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Redning
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Håndtering af El-, Hybrid- Brintbiler

Kurser i udrykningskørsel, frigøring, 			
bjærgning og redning m.m.
Da krav og forventninger til redningsfolk til stadighed øges,
er her muligheden for at få opdateret din viden inden for
udrykningskørsel, frigøring, bjærgning og redning.
Vi er et offentligt kursuscenter med mere end 20 års
erfaring i uddannelse og efteruddannelse inden for redningstjenesten. I øjeblikket gennemfører vi efteruddannelsesaktiviteter for over 1.000 redningsfolk om året.
Vores instruktører har alle uddannelse og erhvervserfaring
inden for området kombineret med mange års erfaring
med efteruddannelse af voksne. Instruktørerne får jævnligt opdateret deres kompetencer ved deltagelse i kurser
i såvel indland som udland.

Økonomi, deltagervilkår mv.
Tilskudsmuligheder
En del af kurserne er AMU-kurser, dvs. det er kompetencegivende uddannelser med offentligt tilskud. Dette betyder,
at du kan søge om løntabsgodtgørelse (VEU godtgørelse).
Hvis du bor mere end 12 km fra kursusstedet, får du også
tilskud til transport, og har du mere end 60 km, kan du få
tilskud til indkvartering.
Kursustidspunkt og sted er meget fleksible
De fleste af kurserne gennemføres hos os her i Esbjerg.
Nogle af kurserne er udlagt til faciliteter andre steder end
Esbjerg, men kan også gennemføres hos jer, eller et helt
andet sted.
Vi udbyder en række kurser som åbne hold, hvor alle kan
tilmelde sig. Dækker udbuddet ikke jeres behov, opretter
vi gerne virksomhedshold.
Kontakt Susanne Ellehage Justesen, Tlf: 41999400,
Mail: sej@rybners.dk og få et uforpligtende tilbud.
Alle kan deltage på et AMU-kursus
Alle kan deltage på kurserne uanset alder og uddannelsesbaggrund. Til de enkelte kurser kan der dog være specielle
adgangskrav, som skal opfyldes for at du kan deltage på
kurset.
For at få tilskud til løntab, transport, kost og logi, skal du
være ufaglært eller have en uddannelse, der ikke overstiger faglært niveau som fx automekaniker, redder, smed
eller elektriker.
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Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding kan ske på vores hjemmeside:
www.rescuecenter.dk
Har du spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte
Jette Henriksen på tlf. 79134584
På hjemmesiden www.rescuecenter.dk kan du se en
detaljeret beskrivelse af kurserne. Har du spørgsmål til
f.eks. kursusindholdet kan du kontakte Susanne Ellehage
Justesen, Tlf: 41999400, Mail: sej@rybners.dk
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1. Udrykningskørsel, vejen som arbejdsplads

 43965 Udrykningskørsel
Deltageren kan foretage udrykningskørsel på grundlag af
bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse
om udrykningskørsel, gennem teori om kørselsdynamik,
trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold,
der er forbundet med udrykningskørsel samt praktiske
øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt
af Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende
tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt på
glat bakke, udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt
opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik. På den baggrund behersker deltageren hensigtsmæssig fremkørsel til skadestedet (offensiv kørsel) og kan foretage korrekt placering
af køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt
efterleve principperne om transport (defensiv kørsel) fra
skadested til sygehus med patient i bårerum, såvel med
som uden eskorte.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 3 dage
Pris: 378 kr.

 47796 Vejen som arbejdsplads - autohjælp
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med
arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler.
Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge
trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i
forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt
afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer
på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde
praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 1 dag
Pris: 126 kr. 		

Min. 18 max. 20 deltagere.

Min. 16 max. 18 deltagere

 47136 Vejen som arbejdsplads

Cirtifikat - redningsrelateret

Efter dette kursus kan du: udføre en korrekt afmærkning
af typisk vejarbejde, udføre korrekt afmærkning og placering under redningsarbejde samt andet akut arbejde.
Du vil forstå de lovgivnings- og trafiksikkerhedsmæssige
aspekter, som har indflydelse på egen og andre trafikanters sikkerhed. Kurset er gældende i 5 år.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 2 dage
Pris: 252 kr.

Min. 16 max. 20 deltagere
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2. Autohjælp og bjærgning

 45579 Autohjælp

 47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre
normalt forekommende arbejdsopgaver ved almindelig
autohjælp. Arbejdet omfatter starthjælp, fejlfinding samt
mindre reparationer på forskellige køretøjers motortyper
og deres tilhørende elektriske systemer samt bjærgning
og bugsering af biler og motorcykler på grill- og ladvogn.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 10 dage
Pris: 1.260 kr. 		

Min. 16 max. 18 deltagere.

