Utbildning

Beskärning för
trädklättraren

Med stöd av sele och livlina

4 dgr
Att ha med sig:

Syfte och mål:
tbildningen syftar till att ge dig som deltagare arbetstekniska kunskaper och färdigheter i grundläggande beskärning när vi utför arbetet
bl a klättrandes.

U

i vill ge deltagarna en ökad insikt och förståelse över hur träden fungerar
V
och samtidigt visa hur vi utför ingreppen lämpligast för situationen. Utbildningen är för dig som vill gå vidare i utveklingen vid trädarbeten med stöd av

•

Personlig skyddsutrustning för trädklättring

•

Motorsåg och handsåg

•

Verktyg och drivmedel
för daglig anvädning och
tillsyn

sele och livlina.

Det är bra att känna till hur de är lämpligast att utföra för att göra så små skador som möjligt för träden när vi beskär.
Vi går även igenom och använder terminolgiska beskärningstermer i utbildningen, för att lättare förstå innebörden i ett direktiv eller enligt en arbetsorder.
•
•
•

Biologi, anatomi, morfologi, så vi får en ökad förståelse för hur våra ingrepp fungerar för träden.
Beskärningens grunder där mål och funktion ligger till grund.
Terminologi

Datum och plats:
Tid: 			
Plats: 			
Kostnad: 		
•
•

Se kalendarium på hemsidan
08:00 till 16:00
Se kalendarium på hemsidan
9600 kr (+ moms) 12 000 ink moms

Då ingår följande per deltagare
Litteratur Dr Edgillmans ”Pruning guide III” och ”Trädvårdshandboken”
Kost under dagen, förmiddagsfika samt lunch.

Anmälan: Se anmälan på hemsidan.

D

eltagarna skall uppvisa t ex. utbildningsbevis när det gäller fallskyd/trädklättring
samt räddning av nödställd klättrare eller liknande. Samt ha kompetensbevis motosågskörkort AB och helst för motorsåg i träd också.

D

eltagare måste även se till att de har egen ansvars– och olycksförsäkring för deltagande på utbildning hos oss. Deltagande sker på egen risk. Villkor: Faktura skickas
efter anmälan med förfall innan kursstart.
Vid intresse eller andra frågor, så tveka inte utan kontakta oss gärna. Sms och mail är
tryggast.

Välkomna / Håkan

Arborist
Håkan Nilsson
tfn: 070 262 22 88
info@tradvardscentrum.se
Sveriges Trädvårdscentrum
Sandbyvägen 3
24754 Dalby
www.tradvardscentrum.se

