ADVANCED RIGGING &
RESCUE WORKSHOP
AS RIGGING & RESCUE
Stationerade
i Cornwall,
i sydvästra
England,
levererar
vi idag våra
Based
in Cornwall,
South West
England
and operating
worldwide
tjänster både lokalt och över hela världen.
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DETAILED THEORY is critical to understand advanced rigging.
Detaljerad och fördjupad teori är viktigt för att förstå
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ADVANCED KNOTCRAFT is essential in building clean, efficient and modern rigging.

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

Knots are tools in the riggers toolbox…

Knopar är verktyg i riggarens verktygslåda.

We teach students the knowledge and knotcraft selection required for swift and efficient system construction,
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Ensuring your operations are completed safely and proficiently, with minimum effort and anchor forces.
säkerställer att du kan genomföra ditt uppdrag säkert och effektivt med minimal ansträngning och belastning på
ankarpunkterna eller repsystem.

11-15 MAJ 2020, I JONSERED /GÖTEBORG
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.
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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.

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.

Kontakt för anmälan:
MAGNUS MAGNUSSON
EMAIL: magnus@irse.se
WEBSITE: www.irse.se
Pris: 10 000 SEK ex. moms
Sista anmälningsdatum 1 April 2020

