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Vinter I, skog og fjell  

 

 

 

Kurset inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), og består av seksten obligatoriske 

dager. To av dagene er lagt opp som et skileiklederkurs. Fem av dagene foregår på tur i 

vinterskogen, med fire feltovernattinger ute. Ni av dagene foregår på tur i vinterfjellet 

(Haukelifjell), med fire overnattinger på hytte og fire overnattinger ute. I tillegg består kurset 

av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I tilknytning til 

den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære, 

kameratredning, turplanlegging, sikkerhet, ernæring og førstehjelp, samt natur- og 

kulturlære. 

 

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell er kvalifisert til å veilede og guide ulike grupper i 

vinterskogen og i moderat krevende høyfjellsterreng om vinteren, samt holde enkle 

innføringskurs i skredlære.  

 

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp) 

på det første året ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette 

studiet av følgende emner: 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I (7,5 stp), 1451 

Friluftslivspedagogikk (15 stp), 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), samt et valgemne på 7,5 stp. 
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Vinter II, fjell og vidde  

 

 

 

Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp), og består av åtte obligatoriske 

dager. To dager veivalgskurs, to dagers kamerat og organisert redningskurs. Fem av dagene 

foregår på Haukelifjell i svært værutsatte områder med fire overnattinger i teltleir. I tillegg 

består kurset av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I 

tilknytning til den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære, 

kameratredning, organisert redning, sikkerhet, samt natur- og kulturlære. 

 

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde utdanner og gir kompetanse til å veilede og guide 

ulike grupper i moderat til krevende høyfjellsterreng, herunder toppturer, samt holde 

grunnkurs i skredlære. 

 

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde bygger videre på «Friluftslivsveileder – Vinter I, 

skog og fjell». Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp) på det andre 

studieåret ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette 

studieåret av følgende emner: 1460 Pedagogikk, veiledning og ledelse (15 stp), 1461 Kultur, 

samfunn og forvaltning II (10 stp), ett valgemne på høsten (7,5 stp), samt ett valgemne på 

våren (7,5 stp). 
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Vinter, ekspedisjonstil  

 

 

 

Kurset inngår i emnet 1465 Vinter II, ekspedisjonsstil (10 stp), og består av en skitur med 

pulk over fjorten dager, med tretten feltovernattinger, i vinterfjellet. I tillegg består kurset av 

en dag med repetisjon av kameratredning i forbindelse med skred, samt forelesninger om 

turplanlegging og gruppedynamikk. Studentene legger selv et omfattende arbeid i å velge 

område for turen, planlegge utstyr og mat, egentrening og turplanlegging. Kurset har 

gjennom årene blitt avholdt i områder som: Svalbard, Sarek, Sylane, Blåfjella-Skjækerfjella, 

Jotunheimen og Hardangervidda. 

 

Friluftslivsveileder – Vinter, ekspedisjonsstil er utdannet til å virke som 

ledere/veiledere/guider på krevende vinterturer med pulk i skog og fjellområder i 

Skandinavia.  

  

Friluftslivsveileder – Vinter, ekspedisjonsstil bygger videre på «Friluftslivsveileder vinter II, 

fjell og vidde», eller tilsvarende. Kurset inngår i emnet 1465 Vinter II, ekspedisjonsstil (10 

stp) på det tredje året ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består 

dette studiet av følgende emner: 1572 Friluftsliv og ulykkeshåndtering (20 stp), 1271 

Forskningsteori og metode med bacheloroppgave (15 stp), ett valgemne på høsten (7,5 stp), 

samt ett valgemne på våren (7,5 stp). 
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