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Nyhedsbrev nr. 1-2012 
 
kontakt@dansktraeklatreforening.dk  
www.dansktraeklatreforening.dk  

Vedligeholdelse af Førstehjælpsbevis /12- timers førstehjælpskursus 
Skal du have fornyet (vedligeholdt) dit førstehjælpsbevis eller er du nød til at tage et nyt 12-timers 
førstehjælpskursus ? 
I oktober udbyder jeg førstehjælpskursus i ovenstående et centralt sted i Jylland for træklatreinstruktører m.fl. 
Jeg har ikke fastsat mig dato og sted endnu, da jeg ønsker at imødekomme flest mulige og vil ligge kurset hvor 
der er flest deltagere der kan og geografisk efter hvor deltagerne kommer fra. Send en mail til info@frilufteren.dk 
med følgende oplysninger; 

 Behov for 3 timers vedligehold / 12 timers førstehjælpsbevis 
 Hvor du bor geografisk  
 Hvilke dage du evt. IKKE kan deltage i oktober måned 

Pris for 3 timer 270 kr. (+ kørselpulje til instruktør). Pris for 12 timer 670,- kr. (+ kørselpulje til Instruktør) 
Håber ovenstående kan have din interesse, og jeg hører fra dig snarest. 

  RØDE KORS 
Aktivitetsleder og Førstehjælpsinstruktør 
Træklatreinstruktør Kenneth Flammild 
 

OCÚN, rock Empire og Singing Rock frivillig returnering af 
Via Ferrata 
Både OCÚN, Singing ROCK og Rock Empire (muligvis flere) annoncerer en frivillig 
tilbagekaldelse af deres Via Ferrata sikringer. Når de skriver frivillig skyldes det at de ikke 
skønner at der er nogen sikkerhedsmæssig risiko ved normalt fornuftigt proffessionelt brug. 
Læs mere på hjemmesiden: http://www.dansktraeklatreforening.dk/node/670  
 

Instruktørsamling 27. - 28. oktober - gå ikke glip af 
dette arrangement. 
Medlemmer og instruktører indbydes hermed til en instruktørsamling i Dansk 
Træklatreforening. Arrangementet foregår på Anneberg Vandrerhjem og 
Naturskole. Tag familien med. 
Log ind på hjemmesiden og læs mere 
her:  http://www.dansktraeklatreforening.dk/instruktoersamling2012 samt 
tilmeld dig via formularen på hjemmesiden 
Sidste frist for tilmelding er 13. oktober 2012. Meld til i god tid 
 

Revurdering af træklatreinstruktører! 
Det er ved at være sidste udkald for revurdering i 2012. Der er 19 træklatreinstruktører der står 
til revurdering af deres licens i 2012 og foreløbig er der kun 3 der har henvendt sig og er 
blevet revurderet. Kig grundigt på udløbsdatoen på jeres instruktørkort. Hvis I vil bevare 
status som godkendte instruktører skal i snarest henvende jer. 
Instruktører der ikke henvender sig vil blive slettet af listen over godkendte instruktører 
ved årsskiftet.  
54 Instruktører står til revurdering i 2013 
 
Censorsamlinger  
Sidste censorsamling i år foregår samtidig med(og samme sted som instruktørsamlingen) Lørdag 27. oktober på 
Anneberg Vandrehjem kl.: 9:00 – 15:00 


