
Bushcraft og vildmarksteknikker 

27/2-1/3 2015

En intensiv introduktion til bushcraft og vildmarksliv i Jyllands fotte skov- og 
hedelandskab. Lær at lav ild, holde dig varm og orienteret. Kurset er hardtest og learning 
by doing. Øvelserne bliver udført i felten – midt i noget af Danmarks fotteste og vildeste 
natur.

Fredag

Lejren er en primitiv lejr midt i de store hedeplantager, med kronhjorte og ulve i nabolaget.

* Afhentning Skanderborg Station kl. 16.00

* Kursusstart i Vrads kl. 17.00

* Navigationsteknikker – kort, kompas og alternative metoder

* Etablering af primitiv lejrplads

* Natnavigation og mikronavigation

Lørdag

Lejren er en shelterplads på kanten af søhøjlandets bøgeskove og søer på den ene side, og 
de udstrakte hede på den anden side. 

* Rebredningsteknikker, træksystemer og knob

* Rebbroer og krydsning af strømmende vand 

* Grillet ørred

Søndag

* Ild – friktionsild, ildstål m.m.

* Sporing og adfærd i naturen

* Afslutning kl. 11.00

* Mulighed for kørsel til Skanderborg Station

Instruktøren: Lars Nyhuus Henriksen har boet et år i vildmarken. Han er kanoinstruktør, 
jæger, mountain leader, klatreinstruktør m.v.

Telefon: 86811552/28590900
Mail: ursusoutdoor@gmail.com

Kursusbevis: Ja

mailto:ursusoutdoor@gmail.com


Pris, betaling og vilkår:

Pris inkl. forplejning. Der arrangeres fælleskørsel. Personligt grej skal pakkes i rygsæk, så 
der kan vandres i et mindre omfang.

Pris: 400,-

Betaling til reg 7176 konto 0001027714. Ved tilmelding oplyses kursus og navn.

Vær opmærksom på, at du først er endeligt tilmeldt, når du har betalt kursusgebyret.

Afmelding skal ske skriftligt med oplysning af kursus og navn. Ved afmelding senere end 2 
uger før kursusstart betales hele kursusprisen. Såfremt du bliver forhindret, er du 
naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. 

Hvis der ikke er plads på et kursus, giver vi dig besked med det samme. Når kurset udbydes
igen, vil du automatisk blive kontaktet af os og tilbudt plads. Ved for få tilmeldinger 
forbeholder vi os ret til at udskyde eller afyse kurset. 

Vi har erhvervsansvarforsikring som dækker vores handlinger. Vær opmærksom på, at det
er din egen ulykkes- og fritidsforsikring der dækker dine handlinger. Vi instruerer dig i at 
gøre tingene sikkert. Vi kan således også afyse delelementer, hvis der opstår umiddelbart 
ugunstige eller direkte farlige forhold.

Pakkeliste:

Obligatorisk:
___ jakke, bukser og støvler i god kvalitet 
___ feece eller uldtrøje 
___ sokker 
___ uldbacalava eller halsrør 
___ hue og vanter 
___ rygsæk 
___ sovepose god tresæsonners i kombination med lagenpose og langt undertøj 
       eller vintersovepose 
___ varmt liggeunderlag 
___ kniv 
___ toiletgrej 
___ medicin og sygesikring
___ håndklæde og badetøj 
___ evt. pakket i vandtætte poser

Valgfrit:
___ kompas 
___ langt undertøj 
___ skiftesko 

Hvis du har særlige hensyn som er nødvendige at vide, så kontakt mig (sygdom, mad, 
andet). 


