
UTSTYRSLISTE - NORDKALOTTEN
Riktig og godt utstyr er en forutsetning for at skoleåret på 69°Nord skal bli best mulig. 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. Erfaringsmessig er det lurt å ha 
mest mulig av utstyret klart til skolestart, men det viktigste er gode uteklær, sko, sovepose, 
liggeunderlag og sekk. Nedenfor er en liste over det du vil trenge i løpet av året.

Klær og sko

q Vindtett/vanntett jakke og bukse

q 2 sett med ullundertøy (devold/aclima)

q Ulltruse/ull BH

q Tykk ullgenser/fleece

q Lue (vindtett) og ullhals/headover

q 3 par tykke ullsokker

q Vindvotter med innervott (ull) og hansker/pulshansker (ull)

q Fjellstøvler- høye er en fordel (crispi kongsvoll eller alfa)

Friluftsutstyr

q Liggeunderlag (Anbefaler med tanke på pris: Ajungilak Bamse el.l)

q Høst/vintersovepose (to poser inni hverandre kan gi varm vinterpose)

q Storsekk - minimum 90 liter (Bergans alpinist er alternative for dame og herre)

q Vanntette pakkposer (seatosummit, 65l og 20l)

q Dagstursekk (30-40 liter)

q Kniv

q Liten tursag (eagles)

q Kompass (silva) og kartmappe (ortlieb)

q Ståltermos (1liter, Hammerplast) 

q Matboks, turbestikk, kopp og tallerken

q Førstehjelpsutstyr

q Hodelykt (petzl)

q Jaktvåpen/hagle (dersom du har jegerprøven og vil jakte)

q Fiskeutstyr (haspelstang til ferskvann+ sluker og spinnere)

Viktig beskjed - Vi hjelper dere med kjøp av vinterutstyr!
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Vinterutstyr:  

q Fjellski med kortfeller (Åsnes eller fisher)

q Staver med god trinse

q Dunjakke

q Snøspade og søkestang

q Fotposer til vinterbruk (forsvarets)                

q Kartanker og sennasåler til fotposer og skisko

q Primaloft/ullbukse til å ha i leir 

q Gamasjer

q Pulkpose fjellpulken 155

q Vintersovepose (Isbjørnsovepose -Jan Mayen med 70 cm glidelås)

q Skibriller og solbriller

Må ha:

q Dyne og pute. 

q 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

q Kamera/videokamera

q Egen PC/nettbrett

q Multiverktøy

q Kikkert

q Brodder (det er ofte glatt rundt skolen)

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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