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Välkommen till Lavinkurs Freeride – Nuolja Offpist 
 
Är pudersnö höjden av lycka för dig? Gillar du brant åkning? Vill du få bättre koll på snö och laviner? Om 

svaret är ja på någon av ovanstående frågor så är detta kursen för dig. Här har du en lavinkurs i Sveriges enda 

offpistskidanläggning, Nuolja Offpist. 

 

SVELAV Freeride är en grundkurs för dig som börjat åka offpist och vill skaffa dig kunskap kring snö och laviner. På 

den här certifierade SVELAV Freeride kursen lär du dig att identifiera lavinterräng, göra säkra vägval, kamraträddning 

samt samla och tolka information om snöns stabilitet. Transceiversökning tränar vi noggrant med hjälp av Nuolja 

Avalanche Training Center. I Abisko hölls den första svenska lavinkursen redan 1943, och än idag är Abisko en av 

Sveriges ledande ställen inom lavinkunskap. Vårt hemmafjäll, Nuolja, producerar många och stora laviner varje år och 

flera av kursledarna arbetar professionellt som lavintekniker åt Trafikverket och skidpatrullörer till vardags. 

 

 
Bra att veta 
Datum 2018 15-17/3 och 29-31/3 2019 

Plats STF Abisko Fjällstation 

Samling Dag 1 18.00 vid receptionen på STF Abisko Fjällstation 

Avslutning  Dag 3 cirka 16.00  

Deltagarantal (min/max) 4/8 

Minimiålder 16 år 

För vem? Jag vill gå en kurs. 

Jag vill få bättre kunskap om laviner och kamraträddning. 

Jag har åkt lite offpist tidigare. 

Övrigt Skid eller snowboard utrustning och lavinpaket(transceiver, sond, spade) behövs till 

kursen. Utrustningen kan hyras i Abisko, men bör då förbokas.  
Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 
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Detta ingår i priset 
Logi Två  nätter del i rum i vandrarhem 

Måltider Två dygn helpension. 

Ledare SVELAV lavininstruktör. 

Övrigt Kurslitteratur och SVELAV Freeride kursintyg. 

Liftkort på Nolja Offpist 

 
 
 
Program 
 

Dag 1 
Vi samlas på kvällen för gemensam middag och introduktion till kursen. 
 

Dag 2 
Vi ger oss ut på fjället direkt och börjar med att vässa tekniken inom kamraträddning. Under eftermiddagen fortsätter 

vi ute med identifiering av lavinterräng, vägval och riskhantering. Mänskliga faktorer, beslutsfattande 

och lavinprognoser kommer även stå på schemat under dagen. 
 

Dag 3 
Största delen av dagen utomhus. Vi forsätter erfara och upptäcka olika typer av terräng, vägval, riskbedömning och 

riskhantering. Till vår hjälp använder vi beslutsstöd som Avaluator, terrängklassning och lavinprognoser. Avslutning 

på eftermiddagen. 
 

 

 
 
Utrustning 
 Skidor med skistopper eller snowboard med fångrem. Pjäxor och stavar 

 Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 

 Hjälm. 

 Klädseln bör vara lämplig för fjällbruk. Det vill säga ett underställ av ull eller syntet och tåliga ytterplagg. 

 Mössa, minst 2 par handskar. 

 Ryggsäcken bör vara omkring 30-40 liter. Tänk på att den skall vara smidig för skidåkning och att viss extra 

utrustning ska rymmas. 

 Förstärkningsplagg (varm jacka/väst), extra underställ/strumpor. 

 Termos, solskydd, solglasögon och skidglasögon. 

 

Har du frågor om utrustning så ring gärna vår butik och uthyrning, Fjällboden (0980-645 59). Behöver du hyra någon 

utrustning så hör av dig så fort som möjligt. Alla våra kursdeltagare har 30 % rabatt på hyrutrustning. 

 

 

 
 
Mer information 
Är det något du undrar över kring kursen är du välkommen att ringa eller e-posta vår Fjällbokning; 

fjallbokning@stfturist.se eller titta in på vår hemsida www.svenskaturistforeningen.se/abisko   

 

mailto:fjallbokning@stfturist.se
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