
UTSTYRSLISTE - HUNDEKJØRING

Riktig og godt utstyr er en forutsetning for at skoleåret på 69°Nord skal bli best mulig. Dette 
betyr ikke at du må ha det nyeste og dyreste utstyret! Det er ofte mye bra å finne på 
besteforeldrene sitt loft, i gjenbruksbutikken og på Finn.no. 

Dersom du er i tvil om du trenger å kjøpe nytt utstyr må du gjerne ta kontakt med oss på 
skolen. Skolen har gode avtaler med flere sportsbutikker i Tromsø, og det er mulig å 
gjennomføre fellesbestillinger slik at du får best mulig utstyr til best mulig pris. Det er ikke 
nødvendig å ha alt utstyret klart til skolestart, det viktigste er gode uteklær, sko, sovepose, 
liggeunderlag og sekk. I starten av skoleåret skal vi prate en del om utstyr og det blir arrangert 
tur til Tromsø med mulighet for innkjøp av det utstyret du mangler.

Klær og sko:

q 2 sett med ullundertøy, ullsokker og tykk ullgenser

q Vindtett/vanntett bukse og jakke (skallbekledning)

q Dunjakke eller Parkas

q Lue (vindtett) og hals/headover/buff (gjerne ull)

q Kjeledress til bruk i hundegården (kan lånes av skolen)

q Vindvotter med innervott i ull

q Vintersko til hundekjøring. Anbefaler: Høy Nesnalabb (3 nr. større enn til vanlig) med 
ullkartank inni. Neos Navigator fotposer utenpå det. Alternativt finnes det mange 
scootersko som kan fungerer.

q Fjellstøvler og gamasjer

Friluftsutstyr:
q Liggeunderlag (anbefaler med tanke på pris: Ajungilak Bamse el.l). Vinterstid kan 

oppblåsbart underlag være en fordel.
q Høst/vintersovepose (to poser inni hverandre kan gi varm vinterpose)
q Storsekk (70-100 liter) og dagstursekk (30-40 liter)
q Kniv/multiverktøy
q Kompass og kartmappe
q Matboks, turbestikk, kopp, tallerken og termoflaske
q Førstehjelpsutstyr
q Hodelykter:

q Liten: Anbefaler en med 3 x AAA batterier
q Hundekjørerlykt: minst 800 lumen og god batteritid eller ekstra batteri

q Snø-spade
q Skibriller/slalåmbriller og solbriller
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Skiutstyr: (dette kan du ta med etter høstferien)

q Fjellski (stålkanter sliper vi evt. ned litt for å ikke risikere å skade hundene)

q Fjellskisko, staver med gode trinser og feller (istedenfor skismøring - anbefaler kortfeller)

Hundeutstyr:

q Trekkbelte (som du skal ha på, når hunden trekker deg)

q Leieband med strikk + skrukarabinkrok (til å feste leiebåndet i trekkbeltet)

Må ha:

q Dyne og pute. To sett med laken, dynetrekk og putetrekk.

q Kluter og håndklær

q Litt "sivile" klær

Kjekt å ha:

q Toalettsaker

q Treningstøy (ute/inne) og innesko til aktivitet i gymsal

q Tøfler/innesko

q Skrivesaker, kamera/videokamera, egen PC/nettbrett

q Brodder (det er ofte glatt rundt skolen og i hundegården)

q Stor bag som erstatter storsekken på tur når vi drar pulk eller kjører slede.

Det er greit å kjøpe brukt! Husk at mor, far, besteforeldre kan ha mye bra utstyr liggenes. Besøk 

gjerne Fretex eller søk på finn.no evt facebooksiden vår for kjøp/salg. Vi jobber også med å få 

til et samarbeid for leie, slik at dere har mulighet til å leie fjellski/ randonné eller split board mens 

dere er her. Det gir vi mer info om etterhvert. 
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