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Utrustning för din säkerhet - Ledarvariant
Vid färder på naturis är det viktigt med rätt säkerhetsutrustning. För att följa med på våra turer
skall deltagarna vara utrustade med följande:

Isdubbar
Bärs alltid lätt åtkomliga.

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

Ryggsäck - Din flythjälp
Säcken skall ha midjerem och grenrem* samt innehålla en komplett omgång extra kläder packade i
vattentäta påsar. För att säcken skall fungera som flythjälp får den inte vara större än att allt inne-
håll får precis plats. Vid ett plurr blir annars luftfickorna fyllda med vatten som gör säcken tyngre
och försvårar uppstigningen.

OBS! - Nyhet kring Räddningslina*
Den skall vara fastsatt i ryggsäcken och skall kunna nås och kastas utan att ryggsäcken tas av. Linan
skall vara kompletterad med karbinhake och dragband.

Vi rekommenderar starkt att dragbandet fästs i axelremmen, eller i bröstremmen – förutsatt att
denna är tillräckligt stark och försedd med metallspänne - eller allra helst att dragbandet är fastsatt
i botten på ryggsäcken - för att underlätta uppdragningen om du skulle plurra.

Praktiska försök har visat att infästning av dragbandet i botten på ryggsäcken där grenremmarna är
fästa är överlägset bäst när det gäller att dra upp en plurrad åkare. Vid denna infästning skall drag-
bandet ledas längs ryggsäckens ryggsida och upp genom bärhandtaget. Se höger bild nedan.
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I de tre bilderna nedan visas varianterna:
- tidigare rekommenderad infästning av dragbandet i midjeremmen
- karbinhaken fäst i axelremmen
- karbinhaken fäst i tillräckligt kraftig bröstrem med metallspänne

Visselpipa*
Nödvändig för att kunna påkalla uppmärksamhet. Får ej ha rörliga delar som kan frysa ihop.

Skodon
Som skall klara långa skogspromenader. Du ska i övrigt ha lämpliga kläder (skalskydd, flerskikt). Du
får inte åka barhänt (skaderisk vid fall).

Namnlapp
Ditt namn samt namn och telefonnummer till anhörig ska sitta utanpå ryggsäcken.

Mat och dryck
Rikligt med vätska behövs för att orka njuta av turen.

* Grenrem, räddningslina samt visselpipa är ej krav på nybörjarturer.

Övriga rekommendation om utrustning
Extrastav Underlättar vid råkövergångar, skravelis och andra hinder.
Kan vara obligatorisk på vissa turer. Se till att ha vindtät huva/mössa vid stark kyla.
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Tillkommande krav för alla ledare:
· Ledarflagga
· Karta
· Kompass
· Mobiltelefon i vattentätt fodral
· Ficklampa
· Reservskridsko (minst en per grupp)
· Verktyg, t ex 10mm fast nyckel och bryne
· Förbandsmaterial inkl suturtejp
· Tändstickor
· Tel nummer angivna i Säkerhetsplanen
· Räddningsfilt


