Grundläggande
förarutbildning
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MOUNTAINMASKIN!

FÖR AVANCERAT FRAMFÖRANDE AV SNÖSKOTER.

OM UTBILDNINGEN

PRIS F

1500:
RÅN:

Mål med utbildningen

Förstå begränsningar och möjligheter med snöskoter i brant terräng.
/PERS
Lära sig grunder i teknisk snöskoterhantering, så som skråning, linjeval,
ON, D
AG
kontrollåtgärder vid brant nedfart, kunna vända tillbaka uppåt vid hinder
nedanför i färdriktning. Hur man använder minimalt med energi vid fastkörning
för att frigöra maskinen. Risker involverad med olika terrängtyper. Information om
minimum utrustning vid skoteråkning samt teknisk genomgång av snöskotern

Utbildningsplan
DAG 1

DAG 2

08.00 Genomgång av snöskoter, Praktiskt samt
injustering för åkaren. Regler under kurs,
(samt obligatorisk nykterhetskontroll).

08.30 Teoretisk genomgång kring skoter, tekniskt (delar och komponenter). Kontroll
av snöskoter (bränsle, oljor och skador)
uppvärmning och stretching.

09.15 Avresa från utgångspunkt.
09.45 Hur får vi skotern på sidan och framför
allt varför. Grundläggande gas och bromskontroll. Div. balansövningar, fel fot fram
(wrong foot forward Technique).

09.15 Avresa från utgångspunkt.
09.45 Bullhorn, manövern som räddar en från
bäckraviner och träd.
11.00

Skråa, balansen mellan matthastighet och
skoterns hastighet, teknikbana.

12.30 Applicerande av skråning, gas och bromskontroll, löstagning av fastkörningar.

12.00

Lunch

14.30 Terräng/linjeval.

14.00 linjeval och kontrollerad nedstigning, samt
riskhantering.

12.00 Lunch.

15.30 Återfärd.
17.30 Kontroll av snöskoter (bränsle, oljor och
skador)
18.30 Middag.
19.15

Ljugarbänken.

12.30 Forts. Konsten och hålla maskin på skrå.

16.00 Åter vid utgångspunkten, utv. av kurs.
Detta ska ses som riktlinjer på vad vi skall försöka hinna genomföra,
begränsningar i elevers fysiska förmåga samt vana och framföra
snöskoter kan påskynda eller fördröja utbildningstempot och innehåll.
Egna önskemål kan också styra utformning av kurs, så som grundläggande lavinkurs, Ökad mängd riskhantering, osv.

KRAV PÅ UTRUSTNING
Modern snöskoter (2011 eller nyare), 141 tum matta eller längre, minimum 600 CC tvåtakt eller 120 hk 4 takt, Hjälm godkänd av
arbetsmiljöverket för motorfordon (förslag modell cross med gogglar), Ryggskydd. (inte krav men rekommenderas varmt).
Lavinutrustning, tranceiver, sond, spade, ryggsäck. Lunch, energibarer 2st (rekommenderas varmt) 2 liter vätska. Extra
handskar. Vid behov kommer viss utrustning som saknas kunna lånas, OBS begränsad tillgång.

0940 - 700 03
info@marsfjall.se

