PUDDER

sikkerhed

Det er vildt fristende!! Fire dage med konstant
snevejr og så kaster solen endelig lys på de bløde
dyner af nyfalden puddersne.
At være den første der rammer den uberørte overflade er indbegrebet af lykke for mange skiløbere.
Men det er samtidig forbundet med et faremoment, der ikke er til at tage fejl af. Lavinefaren er
en uberegnelig størrelse og frarøver hver sæson
erfarne som uerfarne skiløbere livet. Så det er tider
som disse det handler om at holde hovedet koldt
og leje en bjerguide til den efterfølgende dag.
Det er umuligt a forudsige laviner med 100 % sikkerhed. Men bjergguider er uddannet i at tage
nogle forholdsregler og anvende såkaldte filtermetoder og derved opnå en acceptabel risiko ved
off-piste skiløb .
Den danske bjergguide, Søren Svinth, gav os et par
redskaber til at forstå dette komplekse emne bedre:

FAREGRAD

SNEDÆKKE

TYPISKE TEGN

LINIER

1.

- Generelt god stabilitet

- Ingen

- Generelt gunstige forhold

2.

- I nogen brathæng kun
moderat til svag stabilitet

- Vanskelige at opfatte
- Manglende alarmtegn

- Overvejende gunstige betingelser
- Varsomt vejvalg i linier i stejlt terræn
for himmelretninger og højder som
varslet i lavinemeldinger

3.

- I mange brathæng kun
moderat til svag stabilitet

- “Vom-lyde”
- Stedvis naturlgt udløste laviner
- Fjernudløsning ved foden af
hanget

- Delvist ugunstige forhold
- Erfaring med lavinevurdering nødvendigt. Undgå brathæng i hængretninger
og højder som nævnt i lavinemeldinger

4.

- I de fleste brathæng kun
dårlig stabilitet

- Naturligt udløste laviner
- Fjernudløsninger

- Ugunstige forhold.
- Linier kun i middel brat terræn under
30 grader
- Husk udløbsområder

LIDT
MODERAT

MARKANT

STOR

5.

GIGANTISK

- Generelt dårlig
stabilitet

- Mange naturligt udløste laviner
og fjernudløsninger

- Meget ugunstige forhold
- Undgå linier!

Sikkerhed i lavineterræn
- Brug en certificeret bjergguide.
- Kør aldrig alene. Kør altid en af gangen fra sikker ø til sikker ø.
- Medbring altid transceiver, sonde, spade, hjelm, mobiltelefon/radio og rygsæk med førstehjælps sæt, kort, kompas og
nød-bivuaksæk.
- Sandsynligheden for at udløse en lavine øges ved store
grupper uden afstand, korte sving og hop, da dette øger belastningen på underlaget.
- Træer der står så langt fra hinanden, at det er let at køre på
ski imellem dem beskytter ikke mod laviner.
- Undgå områder med frisk vindtransporteret sne.
- Vurder forholdene i løbet af dagen, da de ændrer sig.
Det anbefales at tage et off-piste og sikkerhedskursus, da
det kræver træning at bruge lavineudstyr. Du vil på kurset
yderligere lære om: sne og lavinekundskab, vejvalg i bjergene, navigation, gletscher færdsel, redning i bjergene, vejret i bjergene og off-piste skiteknik. Alt sammen noget der
øger din sikkerhed på ski.
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