A1 . Grundkursus i træklatring, 2 dage.
Målet er at du får viden og erfaringer, der kan sætte dig i gang
med rekreativ træklatring på en sikker måde.
På kurset gennemgår vi bl.a. sikringsteknikker og -viden, seler,
reb, kommunikation, standpladser, abseil, førstemandsklatring,
toprebsklatring, prussikklatring, rebbaner og nødprocedurer mv.
Se mere på:
http://www.klatrecenter.dk/trae
Pris DKK 2.200,-/delt. inkl. lån af udstyr.

A2 . Basiskursus i træklatring & -beskæring, 2 dage.
Målet er, at du ved hjælp af klatring og klatreudstyr selv kan
udføre enklere beskæring af træer med håndsav.
Kurset er en fortsættelse af grundkursus i træklatring, eller du kan
tage kurset for sig selv.
Kurset henvender sig til private, der ønsker at benytte klatring til
på en sikker måde at komme op i og beskrære træer.
Du lærer om og arbejder med træklatring med sikringsudstyr
samt beskæring med håndsav.
Forudsætninger: God grundform.
På kurset arbejder vi med og lærer om:
· Sikrings- og klatreteknikker samt -viden
· Sikkerhedsudstyr og knuder
· Brug af kasteline
· Single rope technique
· Brug af håndsav
· Sikre arbejdspladser
· Grundlæggende beskæringsteknik
· Enkle og effektive redningsteknikker
Pris DKK 3.390,-/delt. eksl. udstyr.
- Obligatorisk ulykkesforsikring på alle kurser: DKK. 60,- / dag.
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Professionel
Træklatring
Professionelle uddannelser
og certificeringer i
træklatring
inkl. topkapning,
træpleje og -beskæring.
Træklatreuddannelsernes
opbygning og indhold:
A1:
Grundkursus i træklatring. 2 dg.
A2:
Basiskursus i træklatring &
beskæring. 2 dg.
B:
Professionel uddannelse &
certificering i træklatring og topkapning/sektionsfældning. 5 dg.
C:
Professionel uddannelse &
certificering i træklatring, træpleje
og beskæring. 7 dg.
Ved gennemgørelse af kursus A
samt beståelse af kursus B og C,
udstedes autorisation som
Certified Professional Treeclimber
-inkl.
topkapning
/sektionsfældning,
træpleje
og
beskæring.

B. Professionel uddannelse &
certificering i træklatring og
topkapning/sektionsfældning, 5 dage.

C. Professionel uddannelse & certificering i
træklatring, træpleje og beskæring, 7 dage.
Målet er at du lærer at planlægge og gennemføre beskæring i træer vha.
de nyeste teknikker indenfor træklatring.

Målet er at du ved hjælp af træklatring lærer,
at fælde større træer, professionelt og sikkert.

Vi arbejder med at udvikle klatreteknikkerne med særlig vægt på
beskæring af træer, og træpleje.
Vi vil derfor arbejde meget i reb, og øve teknikker,
så vi kan bevæge os i hele kronen uden brug af sporer.
Vi arbejder primært i større løvtræer.

Vi arbejder med beskæring og fældning af træer
med motorsav og professionelle klatreteknikker
inkl . sporer. Vi arbejder primært i nåletræer.
På kurset lærer du bl.a. om og arbejder med:
· Personligt sikkerhedsudstyr
· Klatreudstyr og knuder
· Klatretekniker og -viden
· Klatring med spore og bælte
· Skæreteknikker
· Renskæring af træ
· Styret fældning
· Topkapning
· Sikre arbejdspladser
· Skovmandsklatring. Skift mellem bælte og reb
· Håndtering af motorsav i træerne
· Samarbejde mellem klatrer og markmand
· Nedfiring
· Redning af skadet klatrer
· Regler og love mv.

På kurset lærer du bl.a. om og arbejder med:
· Træbiologi og viden om træer
· Beskæring, udtynding og tilpasning af trækroner mv.
· Brug af diverse kasteliner
· Cambiumsaver. Opsætning
og fjernelse
· Rebklatring, prussik, jumar,
skovarbejderteknik / footlock
· Bevægelse i træer
· Fældning af risikotræer
· Anvendelse af kasteblok
· Avanceret nedfiring af grene,
stamme og krone
· Størrelse og vægt af tømmer
· Dynamisk bremsning
· Avanceret redning
· Tilrettelæggelse af større
beskæringsopgaver.

Forudsætninger:
· Basiskursus i træklatring og beskæring,
Grundkursus i træklatring, KAL®-kursus i
træklatring eller tilsvarende erfaring.
- Basis førstehjælp, HLR (max. 6 mdr. efter).
· God fysik, grundlæggende trækendskab og
Kursus i Motormanuel træfældning eller
Motorsavscertifikat CS30 og CS31.

Forudsætninger:
- Professionel uddannelse &
certificerting i træklatring og
topkapning/sektionsfældning.
Erfaring med professionel
træklatring.

Skriftlig og praktisk prøve sidste dag.
Ved bestået prøve udstedes certifikation.

Sidste dag afsluttes med en
skriftlig og praktisk prøve.
Ved bestået prøve
udstedes autorisation som Certified Professional Treeclimber
inkl. topkapning/sektionsfældning, træpleje og beskæring.

Pris DKK. 10.190,-/delt. inkl. certificering,
eksl. klatreudstyr.
Klatre-Centeret er danmarks og sveriges
ældste og største professionelle skole for klatring,
www.klatrecenter.dk.
Daglig leder, Christian Almer, har klatret aktivt i 40 år,
været instruktør, uddannelseskoordinator samt i bestyrelsen
for Dansk Bjergklub. Endvidere har han klatret træer i mere end
30 år og afviklet hundredevis af certificeringer i professionel klatring.
Certificeret KAL® (Klatre Aktivitets Leder) i klippe- & træklatring.
www.vejlederkreds.dk/kal samt Supervisor i både PRAT® (Professionel Rope Access
Technician) (www.prat.cc) og i SPRAT (Society of Professional
Rope AccessTechnicians) (www.sprat.org), hvor han også er evaluator.

Pris DKK. 13.190,-/delt. inkl. certificering og
autorisation, eksl. klatreudstyr.

www.arboristskolan.se
© Klatre-Centeret

CPT (Certified Professional TreeClimber) uddannelserne og -certificeringerne afholdes
i samarbejde med bl.a. ArboristSkolan og
Akademin för Natur- & Friluftsliv.
Med dedikerede kursusejendomme i både
Skåne og Halland, er du sikret de mest
optimale vilkår for din uddannelse.
www.naturakademi.com

