
TRÆKLATRING 2016
Træklatring er fascinerende og kan 
være en udfordring for de fleste.  

Nybegynder eller rutineret - klatring 
skal være en tryg aktivitet. Derfor 
er der to ting vi altid skal huske - 
sikkerhed og øjenkontakt.  

Vi samarbejder kun med 
professionelle instruktører, der, 
udover en høj faglighed, også har 
et godt humør.  

Det er vores sikkerhed for, at du 
føler dig tryg hele vejen fra start til 
slut... 

Vil du med?...

Spørgsmål og tilmelding 
rettes til Bo Jørgensen 
bo@ditfriluftsliv.dk / 2637 0406 

Vil du se hvad vi også kan? - besøg os på
www.ditfriluftsliv.dk &  
www.facebook.com/ditfriluftsliv!

Begynderkursus
Dato: 13.-14. august 
Sted: Ry 
Antal kursusdage: 2 
Antal deltagere: 8 (min. 5) 
Pris: 2.150,- 
Seneste tilmelding: 6. august

På begynderkurset lærer du de mest basale 
færdigheder og teknikker ensartet og sikkert.  
Du bliver i stand til at klatre i træer på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, sammen  
med andre klatrere med samme erfaringsniveau. 

Instruktørkursus - modul 1 & 2
Dato: 24.-25. september & 29.-30. oktober 
Sted: Ry 
Antal kursusdage: 2+2 
Antal deltagere: 6 (min. 4) 
Pris: 4.300,- 
Seneste tilmelding: 17. september

Kurset følger ”Dansk træklatreforenings” norm 
for instruktørkurser. Det giver øget kendskab til 
træklatring, mulighed for at gå til eksamen og 
derved på kvalificeret vis have ansvaret i 
forbindelse med træklatreaktiviteter. Der skal 
trænes selvstændigt imellem de to moduler.  

Eksamen
Dato: 26. november 
Sted: Ry 
Antal kursusdage: 1 
Antal deltagere: 6 (min. 5) 
Pris: 2.050,- 
Seneste tilmelding: 19. november

Eksamen og certificering til træklatreinstruktør.  
Der deltager en censor fra Dansk 
Træklatreforening. Prøven består af en 
teoriprøve, en praktisk prøve, samt 
træartsbestemmelse og terrængennemgang.  

Avanceret træklatring
Dato: Sommer 2017 
Sted: Fussingø 
Antal kursusdage: 3 
Antal deltagere: 14 (min. 8) 
Pris: 3.250,- 
Seneste tilmelding: Oplyses senere

Kurset er kun for klatrere med instruktørstatus.  
På kurset kan der arbejdes med rebbaner, 
tovbroer, opsætning af net og hængekøjer til 
overnatning, skovgynger, skovmandsklatring mv. 
Indholdet kan målrettes til dig, der gerne vil lave 
aktiviteter for mennesker med 
funktionsnedsættelse.
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