FÅ UT MAX

AV DIN MA
SKIN

PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Din nya skoter är skapad för att ta dig långt ut i vildmarken. Och högt upp på fjällsidorna. Det är ju där det
är som roligast att köra, men det är även där som de
största riskerna ﬁnns.
Nu erbjuder vi dig en unik möjlighet att kombinera en
grundlig säkerhetsutbildning med teori och praktik i
fjällmiljö kombinerat grym körning tillsammans med områdets mest erfarna guider. Campens bas är Saxnäs,
pudertillgången avgör åt vilket håll vi styr därifrån.

PROGRAM
DAG 1
Kl 16.00–18.00
Länsstyrelsen ﬁnns på plats för att informera om vad som gäller kring terrängkörningslagen i fjällområden och varför förbudsområdena ﬁnns. Även Fjällräddningen ﬁnns här för att berätta om sin
uppgift på fjället och om hur de arbetar. Samerna kommer att informera om varför dom stänger
av delar av fjällen samt lite tips om vad man ska göra när man möter en massa renar.
Kl 18.00–19.00
Gemensam middagsbuffé.
Kl 19.00–22.00
Lavinutbildning
Teoretisk lavinutbildning enligt SLAO’s utbildningsplan Lavin 0, efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg från SLAO. Du får även en rejäl praktisk genomgång av den säkerhetsutrustning som är bra att ha med ut på fjället. Vi går även igenom grunderna ordentligt för hur du
ska agera i lavinfarligt område och hur man agerar om olyckan skulle vara framme. På campen
erbjuder vi även lavinpaket till försäljning som innehåller tranciever, sond och spade till ett bra pris.
Kl 22.00
Efter kvällspasset är det dags att sussa för att vara utvilade och laddade inför nästa dags
aktiviteter.

DAG 2
Kl 08.00–09.00
Frukost. Här snickrar vi även lunchpaket för att ta med oss ut på fjället (ta med egen termos och
smörgåslåda).
Kl 10.00
The fun begins
Nu sätter vi oss på skotrarna för att bli guidade av en av de lokala förmågorna ut på fjället. Den
här tiden på året kan vi förhoppningsvis möta det bästa puff puff puder-föret Sverige kan erbjuda. Efter ett par timmar bryter vi för att äta lunch, antingen utomhus eller i någon lämplig koja
eller stuga. Vi tar också tillfället i akt att stanna och gräva schakt på en fjällsluttning för att lära
oss hur man bedömer lavinrisken. Givetvis går vi även igenom hur man söker med tranceivers.
Är det grönt lyse ska vi givetvis highmarka och trampa sluttningen så gott vi kan innan vi drar
vidare till nästa. När ljuset sviktar vänder vi tillbaka mot vårt camp där både en varm bastu och
vedeldade badtunnor väntar på oss. Kanske står där till och med ett par kalla...
Kl 19.00–21.00
Gemensam middagsbuffé.
Kl 21.00–01.00
After skoter-pub med skoterﬁlm på storskärm samt lite schysst musik i högtalarna.

DAG 3
Kl 08.00–10.00
Frukost och summering av dagarna samt det vi lärt oss om maskinerna och säkerhetsaspekterna.
Kl 10.00
Friåkning/fridag
För de som känner sig laddade ﬁnns det ett par toppar till i området att rikta huven mot…
Varmt välkomna!!

MER INFO
Mer information om campen, aktuella datum, bokning, platstillgång, med mera, hittar du på www.wesslans.se
Eller slå en signal till Anders “Wesslan” Westlin 070-2285270
Mail: anderswestlin@hotmail.com
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Försäljning - verkstad - reservdelar.

