- og friluftsliv
– Vi anvender godkendt udstyr.
– Vi anvender professionelle instruktører, der har klatring som
hovederhverv. Mangeårig uddannelse og erfaringer fra klatring over hele
verden er med til at skabe en tryg ramme for en spændende oplevelse.
– Instruktørerne har derudover selvfølgelig bestået KAL®-prøven, der siden
1993 har været professionel standard for arrangører af klatreaktiviteter.
– Klatre-Centeret anvender Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® (KAL®)
på alle kurser.
– Vore vejledere er desuden optaget i Dansk Vejlederkreds,
branche- og interesseforeningen for professionelle vejledere i
natur- og friluftsliv. (www.vejlederkreds.dk)
Se mere om sikkerhed på: www.vejlederkreds.dk/sikkerhed
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig
meget velkommen til at kontakte os:

Klatre-Centeret
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