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Førstehjælp og
idrætsskader
Afhold kursus hjemme i egen forening
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Lær at yde førstehjælp eller
håndtere en idrætsskade
Førstehjælpskursus består af et basiskursus, som kan
suppleres med et tilvalgsmodul eller kombineres med et
idrætsskadekursus.
Basisuddannelse: Hjertestop
Hjerte-Lunge-Redning med brug af
hjertestarter (AED), 4 timer.
Brutto/netto: 6.550/5.100 kr. pr. kursus

Idrætsskadekursus
Akut behandling, forebyggelse og
genoptræning, 3 timer.
Brutto/netto: 3.900/3.100 kr. pr. kursus

3 tilvalgsmoduler:
Førstehjælp ved ulykker
Basal førstehjælp samt livreddende
førstehjælp, 2 timer.
Brutto/netto: 3.150/2.450 kr. pr. kursus

Repetition af førstehjælp
Inkl. brug af hjertestarter (AED), 3 timer.
Kurset skal afholdes inden 24 måneder
efter erhvervelse af førstehjælpsbevis.
Materialer indeholdt i prisen er
elektronisk førstehjælpsbevis.
Brutto/netto: 5.475/4.250 kr. pr. kursus

Førstehjælp ved alvorlige skader
Herunder brud, ledskred og forstuvninger, skader på ryg og i nakke samt
hovedskader, 2 timer.
Brutto/netto: 3.150/2.450 kr. pr. kursus

Førstehjælpskurserne udbydes i
henhold til retningslinjer fra Dansk
Førstehjælpsråd.

Førstehjælp ved blødninger
Herunder anvendelse af ABC-metoden,
2 timer.
Brutto/netto: 3.150/2.450 kr. pr. kursus

Fakta:
- DGI stiller med erfarne undervisere
- Der kan søges kursustilskud hos din kommune

Praktisk info
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Sted, forplejning og tilmelding
Foreningen bestiller og betaler for
lokale med plads til praktisk
afprøvning på førstehjælpsdukker
forplejning
samt rekrutterer og tilmelder deltagere
via DGI's online tilmeldingsportal.

Materialer indeholdt i prisen
Førstehjælpskursus:
Pr. deltager:
Førstehjælpshæfte
Huskekort
Elektronisk førstehjælpsbevis gyldigt
i 24 måneder

Antal pr. kursus
Min. 10 og maks. 15 deltagere.

Idrætsskadekursus:
Pr. kursus:
2 stk. temahæfter "Forebyggelse af
idrætsskader"

Pris pr. kursus
Brutto
- er for medlemmer i lokale foreninger.
Netto
- er for bestyrelse, instruktører/trænere
og hjælpetrænere i lokale foreninger,
der er medlem af DGI.
Nettopris opnås, hvis deltageren er
oprettet i DGI Foreningsservice.
Alle priser er inkl. moms.

Aflysningsgebyr
Der opkræves et samlet gebyr på kr.
800, hvis kurset aflyses af foreningen på
grund af for få tilmeldinger.

Vil du vide mere?
... eller lave en aftale om et kursus, er du
velkommen til at kontakte:
Else Lund
DGI Sydøstjylland
tlf. 7940 4403
mail: else.lund@dgi.dk
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