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Avtal SVELAV- instruktör  
- gällande för säsongen 2017 – 2018 
 
Avtalet är giltigt till och med den 31maj 2018 och måste årligen förnyas på initiativ av instruktören. 
Undertecknat avtal skickas till Naturvårdsverket, Lavinprognostjänsten/ SVELAV, Forskarens Väg 5, 831 40 ÖSTERSUND. 

 
 
Uppgifter om instruktören 
Namn: 

 
Telefon nr: Mobiltelefon nr: 
  
E-postadress: 
 

 
Instruktörer som uppfyller de grundläggande kraven har behörighet att utbilda i:  

 SVELAV Pro 1 
 
För de övriga utbildningarna i SVELAV:s utbud tillkommer ytterligare krav på instruktören som är beskrivna i 
SVELAV Behörighetsmatris i Bilaga 1. 
 
Detta avtal ger behörighet att undervisa i följande utbildningar:  
 

Behörighet 
kontrolleras och 
fylls i av 
Naturvårdsverket 
 
 

Behörig att undervisa (1) 
Ej behörig att undervisa (0) 

SVELAV-utbildning  

Friåkning 1 
 

 

Pro 1 
 

 

Pro 2 
 

 

 
 
Av Naturvårdsverket kontrollerad behörighet (datum):_______________ Signatur:_______________ 
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Härmed intygas att följande krav för grundläggande behörighet uppfyllts av instruktören: 
 

1. Godkänd examen från SVELAV eller SLAO Lavininstruktörsutbildning. 
2. Inbetald registeravgift, för säsongen 2017-2018, 750 kr inkl. moms (600 kr exkl. moms).  

Beloppet ska betalas in till Svenska Skidanläggningars (SLAO:s) bankgiro 662-1809. 
Märk inbetalningen med ert Namn och SVELAV- instruktör 2017/2018. Observera att avgiften inte 
faktureras. 

3. Deltagit på minst ett (1) SVELAV-fortbildningstillfälle de senaste 2 åren.  
 
I det fall avtalet gäller för utökad behörighet så intygas härmed:  

1. att instruktören uppfyller de tillkommande kraven i Bilaga 1 för att undervisa respektive utbildning. 
 
 
Vidare intygas att undertecknad härmed förbinder sig att uppfylla följande kriterier vid planering, 
marknadsföring, försäljning samt genomförande av SVELAV- utbildningar: 
 

1. I allt marknadsförings- och informationsmaterial, på webben samt i trycksaker, ska det tydligt i namnet 
för tjänst/ produkt framgå att det är en SVELAV-utbildning,  samt vilken SVELAV- utbildning det är. 
Utbildningen skall vid marknadsföring och försäljning benämnas med sitt korrekta namn.  

2. I allt marknadsförings- och informationsmaterial, på webben samt i trycksaker, ska det tydligt framgå 
skillnaderna mellan SVELAV Pro- utbildningar och SVELAV Friåkningsutbildningar samt vilka 
målgrupperna för resp. utbildningsspår är. 

3. I allt marknadsförings- och informationsmaterial, på webben samt i trycksaker, skall företrädesvis 
följande begrepp användas i fritext för att visa att utbildningen är en del av Sveriges Lavinutbildningars 
utbildningsprogram: ”Behörig SVELAV-lavininstruktör” samt “Lavinutbildning enligt SVELAVS riktlinjer”. 

4. Instruktören följer den, av Naturvårdsverket utfärdade och vid var tid gällande, instruktion som anger 
hur utbildningar ska genomföras inom ramen för SVELAV.  Det inkluderar bland annat att: 

a. att själv administrera en del av innehållet på www.svelav.se enligt Naturvårdsverkets 
instruktioner. 

b. att lägga upp samtliga utbildningstillfällen i kalendern på www.svelav.se. 
c. att registrera samtliga deltagare på varje utbildningstillfälle senast tre dagar före 

utbildningsstart. 
d. att följa utbildningsmanualen för resp. utbildning. 
e. att genomföra en utvärdering vid slutet av varje utbildningstillfälle samt säkerställa att 

alla deltagare skickar in den.  
5. Naturvårdsverkets instruktioner för utbildningsadministration finns att ladda ned när du har loggat in 

längst ner på startsidan på www.svelav.se. 
 

 
 
 
 
___________________________________      ___________________________________ 
Ort och datum   Underskrift 
 
 

http://www.svelav.se/
http://www.svelav.se/
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Bilaga 1. 

Instruktörsbehörighet SVELAV. 

Fortbildningskrav lavininstruktör för fortsatt behörighet 
 

 Instruktör på minst två SVELAV lavin -utbildningar de senaste tre åren.   
 

 Deltagande på ett SVELAV- fortbildningstillfälle minst vartannat år. Medverkan på videolänk är möjlig vid 
vissa tillfällen.   

 

SVELAV Behörighetsmatris 

Utbildning Grundläggande 
krav SVELAV 
Lavininstruktör 

Tillkommande krav utbildningsnivå Tillkommande 
krav 
erfarenhet 

Friåkning 1 
 

Ja Deltagande på SVELAV Friåkning 1 
workshop. Det ingår i 
instruktörsutbildningen från och med 2017 

 

Pro 1 
 

Ja Nej  

Pro 2 
 

Ja  SVELAV Pro 3 (CAA Level 2) 

 Instruktörsdag Pro 2 

 Hjälpinstruktör vid en Pro 2-utbildning 

Aktivt arbete i 
rollen som 
lavinexpert 
(egna Pro 2-
utbildningar 
godkänns) 
 

 

Återaktivering som lavininstruktör: 

Tidigare aktiva SVELAV – instruktörer kan återaktivera sig genom att delta som hjälpinstruktör på de 
utbildningar de vill vara instruktör på, detta för att uppdatera sig i hur innehållet i utbildningen utvecklats.  


