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Laivluksus 101 
 

 

 

Hold deg …  

 

Mett 

Varm 

Hydrert 

 Og frisk 

  

På selv den kaldeste og våteste laiv! 

 

Av Marius Riis 
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Innledning  

 
Er det noe jeg har lært av flere år med laiving i forskjellig vær, 

temperatur og settinger, er det at det praktiske rundt planlegging og 

gjennomføring har mye å si for å gi en god opplevelse. Holder man seg 

mett, varm, tørr, hydrert og «tømt», kan man fokusere på spillet og 

moroa. I tillegg kan man raskere vende (fungerende) tilbake til livet etter 

laiven fordi man ikke er fullstendig utslitt og/eller syk etter å ha 

«mishandlet» kropp og sjel i dagevis.  

Det finnes mange forskjellige 

typer laiv. Langt ifra alle utspiller seg 

utendørs i skog og mark. Mine 

erfaringer handler stort sett om 

fantasylaiver utendørs, der man sover 

i telt, hytte eller andre mindre 

komfortable losjeringer. Det er 

derfor sterkere fokus i dette 

kompendiet på typisk 

«Middelalder/Fantasy-setting». Flere 

av tipsene kan selvfølgelig brukes til 

andre typer laiv.  

 Kapittelet om mat fokuserer mest på det jeg kaller for «selvkost», 

altså at man hovedsakelig tar ansvar for mat til seg selv og eventuelt 

andre i en mindre gruppe. Dette er rett og slett fordi mine erfaringer 

baserer seg på selvkost. Det finnes andre som er bedre på organisering av 

mat for større grupper. Dog nevner jeg litt om hva man må tenke på ved 

fellesmåltider også, både for deg selv og for kokken og arrangørenes del.  

I dette heftet vil jeg si litt om alle disse tingene, komme med tips 

og ikke mist gi deg noen lister og oppskrifter som vil gjøre opplevelsen 

bedre.  

  

Holder man seg 
mett, varm, tørr, 

hydrert og «tømt», 
kan man fokusere 

på spillet og 
moroa. 
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Mine egne erfaringer 

Erfaring kommer ikke av seg selv. Du må prøve og feile for å 

finne ut hva som plasser akkurat deg best. Dette heftet vil ta for seg mine 

egne erfaringer. Jeg gir altså ikke noe fasit som vil gjelde for alle personer, 

på alle laiver eller i alle situasjoner.   

Da jeg dro på laiv som fjortenåring reiste jeg med en ryggsekk 

med sovepose, Polarbrød og litt pålegg. Skotøyet var ikke så inlaiv, så jeg 

hadde trukket joggeskoene med stoff (noe som er en skikkelig dårlig ide 

om det er vått). Ullundertøy fantes ikke i klesskapet mitt på den tiden.  

Det ble en kald opplevelse, lite søvn, lite vann, muggent 

Polarbrød jeg ikke gadd å spise og jeg fikk mageknip fordi jeg ikke likte å 

gjøre mitt fornødne i en grop dekket med en planke.  

Men det var jo gøy også. Jeg ville ikke gå glipp av noe av moroa, 

så jeg satt våken mesteparten av natten og ventet på SISen som aldri kom 

(de hadde lagt seg for lenge siden). Og slik fortsatte det i noen år. Jeg 

orket stort sett bare en eller to laiver i året fordi det var en enorm 

påkjenning på kropp og sjel. Jeg var utslitt, kald, syk og utsultet etter å ha 

gitt kroppen min altfor lite av det den trenger. 

I dag er det annerledes. Jeg er uthvilt, varm, tørr, og mett. Maten 

er god og lett tilgjengelig, slik at jeg kan spise ofte for å holde 

energinivået oppe. Rent vann står alltid fremme slik at jeg drikker når jeg 

kan. Soveplassen er behagelig, tørr og varm, og jeg legger meg når 

kroppen sier at den trenger søvn. Med det kan jeg stå opp til vanlig tid, 

komme lett inn i rollen og fokusere på å skape godt spill for meg og mine 

medspillere. Det var først da jeg ikke «led» under dårlige kår, at jeg 

begynte å få de aller beste rolleopplevelsene på laiv.   
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Mat 

«Uten mat og drikke …» 

En god og mett laiver har energi til å ha det gøy. Mat på laiv 

burde være energirik, holdbar, smakfull og enkel å få i seg. Ingen vil gå 

glipp av moroa fordi man kutter grønnsaker til fellesmåltidet eller fordi 

man ikke kan forlate bålet. Da lønner det seg å være godt forberedt.  

