Glaciärkurs i Norge (block 2/4 av klätterspecialiseringen)
Nu har du chansen att gå Outdoor Academys klätterspecialisering utan att behöva lägga övriga
livet på paus i sex veckor i sträck! Nu erbjuder vi klätterspecialiseringen uppdelad i fyra block.
Du kan välja att gå hela specialiseringen eller bara den del/ de delar som intresserar dig mest.

Tidpunkt: fem dagar; 4-8 augusti 2016
Plats: Narvikområdet, Storsteinsbreen
Avgift: 600 euro (samt kostnader för resor, kost och logi som deltagarna fixar själva om inte
annat anges i programmet)
Instruktör: Josef Westerlund, David Nyberg
Innehåll: Glaciärkurs/vandring. Om vädret tillåter kommer vi att göra en fem dagars tur över
glaciären. Vi kommer att gå igenom allt som har att göra med hur man rör sig på glaciär på ett
tryggt och säkert sätt. Allt från inknytningar, stegjärnsteknik, navigering, utrustning,
kamraträddning, lättare alpinklättring och mycket mer.
Personlig utrustning: Utrustning för att bo och leva i tält en vecka. Sele, hjälm, 2 120cm slingor, 3
prusik rep, repbroms, 5 skruvkarabiner, 2 vanliga karabiner, kniv, kompass, kraftiga kängor,
stegjärn, alpin isyxa. Klätterutrustning kan man även hyra. Ta kontakt om det är något du saknar
Kontaktuppgifter och anmälan: josef.westerlund@kvarnen.fi, Tel +358 50 3775860

Minimi antal deltagare: 4 personer
Dead-line för anmälan: 31 Maj 2016
Avgiften faktureras: Efter sista anmälningsdatum
Allmänna villkor för avbokning: Om avbokningen sker mer än 40 dygn före startdatum betalas
hela avgiften tillbaka, bortsett från 50 euro i expeditionsavgift. Om avbokningen sker 20-39 dygn
före startdatum betalas halva avgiften tillbaka. Om avbokningen sker 1-19 dygn före startdatum
får man inget tillbaka. I vissa fall kan specifika avbokningsvillkor bli aktuellt, men då meddelas
det inom ramen för respektive kurs/resa.
Övrig praktiskt information:
-

Deltagarna står själva för de försäkringar som behövs.
Behöver du hyra utrustning kan det löna sig att höra av sig till den ansvarige för tips om
var man kan hyra.
Mer detaljerad praktisk information får deltagarna när det närmar sig.

