Klatrekursus Fyn
Vi afholder i år et træklatreinstruktørkursus på Fyn, efter Dansk Træklatreforenings normer.
Eftersom instruktørbasen er den samme som jyllandskurset under Fjeldgruppen, gør vi lidt det samme som
vi gør på Houens Odde-kurset, nemlig bruger en ekstra weekend på det. Vi får lidt avanceret træklatring
såvel som lettere specielle og særprægede øvelser undervejs i forløbet som følge af den ekstra weekend,
alt sammen for at styrke kursisterne og deres forståelse for klatring, for træers biologi og for aktiviteter i
flok, bedre end nogen anden udbyder i Danmark har mulighed for.
Kurset på Fyn kommer til at forløbe over 4 weekender.
D. 19-20/11 2016
D. 10-11/12 2016
D. 7-8/01 2017
D. 28-29/01 2017
Den sidste weekend er eksamensweekenden, hvor de kursister der er blevet indstillet til eksamen bliver
eksamineret om søndagen.
Vi har op til 12 pladser på kurset, og man skal forvente en del øvetid imellem kursusweekenderne
selvstændigt, ellers vil man ikke være i stand til at opnå tilstrækkelig sikkerhed i teknik og teori til at kunne
bestå en eksamen.
Hvis man har klatregrej af nogen art og alder i forvejen, så vil vi anbefale at I tager det med. Vi har på kurset
en del grej til rådighed, men forvent at I bliver nødt til at anskaffe lidt hen ad vejen til jer selv, ikke mindst
hvis I ønsker at øve jer mellem kursusweekenderne.
For at kunne godkendes som instruktør, skal man besidde et godkendt og opdateret 12-timers FØHJ-kursus.
Kurset koster 4500 DKK, og inkluderer mad og hvad vi ellers byder på undervejs.
Der ryger et eksamensgebyr oveni, hvis man ønsker at gå til eksamen, som reelt er ude af kursets hænder.
Gebyret dækker ekstern censor, medlemskab af Dansk træklatreforening i 5 år, medlems-/instruktørbevis
mv.
For spørgsmål er i velkommen til at ringe eller skrive til
Dennis Wiechert v. Frie Fugle
4050 5378
dkwiechert@gmail.com
Det kan være en fordel at ringe eller sms’e
Tilmelding sker samme sted, husk at give en mailadresse, da der vil komme en skrivelse med info omkring
kurset og kompendier mv.