Som nevnt innledningsvis 

deler jeg matopplegg opp i to 

konsepter; «selvkost» og 

«fellesmåltider».  

Selvkost betyr i denne 

sammenheng at man tar helt eller 

delvis ansvar for sin egen mat. 

Kanskje sammen med en venn eller 

to i grupperingen.  

«Fellesmåltider» er opplegg der enten grupperingen lager felles 

måltider, det finnes et vertshus styrt av kokker eller at arrangørene selv 

står for måltider til alle spillerne.  

Jeg vil prøve å belyse litt forskjellige alternativer til mat, og 

forsøke å huske at ikke alle har god råd og stor plass i bilen til å ta med 

seg masse praktiske ting.   

  

Ingen vil gå glipp 
av moroa fordi man 
kutter grønnsaker 
til fellesmåltidet 

eller fordi man ikke 
kan forlate bålet. 
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Fellesmåltid eller selvkost 

Fellesmåltid 

En klar fordel med fellesmåltid kontra selvkost er at du slipper å 

planlegge selv. Du slipper også å bruke tid på å lage maten i forkant eller 

underveis. Det er også meget sosialt, og åpner for mye spill rundt 

matbordet. 

Skal du delta på et fellesopplegg, må du i forkant sørge for at det 

blir servert nok mat, at du tåler/liker maten og at 

arrangørene/matansvarlige serverer maten til planlagte tider. Ingenting er 

så kjedelig som å enten gå glipp av fellesmåltidet eller å bli sittende og 

sulte mens man venter på at maten skal bli ferdig. Enda verre er det om 

maten er dårlig. Mat på laiv lages gjerne under krevende hygieniske 

forhold, og om ikke kokkene er erfarne med dette kan man ende opp 

med utrygg mat. Kokkene på laiv er oftest erfarne og meget dyktige på 

både smak, hygiene og næringsinnhold. Men ta det alltid til vurdering.  

Send gjerne spørsmål til arrangørene i god tid i forkant der du forhører 

deg om kokkenes erfaring, hygieneforhold på laivstedet og om hva som 

blir servert og når.  

Mange laiver har også planlagt spill og stemning rundt 

fellesmåltidene. Det er til og med laiver der maten er en stor del av det 

hele. Da vil det selvfølgelig være naturlig å bli med på fellesopplegget. 

Men pass alltid på de overnevnte tingene slik at du får en god opplevelse.  

Vurderingen om å ta med seg selv eller benytte seg av 

fellesmåltidene, har selvfølgelig også med hvor mye du har mulighet til å 

pakke med deg og oppbevare i leiren/soveplassen underveis. Vurder 

dette nøye når du skal på laiv. Tenk på hva som er viktig for deg. Skal du 

ordne for deg selv, skal jeg forsøke å komme med noen gode tips.  
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Selvkost  

Selvkost vil kreve mer planlegging i forkant av laiven. Men med 

en solid plan og noen gode tips, kan du spise både godt, ofte og trygt i 

mange dager på laiv uten at det hverken koster for mye eller tar mye plass 

i oppakningen.  

Personlig liker jeg å spise i relativ fred og ro. Jeg liker å ha 

kontroll på min egen mat, når jeg spiser den og hva jeg spiser til enhver 

tid. For meg er selvkost å foretrekke i de fleste anledninger, og jeg har 

samlet en god del ideer og triks som jeg gjerne vil dele.  

 Selvkost kan også være sosialt. Gjør man ting riktig, kan man 

fortsatt forberede maten sammen med andre, og spise i fellesskap.   

 

Masse godt fra matkassen 
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Matforberedelser 

Når man forbereder mat til seg selv kan det være lurt å lage deler 

av maten i forkant og fryse det ned. Ikke bare slipper du å stresse med 

matlaging i dagene før du skal på laiv; frossen mat holder seg ofte et par 

dager utenfor kjøleskapet og virker i tillegg som kjøleelementer for annen 

mat og drikke du måtte velge å ta med.  

