PRISLISTE & KURSUSOVERSIGT, 2017.
Grundkursus i klippeklatring:

2 dage

For alle. Kom i gang med at klatre! Få specialbrochure.. Tidlig tilmelding tilrådes.
Datoer: 25.-26. marts, 6.-7. maj, 18.-19. juli,
12.-13. august, 7.-8. oktober.
Se mere på: www.klatrecenter.dk/grundkursus - Pris pr. deltager :
Kr.

2.480,-

Videregående kursus i klippeklatring:

2 dage

Datoer: 21.-22. juni, 15.-16. november. - Når du vil videre !
Se mere på: www.klatrecenter.dk/videregaende - Pris pr. deltager :

Kr.

Kursus i artificiel klippeklatring:

2 dage

2.600,-

Datoer: 21.-22. juni, 15.-16. november. - Lær håndværket. Bliv også bedre til at sætte sikringer !
Se mere på: www.klatrecenter.dk/artificiel - Pris pr. deltager :
Kr.
2.600,-

Bjerg- og klipperedningskursus,

(#1 eller #2)
á
Datoer: 19.-20. juni, 13.-14. november.. Få specialbrochure med program.
Se mere på: www.klatrecenter.dk/bjergredning - Pris pr. deltager :

2 dage
Kr.

KAL ®- & Grundkursus i træklatring (Sjælland el. Sverige):
(Indholdet i KAL®-normerne, træer gennemgås bl.a.).. Få specialbrochure.
Datoer: 28.-29. marts, 12.-13. juni, 15.-16 august, 28.-29. oktober.
Se mere på: www.klatrecenter.dk/trae - Pris pr. deltager :

KAL ®-kursus i klippeklatring:
(Indholdet i KAL®-normerne, klipper gennemgås bl.a.). Få specialbrochure.
Datoer: 25.-27. marts, 12.-14. august.
Se mere på: www.klatrecenter.dk/kal - Pris pr. deltager :

Kr.

2.800,-

2 dage
2.980,-

3 dage
Kr.

3.200,-

KAL ®-kursus i træ- og klippeklatring:
5 dage
(Indholdet i KAL®-normerne, træer og klipper gennemgås bl.a.). Få specialbrochure.
Datoer: 25.-29. marts, 12.-16. august.
Se mere på: www.klatrecenter.dk/kal - Pris pr. deltager :
Kr.
5.980,– Priserne dækker logi, alt nødvendigt klatregrej samt instruktion med professionelle instruktører
(Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® (KAL®). Forbehold mod pris- og dato- ændringer mm.
TRANSPORT: – Bornholm er enkelt. (Få f.eks. 2 dages klatring ved at rejse fra Sjælland,
fredag aften og vær tilbage, søndag ca. kl. 19.00. Hjemrejse; 2 t. 50 min).
– Kullen (Sverige) ligger tæt på København (Ca. 2 timer i bil eller 4 timer med offentlige).
– Göteborg (Sverige) er let at komme til. (Bus, København, 4 t. - eller færge, Frederikshavn, 2 t.).
har 4 kursusejendomme, hhv på
Kraklund Vi
Kärralund
Bornholm (Kraklund) og i Sverige, hhv.
v. Göteborg (Kärralund), v. Laholm
(Kyrkhult) og på Kullen (Kullanäs).
De fleste af vore klippeklatrekurser og
en del af vore træklatrekurser afholdes
med udgangspunkt i Kullanäs på Kullen.
Udover logi kan vi således tilbyde gode
muligheder for at gennemgå viden,
se film eller blot hygge om aftenen.

Ulykkesforsikring.

På vore klatrekurser er du ulykkesforsikret.
Siden starten i 1990 har vi aldrig haft uheld på vore kurser. Alligevel kan det altid gå galt.
Da ulykkesforsikringer normalt undtager klatring, har vi, som en service på vore klatrekurser, fået en
aftale, der sikrer, at du er dækket af en ulykkesforsikring med en erstatning på op til kr. 600.000,- i
tilfælde af uheld. Præmie: kr. 60,- / dag / person.

Kullanäs
© Klatre-Centeret.

Diverse priser og datoer mm.
Introduktionskursus i træ- eller klippeklatring (f. f.eks. lejrskoler eller firmaer).
KLATRING / RAPELLING. På disse kurser prøver I både at klatre og abseile (rapelle) !
Antal delt.
3-8
9-24
3-8
9-24

Antal instr.
1
2
1
2

Varighed
dag (ca. 3-4 timer)
dag (ca. 3-4 timer)
1 dag (ca. 7 timer)
1 dag (ca. 7 timer)
1/ 2
1/ 2

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

Priserne dækker: Leje af klatreudstyr, ulykkesforsikring og professionelle instruktører: (Autoriserede
Klatre-Aktivitets-Ledere®). Også længere introduktionskurser eller med flere deltagere. Hør nærmere.
Både på Bornholm, i det øvrige Danmark og på Kullen. Se mere på: www.klatrecenter.dk/intro. Specialbrochure.

Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder ® (KAL ®) -i træ- el. klippeklatring.
I 1993 vedtog en række institutioner og enkeltpersoner at anbefale KAL®-normerne og de
tilhørende prøver for professionelle arrangører af klatreaktiviteter. Siden har uddannelsen
opnået bred anerkendelse, og mere end 600 personer har i dag været oppe til prøverne.
Til KAL®-prøverne, skal der opnås mindst 90% af de opnåelige point, og man må ikke fejle
på mere end ét sikkerhedsbetonet område. Prøverne afholdes flere gange årligt og efter aftale.
Til prøverne er der både eksaminator og ekstern censor. Der udstedes certifikat ved bestået prøve.
Uddannelsen og autorisationen anbefales desuden af Dansk Vejlederkreds.(www.vejlederkreds.dk).
Prøverne indeholder både en vidensmæssig og en praktisk del og varer ca. 8-10 timer. Pris kr. 3.680,-.
Prøvedatoer, 2017, træer: 22. maj samt 27. sept. (Sjælland, Fyn & Jylland el. Sverige).
Prøvedatoer, 2017, klipper: 15. juni el. 9. nov. Se mere på: www.klatrecenter.dk/kal. Specialbrochure.

Vejlederstudiet i Klatring og Friluftsliv, 10 uger.
En intensiv uddannelse på højt fagligt niveau i friluftsliv samt i træ- og især klippeklatring.
Små hold. Ca. 5 studerende pr. hold / vejleder. Mulighed for understøttelse eller tilskud.
Afviklet 2 gange årligt siden 1993. Du bliver en del af et levende og aktivt frilufts- og klatremiljø.
Det 48. studie starter 21. marts 2017. (49. og 50. studie starter hhv. 10. august, 2017 og 19. marts, 2018).
Pris; kr. 13.800,-, inkl. kurser, vejledning, oplæg og logi. www.klatrecenter.dk/klatrestudie. Få specialbrochure.

Vejlederstudiet i Vinterfriluftsliv - i s k o v o g p å f j e l d , 10 uger.
Intensiv uddannelse. Langtursskøjter, snesko, ski, topbestigninger, vinterfjeld, snehuler, laviner mmm.
Det 24. hold starter den 16. januar 2017. Det 25. hold starter, den 17. januar, 2018. www.klatrecenter.dk/vinter
Pris; kr. 17.800,-, inkl. kurser, vejledning, oplæg og logi. Sverige og Norge. Små hold. Få specialbrochure.

Det 1-årige Vejlederstudie i Natur- og Friluftsliv.
Et samarbejde mellem en række professionelle skoler indenfor natur- og friluftsliv.
Hver skole arbejder med sit område, hvorfor det faglige niveau og dermed kursistens udbytte er højt.
Fordybelsesområder er bl.a. friluftsforståelse, udstyr, kano, kajak, vinterfriluftsliv, skiløb, og klatring.
En seriøs, intensiv og spændende uddannelse. Små hold. Max. 5 studerende pr. hold/vejleder.
Studiestart: 16. marts, 2017, 8. august, 2017, 17. marts, 2018 og 9. august, 2018.
Mulighed for forskellige former for støtte. Se: www.klatrecenter.dk/vejlederstudie. Få specialbrochure.

Uddannelsen i Wilderness Medicine / Friluftslivets førstehjælp.
Pris; kr. 3.980,-. 25.-27. oktober. Intensiv uddannelse: www.klatrecenter.dk/wilderness

PRAT ®. Uddannelsen til Professional Rope Access Technician.
Erhvervsklatring. Worker el. Supervisor. 7 dage á kr. 10.900,-. Se: www.klatrecenter.dk/prat.

På vore kurser, ture og studier
lærer du tingene i praksis under vejledning !

Klatre-Centeret
☎
56 95 12 21

Klatre-Centerets leder,
Christian Almer, har
klatret aktivt siden 1977
, DK: +45 og har bl.a. gennem flere
år været både instruktør
, SV: +46 - (0*)
og kursuskoordinator i
www.klatrecenter.dk
Dansk Bjergklub.

☎

* Benyttes kun i Sverige.
Interesse- og
brancheforeningen
for professionel vejledning
i natur- og friluftsliv

32 05 60 60

post@klatrecenter.dk

Kursuscenter, DK: Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle
Kursuscenter, SV: Kullanäs, 263 92 Jonstorp
Vore vejledere er optaget i Dansk Vejlederkreds,
branche- og interesseforeningen for professionel vejlederning i natur- og friluftsliv: www.vejlederkreds.dk

