«Camp Nybusjøen»

Info:
Camp Nybusjøen er Hamar Naturskoles ubetjente leirsted. Stedet har kanoer og
flere ferdige opplegg knyttet opp til friluftslivsaktiviteter. Lærere og foreldre må selv
ta ansvar for oppleggene og gjennomføringen. Kanoer, årer, vester, bålpanner,
økser, sager, kniver, lavvoer osv. vil være tilgjengelig for leietakerne. Nøkler og
ekstra utstyr hentes ut ved Naturskolen sine kontorlokaler i Aluveien 42 på Hamar
Lavvoer:
Det er tre lavvoer som står oppe hele tiden (ikke vinter). Til sammen er det ca plass
til 27 elever i disse lavvoene (11, 8 og 8 personer). Hvis dere trenger flere lavvoer
kan dette lånes av Naturskolen (Vi har seks 8 mannslavvoer og fire 2-3 manns telt).
Lavvoer som lånes skal hentes og leveres sammen med nøkkel på Hamar
Sæterhuset:
Det er tre rom inne på sætra, et lagerrom med utstyr, et kjøkken og et
oppholdsrom/soverom til seks personer. Dette huset må ryddes ved avreise
Kanoer, vester og årer.
Kanoene ligger låst ved sjøen, samme nøkkelknipe som til hytta. Årene og vestene
finner dere i uthuset nordøst for hytta. Det er kanoer, vester og årer til 28 personer.
Snu kanoene rundt og lås med vaier og hengelås etter bruk. Vester henges til tørk i
uthuset.
PS! Det er påbudt med flytevest!! Ingen kanopadling uten voksne til stede.
Padling forbudt ved demningen
Bål og grilling.
Det er etablerte tre bålplasser på sletta foran hytta og en nede ved elva. Husk
bålregler og skogbrannfare, bruk grillkull om du er i tvil. Det er grillrister til å legge
over bålene. I hytta er det også 4 bålpanner som kan brukes til matlaging.
Dere må selv sage og kløyve ved. Det ligger tømmer som er felt og kvistet i den lille
gapahuken på området og i uthuset. Sag og øks til kløyving finner dere i hytta.
Doer
Det er to utedoer der. Dere må selv ha med dopapir og evt. våtservietter. Husk å
etterlate doene slik dere selv ønsker å finne dem.

Vann.
Dere må ha med drikkevann. Evt er det kanner til drikkevann i hytta, slik at dere kan
hente vann ved hyttefeltet på St. Olav. (Se kart)
Aktiviteter.
Det er mulighet for ulike friluftslivaktiviteter på Nybusjøen. Det er beskrivelse av
aktivitetene og utstyret dere trenger til gjennomføring.
Følgende aktiviteter er tilrettelagt:
 Kanopadling (bare padling rundt på sjøen eller kanoorientering, kart ligger i
utstyrsrom i hytta)
 Natursti (Merket rundløype, oppgaveark ligger i utstyrsrom)
 Spikking (Klassesett med 30 kniver)
 Tur til bukkhølkoia. Ca 30 min hver vei (merket sti + kart i kasse)
 Hesteskokasting og stylter
 Fisking (må ha med egen fiskestang)
Søppel.
Søppel kastes i containeren ved bommen på Gåsbu. (Se kart)
Sauemøkk.
Det står noen raker og spader som dere kan ta bort sauemøkk med. Sauemøkken
legges bak utedoen
Bom.
Det er en bom på Gåsbu som alle må kjøre igjennom. Her må dere betale for å
kjøre igjennom.
Utstyrsliste – fellesutstyr:
o Fyrstikker
o Toalettpapir
o Vann. Står kanner i hytta som fylles på St.Olav (se kart)
o Grillkull ved skogbrannfare + tennvæske
Ved avreise:
o Rydde og se over lavvo.
o Rydde, plukke søppel og ordne leirplassen.
o Rydde inn utstyr og aktiviteter.
o Rydde kanoer på plass, strekke vaier og låse.
o Henge opp flytevester og rydde årer inn i uthuset
o Rydde og sortere i utstyrsrommet.
o Rydde og koste/evt vaske hytta og doene.
o Ta med søppel til containeren ved bommen på Gåsbu.
o Melde evt skader og mangler til Naturskolen v/Nils Henning: 913 97 976

Lavvo
Sette opp lavvo:
o Finn en rett og fin plass til lavvoen.
o Lukk igjen åpningen.
o Legg duken flatt ned på bakken, slik at en danner en sirkel. Fest duken i
bakken med fem plugger rundt.
o Sett sammen stanga, - fem deler. Tykk del skal være ned.
o Topphatten kan settes på før midtstanga reises eller med en lang pinne etter
at lavvoen er oppe.
o Kryp inn under duken med stanga. Du finner frem til midten av duken, der
sitter det en “kopp” som toppen av stangen skal plasseres i. Løft opp duken
med stanga. Er lavvoen strammet for mye med pluggene, vil det bli for stramt
for stanga. Flytt da pluggene litt inn.
o Pluggene du har festet duken med holder igjen slik at det blir et spenn i
duken. Dette sørger for at stangen ikke tipper over. Slå ned pluggene slik at
duken er stram og rund, man må som regel flytte plugger flere runder for å få
lavvoen perfekt.
o Fest resten av pluggene og bardunene. Det er viktig at lavvoen strammes
godt. Det blir mindre blafring i vinden og vann preller lettere av.
Innredning/å leve i lavvo:
o Det er vanlig å ligge i vifteform dersom lavvoen er stor nok fra midtstang til
lavvoduken.
o Hold orden i sakene dine! Det du ikke skal bruke mer putter du tilbake i
sekken/bagen.
o Bruk søppelpose til søppel.
o Ikke krabb over andres klær/liggeunderlag/sovepose med møkkete/bløte klær.
o Vent med å legge ut soveposen til du skal legge deg.
o Unngå å ha bager/sekker etc mot lavvoduken dersom det regner.
o Legg hodelykta på et lurt sted, så du har den klar når det blir mørkt.
o Det er forbudt med åpen flamme i lavvoene.
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