
UTSTYRSLISTE - SKI OG SEIL
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. Alle 
linjene har handledager 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.  Vi har 
flytevest og flytedrakt til alle. Nedenfor er en liste over det du vil trenge i løpet av året.

Klær og sko

q Vindtett/vanntett jakke og bukse. Kan brukes både på sjøen og på fjellet. Anbefaler 
skallbekledning til fjellet (pustende og ikke for varm på vei opp). Må ha plass til varme 
plagg under. På sjøen kan evt ytterklær være fôret.

q 2 sett med ullundertøy, ullsokker og gjerne ullboxere/ull BH (varm selv om våt/svett).

q Tykk ullgenser/fleece evt. dunjakke/primaloft (gjerne komprimerbar)

q Tykk ullbukse eller primaloft/dun bukse/shorts kan være kjekt på vinterturene.

q Lue (vindtett) og ullhals/fleecehals.

q Vindvotter med varm innervott (gjerne tykk ull) og evt. tykke hansker.

q Varme vinterstøvler/sko til bruk i båt m/plass til ullsåler og tykke ullsokker, bør tåle minus 30-
50 grader (F.eks Sorel, Kamik eller Baffin).

q Sko/støvler til bruk i båten høst/vår (gjerne seilerstøvler, men de fleste sko/støvler som tåler 
vann vil fungere)

q Fjellsko til turer i marka og på fjellet

q Gamasjer hvis du har (evt bukse med god snølås/innebygd gamasj), kjekt på enkelte turer.

q Fotposer hvis du har, fôret med plass til randonee innersko inni (kjekt på enkelte turer).

q Dunjakke, for å holde deg god og varm.

Friluftsutstyr

q Liggeunderlag (varmt nok til vinterbruk: R-verdi på minst 4.5, evt to underlag vinter). Liten 
sitteplate til toppturer (eller liggeunderlag som pakker lite/lett). 

q Høst/vintersovepose (tynn pose inni tykkere kan gi varm vinterpose)

q Stor bag eller sekk (70-100 liter). Storsekk er praktisk på enkelte turer men bag er mest 
praktisk i seilbåten.
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q Dagstursekk (30-45 liter, gjerne med feste for ski/brett og hjelm)

q Multiverktøy/Kniv (hvis du har)

q Kompass og kartmappe

q Ståltermos (gjerne 1 liter)

q Matboks, turbestikk, kopp og tallerken

q Førstehjelpsutstyr

q Hodelykt (liten til seilbåt/teltliv, gjerne stor (1000 lumen eller mer) til skikjøring kveld/mørketid)

q Skibriller og solbriller

Skiutstyr

q Telemark/randonné/split board med skifeller eller snowboard og truger. Teleskopstaver (de 

som kjører snowboard bør også ha staver). Du trenger ikke mer enn ett par ski eller brett.

q Fjellski/langrennsski (hvis du vil, kjekt å ha på fritida)

q Skredsøker, snøspade og søkestang

q Hjelm (obligatorisk på tur med skolen)

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 Kamera/videokamera 

q Egen PC/nettbrett

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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