Invitasjon til vårens SKOGKURS i 4H Buskerud
Jippi, vi har også i år fått støtte fra Rentemidler i Skogbruket gjennom Viken
Fylkeskommune til skogkurs, og kan gi våre 4H-ere tilbud om kurs til bare 200,-.
Vi har i år gleden av å tilby to ulike kurs - Lær deg å bruke motorsag og
Ungskogpleie med motorryddesag.
Kursene gjennomføres gjennom Aktivt Skogbruk, med dyktige og erfarne instruktører.
Deltagerne vil få lærerike kurs med god opplæring, praksis og dokumentert
sikkerhetsopplæring.

LÆR DEG Å BRUKE MOTORSAG
Vi arrangerer i år 4 motorsagkurs på 4 ulike steder i Buskerud
Vi har tilbud om 2 kurs nå i vår med 6 plasser på hvert kurs, men her er vi avhengig av nok
deltakere for å kunne arrangere:
•

7.-8. mai: Skotselv

•

21.-22. mai: Nesbyen

Om ikke disse datoene passer vil vi også holde motorsagkurs på følgende arrangement:
•

23.-24.juni: Fylkesleiren i Rollag

•

17.-18.september: Storkurs i Efterløt

Kursinnhold:
Et kurs for deg som er fylt 15 år og vil lære å bruke motorsag med kyndig kursleder.
Deltakerne skal lære om stell og vedlikehold, riktig verneutstyr, sikkerhet og bruk av
motorsag. Det blir både teori og praksis ute i skogen, og kurset gir dokumentert
sikkerhetsopplæring for motorsag.
Utstyr du trenger for å bli med på kurset:
Motorsag og godkjent verneutstyr for arbeid med motorsag: hjelm med visir og hørselvern,
bukse og støvler
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UNGSKOGPLEIE MED MOTORRYDDESAG
Vi har i år gleden av å tilby 2 kurs i Ungskogpleie med motorryddesag på 2 ulike
steder i Buskerud
Det er 6 plasser på hvert kurs, men her er vi avhengig av nok deltakere for å
kunne arrangere:
•

11.-12.juni: Skotselv

•

18.-19.juni: Nesbyen

Kursinnhold:
Et kurs for deg som er fylt 15 år og vil lære å om ungskogpleie og bruke motorryddesag med
kyndig kursleder. Deltakerne skal lære om ungskogpleie, stell og vedlikehold, riktig
verneutstyr, sikkerhet og bruk av motorryddesag. Det blir både teori og praksis ute i skogen,
og kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorryddesag.
Utstyr du trenger for å bli med på kurset:
Motorryddesag med sele og godkjent verneutstyr for arbeid med motorryddesag: hjelm med
hørselvern og visir. I tillegg må du ha en solid arbeidsbukse, arbeidshansker og godt fottøy
med ankelstøtte og godt gripeevne.

PÅMELDING
Påmeldingen åpner mandag 11.april kl 10.
Du betaler deltageravgiften på 200,-kr ved påmelding, og det er kun 6 plasser på hvert kurse
og det er førstemann til mølla!
Påmeldingen gjøres på https://4h.no/buskerud/arrangementer/ finn aktuelt kurs med rett dato
NB! Det er bindende påmelding og om du melder deg av etter fristen må du betale hele
deltakeravgiften på 2400,VIKTIG! Påmeldingen til skogkursene som holdes under våre fylkesarrangement er en del
av disse arrangementene og påmeldingen gjøres når påmeldingen åpner her.
Har du spørsmål ang kurset ta kontakt med 4H-kontoret:
hilde-kristin.oynebraaten@4h.no eller 90210708

Håper du har lyst til å bli med!

