
     

   

Naturvårdsverket och SLAO i samarbete 
Naturvårdsverket ansvarar för SVELAVS lavinutbildningar. 

SLAO bistår Naturvårdsverket/SVELAV med olika administrativa tjänster i anslutning till utbildningssystemet. 

REFERENSBREV LAVININSTRUKTÖRSUTBILDNING SVELAV 

Som den sökandes professionella referens ber vi dig att vara helt ärlig i din 
bedömning. Den bedömning som du gör av den sökande kommer inte att vara 
tillgänglig för sökanden om du inte uttryckligen ber om det. Vänligen svara endast på 

de frågor där du anser dig kunna göra en bra och objektiv bedömning av den 
sökande. Det är viktigt för både den sökande och SVELAV att du fyller i detta formulär 

och skickar det direkt till SVELAV snarast möjligt. 

 

Referensbrev skickas till: 

Lavinprognostjänsten/Svelav, Forskarens väg 5, 83140, Östersund eller till 
svelav@naturvardsverket.se 

 

Namn på sökande Datum 

 

Namn på Referens 

 

Referens är lavininstruktör sedan årtal 

Relation till sökande 

 

BESKRIV HUR VÄL DU KÄNNER TILL DEN SÖKANDES LAVINRELATERADE YRKESERFARENHET (ARBETSGIVARE, 
TJÄNST, LÄNGD, OMFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER) 

 

 

 

DELTAGANDE VID LAVINRÄDDNINGSÖVNINGAR (FYLL ENDAST I IFALL DU KAN BEKRÄFTA DELTAGANDE VID ÖVNING) 

  

  

UTVÄRDERING AV SÖKANDES LÄMPLIGHET SOM SVELAV LAVININSTRUKTÖR (Markera valt svarsalternativ) 

Den sökande har förmåga att planera och genomföra yrkesmässigt arbete i lavinterräng på ett säkert sätt och kunna 
anpassa arbetet till rådande förhållanden. 

 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

 

Den sökande har förmåga att leda en grupp i lavinterräng och att anpassa aktiviteterna till sin egen och gruppens 
förmåga och till de rådande förhållandena. 

 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

Den sökande har förmåga att kunna prioritera vilka teoretiska kunskaper som är viktiga för deltagarna på en 
lavinutbildning. 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

 



     

   

Naturvårdsverket och SLAO i samarbete 
Naturvårdsverket ansvarar för SVELAVS lavinutbildningar. 

SLAO bistår Naturvårdsverket/SVELAV med olika administrativa tjänster i anslutning till utbildningssystemet. 

 

Den sökande har förmåga att självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna 

värdera risker för laviner samt bedöma lavinfara.  Detta inkluderar att inhämta, tolka och använda observationer av 
direkta tecken på lavinfara, väder och  snötäcket. 

 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

 

 

Den sökande har förmåga att kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta riskreducerande 
åtgärder. Vidare har den sökande förståelse för hur en lavinräddning organiseras för att provisoriskt kunna leda en 

insats (med stöd av checklistor) och sedan yrkesmässigt överlämna det övergripande ansvaret när situationen så 
kräver 

 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

Anser du att den sökande är en lämplig blivande SVELAV lavininstruktör? 

Ja             Nej 

 

UTVÄRDERING AV SÖKANDES FÄRDIGHET PÅ VALT FÄRDSÄTT (SKIDOR, SNOWBOARD, SKOTER) 

Den sökande är Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt är i god kondition. 

Instämmer inte alls       1       2       3       4       5        instämmer helt 

 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


