
Utstyrsliste Havfiske & undervannsjakt 
 
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 
• Varm flyte/fiske kjeledress 
• 2 sett med ullundertøy, ullsokker og gjerne ullboxere/ull BH 
• Tykk ullgenser/fleece 
• Lue (vindtett) og ullhals/fleecehals 
• Vindvotter med innervott (ull) og evt. hansker/pulshansker 
• Fjellstøvler 
• Varme sko/støvler til å ha i båt (Anbefaler Sorel/Kamik) 
• Gamasjer 

 
Friluftsutstyr: 

• Liggeunderlag (Anbefaler med tanke på pris: Ajungilak Bamse el.l.) 
• Høst/vintersovepose (to poser inni hverandre kan gi varm vinterpose) 
• Storsekk (70-100 liter) og dagstursekk (30-40 liter) 
• Kompass og kartmappe 
• Kniv/fiskekniv 
• Ståltermos (1liter) 
• Matboks, turbestikk, kopp og tallerken 
• Førstehjelpsutstyr 
• Hodelykt 
• Solbriller 

 
Fiskeutstyr: 

• Havfiskestang m/snelle og snøre 
• Div. sluker, gummi lures etc.  
• Fiskeutstyr du ellers ønsker å ta med deg 

 
Frivannsliv/fridykking: 

• Våtdrakt minimum 6,5 mm tykk (med hette) 
• Hansker og våtsokker 
• Blybelte 
• Svømmeføtter, dykkermaske og snorkel 
• Harpun m/strikk 
• Dykker kniv 
• Bøye (overflate plattform) 

 
Må ha i tillegg: 

• Dyne og pute, og 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 

 
	


