Izpopolnjevanje v zimskih razmerah v Koči v Grohotu pod
Raduho
Med 12. in 13. marcem 2016 je v Koči v Grohotu pod Raduho
potekalo licenčno izpopolnjevanje PZS v organizaciji MDO PD
Koroške, ki sva se ga udeležila tudi midva s Tonetom. Hriboviti
svet nad Solčavo naju je sprejel v popolni zimski preobleki in
že vožnja do kmetije Bukovnik, od koder sva pot nadaljevala
do Koče v Grohotu, je bila svojevrstna snežna tura. V hribih so
zimske razmere, kljub pomladnemu pridihu, ki ga je v dolini
vsak dan bolj čutiti. Od kmetije sva pot nadaljevala s
pretežkima nahrbtnikoma, kočo pa, ob občasnem vdiranju v
snežno podlago, dosegla po slabi uri hoje.
Program izpopolnjevanja je bil raznolik in pester. V
teoretičnem delu smo ponovili tehniko izdelave in gibanja ob
vrvni ograji v snegu, poslušali predavanje mlade zdravnice o
omrzlinah in podhladitvi ter preprečevanju njihovega nastanka
ter prvi pomoči če do njih pride, utrdili znanje o pripravi na turo
in o orientaciji na snežni turi, ter poslušali predavanje vodje
izpopolnjevanja o uporabi mobilnega telefona v gorah. V
praktičnem delu smo se predvsem privajali na mraz, saj je
jutro postreglo z nič kaj prijetnim vetrom, ki je s seboj nosil
precejšnje količine snežnih kristalov, ki so grizli lica. Od koče
se zaradi znatne nevarnosti snežnih plazov nismo kaj dosti
oddaljevali, gibanje pa je praktično onemogočala meter in pol
debela snežna odeja z zgornjima dvema tretjinama
nepredelanega snega, v katerega smo se ob neprevidnih
korakih vdirali globoko čez kolena. Vadili smo na treh
deloviščih; na prvem iskanje zasutega z žolno, na drugem
prerez snežne odeje, na tretjem pa izdelavo sidrišč v snegu.
Po zaključku izpopolnjevanja sva se s Tonetom, ob občasnem
vdiranju v snežno podlago, podala na pot do kmetije Bukovnik,
kjer naju je čakal rahlo poledenel avto, od tam pa nadaljevala
pot domov.
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