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ÄR DU FÖRBEREDD
FÖR EN NATT I KYLA?
Vintern är här och alla ser vi förväntansfullt fram
emot att köra snöskoter i rikligt med vit mjuk snö
igen. Det är hög tid att kontrollera utrustningen inför
de där första längre turerna. Snöskotern är för länge
sedan servad enligt konstens alla regler men hur
är det med det övriga? Har vi hittat alla grejor som
under sommaren använts under
tillfälliga utflykter till stranden för att
göra upp eld, har vi fått nytt i julklapp
eller kommit ihåg att ta tillbaka den
där prylen som kompisen lånade på
sista fjällresan?
Listan kan göras lång och är oftast individuell. Den som åker snöskoter ensam
i kallaste vintermörkret har en diger lista medan de
som åker på dagsturer tillsammans med många andra
kan ha en kortare Det viktigaste är som alltid att vara
beredd på att det oväntade kan inträffa, förberedelser
och riskmedvetenhet är två bra ingredienser för att
vara säker på att inte hamna i nödläge. Det viktigaste av
allt om du ändå skulle råka i nöd: FÅ INTE PANIK! Om du
är ensam eller i grupp är din förmåga att bibehålla lugnet
nödvändig för att lösa situationen.
De tre nödvändigheterna för att överleva är VINDSKYDD,
ELD och SIGNALERING. Vindskydd kan du som regel
skapa, en förpackning röda signalbloss tar liten plats i
packningen och finns i välsorterade jakt- och fritidsbutiker. Att snabbt göra upp en värmande eld oavsett situation är nödvändigt att lära sig.
Att man ska klä sig i flera lager är nog ganska känt idag.

Visste du
förresten att…
Det många gånger då du,
kanske ensam, kört fast i en
ravin eller sänka är det ett
slöseri med bränsle och energi
att försöka ta sig därifrån direkt
och med mer eller mindre våld.
Dessutom bränner man snabbt
en rem eller två vilket kan
innebära problem att ta sig hem

Ull är fortfarande bland det bästa att ha närmast kroppen
då det värmer även om du har blivit lite svettig. Om fukten
via ett värmande mellanlager dessutom kan transporteras
bort från kroppen ökar dina chanser att hålla dig torr och
därmed också varm. Blöta kläder kyler av dig snabbare än
kall luft så det finns anledning att minska på klädseln när
du t ex arbetar med att ta lös din fastkörda snöskoter. Du
svettas också i kyla så någon form av dryck kan vara en
god idé att medföra.
Att förflytta sig längs ett färskt skoterspår tillbaka till din utgångspunkt kan
vara en verklig fysisk prövning. Är du
redan utmattad av försöken att få loss
din maskin kanske du tvingas välja att
övernatta vid snöskotern. Dessutom kan
det förbättra dina chanser att bli funnen av räddningstjänst eller anhöriga.
Snöskotern eller delar från den kan
ge dig också ge dig visst skydd.
I skogsterräng kan du söka dig till de
fördjupningar i snön som bildas kring
stora granar. Snöskoterns vindruta,
variatorns sprängskydd eller hjälmens
visir kan användas till att gräva med i lite lösare snö. Ingen
bra spade kan tyckas men du behöver hålla handskar och
händer torra. Är du skyddad från vinden, har en eld igång
och dessutom inte sitter direkt på snön ja då klarar du en
natt utomhus även om det är kallt.
Andra kunskaper du kan ha nytta av är till exempel hur
man gräver en snöbivack och hur du på bästa sätt tar
hand om en begynnande köldskada. En stående checklista för den utrustning du vill ha med dig på dina snöskoterturer kan vara bra att göra.

i ett senare läge. Ställ frågan
till dig själv om läget blir bättre
om snön får ”ta ihop” en stund?
Trampa eller skotta lös maskinen
runt om, trampa några meters
startramp och låt därefter snön
sätta sig. Ibland på senvåren kan
det räcka med 10 minuter för att
blötsnön du kämpar i ska hamna
i skuggan Ta det lugnt en stund
istället för att förbruka energi.
När snön satt sig kan du med
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mindre påfrestning för både dig
själv och maskinen komma loss.

TÄVLING

Den 30 januari är det dags för
tävling nr 2 på webbsidan. Ämnet
denna gång är allmän säkerhet.
Så in och tävla på
www.snofed.se och vinn priser.