Selv liker jeg å ha med meg en god haug med frosne, energirike 

rundstykker, hjemmelaget grovbrød og en eller to «blokker» med frossen 

suppe, stuing, gryterett eller lignende. Har du ikke tid eller mulighet til å 

middag i forkant, er frysetørkede middager fra sports- eller turbutikker et 

bra alternativ. Slike koster i underkant av hundre kroner, og er et 

fullverdig måltid for en person.  

Det går også helt fint å koke noen egg i forkant. Men husk at 

disse må oppbevares kaldt og burde spises i løpet av et par dager. Kokte 

egg som har ligget for varmt kan være bakteriefeller.   

For å holde ting inlaiv og redusere avfall, kan du investere i noen 

små Norgesglass. Kan kjøpes på IKEA, Jysk eller andre butikk som 

selger slik nips. Dagen før laiven pakker du ut pålegg og smågodt fra 

originalemballasjen og putter det egnede glass.   
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Utstyr 

Til maten foreslår jeg en inlaiv matkasse til å oppbevare mat og 

utstyr. Dette forutsetter at du har litt plass i transporten. Om du har lite 

plass pakker du alt i ryggsekken og kjøper deg en striesekk til å gjemme 

ryggsekken i under spill.  

Ha alltid med deg en dyp tallerken eller skål, skarp kniv, inlaiv 

bestikk i tre eller stål og en inlaiv kopp. Det er lurt å ha koppen hengende 

i beltet slik at du alltid har mulighet til å ta deg noe drikke når det er 

tilgjengelig.  

Jeg har også med meg tre små flasker i tasken eller sekken. En 

med salt, en med pepper og en med tørket paprika. Fint til å sette litt 

ekstra smak, eller til og med bruke som byttemiddel.  

I matkassen 

burde du også ha 

håndsprit, litt tørkerull, 

en liten flaske Zalo og 

noen stoffstykker til å 

tørke av med. Har du 

tilgang på gammelt 

reststoff, er et godt tips 

å rive opp dette i små 

engangskluter som kan 

brennes på grill eller 

bålet etter bruk.  

 

NB! Bruk aldri håndsprit på ting du skal spise av eller med. Det 

kan være skadelig. Men suppler alltid håndvask med håndsprit. 

 

  

 

Striesekk, Dyp tallerken, Skål, Skarp kniv, 

Bestikk, Kopp, Tørkerull, Oppvaskmiddel, 

Oppvaskkost, Stoffstykker, Krydder (salt, pepper, 

paprika og oregano). 
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Matinnkjøp 

Lager du noen middag og rundstykker i forkant er du allerede 

godt skikket, men vi trenger mer mat.  

Om du har mulighet, kjøp et brød på vei til laiven. Da har du 

ferskt brød til et par dager. Velg bort Polarbrød. Min er erfaring er at de 

mugner fort. Grovbrød eller grove knekkebrød er billig, sunt, fiberrikt og 

holder seg meget godt så lenge de oppbevares tørt. Det finnes i tillegg et 

rikt utvalg av begge deler. Husk knekkebrød er ikke veldig rikt på energi, 

det kompenser gjerne ved å ha på godt med pålegg. Grovt brød og grove 

rundstykker er uansett å anbefale over alt annet.  

Som pålegg ville jeg valgt ting som holder seg godt utenfor 

kjøleskap og samtidig gir masse energi. Syltetøy, sjokoladepålegg, 

peanøttsmør, leverpostei, ost som er pakket i kitt og speket kjøtt. 

Oppbevar dette sammen med den frosne maten så holder det seg enda 

bedre.  

En annen idé er å lage seg nistepakke til første dagen. La noen 

wraps eller gode sandwicher av grovbrød dagen før avreise. Da har du ett 

måltid mindre å tenke på som du kan spise etter å ha rigget, båret og gjort 

klart til laivstart. Nyt en sandwich med egg og bacon under inbriefmøtet, 

så starter du laiven mett og fornøyd. Til dette foreslår jeg å pakke inn i 

ubleket matpapir som kan brennes på bål eller grill.  

