
Velkommen til Friluftsliv, kultur- og 
naturveiledning ved Universitetet i Sørøst-
Norge, Campus Bø 

 

Viktig informasjon og utstyrsliste 

De første dagene går med til introduksjon til studiet, organisering av høstsemester, utdeling av 

fagplan, semesterplan og litteratur. 

Alle ferder, inklusiv forberedelser og etterarbeid er obligatorisk! 

Allerede i uke 35 reiser dere ut på første ferd. Ta dette med i planleggingen når du pakker sekk for å 

dra til Bø. Sjekk utstyrslista nederst på siden. Vi anbefaler også å bruke sommeren på å komme i god 

fysisk form. Husk at det er OBLIGATORISK oppmøte på første studiedag den 13/8. Første 

introduksjonsforelesingen til første ferd er tirsdag 14 aug. august og den er obligatorisk. 

Fredag 17. august er alle studentene samlet ved Uvdalstjønn, hvor vi tilbringer dagen med ”bli kjent” 

aktiviteter, svømmetest og en topptur til ”Gygrastolen”. Vi sykler til Uvdal, og du må altså ha med 

sykkel. Denne vil du få mye bruk for senere i semesteret både i undervisningssammenheng og privat. 

Dagen er obligatorisk. 

Krav om førstehjelpskurs 

Det er et krav at samtlige studenter skal ha fullført Røde Kors sitt førstehjelpskurs, eller tilsvarende 

(minst 15 timer), før de drar ut på egenferden knyttet til skog og fjell/vann og vassdrag. Studenter 

som kan dokumentere å ha fullført denne typen kurs innen to år tilbake vil få dette godkjent. Fra 

studiets side er det tilrettelagt og gjort avtale med Røde Kors lokalt slik at det er mulig å få tatt et 

slikt kurs i løpet av høsten. Dette vil koste inntil kr. 500,-. 

Ekstra utgifter 

Vi forsøker å bruke nærmiljøet i Bø så mye vi kan, og du er derfor avhengig av å kunne disponere 

sykkel. Det må likevel påregnes en del økonomiske utgifter i forbindelse med reising. Allerede nå vil 

vi også informere om kostnadene til vinterkurset på Haukelifjell. Vi bor da på Haukeliseter den første 



uken og dette vil koste omkring NOK 2000,-. Utover kostnader til pensumlitteratur må det også 

påregnes utgifter til kart og til utstyr som du ikke har fra før. 

Hvis du vil få et bilde-inntrykk av studiet kan du se bilder fra tidligere studieår på 

https://www.facebook.com/friluftslivusn/  

 

Utstyrsliste friluftsliv 
 
Utstyrlisten er en anbefaling fra studiets side og er laget for å unngå at studentene skaffer seg dyrt 
utstyr som ikke er hensiktsmessig og funksjonelt for bruk i undervisningen. Listen er ikke ment som 
en detaljert oversikt over alt våre studenter trenger. Vi har kun listet opp noen sentrale effekter som 
det er pålagt den enkelte student å skaffe selv og som regnes som personlig utstyr. Listen er laget 
etter tilbakemelding fra studenter som har gjort uheldige innkjøp før studiestart. Utstyr som stilles til 
disposisjon fra studiets side er noe fellesutstyr som: lavvoer, telt, presenninger, gryter, pulker, 
kanoer, kanotraller og båter. Nedenfor finner du en liste over det utstyret vi anser som personlig 
utstyr og som alle må ha: 

 
Kniv, øks og sag  
 
Padlevest  
Padlevest med oppdrift for tilstrekkelig antall kg. Gjerne i kraftig cordura + solid strammesystem..  

 
Padleåre  
Lengde: den bør nå deg til haken, gjerne Ainsworth c100. 
 
NB! Kompass 
360 graders Silva expedition 15 TDCL , med klinometer for måling av helninger i terrenget 

 
Søkestang  
Vi anbefaler ikke skistaver som kan skrues sammen til søkestang. Wire mellom leddene bør helst 
være plastovertrukket Wire. Søkestang kan kjøpes i sportsforretning i Bø 

 
Spade 
Vi anbefaler snøspaden ”Rottefella”, buet blad, solid skaft og holdbar. Hør om noen du kjenner har 
den liggende (produseres ikke mer) ellers vent med å kjøp og kjøp i lag i klassen samlet.  

 
Skiutstyr 
Fjellski med stålkanter, moderat spenn, noe innsving (for eksempel ulike Åsnes varianter – Nansen 
Amundsen, Ingstad ect.) og med solid rottefelle- eller kabelbinding. Staver med stor trinse. Vi 
anbefaler dessuten lærstøvler eller lave plaststøvler.  

 
Primus 
Primuser stilles ikke til disposisjon fra studiets side. Vi anbefaler primuser som kan brukes med 
flytende brennstoff, for eksempel MSR/XGK; Dragon Fly eller Whisper Lite. 

 
Ull 
Vi anbefaler våre studenter å bruke ull bekledning innerst mot kroppen, fra topp til tå. 
 

https://www.facebook.com/friluftslivusn/


Div. reperasjonsutstyr ect.  
Sysaker, duck tape, lappesaker og sykkelpumpe (til kanotraller ), teltplugger, «multi-tool» ect.  
 

(Studentene har gode erfaringer når det gjelder pris med fellesinnkjøp av ting som padleåre, 
kompass, søkestang og spade) 
 


