SNØSKREDVARSEL?
ISVARSEL?
					Sjekk varsom.no

SKREDKORT FOR SKUTER

Før tur
• Sjekk snøskredvarselet på varsom.no
• Er skredproblemet vedvarende svakt lag? Da bør du holde ekstra god
avstand til skredterreng fordi du kan fjernutløse skred fra fjellsider rundt deg.
Snømassene går lengre enn du tror!
• Har du planlagt turen på kartet? Med bratthetskartet på Varsom Regobs
appen kan du se om turen går i, eller i nærheten av skredterreng. Følger du
lovlige løyper, reduserer du din egen risiko for ulykker – flere dødsulykker
har skjedd ved ulovlig kjøring.
• Kjører du skuter, dekker du over store områder på kort tid. Du må ta
kontinuerlige vurderinger underveis av terrenget og snøforholdene rundt deg.
• Er planen å krysse vann? Sjekk også isvarselet på Varsom.no
Skredterreng = løsneområde (≥30˚) + utløpsområde (=3x høyden av henget)

SKREDKORT FOR SKUTER
Underveis
• Faretegn: Ser du ferske skred? Sprekker snødekket opp når du kjører på
det? Hvis JA, er skredfaren høy.
• Reduser risiko ved å kjøre en og en om dere skal opp eller ned en bratt
bakke, eller dere skal krysse under en bratt bakke.
• Stopp alltid på trygge stoppesteder.
Parker i god avstand til skredterreng.
• Ha god kommunikasjon i gruppa. Alle bør være enige om at turen er
trygg under turplanleggingen og ute underveis på turen. Er dere usikre, velg
en annen tur eller snu!
• Ser du noen som setter seg selv eller andre i farlige situasjoner?
Ikke vær redd for å si ifra.
HUSK ALLTID: Spade, Sender/mottaker og Søkestang. Øv på bruk av utstyret!

Last ned appen: Varsom Regobs

varsom.no

AVALANCHE WARNING
LAKE ICE WARNING
					Checked varsom.no?

SKREDKORT FOR SKUTER

Før tur
• Sjekk snøskredvarselet på varsom.no
• Er skredproblemet vedvarende svakt lag? Da bør du holde ekstra god
avstand til skredterreng fordi du kan fjernutløse skred fra fjellsider rundt deg.
Snømassene går lengre enn du tror!
• Har du planlagt turen på kartet? Med bratthetskartet på Varsom Regobs
appen kan du se om turen går i, eller i nærheten av skredterreng. Følger du
lovlige løyper, reduserer du din egen risiko for ulykker – flere dødsulykker
har skjedd ved ulovlig kjøring.
• Kjører du skuter, dekker du over store områder på kort tid. Du må ta
kontinuerlige vurderinger underveis av terrenget og snøforholdene rundt deg.
• Er planen å krysse vann? Sjekk også isvarselet på Varsom.no
Skredterreng = løsneområde (≥30˚) + utløpsområde (=3x høyden av henget)

SKREDKORT FOR SKUTER
Underveis
• Faretegn: Ser du ferske skred? Sprekker snødekket opp når du kjører på
det? Hvis JA, er skredfaren høy.
• Reduser risiko ved å kjøre en og en om dere skal opp eller ned en bratt
bakke, eller dere skal krysse under en bratt bakke.
• Stopp alltid på trygge stoppesteder.
Parker i god avstand til skredterreng.
• Ha god kommunikasjon i gruppa. Alle bør være enige om at turen er
trygg under turplanleggingen og ute underveis på turen. Er dere usikre, velg
en annen tur eller snu!
• Ser du noen som setter seg selv eller andre i farlige situasjoner?
Ikke vær redd for å si ifra.
HUSK ALLTID: Spade, Sender/mottaker og Søkestang. Øv på bruk av utstyret!

Last ned appen: Varsom Regobs

varsom.no

