
ADVANCED RIGGING & 
RESCUE WORKSHOP  

AS RIGGING & RESCUE  

OUR WORKSHOPS are for groups or individuals seeking to 
broaden their rope rigging skills to include the concepts and logic 
that underpin complex rigging systems.  

We combine theory and practical elements, using industry leading 
equipment and the latest techniques practised globally.  

DETAILED THEORY is critical to understand advanced rigging. 
We teach the theory underpinning modern rigging, encouraging 
students to delve into the WHY? and not just HOW? 

 
PRACTICAL TUITION, our technically difficult and hands 
on scenarios challenge students to use complex rigging and 
knotcraft. 

ARTIFICIAL HIGH DIRECTIONALS are used extensively to 
promote logic and reasoned based approaches to rescue rigging.   

We teach students to construct artificial anchors and directionals 
using modern lightweight and low stretch cords, building high 
strength, static, pre-tensioned and elevated rigging.  

 

ADVANCED KNOTCRAFT is essential in building clean, efficient and modern rigging.  

Knots are tools in the riggers toolbox… 

We teach students the knowledge and knotcraft selection required for swift and efficient system construction,  
allowing the installation of complex pre-tensioned and elevated rigging or directionals, exactly where required.  
Ensuring your operations are completed safely and proficiently, with minimum effort and anchor forces. 

 

"If knots are our paintbrushes, the Alpine and Eight are the 

wide brush and roller. If clean rigging is ART, some finer 

brushes are required" 

Based in Cornwall, South West England and operating worldwide 

OUR MISSION is to provide the best quality rigging and rescue services, utilising the most up to date 
equipment and techniques available anywhere in the world.  

Stationerade i Cornwall, i sydvästra England, levererar vi idag våra
tjänster både lokalt och över hela världen.

Med hjälp av den modernaste utrustningen och tekniken som finns tillgänglig
idag tillhandahåller vi rigg- och räddningsuppdrag av högsta kvalitet.

Våra workshops är till för er som vill bredda era kunskaper 
om rep och riggning och förstå de begrepp och den logik som 
ligger till grund för komplexa riggningssystem.

Vi kombinerar teori och praktik med hjälp av den modernaste 
utrustningen och de senaste teknikerna som finns tillgängliga.

Detaljerad och fördjupad teori är viktigt för att förstå 
avancerad riggning. Vi lär ut teorin som ligger till grund för mo-
dern riggning, och uppmuntrar eleverna att fördjupa sig i VAR-
FÖR? Och inte bara HUR?

Praktisk undervisning, med våra tekniskt svåra och 
”hands on” scenarion utmanar vi eleverna att använda kom-
plexa riggningar och knopkunskaper.

Riggning av multipods eller ”ARTIFICIAL HIGH DIRECTIONALS” 
används i stor utsträckning för att främja en logisk och motiverad 
strategi för räddningsriggning. 

Med hjälp av moderna lättvikts och low stretch cords lär vi ut hur 
man gör ankare och repriktningar samt bygger starka, statiska, 
förspända och förhöjda riggningar.

”Om knopar är våra penslar, är Alpine fjärilsögla och 
Dubbelåttan den breda borsten och rullen.

Om Clean Rigging är konst, krävs
några finare penslar.”

Avancerad knopkunskap är grundläggande i att skapa en modern och effektiv riggning.

Knopar är verktyg i riggarens verktygslåda.

Vi lär ut den kunskap och de knopar som krävs för att snabbt och effektivt kunna konstruera ett repsystem där 
komplexa förspända och förhöjda riggningar eller riktningar kan installeras precis där man vill ha dem. Detta 
säkerställer att du kan genomföra ditt uppdrag säkert och effektivt med minimal ansträngning och belastning på 
ankarpunkterna eller repsystem.
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Tillsammans med IRSE, Sweden håller vi en fem dagars 
workshop i avancerad riggning som riktar sig till kunniga 
reparbetare och räddningspersonal. Kursinnehållet baseras 
på teori och praktik av moderna riggningstekniker, med fokus 
på användandet av Arizona Vortex multi-pod.

♦	 Avancerad	knopkunskap
♦	 Användande	av	moderna	rep	&	repsnören
♦	 Hissystem
♦	 AHD	–	Arizona	Vortex
♦	 Användning	a	AHD´s	för	att	eliminera	eller	minska	krafter	på	kant	eller	ankare
♦	 Grundläggande	&	avancerade	kunskaper	i	AHD	riggning
♦	 Tripoder	
♦	 Fokuserade	ankare	(Förspända	ankarpunkter)
♦	 A-ramar/	Bi-pod
♦	 Sido	&	in-line	A-ramar/Bi-pod
♦	 Gin-Poles/monopod
♦	 Detaljerad	genomgång	av	förankringar	ock	belastningar.

KURSINNEHÅLL

Våra	instruktörer	har	stor	erfarenhet	av	att	undervisa	och	leda	offentliga,	
privata	och	frivilliga	räddningsteam,	både	i	Storbritannien	och	utomlands.	
Vi	arbetar	i	flera	olika	miljöer,	som	tex	slutna	utrymmen,	grottor,	gruvor,	
kust-	 och	bergsområden	och	 industrimiljöer,	 där	 vi	 genomför	 sök-,	 och	
räddningsinsatser.
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