
Ud i naturen tilbud fra LOF MARIAGERFJORD-REBILD 

Kursus i Friluftsfærdigheder. 
Hvad er godt at vide, når du skal på friluftstur? 
 

Tag på dette weekendkursus og du får svar på nedenstående samt dine spørgsmål. 

 
• Hvordan skal jeg klæde mig på?? 

• Hvor og hvordan skal jeg overnatte? 

• Hvilken sovepose skal jeg vælge, og hvilket udstyr skal jeg have med? 

• Hvilken rygsæk skal jeg bruge, hvad skal i den og hvordan skal den pakkes? 

• Mad på turen. Hvordan skal jeg varme det og med hvad? 

• Hvordan laver jeg bål i regnvejr? 

• Hvad med kort og kompas – kontra GPS og hvilke App er gode? 

• Muligheder for ture i DK og Norden? 

• Hvordan opfører jeg mig i naturen og hvor må jeg være? 

• Hvad med førstehjælp? 

 

Du vil i denne weekend få inspiration og blive klogere på ovenstående og… 

 

o Du vil komme til, at afprøve forskellige overnatningsformer såsom telt/lavvu/bivuak/tarps og 

hængekøje. Hvad passer til dit behov? 

o Vi vil på weekenden se og prøve kort og kompas. GPS er fantastisk, men går elektronikken i stykker 

er papir kortet uundværligt. 

o Vi prøver forskelligt mad og udstyr af. Vi skal jo have noget at spise  

o Du får udleveret eksempel på pakkelist til en tur i DK eller på fjeldet i Norge. 

o Gennemgang af nogle af Europas vandreture.  

o Du får mulighed for, at prøve kræfter med træklatring i et 15 m højt bøgetræ.  

o En lille vandretur med kort og kompas i den smukke natur ved Naturskolen tæt på Mariagerfjord.  

o Weekenden vil være fyldt med sparring og erfaringsdeling med dine medkursister.  

 

Underviser: 

Søren Rasmussen:  

Klatreinstruktør, kajakinstruktør og friluftsnørd samt turguide. Har rejst med rygsæk i 39 lande. 

 

Bjarne Platz:  

Friluftsvejleder har arbejdet med friluftsliv i ind og udland i 25 år. Ejer af teambuildingsfirmaet ”TeamPlatz” 

derudover klatre-, kano og førstehjælpsinstruktør, coach og mentaltræner. 

 

Praktisk info  

Adresse: 

Mariagerfjord Naturskole, Lånhusvejen 8, 9500 Hobro 

Tidspunkt:  

Lørdag d. 29. maj kl. 10.00 – søndag d. 30. maj kl. 12.00. 

Overnatning: 

Du bestemmer, om du vil sove i Lavvu, bivuak, tarps eller indenfor på naturskolen. 

Forplejning: 

Frokost til lørdag medbringes. Ønsker du en øl eller et glas rødvin lørdag aften medbringes dette også selv. 

Resten af forplejning er inkluderet i kurset. 

 

En pakkeliste sendes til dig 14 dage før kursusstart. 
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