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Rope Access-uddannelser (erhvervsklatring).
Tak for din interesse i vore erhvervsklatre (rope access) -uddannelser og -autorisationer.
Det ville glæde os, hvis du har lyst til at blive en del af den rivende udvikling, som brancen er inde i
Med vor nye 500 m2 store uddannelsescenter lige uden for Helsingborg kan vi
tilbyde rope access træning i verdensklasse samt internationale autorisationer.
I forbindelse med rope access uddannelserne kan vi ydermere tilbyde
overnatning på vor anden kurusejendom i området, Kullanäs.
Klatre-Centeret er fuldt godkendt Trainer Member Company, både i PRAT®
http://www.prat.cc
og i SPRAT®
http://www.sprat.org/training.asp
Du kan altså vælge mellem autorisationer i ét af disse to systemer.
- SPRAT®-uddannelsen er delt op i tre niveauer, level I, II og III (Supervisor).
For at gå fra ét niveau til det næste skal du bl.a. have 500 timers loggede arbejdstimer.
- PRAT®-uddannelsen er delt op i to niveauer, dels PRAT®-Worker og dels PRAT®-Supervisor, og der er ikke
noget formaliseret krav om logget arbejdstid mellem de to niveauer.
Klatre-Centeret kan tilbyde en PRAT®-Worker uddannelse og -autorisation over ialt 7 dage, der gør det
muligt at komme direkte i gang, og man kan så siden tage PRAT®-supervisor -uddannelsen.
Vi kan endvidere tilbyde SPRAT®-level I autorisation samtidigt med din PRAT®-Worker autorisation.
Dette kræver dog særlig tilmelding.
Det faglige og sikkerhedstekniske niveau på PRAT®-Worker-uddannelsen er en del højere end for SPRAT®,
level I. Eksempelvis får du mere træning i...
- opsætning og brug af enklere systemer / standpladser
- opsætning og brug af nedsænkbare systemer
- brug af prussiks
- brug af alternative abseil- og bremseredskaber
- brug af prussik
- brug af HMS
- faldfaktor
- enkel 2D positionering
- enklere redninger, herunder nedsænkning af tilskadekommen, modvægtsabseil og knude forbi.
Eksamen varer en dag og indeholder både en skriftlig og især en praktisk
eksamen, der fører til autorisation som PRAT®-Worker, hvis den bestås.
Derudover tilbyder vi selvfølgelig også uddannelsen til PRAT®-Supervisor
-uddannelsen, der dermed giver den fulde PRAT®-uddannelse.
Du lærer bl.a:
- mere avancerede og krævende opsætninger / standpladser
- avanceret positionering
- mere avancerede redningsteknikker
- lovkendskab
- udfærdigelse af APV, risikoanalyse og redningsplan
Uanset system, så arbejder man altid sammen med mindst én kollega,
og der skal altid være mindst én Supervisor til stede.
PRAT®-uddannelsen gør det muligt at tage første del af PRAT®-uddannelsen
koncentreret og siden begynde arbejde som rope access arbejder (selvfølgelig
under supervision) for siden at fortsætte og færdiggøre PRAT®-uddannelsen.
Du kan se mere om PRAT®-uddannelsen på:
http://www.klatrecenter.dk/prat
Endvidere kan du downloade plan for begge PRAT®-uddannelser på:
http://www.klatrecenter.dk/pdf/PRATplan.pdf

Uddannelsesplan for rope access-uddannelser, 2010:
PRAT ®-uddannelsen:
--------------------------------A. PRAT® - Worker eller PRAT® - Supervisor
7 dage med eksamen / autorisation med censor på 7.-dagen.
Der er ikke absolutte krav til loggede antal rope access arbejdstimer for at gå fra Worker til Supervisor.
Afholdes...
- 19. - 27. januar, 2010
- 11. - 19. marts
- 13. - 22. april
- 18. - 27. maj
- 18. - 24. september
- 28. september - 5. november
- 20. - 26. november
Pris: Kr. 10.900,- inkl. international autorisation m. ekstern censor.
--------------------------------SPRAT ®-uddannelsen:
--------------------------------SPRAT ®, level I, II & III
5 dage med eksamen på 5.-dagen.
Du skal have autorisation på det forrige niveau samt mindst 500 loggede, dokumenterede arbejdstimer, før
du kan gå fra et niveau til det næste.
Denne uddannelse afholdes i
- den 21.-27. januar, 2010
- 15. - 19. marts
- 15. - 22. april
- 20. - 27. maj
- 20. - 24. september
- 1 - 5. november
- 22. - 26. november
Pris:
SPRAT, Level I: kr. 7.800,- inkl. international certificering m. ekstern censor.
SPRAT, Level II eller III: kr. 9.800,- inkl. international autorisation m. ekstern censor.
--------------------------------På alle rope-access -uddannelser tilbyder vi 10% rabat ved samlet tilmelding af mindst 3 deltagere til
samme uddannelse.
Derudover giver vi kr. 1.500,- i rabat ved samlet tilmelding til både PRAT®-Worker og PRAT®-Supervisor uddannelserne.
Endvidere tilbyder vi ulykkesforsikring på alle vore klatreuddannelser.
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at maile eller ringe.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Venlig hilsen
Christian Almer

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KLATRE-CENTERET
- Danmarks og Sveriges største og ældste professionelle skole
for klatring, bjergbestigning og erhvervsklatring (rope access) Kursusejendom, Danmark: Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle
Kursusejendom, Sverige: Kullanäs, 263 92 Jonstorp
Kursusejendom, erhvervsklatring / rope access mv. (500 m2),
Helsingborg, Sverige: Kontorsvägen 5, 26039 Hasslarp
Tel, Denmark: (+45) 56-95 12 21
Tel, Sweden: (+46) - (0*)32 05 60 60
post@klatrecenter.dk
http://www.klatrecenter.dk
http://www.scanrope.eu
Kurser og uddannelser i natur- og friluftsliv
samt i klatring og bjergbestigning.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vi er optaget i
Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
http://www.bara.dk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

