Utstyrsliste for naturguidestudiet 60 stp - 2018/2019
Utstyr du behøver ila året
Primus og kokekar
Sender/mottaker (skredsøker)
Søkestang/sondestang
Snøspade
Sovepose

Speilkompass med klinometer

Førstehjelpssett
Ski og skistaver
Fjellskistøvler
Kart og vanntett kartmappe.
(Evt GPS som tilleggsutrutning)

Kniv/repsett/multitool
Diverse personlig turutrustning
Anbefalt utstyr til egenturer og
erfaringsinnhenting gjennom
året.
Telt til 1-3 personer
Pulk med dragbelte (Stivt drag
eller taudrag som vi lager selv)

Kommentar
Skal du kjøpe ny, må du ha bensinbrenner som kan
brukes hele året, altså som fungerer om vinteren. Vi
anbefaler eksempelvis bensinbrennere fra MSR med
tilhørende repkit.
Anbefaler at du har en 3 antenners sender/mottaker.
Lengde minimum 240 cm
Anbefaler at du har en solid spade, gjerne med T – grep i
skaftet og IKKE av plast i spadebladet.
Til bruk i telt både høst og vinter i nord norsk klima og
vær.
Sjekk at kompasset er laget for den nordlige halvkule og
har bratthetsmåler (klinometer).
Med personlig utstyr for turer i Norge
Fjellski med stålkant. Har du feller er det fint.
Må være store nok til kalde vinterdager.
De ulike kartene blir vi enige om underveis ut i fra hvor
turene går. Anbefaler en GPS som enkelt kan brukes også
med hansker på.
Til å fikse alt mulig med ute på tur
Vandrestøvler/sko, vann og vindtette klær, ullklær,
liggeunderlag, hodelykt, ryggsekk, vanntette pakkposer,
termos, vindtette votter etc.
Kommentar
Vi stiller med telt til fellesturer, men det er fint om det
fins noen telt i klassen som kan brukes til å dra på egne
læringsturer mellom samlingene.
Paris – brett eller fjellpulken fungerer topp. Kan kjøpes
eller lånes brukt.

*Ta kontakt med oss på UIT dersom du har spørsmål. Du behøver ikke alt utstyret til
studiestart, og noe kan kjøpes/lånes brukt underveis, men det vil bli en overnattingstur
allerede på samling 2 i høstsemesteret.
*Vi har en utstyrsavtale for våre studenter på Piteraq – tinder og banditter i
Oslo/Sandvika. Her kan man bestille sammen underveis i studiet, og alle studentene får
rabatter på kjøp av utstyr her. Rabattprisene varierer ut i fra produkter. Mer info ved
studiestart. http://www.piteraq.no/

