
                             Södertälje

ROLLER, SÄKERHET & UTRUSTNING
Ingen naturis är alltid och överallt helt säker. En olycka kan hända. Du kan plurra 
p.g.a. svag is, vid passage av råk eller landlöshet och du kan skada dig i samband 
med ett fall. Genom att vara rätt utrustad, kunna hantera utrustningen på ett riktigt 
sätt samt åka tillsammans med kunniga ledare, minskar du risken för 
olyckshändelser. 

Säkerhet på isen brukar uttryckas med följande ledord: 

o Kunskap om is, räddningsmetoder, orientering m.m. 

o Utrustning, innefattande fullgod säkerhetsutrustning. 

o Sällskap, så att du aldrig åker ensam.

Gruppens samlade säkerhet är beroende av att dessa tre faktorer återspeglas i  
gruppen. Som deltagare är du skyldig att behärska din personliga utrustning, men du 
bör även sträva efter att utveckla ditt kunnande om is, räddningsmetoder, orientering 
m.m. Tveka aldrig att fråga ledaren om du känner dig ”okunnig” eller ”oinformerad”. 
För ledaren är det tacksamt att direkt och konkret kunna svara på gruppens frågor. 
Du kan även utveckla din egen kompetens genom vårt utbud av kurser och 
temakvällar eller böcker om långfärdsskridskoåkning. Kunskapsspridningen i 
gruppen är viktig, eftersom ledaren kan bli ”satt ur spel” genom olyckshändelse eller 
sjukdom. Din kunskap är därför en viktig säkerhetsfaktor.   

För din och allas säkerhet har vi som krav att deltagarna på våra ordinarie turer 
har följande utrustning:

o Rätt inställda långfärdsskridskor.  

o Lämpliga kläder (flerskikt och skal mot vind/regn), samt kängor  som lämpar sig 
för  flera km promenad. 

o Ispik eller skidstav.  Det är bara med en ispik du kan bedöma isens tjocklek och 
kvalitet. 

o Isdubbar. Bärs alltid lätt åtkomliga högt upp runt halsen. 

o Räddningslina med karbinhake och dragband. Skall vara fastsatt i ryggsäcken 
och skall kunna nås och kastas utan att ryggsäcken tas av. 

o Visselpipa utan rörliga delar som kan frysa ihop.. Bra att ha för att kunna påkalla 
uppmärksamhet.

o Lapp med ditt namn och telefonnummer till anhörig på ryggsäcken.

o Handskar. Du får inte åka barhänt under tur (risk för handskada vid fall) 
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o Ryggsäck. Säcken skall ha midjerem och grenrem samt innehålla en komplett 
omgång extra kläder (ej skodon), packade i täta plastpåsar eller vattentät 
kanotsäck eller liknande. Ryggsäcken fungerar som flythjälp och måste därför  
vara tillräckligt stor (30-40 liter).

o Mat och dryck. Rikligt med vätska är nödvändigt för att orka njuta av turen.

Därutöver rekommenderar vi att du tar med följande utrustning:     

o Extrastav. Underlättar vid råkövergångar, skravelis och andra hinder. Kan vara 
obligatorisk på vissa turer. Anges vid utlysning av turen.

Några helger, när vi bedömer att förhållandena är särskilt bra och det finns åkområde
med säkra isar, anordnar vi nybörjarturer och familjeturer. På dessa turer gör vi 
avkall på en del av utrustningskraven, vilket anges när turerna utlyses.

Ledarna har det övergripande ansvaret för säkerheten och har rätt att avvisa 
deltagare med bristfällig utrustning eller som bedöms sakna åkförmåga för den 
utlysta turen. Vidare håller ledarna gruppen informerad om isläget, orientering och 
annat av intresse i omgivningarna samt försöker i övrigt se till att stämningen i 
gruppen är god. 

På varje tur finns normalt minst två ledare. Den ene åker i täten (tätledare), den 
andre i kön (köledare). Rollbyte mellan ledarna kan ske  flera gånger under en tur. 
Ledarnas anvisningar skall följas.

Tätledarens främsta uppgifter är att 

o välja väg och bedöma isens kvalitet.  

o bedöma gruppens åkförmåga och upprätthålla den åkdisciplin förhållandena 
kräver.

Köledarens främsta uppgifter är att

o se till att ingen åkare kommer bort och övervaka gruppens åkning och

o stoppa gruppen genom visselsignal och meddela tätledaren om problem av något
slag uppstår (utrustning, odisciplinerad åkning, oro, tillbud m.m.).

Skulle någon gå genom isen är det i första hand någon av ledarna som leder 
räddningsarbetet. Du som deltagare bör stanna där du är och invänta instruktioner. 
En oorganiserad rörelse i gruppen och allmän linkastning kan försvåra situationen 
och medföra att fler går genom isen.

Som deltagare i gruppen bör du vara delaktig vilket ger en ökad säkerhetsnivå för 
hela  gruppen. Det innebär exempelvis  att du

o väljer rätt åkgrupp med hänsyn till din förmåga.

o tar till dig ledarnas information om isläget och övrigt av betydelse för säkerheten.
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o följer tätledarens direktiv om avstånd till tätledaren och åkdiciplin. 

o vidarebefordrar alla signaler eller tecken från ledare eller annan inom gruppen.

o meddelar någon av ledarna om du tycker att turen börjar kännas riskfylld.

o är beredd att efter bästa förmåga hjälpa till vid plurrning eller annat tillbud.  

o försöker hänga med i orienteringen.

o åker på ett för övriga i gruppen säkert sätt. 

o tar upp med ledarna om du av något skäl önskar lämna gruppen. Dessa avgör, 
beroende på isläget, på vilket sätt du kan lämna gruppen.  
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