 48609 Autohjælp – ajourføring
Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan
udføre autohjælp på køretøjer med nyere teknologi og
med nyere typer opbygning.
Deltageren kan anvende sin viden om den gældende lovgivning for udførelse af autohjælp i forbindelse med det
daglige arbejde inden for autohjælp.
Deltageren kan udføre starthjælp, fejlfinding samt mindre reparationer på forskellige nyere køretøjstyper, nyere
motortyper og deres tilhørende elektriske systemer samt
bjærgning og bugsering af biler og motorcykler på grill- og
ladvogn.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		

Min. 16 max. 18 deltagere.

 47612 Bjærgning
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem
teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af bjærgningstabeller, udføre arbejde med og
vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op
til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende
bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple
havarister og anhugningspunkter på lastbiler og busser
evt. med brug af særligt anhugningsudstyr, løsning af
bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i
mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed,
samt kørsel i terræn. Endelig kan deltageren gennemføre bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug af
tegngivning og elektroniske signalmidler. Deltageren kan
udføre vedligeholdelse af køretøjer og udstyr.
Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 10 dage
Pris: 1.260 kr. 		

Deltageren k47614 Bjærgning og bugsering af storvognegne den maksimale ankerværdi på emne og køretøj samt
anvende tabeller, udføre arbejde med og vedligehold af
hydraulisk drevne spil med en SWL over 5 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr, herunder
bjærgningspuder. Arbejdet omfatter anhugning af forskellige bjærgningsobjekter, løsning af trykluftbremser,
bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres
sikkerhed, ophængning af havarist under hensyntagen til
vægtfordelingen på bjærgningsvognen, og hvordan man
opnår den maksimale bremseevne. Endelig kan deltageren
udføre assistance til lastbiler, busser og landbrugsmaskiner under hensyntagen til deres opbygning, tage foranstaltninger så transmissionssystemet ikke beskadiges
under bugsering samt gennemføre simpel nødbetjening
af hydraulisk hjælpeudstyr. Deltageren kan udføre vedligeholdelse af køretøjer og udstyr.
Adgangskrav: Førerbevis C/E
Varighed: 10 dage
Pris: 1.260 kr. 		
Min. 16 max. 18 deltagere.

 48610 Bjærgning storvogn – ajourføring
Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre
bjærgningsassistance til lastvogne, busser og landbrugsmaskiner, under hensyntagen til store køretøjers opbygning, herunder nye typer opbygninger og fremdriftsmidler.
Deltageren kan i forbindelse med bjærgningsarbejdet anvende sit kendskab til gældende regler samt anvende nye
metoder og udstyr. Deltageren kan anvende den erhvervede viden om sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering
af køretøjer belæsset med farligt gods i forbindelse med
uheld og i ulykkessituationer. Herunder bugsering, korrekt
læsning, surring og afmærkning under hensyntagen til
akselbelastning, tyngdepunkt og kipmoment. Deltageren
kan endvidere udføre vejledning af kolleger og hjælpere
før, under og efter bjærgningsarbejdet.
Adgangskrav: Førerbevis C/E
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		
Min. 16 Max. 18 deltagere.

Min. 16 max. 18 deltagere.
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3. Redning

 42595 Personlig sikkerhed ved rednings-

		

arbejde i højder

Efter dette kursus kan du:
• Gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstem		 melse med gældende AT krav om brug af faldsikring
• Betjene og vedligeholde diverse værnemidler
• Gennemføre egenevakuering
• Gennemføre evakuering af forulykkede feks. fra tag		 konstruktioner, skorstene, broer, kraner mv.
• Gennemføre højderedning og evakuering i situationer,
		 hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umu		 lige
Adgangskrav: Max 136 kg inkl. udstyr
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. Rollgliess fuld brugerbevis: 3.750 kr. (tilvalg)
Min. 12 max. 12 deltagere.

 43944 Kystredning - bådtjeneste
Efter uddannelsen kan du:
• Indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved
		 reel indsats
• Udføre sejllads på grundlag af de generelle sikkerheds		 regler for den kystnære småbådstjeneste
• Foretage vedligehold af bådens udstyr
• Gennemføre søsætning og optagning
• Udføre nødstart og skrueskift
• Anvende nødsignaler
• Foretage grundlæggende navigation, herunder anven		 delse af GPS
• Udføre sejlads- og eftersøgningsteknikker
• Efterleve principperne for overlevelse til søs
• Manøvre båden ved opsamling af MOB (mand over bord)
Adgangskrav: Ingen
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		

 47314 Personlig sikkerhed ved højderedning

		

- ajourføring

Deltageren får ajourført sine kompetencer i forhold til
personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde. Deltageren kan således fortsat gennemføre planlagt arbejde
i højder i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav
om brug af faldsikring, og deltageren kan herunder betjene og vedligeholde relevante værnemidler i henhold til
gældende krav og standarder. Deltageren kan endvidere
fortsat gennemføre egen-evakuering og evakueringer
fra svært tilgængelige steder, hvor ingen andre løsninger
end højderedning er muligt.

