
Friluftsliv sjø 

VELKOMMEN TIL FRILUFTSLIV SJØ
Gratulerer med skoleplass på linjen Friluftsliv Sjø!
Vi - linjelærere John Kristian Hausken og Gunnar Eide - startet opp linjen i 2006. Friluftsliv Sjø er 
og har vært en av skolens mest populære linjer.  Linjen har siden oppstart vært fullbooket med 
20 meget fornøyde elever. Vi tror populariteten skyldes linjens mange og varierte aktiviteter 
knyttet til sjø, samt en utrolig fin linjetur til Kroatia`s skjærgård med krystallklart hav. 
 

Aktiviteter på linjen er:

• Velg mellom windsurfing eller dykkekurs  
(PADI Open Water) i Kroatia

• 4 dagers seiltur mellom øyer i Kroatias fantastiske  
skjærgård

• Vannsport (vannski/wakeboard/tube/airchair)
• Fisking (stang- og garnfiske)
• Båtførerkurs (tilbud til dem som ikke har dette)
• Strømfiske (i samarbeid med Karmøy Jeger- og  

Fiskeforening)
• Bølgesurfing
• Seiling (2-Krona)

• Curling
• Kiting snø
• Ski/snowboard  
• Kajakk/kano
• Lage og fly egenproduserte drager
• Besøke lakseoppdrett
• Tur og øvelser med Redningsskøyta 

Og mye mer



Linjeturer:
Vi drar til Bol på øya Brac i Kroatia. Her bor vi 
like ved Adriaterhavets mest kjente strand 
Zlatni Rat. Her kan du velge mellom kurs i 
windsurfing eller dykking. Andre aktiviteter 
er bading, sykling, beachvolley og mye mer. 
Nytt for denne turen skoleåret 2020/2021 er 
4-dagers øyloffing med seilbåter i Kroatias 
fantastiske skjærgård.
På vinteren har vi en tur til Røldal/Haukeli med 
fokus på kiting, slalåm og snowboard.

Nødvendig utstyr på linjen:
Ikke store krav til utstyr på linjen. Vi har noen 
våtdrakter på skolen - men anbefaler sterkt at 
du skaffer egen våtdrakt (koster ca kr 2000,-) 
Det en må ha av utstyr er: Sykkel, sykkelhjelm, 
sovepose, liggeunderlag, fjellsko, støvler, 
regntøy, våtsko/våthansker, flytevest og 
fiskestang for sjø. 

Annet:
I en friluftsgruppe som Friluftsliv Sjø vil du
 oppleve et sterkt og nært fellesskap. 
Opplevelser, samarbeid og en humørfull tone 
bidrar til dette.

Linjelærere - litt om oss:                                       
Gunnar:
Stortrives på skolen og 
som lærer på Friluftsliv 
Sjø. Jeg er en gutt på 51 år, 
gift og har 2 voksne barn. 
Idrettsutdannelse (master-
grad i kroppsøving/idrett). 
Aktiv på fritiden - hvor 
mine hovedinteresser er 
snowboard, dykking, film 
og allsidig friluftsliv. Elsker 
jobben min, er kreativ, er 
på godfot med elevene og 
har en stor porsjon humor!

John Kristian:
Jeg stortrives som 
folkehøgskolelærer og ikke minst som lærer på             
Friluftsliv Sjø og Multisport. Jeg er 61 år,  gift og har tre 
voksne barn. Jeg er utdannet lærer med fag som idrett, 
religion, media og spesialpedagogikk i fagkretsen. På  
fritiden er jeg aktiv med ulike sport -og 
friluftslivsaktiviteter som golf, windsurfing, volleyball og 
ski og snowboard om vinteren.

Kontaktinfo/spørsmål:
Ta kontakt med linjelærer Gunnar på telefon 
94802006 eller gunnar.eide@karmoy.fhs.no eller 
John Kristian på telefon 95201434 eller john.
kristian.hausken@karmoy.fhs.no

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN:

Opplevde fantastiske undervannseventyr 
i Kroatia og andre eventyr som 
bølgesurfing, fiske, curling, vannsport 
og mye mer. Alltid rå stemning i 
minibussen enten det innebar P1 eller 
karaoke for full hals. Gunnar og John 
Kristian - herlige lærere!!!

Sofie Sandvig

First of all: Wow, for et år!! Vi ankom 
Karmøy FHS og Friluftsliv Sjø med litt 
diffuse forventninger om hva året kom 
til å bringe, og disse forventningene ble 
jaggu meg sprengt (til de grader også)!

Kristin Mjelde og Vemund Fjeld


