












Faktorer vid varje lavinolycka 

 

1. Terrängen, det måste vara brant för att det ska gå laviner 

 

1. Snön, snön måste vara instabil.  OBS! Snön skiljer sig i olika 
väderstreck och höjd över havet och det gör lavinfaran också. 

 

3. Människan, utan oss inga olyckor 







Finns även en digital som app i telefonen 



Tre frågor att ställa sig 

 

1. Är snön instabil? 

 

1. Är jag i ett lavinriskområde? 

 

3.  Skulle jag kunna trigga en lavin? 

 

Om ja på en av frågorna = planera om! 



Förberedelser 

• Psykologi, Välj rätt kamrater, och bestäm reglerna. (inte macho 
attityd !!!)  

• Rätt utrustning, så du klarar väder och vind 

• Meddela färdväg och när tillbaka 

• Planera och ta reda på alla förhållanden, lavinprognoser. 

• Anpassa turen efter väder och förhållanden 

• Ta med karta, kompass  och räddningsutrustning 

• Fråga erfarna människor som känner till området 



När olyckan är framme 

 

• Utse ledare 

 

• Är det säkert, bedöm om ni kan rädda? 

• Vem saknas? 

• Vart sågs personen senast? Vart / hur börjar ni 
sök. 

• Larma 

• Sök; utifrån ledarens upplägg. Inga egna 
utsvävningar. 



Sök 

 

• ALLA ställer om till sök… 

 

• Signalsök – Grovsök – Finsök 

• GLÖM INTE TIMER PÅ TRANSCEIVERN!!! 

• Markera och sonda 

• Gräva  

• (är det givet att gräva på alla om det finns flera?) 

• Rädda liv – ABCDE (sätta i säkerhet vid behov) 





Grundläggande Utrustning§  

Kamraträddning 

• Transceivers 

• Sond 

• Spade 

 



Personlig utrustning 

• Lavinsyggsäck 

 

• Skyddsväst 

• Knäskydd 





Övriga bra att ha utrustning 

• Radio 

• Första hjälpen kit 

• Vindskydd /säck 

• Kompass / karta (gps) 

• Mobiltelefon 

• Visselpipa 

• Extra energi + Vatten 

• Extra handskar, förstärkningsplagg och Google 

• Pannlampa 

• Såg (eller yxa liknande verktyg) 

 



Ibland gör rätt produkter skillnad 



FRÅGA 1 
 

  

Vad är gyllene tidsregeln att hinna rädda en begravd person 

i lavin? 

 

1. 8 min 

2. 15 min 

3. 17 min 

 
 



FRÅGA 2 
 

  

Vid vilken lutning är lavinrisken störst?  

 

1. 25 gr 

2. 30 gr 

3. 35 gr 

 
 



ERBJUDANDE  
SSCO Ledare/instruktörer 

 

 30 % Rabatt 
 

www.Klingheim.se 

 

Rabattkod: SSCO19I 



ERBJUDANDE  
SSCO Kunder 

 

 15 % Rabatt 
 

www.Klingheim.se 

 

Rabattkod: SSCO19M 


