Marnardal Skogeierlag

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag 4 +15 timer
Sikkerhetsopplæring.er
Torsdag (kveld) den 25, fredag 26 og lørdag 27. april 2019 i Bjelland i Marnardal kommune.
Vi må ha minimum 5 deltakere max 6 for å gjennomføre kurset

Instruktør / kursleder er: Kjell Arne Rosseland fra Skogbrukets kursinstitutt
Oppmøte på Kvimo næringsområde kl. 08:45 .
Torsdag 25. april kl. 17:00 til 21:00 Undervisning inne. Ta med motorsag.
Fredag 26. april
kl. 09:00 til 12:00 Undervisning inne/ute
kl. 12:00 til 13:00 Lunsj vi fyrer opp bålpanna/bål?
kl. 13:00 til 16:30 Undervisning ute
Lørdag 27. april
kl. 09:00 til 12:00 Undervisning ute
kl. 12:00 til 13:00 Lunsj vi fyrer opp bålpanna/bål?
kl. 13:00 til 16:00 Undervisning ute
kl. 16:00 til 16:30 Oppsummering og avslutning.
Det kan bli endringer i programmet og sted, kurset kan også bli kansellert på grunn av manglende oppnådd deltakerantall.
Kursavgift: kr 2.250,- pr. deltaker landbruk. Kr 3.950,- for andre eller firma. Inkludert litt bål mat til lunsj/kaffe.
Det kan brukes av skogfondet til dekning av kursavgiften.
Det er spesielle gunstige betingelser for medlemmer av Marnardal skogeigarlag og ungdom i Marnardal kommune / 4-H, ta kontakt
for avklaring av kursavgift.

Påmelding til studieleder:
Odd Rolf Roland,
mobil: 404 51 329 send gjerne melding, oppgi navn og kontaktinformasjon
eller e-post, oddrolf@gmail.com
eller på Facebooksiden: Kurs Marnardal skogeigarlag.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset
Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
Sikker kapping av trestammer.
Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs
gjennomføres på to virkedager, + torsdags kveld (4 timer), fredag og lørdag (7,5t x2 = 15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs.
Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. Husk hørselvern og godkjent hjelm.

Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.
Styreleder: Ola Sløgedal
Mob: 95948269
Epost: olasloge@online.no

