ENNAKKOINFO VAPAALASKIJAN JATKOKURSSI,
LYNGEN, 4pv

Kurssin sisältö






Riskien hallinta lumivyörymaastossa
Päätöksenteko vapaalaskussa
Reitinvalinta jäätiköllä ja lumivyörymaastossa
Railopelastus
Köyden käyttö laskemisessa
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Mikä on kurssin aikataulu ja ohjelma?
Kurssi alkaa 26.4.2019 klo 18.00 Norjan aikaa Steindalenin parkkipaikalta Elvenenistä (16
km Oterenistä 868 tietä pitkin Lyngseidetiä kohti), jossa ryhmä kootaan kasaan ja käydään
läpi varusteet. Tämän jälkeen hiihdämme vielä majalle noin tunnin verran, jossa
majoittaudumme.
27.4.2019. Ensimmäinen varsinainen kurssipäivä alkaa piipparin, lapion ja sondin käytön
kertauksella, jonka jälkeen lähdemme skinnaamaan kelin ja ryhmän mukaan sopivan mäen
Steindalenin alueelta. Päivän aikana käymme läpi lumiturvallisuuden ja jäätiköllä liikkumisen
perusteita. Illalla päivällisen jälkeen on vielä luento päätöksenteosta sekä suunnittelemme
seuraavan päivän retken.
28.4.2019. Toisena päivänä teemme retken Steindalenin jäätikölle ja harjoittelemme
reitinvalinnan ja jäätiköllä liikkumisen perusteita.
29.4.2019. Kolmantena aamuna laskemme alas autoille ja teemme retken kelien mukaan
Rotenvikin tai Koppansbreenin alueelle. Illalla ajamme Lyngseidetiin keskustaan mökkiin
yöksi ja suunnittelemme seuraavan päivän retken ryhmän kunnon ja kelien mukaan. Illallinen
on mahdollista valmistaa majoituksemme keittiössä
30.4.2019. Neljäntenä päivänä sovellamme tietämystämme reitinvalinnasta ja
päätöksenteosta vuoristo-olosuhteissa liikuttaessa. Retken kohde valitaan kelin mukaan.
Kurssi päättyy noin klo 16.
Kurssin aikana käydään jäätikkö- ja retkihiihtoon tarvittavat tiedot ja taidot läpi sekä
lasketaan olosuhteiden ja kunnon mukaan mahdollisimman paljon alueen huipuilta.
Paikallisten olosuhteiden seuranta ja riskien arviointi on tärkeä osa kurssia ja siksi
keliolosuhteet vaikuttavat siihen missä järjestyksessä kurssin asiat käydään läpi.

Minkälaisia olosuhteita on syytä odottaa?
Norja on kelien puolesta mielenkiintoinen maa, alueella sataa paljon ja siksi myös lunta on
usein paljon. Toukokuun alkupuoli on yleensä parasta hiihtoaikaa. Päivät ovat valon
puolesta pitkiä ja lunta riittää usein jopa merenpinnan tasolle asti. Kelit voivat kuitenkin
vaihdella aurinkoisista + 10cel lämpötiloista aina -10cel pakkaskeleihin.
Hyvänä nyrkkisääntönä on, että varautuu ja varustautuu talvisiin olosuhteisiin, jota voi
tarpeen mukaan keventää lämpimien kelien sattuessa.

Majoitus + ruokailut
Kurssin hintaan kuuluu majoitus neljäksi yöksi, mutta ruokailut jäävät osallistujan
hankittavaksi. Kurssin kolme ensimmäistä yötä Steindalenissa on mukavassa
vuoristomökissä, jota paikallinen Storengin kyläyhdistys hoitaa. Mökissä ei ole juoksevaa
vettä tai sähköverkkoa. Steindalenin mökin varustukseen kuuluu 2-4hlö huoneet sänkyineen
ja patjoineen. Peittoja mökissä ei ole mutta vanhoja makuupusseja löytyy majoittujille.
Mukaan kannattaa kuitenkin ottaa oma sisälakana, koska makuupussit ovat yhteiskäytössä.
Toinen vaihtoehto on ottaa oma pieni makuupussi mukaan. Keittiön varustukseen kuuluu iso
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kaasuliesi (uunillinen versio) sekä kattava ruoanlaittovälineistö. Veden saa viereisestä
purosta. WC on ulkohuussimallia.
Viimeisen yön majoitumme luxusmökissä Lyngseidetin keskustassa. Illallinen ja aamupala
on mahdollista valmistaa mökin keittiössä. Pyrimme järjestämään mahdollisuuden käydä
ruokaostoksilla kun vaihdamme majoitusta Steindalenista Lyngseidetiin.
Ruokia vuoristomökkiin tarvitset mukaan seuraavasti:
Illallinen 2 kpl (+ iltapala ensimmäiselle illalle)
Aamupala 3 kpl
Retkilounaat + välipalat 3 kpl

