
 

INFORMATIONSBLAD 
VINTER 2019 

LAVINKURS TOPPTUR  
 

 

 

 
 
Välkommen till Toppturskurs -  SVELAV Friåkning 1  
 
Det finns enorma möjligheter till skidupplevelser i fjällen kring Abisko om man vågar lämnar liftköerna 
och de preparerade pisterna. Med stighudar under skidorna kan man ta sig till nya sluttningar med 
orörd snö och fantastiska vyer. Inget går upp emot ett välförtjänt offpiståk där du har betalat varje sväng 
med muskelarbete och svett. 
 
SVELAV Friåkning 1 är en bas kurs för dig som behärskar offpistskidåkning och som nu vill lära dig mer om 
laviner göra egna toppturer. På den här certifierade SVELAV Friåkning 1 kursen lär du dig att identifiera 
lavinterräng, göra säkra vägval, kamraträddning samt samla och tolka information om snöns stabilitet.  
 
Den här kursen är utökad med extra dagar för praktisk genomgång och mycket fokus på topptur. 
 
Såklart går vi toppturer på de finaste bergen i området!   
 

 
Bra att veta 
Datum 2019 18/3-24/3 2019 och 1/4-7/4 2019 
Plats STF Abisko Fjällstation 
Samling (tid/plats) Måndag kl. 17.00 vid receptionen på STF Abisko Fjällstation 
Avslutning (tid/plats) Lördag ca kl. 21.00 
Deltagarantal (min/max) 4/8 
Minimiålder 16 år 
För vem? Jag vill gå en SVELAV Friåkning 1 Kurs 

Jag har som mål att gå på egna toppturer efter avslutad kurs. 
Jag är en god skidåkare som har åkt offpist tidigare. 
Jag har ingen eller mycket liten tidigare erfarenhet av toppturer. 
Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar. 
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Övrigt Randonnée-eller splitboardutrustning med stighudar och lavinpaket(transceiver, 
sond, spade) Utrustning kan hyras i Abisko men bör då förbokas. 
Programmet kan ändras på grund av aktuella väder- och snöförhållanden. 

 
Detta ingår i priset 
Logi Sex nätter delat rum i stuga ink linne, handduk och slutstäd 
Måltider Sex dygn med helpension. 
Transport Lokala transporter 
Ledare SVELAV Friåkning 1 Instruktör 
Övrigt SVELAV Friåkning 1 kursmaterial 

Liftkort på Nuolja Offpist 

 
Program 
 
Dag 1 
Vi samlas på kvällen för en genomgång av kursens innehåll och äter välkomstmiddag.  
 
Dag 2 
Teoripass på morgonen om laviner, terräng och kamraträddning. Vi fortsätter utomhus med praktisk 
träning. Identifiering av lavinterräng, vägval och informationsinsamling om snöstabiliteten Mycket åkning i 
skog, branter och raviner, samt fokus på offpistskidåkning i grupp och säkert vägval utför. Under dagen övar vi 
kamraträddning med transceiver/spade/sond i Nuolja Avalanche Training Center. På kvällen topptursplanering 
och säkra vägval. 
 
Dag 3-6 
Toppturer med lavinkunskap inbakad! Området bjuder på ett otal toppar såsom Kaisepakte, Låktatjåkko och 
Spanstind. Vi väljer den bästa toppen för dagen beroende på väder, vind och snöförhållanden. Efter 
skidåkningen har vi korta teoripass där vi bland annat går igenom topptursplanering, säkra vägval och 
lavinkunskap. 
 
Dag 7  
Hemfärd. 
 

 
Utrustning 
Tips!  Packa lätt! 
• Randonnée-, telemarks- eller splitboardutrustning (med stighudar) för åkning i lössnö. Det bästa är om du 

har egna utrustning med tillskurna stighudar. Stighuden ska inte täcka stålkanten men får inte blotta mer än 
högst 3 mm belag över hela skidan för optimalt grepp. 

• Lavinutrustning (transceiver, sond, spade) 
• Stadiga plastpjäxor/boots. Egna rekommenderas. Annars kan du ta med egna innerskor. 
• Fångremmar/skistopper är nödvändigt. 
• Stavar (ev. teleskop) med minst 8 cm trugor. 
• Hjälm rekommenderas. 
• 1-2 underställ av ull eller syntet. 
• Mellanlager i fleece eller softshell. 
• Skalplagg utan isolerande foder. Jackan bör ha en rymlig huva. 
• Minst 2 par skidstrumpor av mycket hög kvalitet, gärna i någon typ av ullblandning. 
• Ryggsäck, 30-40 liter. Tänk på att den skall vara anpassad för skidåkning och att ev hjälm ska rymmas. 
• Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 
• 2 par handskar/ vantar 
• Mössa och ev. pannband/ buff. 
• Termos och Camelbak/ vattenflaska. 
• Solglasögon och skidglasögon. 
• Solskyddsfaktor och skavsårtejp. 
 
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. 
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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
http://www.svenskaturistforeningen.se/abisko

