
 

 

KiCKstart Friluftsliv tilbyder 

træklatre kurser  

- og Event træklatring. 

Hvordan Kommer du i gang: 

 Send en E- mail med kontakt 

oplysninger. 

 Skriv om det er kursus eller en 

eventdag du ønsker. Hvor mange I er, 

antal børn og voksne, Evt. 

weekend/dato 

 Afvent respons fra os. 

 Betaling skal falde ved aftalt 

bookning i kalender. 

 Mød op i praktisk påklædning. 

 Vi glæder os til at se dig/jer i MB 

Spejdt og Friluftscenter. 

 

Hvem er vi: 

Kickstart Friluftsliv er en lille 

virksomhed der tilbyder kurser i 

Træklatring og Event med 

træklatring. To fast tilknyttede 

træklatre instruktører med stor 

kærlighed til træklatring, står for din 

undervisning. Dette med afsæt i MB 

Spejdt og Friluftscenters fine lokale 

muligheder.  

 

Kontakt:  

Charlotte Kaae.                   

E-mail: 

kontakt@kickstartfriluftsliv.dk 

Mobil: 6129 1790  

Hjemmeside: 

www.kickstartfriluftsliv.dk  

 

 

 

 

Føl suget i maven og nyd udsigten 

deroppefra, få motion på en sjov og 

udfordrende måde. 

 

 

 

 

TRÆ 
KLATRING 

- Vi følger dig på vej 
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Begynder træklatre kursus. 

Dette kursus henvender sig til dig der 

gerne vil i gang med træklatring på egen 

hånd. Kurset tager dig igennem en 

masse basale ting inden for træklatring: 

1. Knob og stik, reb og udstyr 

2. Top rebning, herunder bl.a. 

førstemands klatring 

3. Føring, herunder bl.a. 

sikringsmetoder 

4. Abseil 

5. Træarts kendskab 

6. Adgangsregler 

7. Rebklatring 

8. To instruktører begge dage. 

9. Maks. Holdstørrelse 4 personer. 

 

 

Begynder træklatre kursus: 

Er et weekend kursus svarende 

til 2 dage = 16t. Pris pr. pers.: 

9.000,- inkl. moms.  

Ved tilmelding af 2 pers. 4.500,- 

pr. pers. inkl. moms. 

Event træklatring: 

 Træklatring, klatring på reb 

varighed minimum 4 timer 

med to instruktører = pris 

4.000,- inkl. moms  

(Indtil 8 personer i gang samtidig. 

Yderligere timer kan tilkøbes ved større 

grupper, der klatres typisk på tre-fem 

baner af gangen). 

 

 

Event træklatring indhold.  

Træklatring og klatring på reb: 

1. Adgangsforhold 

2. Reb og udstyr 

3. Etablering af topankre 

4. Bundanker 

5. Klatreteknik 

Klatringen foregår udelukkende på opsat 

topanker og med sikringsmand samt på 

rebet, hvilket betyder at der bruges 

samme klatreteknik, uanset træet der 

klatres i. 

Der klatres kun med helt nyt godkendt 

udstyr fra juni 2018, klatringen i 

kiCKstart Friluftslivs regi er endvidere 

forsikret. Vores to træklatre instruktører 

er uddannet juni 2018 og er registret 

under Dansk træklatre forbund. 

 



   

 