Mitä varusteita tarvitsen?
Henkilökohtaiset varusteet:














Randonnee monot tai lautakengät
Sukset, joissa hiihdettävät siteet TAI Splitboard/normaali lauta
Nousukarvat TAI lumikengät lautailijoille
Hankiraudat
Sauvat, myös lumilautailijoille
Laskettelulasit
(Kypärä, jos käytät laskiessa)
Laskureppu noin 40L, johon saat kiinnitettyä laskuvälineesi
Rinkka 60-80 L mökille siirtymiseen (ei pakollinen, voimme kuljettaa varusteita myös
kuivasäkeissä mökille)
Vaihtosukat x 2 (ei mielellään puuvillaisia)
Ulkovaatetus, mielellään sateenpitävät kuorivaatteet tai tuulta pitävä soft shell
Aluskerrasto
Välikerros esim. fleece
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Taukotakki (lämmin takki esim. untuva tai toppatakki)
Hanskat x 2
Päähine (pipo ja lippalakki riippuen kelistä)
Aurinkolasit
Aurinkorasva (vähintään 30 kertoimella)
Termospullo tai juomapullo
Henkilökohtainen hygienia (hammasharja, lääkkeet)
Pussilakana mökki öihin tai kevyt makuupussi
Kännykkä vesitiiviissä pussissa

Henkilökohtaiset tekniset varusteet, jotka saat kurssin puolesta (jos omistat
kyseiset varusteet, on aina parempi harjoitella omilla varusteilla)






Vyörypelastusvälineet - piippari, lapio, sondi
Kiipeilyvaljaat, ruuvilliset sulkurenkaat 3 kpl, nauhalenkki 120cm 1kpl, prusik 1 kpl,
jääruuvi
vaellushakku
monoihin sopivat jääraudat
30-50 metrinen, 8-10 mm paksu dynaaminen köysi

Varusteet joita voit ottaa mukaan halutessasi




Alueen kartta (Lyngen)
GPS-laite
Kompassi

Vakuutukset
Kurssin järjestäjän puolesta on vastuuvakuutus, joka korvaa vetäjän toiminnasta aiheutuneet
onnettomuudet. Tämä ei siis korvaa sitä, jos kaadut suksilla ja loukkaat itsesi. Jos haluat
lisäturvaa onnettomuuden varalle vakuutusyhtiöiltä, muista mainita lajin luonne (vapaalasku
ja jäätiköllä liikkuminen). Mainitse myös vakuutusyhtiölle, että kyseessä on kurssi, jossa
harjoitellaan turvallisuutta edistäviä toimintoja.
Norjassa on ilmainen pelastuspalvelu ja terveydenhuolto kuten Suomessakin, joten
onnettomuuden sattuessa et jää ilman hoitoa. Myöskään tämä ei maksa sen enempää kuin
maksaisit siitä Suomessakaan.
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MYYTÄVÄT VARUSTEET
Mountain Guide Finland:lla on mukana pieni kattaus myytävää lumiturvallisuusvälineistöä.
Pääset kokoilemaan näitä välineitä ja tekemään lopullisen ostopäätöksen kurssin aikana.
Jos varaat setin itsellesi ennakkoon, saat koko setin hintaan 340 €. Ilmoita halustasi ostaa
välineet, niin saat ne mukaasi jo kurssille.
Lumiturvallisuussetti:
Piippari, Arva Neo, 270 €
Lapio, Arva owo axe tai owo Light, 60 €
Sondi, Arva, 50€
Yhteishinta: 380€, sis. alv 24%, ennakkovaraajalle 340€

KUINKA KURSSI VARATAAN?
Kurssille ilmoittauduttuasi saat laskun, jonka voit maksaa halutessasi osissa. Kurssin varaus
vahvistetaan maksamalla kurssista 200 € varausmaksu. Loppumaksu tulee suorittaa
vähintään 8 vk ennen kurssin alkamisajankohtaa.
Jos maksat kurssin osissa, muista laittaa jokaiseen osaan sama viitenumero laskulta.
Peruutusehdot:
Viimeistään 12vk ennen toteutusajankohdan aloitusta peruttu matka: palautetaan koko
maksettu summa miinustettuna käsittelykuluilla 80 €.
8vk-12vk ennen toteutusajankohdan alkamista peruttu matka: palautetaan maksettu summa
miinustettuna varausmaksulla 200€.
2vk-8vk ennen toteutusajankohdan alkamista palautetaan puolet kurssimaksusta
0-14pv ennen toteutusajankohdan alkamista peruutettumatka: veloitetaan koko
osallistumismaksu.

Tervetuloa mukaan kurssille!
Jussi Muittari UIAGM -mountain guide
tel. +35850 555 9311, jussi@mountainguide.fi
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www.mountainguide.fi
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