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Cobra instruktörskurs

Cobra instruktörskurs har som mål att deltagaren efter
godkänd kurs, ska kunna utbilda operatörer i att använda
Cobrasystemet säkert och effektivt. Cobrainstruktören
ska även säkerställa att Cobrametoderna integreras
med befintliga släckmetoder som finns i den egna
organisationen. Kursen riktar sig till deltagare som redan
har erfarenhet av att utbilda.
Instruktörskursen består av 3 dagar (24 h). Kurslängden
kan förlängas på grund av kundens krav och/eller lokala
krav.
Efter godkänd kurs blir deltagaren Cobrainstruktör och
får ett treårigt certifikat samt kursmaterial för att utbilda
Cobraoperatörer. Certifikatet kan förnyas genom en
"uppfräschning" som genomförs antingen som e-learning
eller på en utbildningsanläggning.
Instruktörskursen leds av mycket erfarna instruktörer
och täcker både teori och praktiska övningar. Kursen
baseras på mer än 20 års praktisk och pedagogisk
erfarenhet.

önskade utbildningsanläggning (efter godkännande från
CCA).

I slutet av kursen ska deltagarna kunna:
• Förklara Cobrataktik och SAVE-metoden
• Utbilda och utveckla Cobraoperatörer i att använda
utrustningen säkert och effektivt
• Visa på förmågan att överföra kunskaper och
färdigheter till arbetslagen i den egena organisationen
• Förklara Cobrametoden och hur den passar in i den
egna organisationens släckningstaktik
• Visa hur Cobra används på ett säkert och effektivt sätt
vid olika typer av bränder
• Visa hur Cobra används säkert och effektivt för att
skära igenom olika material
• Beskriva hur Cobrasystemet fungerar
• Beskriva säker användning och Cobrasystemets
begränsningar
• Identifiera delarna i Cobrasystemet
• Grundläggande underhåll av Cobrasystemet inklusive
felsökning

Instruktörskursen kan genomföras på en av Cold Cut
Academys (CCA) utbildningsplatser eller på kundens
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Kursfakta
Övergripande mål

Att utbilda instruktörer inom räddningstjänsten, så att de i sin tur kan utbilda
operatörer i den egna organisationen i att använda Cobra på ett säkert och
effektivt sätt.

Kursmål

• Förklara Cobrataktik och SAVE-metoden
• Utbilda och utveckla Cobraoperatörer i att använda Cobrautrustningen säkert
och effektivt
• Visa på förmågan att överföra kunskaper och färdigheter till arbetslagen i den
egena organisationen
• Förklara Cobrametoden och hur den passar in i den egna organisationens
släcktaktik
• Visa hur Cobra används på ett säkert och effektiv sätt vid olika typer av
bränder
• Visa hur Cobra används säkert och effektivt för att skära igenom olika
material
• Beskriva hur Cobrasystemet fungerar
• Beskriva säker användning och Cobrasystemets begränsningar
• Identifiera delarna i Cobrasystemet
• Grundläggande underhåll av Cobrasystemet inklusive felsökning

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är instruktörer, med målet att utbilda Cobra
operatörer i den egena organisationen. Kursen är också ett utmärkt tillfälle för
befäl och metodutvecklare att få förståelse för Cobrametodens möjligheter
och kapacitet.

Instruktörer

Kursen kräver minst en "Senior Instructor"

Deltagare

Max. 25

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
Cobra Systemet
Cobra metoden - SAVE
Säkerhet
Cobrataktik

Brandgaskylning
Praktiska övningar
Fallstudier & scenarion

Rekommenderad erfarenhet

• Tidigare erfarenhet som instruktör
• Giltigt rökdykarcertifikat eller motsvarande
• Förstå branschens beteende och branddynamik

Praktiskt

Praktiska instruktioner ges inför varje kurs

Utbildningsanläggning

Kursen består både av teoretiska och praktiska delar och kan genomföras på
en av Cold Cut Academys (CCA) utbildningsplatser eller på kundens önskade
utbildningsanläggning (efter godkännande från CCA)

Lokala resurser

•
•
•
•
•

Längd

3 dagar (24 h)

Pris

Kontakta Cold Cut Systems för pris

Klassrum med dator och projektor
Brandövningsplats med container och möjlighet att elda
Plats utomhus för skärövningar av olika byggmaterial
Ett Cobrasystem per 6 elever
Lokalen bör vara utrustad för att uppfylla kraven för hälsa och säkerhet,
hållbarhet, värdighet och rättvisa
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