Til dere som arbeider med dekk.
Eller ønsker en oppdatering og har kunder i dekkbransjen.
Skøyen 30.januar 2018

Kurs for dere som arbeider med dekk.
ABL i samarbeid med Frank G. Larsen, Dekksupport. 50 års erfaring fra teknisk i
dekkbransjen. (Viking, Continental, STRO mm) inviterer vi til kurs for dere som
arbeider med dekk og vil søke Statens vegvesen Regionskontoret om særskilt
arbeidstillatelse i henhold til FOR 2009-05-13 nr 589 Kapittel 2 § 4 punkt b.
Din bedrifts konkurranse evne vil være å tilby dine kunder de beste produkter og den
beste kunnskapen omkring produktene. Produktene og monteringen av produktene skal
stemme overens med kjøretøyforskriftene.
Vi ønsker derfor å heve kompetansen på de personer som arbeider med dekk.
Målgrupper.
ABL arrangerer kurs for dekkmontører som faller mellom to stoler, når det gjelder hvilke
verksted godkjenning de tilhører. Kurset er også åpent for de som ønsker å fornye sine
kunnskaper. Hjulbalansering og TPMS, system for kontroll av lufttrykk er også en del av
kurset. Vi er kjent med av Vegdirektoratet – tilsynet har gitt enkelte verksteder pålegg i
oppfriskning på kunnskapene i å bruke STRO databok.
Målsetting
Målet med kurset er å gi deg kunnskap og kompetanse i de arbeids operasjoner som
ligger i å montere, avmontere, avbalansere og reparasjon av bildekk.
Nye dekk typer som” run flat” eller dekk som gir” utvidet mobilitet” vil også bli berørt.
Kursbeviset vil danne grunnlag for søknad til Statens vegvesen om særskilt
arbeidstillatelse på” Arbeid på hjul”. I henhold til FOR 2009-05-13 nr 589 Kapittel 2
§ 4 punkt b med videre. Sist endret FOR-2013-12-09-1432 fra 01.01.2014
Kursholdere
Kjente personer fra dekkleverandører og produkt/utstyrsleverandører med mange års
erfaring fra bransjen vil dele kunnskapen med dere.
Kursavgift
Inklusive kursmateriell, STRO bok, kursbevis og lunsj
Kr. 6.100,- pr deltager. Ved flere deltagere fra samme bedrift og samme faktura kr. 5.800,per deltager eks mva. Forbehold om deltagelse 20-25 per kurs.

Kurssted:
Kurs 1: 21. – 22. februar Fossdal Service AS, Damsgårdsveien 229 5160 Laksevåg
Kurs 2: 5 - 6. mars: Rodin & Co AS, Industriveien 1 2020 Skedsmokorset
Overnatting:
Kurs 2
Skedsmokorset og Hagan ligger ca.10 minutter fra Lillestrøm stasjon. Flytoget stopper på
Lillestrøm.
Vi kan anbefale følgende hoteller med avtalepris:
Thon Hotel Arena (ved Norges Varemesse) tel.66 93 60 00 E-post arena@thonhotels.no
Thon Hotel Lillestrøm tel. 66 93 63 30 E-post lillestrom@thonhotels.no
Thon Hotel Triaden tel. 66 10 97 00 E-post triaden@thonhotels.no
Kurs 1:
Thon Hotels har 3 hoteller I Bergen. Se www.thonhotels.no
Ved bestilling av rom hos Thon Hotels benytt TH117399 (ABL) som kode ved bestillingen.
Vi har avtalepris på overnatting. Hotel rom betales av hver enkelt.
Vi ser det som en fordel at dere selv sørger for overnatting, da det er forskjellige ønsker og
behov.
Påmeldingsskjema, betingelser og agenda for kurset se: www.autobransjen.no
Ønsker du ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Autobransjens Leverandørforening
Arild Hansen
Daglig leder
arild.hansen@autobransjen.no Telefon 907 74 601