Min. 12 max. 12 deltagere

 43948 Dyreredning – større dyr
Du kan, med indsigt i dyrs anatomi og fysiologi i relation
til almindeligt forekommende skader, udføre normalt
forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med dyreredning af større dyr, herunder:
• Foretage læsning og transport af større dyr.
• Foretage flytning af dyr i stald, og udfri større dyr fra
		 gylleanlæg/brønde mv.
• Anvende det nødvendige udstyr og tekniske hjælpe		 midler i forbindelse med dyreredning.
• Foretage nødaflivning af større dyr med boltpistol.
• Anvende åndedrætsværn.

Adgangskrav: Højderedning + Max 136kg inkl. udstyr
Adgangskrav: Ingen

Varighed: 3 dage
Pris: 378 kr.

Min. 12 max. 12 Deltagere.

Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		

Min. 12 max. 18 deltagere
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4. Energieffektiv kørsel

 47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

Deltageren kan foretage skadesbegrænsende og energiøkonomisk udrykningskørsel, herunder anvende mental og korrekt køreteknik i henhold til gældende love og
bestemmelser. Deltageren har erhvervet viden om relevante love og bestemmelser samt erfaringer vedrørende
udrykningskørsel, og deltageren kan skelne mellem offensiv og defensiv kørsel. Deltageren kan i forbindelse
med udrykningskørsel anvende den erhvervede viden til
at bidrage til øget trafiksikkerhed og til stressreduktion.
Deltageren kan anvende den erhvervede viden om skadesforløb, virksomhedsøkonomiske og forsikringsmæssige
forhold, køretøjets opbygning og daglige vedligeholdelse,
stressfaktorer samt miljømæssige og økonomiske konsekvenser af øget brændstofforbrug. Deltageren har gennemført praktiske øvelser i køreteknik, energiøkonomisk og
stressreducerende kørsel under hensyntagen til køretøjets
opbygning og funktioner.
Adgangskrav: Førerbevis C
Varighed: 3 dage
Pris: 378 kr. 		
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Min 16 max .18 deltagere.



48660, 48069, 47796 EU efteruddannelse 		
for autohjælpschauffører.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride
jobbet som autohjælpschauffør jfv.. bekg. nr. 337 af 28.
april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og
stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning
samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig
kørsel. Autohjælpschaufføren kan endvidere udføre sit
chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation,
arbejdsmiljø og branchemæssige forhold der knytter sig
til almindelig autohjælp, bjærgning og bugsering.
Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.
Adgangskrav: Over 21 år samt lastbilkørekort fra før 10/92009 eller gyldigt EU kvalifikationsbevis.
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		
Min. 16 max. 18 deltagere
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5. Autoteknik

 40880 Autohjælp, ny teknologi



47352 Autohjælp, ny teknologi - avanceret

Deltageren kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret
teknologi og sikkerhedsudstyr, samt på køretøjer der
fremføres med hel eller delvis el-drift. Arbejdet omfatter
starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende systemer,
herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og
transmissionssystemer. Deltageren kan vejlede kunder og
udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til opgaven, mindre reparationer
af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.

Deltageren kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret
teknologi og sikkerhedsudstyr, samt på køretøjer der
fremføres med hel eller delvis el-drift. Arbejdet omfatter
starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende systemer,
herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og
transmissionssystemer. Deltageren kan vejlede kunder og
udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til opgaven, mindre reparationer af
køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.

Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 10 dage
Pris: 1.260 kr. 		

Adgangskrav: Førerbevis B
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		

Min. 16 max. 18 deltagere

Min. 16 max. 18 deltagere.

 DV Kursus Håndtering af El-, Hybrid - Brintbiler
På kursusforløbet lærer du om generel sikkerhed ved
håndtering af biler, som kører på alternativ energi, herunder brug af værnemidler. Kurset giver dig en indsigt i
batteriers opbygning samt sikkerhed og fare ved arbejde
med batterier.
Forløbet tager også udgangspunkt i bilernes sikkerhedssystemer og virkemåde samt sikkerhed og indsatsmæssig
håndtering af bilerne ved trafikuheld og brand.
På kurset vil du ligeledes blive undervist i bilernes indvirkning på samfundet, de udfordringer de giver beredskaberne samt gennemgang af metodehæftet fra BRS
om El- og Hybridbiler.
På kurset vil du blive undervist af Team instruktør Eigil
Hvid, som har været medudvikler af de norske faglige kursusforløb omkring håndtering af el-, hybrid- og brintbiler
i forbindelse med trafikuheld og brand.
Adgangskrav: Ingen
Varighed: 1dag
Pris: 798 kr. 		

