
Utstyrsliste til bruk i hesteundervisning

- Ridehjelm
- Annet sikkerhetsutstyr hvis du har og ønsker å bruke, f.eks ryggbeskytter.
- Varme sko som holder føttene varm på vinteren.
- Støvler eller høye sko som kan brukes i fjøs og gjørme (det kan være veldig vått på beitene på 

høsten)
- Klær:

- Ta med klær som kan bli skitne og som du ikke trenger på skolen. Vi henger igjen klærne vi 
bruker på linja oppe på gården, så dere trenger egne klær der. (Hvis dere har f.eks en god 
vindtett/vannavvisende jakke eller ulltøy dere ønsker å bruke på annet opplegg på skolen, 
som tur eller valgfag, er det greit å ta det med hjem. Men vi skal holde minibussen og 
rommene hårfri, så hovedregelen er at klærne ligger igjen)

- Ta med ullklær til å ha under ytterklærne. Evt fleecejakke. Ullstrømpebukse og ulltrøye er 
supert.

- Mange spør om ridebukse. Noen bruker det, andre ikke. Vi rir ikke lange turer (annet enn på 
spesielle klasseturer) og det fungerer med andre bukser enn ridebukse. Det viktigste er at 
dere har noe dere holder varmen i og som holder vind og vann ute.

- Mange bruker en varmekjeledress på vinteren. De dekker de fleste behov når det er kaldt…
- Votter, hansker, lue, skjerf/buff, ullsokker og annet du trenger for å holde varmen.
- Liggeunderlag
- Sovepose (helårspose er nok, vi vil ikke overnatte ute på den aller kaldeste tida, med mindre 

dere selv ønsker det)

- Ta gjerne også med (hvis du har):
- Talerken/matboks, bestikk og kopp til å spise/drikke av når vi er på overnattingstur (kan 

kjøpes på kontoret på skolen)
- Hodelykt

- Ski/brett
- En uke i januar skal hele skolen til Oppdal og leke oss i skibakken eller i langrennsløypene. 

(Dette høres kanskje ikke topp ut for alle på hestelinja, men jeg lover at det blir helt supert :) 
Der trenger dere enten slalomski/randoneeski/telemarkski eller snowboard eller langrennsski. 
Hvis dere ikke har eller kan låne hjemmefra, kan dere snakke med meg iløpet av høsten, så 
skal vi fikse noe. Skolen har noe (men internasjonale studenter får førstevalget)

Mye av utstyret er fullt mulig å kjøpe når du kommer på skolen, i Molde eller Kristiansund eller på 
finn.no. Dere kan også hente ting hjemme i feriene, som høstferien. 

Husk å sjekke den generelle pakkelista fra skolen. 

http://finn.no

