
Utstyrsliste Friluftsliv 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: 

• Vindtett/vanntett jakke og bukse 
• 2 sett med ullundertøy + ullsokker og ulltruse/ull BH 
• Tykk ullgenser/fleece 
• Lue (vindtett) og ullhals/headover 
• 3 par tykke ullsokker 
• Vindvotter med innervott (ull) og hansker/pulshansker (ull) 
• Fjellstøvler 
• Gamasjer 
• Fotposer til vinterbruk (f.eks forsvarets/nordic grip) 

 
Friluftsutstyr: 

• Liggeunderlag (Anbefaler med tanke på pris: Ajungilak Bamse el.l) 
• Høst/vintersovepose (to poser inni hverandre kan gi varm vinterpose) 
• Storsekk - minimum 90 liter 
• Dagstursekk (30-40 liter) 
• Kniv 
• Kompass og kartmappe 
• Ståltermos (1liter) 
• Matboks, turbestikk, kopp og tallerken 
• Førstehjelpsutstyr 
• Hodelykt 
• Skibriller og solbriller 
• Jaktvåpen/hagle (dersom du har jegerprøven og vil jakte) 
• Fiskeutstyr 

 
Skiutstyr: 

• Fjellski, staver med god trinse, feller 
• Snøspade og søkestang  

 
Må ha: 

• Dyne og pute. To sett med laken, dynetrekk og putetrekk. 
• Kluter og håndklær 
• Litt "sivile" klær 

 
Kjekt å ha: 

• Toalettsaker 
• Treningstøy (ute/inne) og innesko til aktivitet i gymsal. 
• Tøfler/innesko 
• Skrivesaker 
• Kamera/videokamera 
• Egen PC/nettbrett 
• Multiverktøy 
• Kikkert 
• Brodder (det er ofte glatt rundt skolen) 

 
Det er greit å kjøpe brukt! Besøk gjerne Fretex eller søk på Finn.no	