Min. 23 deltagere.
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6. Frigørelsesteknik og patientbefordring

 45266 Befordring af bevægelseshæmmede
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem
teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene
den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og
bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på
en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og
psykiske situation. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller
sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage
evakuering fra køretøj.
Adgangskrav: Førerbevis B (Erhverv) eller D (Erhverv)
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr.		
Min. 16 max. 18 deltagere

 47195 Frigørelsesteknik – personbil
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i
frigørelse af fastklemte i personbiler. Arbejdet omfatter en
overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest
mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger
for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med
baggrund i sit kendskab til personbilers opbygning vurdere
konkrete sikkerhedsrisici ved frigøringsopgaven. Endelig
kan deltageren vurdere behovet for at yde førstehjælp
(øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og
førlighed samt løbende vurdere følgevirkninger af egne
indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter
indsats.
Adgangskrav: Førerbevis C
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		
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 44437 Frigørelsesteknik - specialopgaver

 47610 Ikke behandlingskrævende liggende
patientbefordring (STA)

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage
i frigørelse af fastklemte eller indespærrede. Arbejdet
omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele,
udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag
bestående af grus og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner
med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv. Arbejdet
udføres under overordnet hensyntagen til patientens
tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til
rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere
behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/
nødflytning), for at sikre liv og førlighed. Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb,
anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere
eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje
og foretage statusrapportering under og efter indsats.

Efter dette kursus kan du eller har du:
• Anvende korrekt løfte-, bære- og forflytningsteknik.
• udføre skånsom og støttende assistance med udgangs		 punkt i patientens tilstand
• foretage korrekt medflytning af behandlingsapparatur
• betjene bevægelseshæmmedes personlige hjælpeud		 styr og kommunikere med patienten på en måde, som
		 tager hensyn til dennes specielle fysiske og psykiske
		 situation.
• indsigt i smitterisiko og kan anvende korrekt hånd		 hygiejne, brug af handsker samt foretage betjening,
		 rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter
		 transport.
• foretage alarmering og anvende almindeligt forekom		 mende brandslukningsmateriel samt foretage evaku		 ering fra køretøj.
• agere korrekt i tilfælde af pludselig forværring af pa		 tientens tilstand, herunder hjertestop o.l., samt yde
		 omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier
• kendskab til journalisering og registrering af persondata
		 og kan udføre korrekt radiokommunikation.

Adgangskrav: Ingen

Adgangskrav: Førerbevis B (Erhverv) eller D (Erhverv)

Varighed: 5 dage
Pris: 630			

Varighed: 20 dage
Min. 16 max. 18 deltagere

 47254 Frigørelsesteknik bus og lastbil
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i bus og lastbil. Arbejdet omfatter en
overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest
mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende
ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved
udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan
med baggrund i sit kendskab til opbygningen af lastbiler og
busser foretage den mest effektive og sikkerhedsmæssigt
korrekte frigøring, samt anvende de nødvendige værnemidler. Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af
egne indgreb og kommunikere eventuelle ressourcebehov
ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. Deltageren kan anvende relevante pneumatiske hjælpemidler til stabilisering i forbindelse med frigøring fra bus og lastvogn.
Adgangskrav: Førerbevis C
Varighed: 5 dage
Pris: 630 kr. 		

Pris: 2.520 kr. 		

Min. 16 max. 18 deltagere

 Fyraftensmøde? Peptalk? Workshops?
- mulighederne er uendelige ...

Vores veluddannede og erfarne instruktører har mulighed for at lave et forløb med lige netop det mål og indhold, som I har brug for. Forløbet kan ligge i forlængelse
af et AMU kursus eller som en selvstændig aktivitet.
Mulighederne er mange - her er et par eksempler:
• El-, hybrid og brintbiler
• Brandøvelser
• Frigøring fly
Du kan altid kontakte os for at få en snak eller et konsulentbesøg omkring jeres ønsker eller behov for redningsuddannelser. Vi laver gerne virksomhedstilpassede løsninger.
Kontakt:Susanne Ellehage Justesen,
Tlf: 41999400, Mail: sej@rybners.dk

Min. 16 max. 18 deltagere
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Rescue Center
Denmark

Eventuelle spørgsmål
vedrørende indhold og
virksomhedshold mv.
kan rettes til:

Se det aktuelle udbud af kurser på vores hjemmeside.
www.rescuecenter.dk

Sælger:
Susanne Ellehage
Justesen
4199 9400
sej@rybners.dk
Spørgsmål vedr. hold,
tilmeldinger mv. kan
rettes til:
Kursussekretæren:
7913 4555
info@rybners.dk

Rescue Center Denmark

I

Storstrømsvej 39 I

6715 Esbjerg N

I

7913 4555

I

www.rescuecenter.dk

