SUUSAMATKALE

Talvine mets, puhas karge õhk tekitavad suusatajas reipa, meeldiva elamuse. Väiksemad veekogud on jääkaane all. Soodest- rabadest pääseb üle. Talimatk nõuab enam teadmisi ja oskusi kui suvine matk. Alustagem mõõdukalt!
Matk on grupi, s.o. meeskonna üritus. Minimaalseim grupp on 2 inimest. Ohutum ja otstarbekain on suurem grupp - kuni 15 osalejat.
Talvematka kavandamist alustagem varakult, s.o. sügisel, sest ega lumi taevasse jää. Paar aktiivset ja oskuslikku tegutsejat moodustavad matkagrupi tuumiku. Nemad mõtlevad Soovitav oleks vältida ilma sildadeta jõgede või suuremate kraavide ületamist.
Täpsustamist vajavad kasutatavad pidepunktid (ööbimiskohad, kauplused, söögikohad, muuseumid jne.) ning tuleks hankida teavet    nende      lahtioleku     aegadest,      kontaktisikutest, telefoninumbritest jne. Kõiges olulises tuleb eelnevalt kokku leppida. Matka alg- ja lapp-punkti määravad oluliselt transport võimalused - näit. raudteejaam. Buss ei pruugi kogu gruppi koos varustusega peale võtta.
Matka aeg sõltub lume olukorrast. Eestis sobivaim ajavahemik on veebruar- märts. Kevadel on lumel koorik ning läbivajumine on väiksem ja päevad on pikemad. Plaanitud ööbimiskohale tuleb jõuda piisavalt vara (valgel ajal).
Matka ettevalmistamiseks ja varustuse kontrollimiseks on vaja ettevalmistusperioodil teha 1 kuni 2 päevaseid lähimatku. 
Suusad ja suusatamine Suusamatkadel sobib peamiselt klassikaline suusatamistehnika, sest uisustiili harrastamiseks lihtsalt pole piisavalt võimalusi. Varem sissesõidetud suusaradadel on sobivad tavalised murdmaasuusad ning suusavarustus. Kui grupp peab raja ise sisse ajama, siis oleks tarvis tugevamaid (laiusega 6 ... 9 cm) suuski ja alumiiniumkeppe, mille rõngad on suurema läbimõõdu ning tihedama põimikuga. Õigeks suusa pikkuseks peetakse kehakaalu (kg) vastav arv cm + 130 cm. Laiemad suusad võivad olla 5... 15 cm lühemad, nendega on pehmes lumes hõlpsam pöördeid sooritada. Normaalpikkusega kepid ulatuvad põrandalt õlanukini. Puusuusad on edukalt kasutatavad alla Oº temperatuuril. Sulailma ja värske lume puhul on plastiksuuskadel olulised eelised. Plastikute puhul on põhiprobleemiks hea pidamise saavutamine. Põhimõtteliselt määritakse pidamiseks suusa keskosa (40 kuni 70 cm kanna tagant ettepoole) esmalt kruntmäärdega ja selle peale üks või rohkem kihte soojema ilma määrdeid.
Matkasuusasaabas on sobiv valida paar numbrit tavakingast suurem. Sissekandmata (ka väga kuivanud) nahksaabaste jala järgi venitamiseks on otstarbekas jalatsi pealsed sooja veega läbi leotada ja kohe seejärel jalas lasta ära kuivada. Selleks protseduuriks panna jalga üks lisapaar villaseid sokke. Kuivad saapad kohe sisse määrida. Pealisnaha teeb meeldivalt pehmeks kastoorõliga määrimine. 
Suusasidemetest jäävad tavalised lõkssidemed sügavas lumes rajaajamisel nõrgaks. Paremad on saaparandi haardega või trossisidemed. Esimeste puhul tuleks kasutada tallakaitseplekke. Trossisidemete puhul saapa ranti pole vaja ja saab kasutada ka matka- või hüppesaapaid. 
Saapakatteid on vaja kanda saabaste peal vältimaks saabaste märgumist ja sellega ära hoida jalgade külmumist. Katteid saab valmistada ka ise telgiriidest või tugevast kunstmaterjalist. Kõige lihtsamad on kotikujulised ja sedavõrd suured, et saapaga jala saab sisse panna. Ööbimiskohtades peaks leidma võimalused jalatsite, sokkide, saapakatete, kinnaste jms. kuivatamiseks. 
Matkaja varustus Ülerõivasteks sobivad tuulekindlast materjalist kapuutsiga tuulepluus ja püksid, villane kampsun ja suusamüts. Pealmistel kinnastel (tugevast riidest labak, töökinnas) on otstarbekas pikendada randmeosa, siis ei saa lumi tungida kinda ja varruka vahele. Sisemine kinnas võib olla tavaline villane labak, väljas töötamiseks sõrmikud. Vahetult jala peale sobivad puuvillased sokid, siis villased ja kõige peale kunstmaterjalist - siis kuluvad villased sokid kõige vähem. Magamiskott tuleb valida sõltuvalt ööbimistingimustest. Kaasa võtta ainult see, milleta kuidagi ei saa. Iga matkaja kannab oma varustust ise ja ka osa grupivarustusest. 
Matkagrupi varustusse kuuluvad telgid (keerukamatel matkadel ka telgiahi), saag, kirves, 1õkkeinventar, keedunõud, priimus või gaasipliit, taskulamp, küünlad, kaardid ja kompassid, remondikomplekt ja suusamäärded, toiduained ja matkaapteek.
Varustuse jaotamisel grupiliikmete vahel arvestatakse grupiliikmete võimeid ning eripära (sugu, vanus, kaal, sportlik vorm, ülesanded grupis jne.). 
Matkapäev algab suurema valge ajavaru saamiseks võimalikult vara. Liikumise tsükkel on 30-45 min. pluss puhkus 10-15 min. Puhkepeatuseks sobib võimalikult tuulevaikne ja meeldivate vaadetega paik (kus on ka "metsapeatuse" võimalus). Tugeva tuulega teha lühemad peatused kuid sagedamini. Lõunapeatuseks leida tuulevaiksem koht metsas.
Tee keetmiseks võib mõnest toorest kuuseoksast alusele teha kuivadest kuuseokstest 1õke. Joodava vee puudumisel võib sulatada puhast lund.
Ohutuse tagamiseks tuleks vältida riskantseid olukordi. Eriti tähelepanelik tuleb olla kraavide ja jõgede ületamisel. Jää võib olla lume all talve jooksul kaldast lahti sulanud ja jääIe minnes tekib oht läbi vajuda. Külma ja tugeva tuule puhul jälgida üksteise nägusid. Matkagrupis võiks olla vähemalt üks inimene, kes oskaks anda esmaabi.
Head libisemist!