En annen favoritt som jeg aldri drar uten, er frysetørkede 

middager. Slike får man kjøpt på sportsbutikker. Man tilsetter bare 

kokende vann for å få et ferdig måltid. Forutsetningen her er at du har 

tilgang på kokende vann, enten med et stormkjøkken/gassbluss, fra 

vertshuset eller en bålpanne/grill. Kjøper man norske merker er det god 

smak og de er laget for å gi masse energi og holder seg i årevis. Disse 

kommer også i vegetariske alternativer.  

Pass hele tiden på å holde denne posen ut av syne for andre 

spillere, da den er ganske «off». Når maten er klar kan denne helles over i 

en passende spisebolle og spises med inlaiv bestikk.  
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Smågodt 

Det er godt å unne seg noe som gir energi og kos. 

Sjokoladebiter, kjeks, nøtter, nøtteblandinger, tørket frukt, frukt og 

grønnsaker gir både kos og energi. Også her er det fint å tenke 

oppbevaring og emballasje. Putt nøtter og tørket frukt i et lite glass, pakk 

sjokolade og kjeks i ubleket matpapir og lag små poser til frukt og grønt. 

Har du råd kan du ta med litt ekstra og dele med andre. 

For å unngå avfall kan du gjøre dette i forkant og putte det hele i 

matkassa. I «offkassen» din kan du også ta med deg noen proteinbarer 

for rask og god energi om du er sulten, men ikke har tid til å spise. 

 

 

 

 

  

 

Sjokoladebiter, Nøtter, Tørket frukt, Krydderskrin. 

I krydderskrinet er det salt, pepper, paprika og oregano 
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Drikke  

Man kommer langt på rent vann. Sørg for å ha med en egen 

plastdunk, gjerne en myk og sammenleggbar dunk som ikke tar mye plass 

i bagasjen. Slike kan kjøpes på Biltema. Lag gjerne et enkelt trekk av stoff 

eller strie. Fyll plastdunken med rent drikkevann før laivstart og sett den 

på et tilgjengelig sted ved sengeplassen. Hvis du i tillegg har en glassflaske 

med vippekork som du kan fylle opp og sette fremme er det enda enklere 

å forsyne seg med vann når du er i leiren.  

Selv har jeg begynt å ta med meg eplejuice som jeg fyller over på 

glassflaske før jeg drar på laiv. Da har du noe mer smaksrikt enn vann, og 

som kanskje kan fungere som «eplecider» inlaiv. Skal du være litt råflott 

kan du ta med sjokolademelk. Sørg for å kjøpe et merke som er 

ultrapasteurisert; da holder den seg fint utenfor kjøleskapet. I tillegg kan 

det også varmes til deilig kakao hvis det er tilgang på oppvarming. Husk 

hele tiden på emballasje. Det meste av drikke kan fylles over på 

glassflasker.  

Har du lite med plass i transporten kan du ta med deg litt 

ublandet saft. Denne kan du blande på stedet såfremt det er tilgang på 

drikkevann. Sjekk opp med laivens regler i forkant, da saft og juice ofte 

er «liksomsprit». Eksempelvis kan eplejuice være «cider», og rød saft 

«vin». Da kan det vært lurt å velge andre typer juice og saft, for å slippe at 

rollen din går konstant «børst» gjennom laiven.  

Det viktigste med drikke er at det er lett tilgjengelig, og at du 

drikker nok. Vann er alltid beste alternativ.  

Fyll gjerne en halvannenlitersflaske med vann og frys den ned. 

Da har du et kjøleelement, samtidig som du etter hvert får kaldt vann.  

Oppsummert: Plastdunk, Vann, Juice, Sjokolademelk, Saft 
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Oppvarming av mat og vann 

Tilgang på varmtvann må avklares med arrangørene på forhånd. 

Selv om vertshuset har vannkoker eller kjele, er det ikke sikkert de har 

anledning til at spillere kan komme inn på kjøkkenet for å hente 

varmtvann. Det kan være av hygieniske og/eller praktiske årsaker. Det å 

fyre opp et bål utelukkende for å varme vann tar også ganske mye tid. 

Mer enn man tror i forkant. Sjekk evt. om det finnes felles bålplasser, og 

ta i så fall med en kjele som kan stå på bål (sotkjele).  

Selv har jeg et stormkjøkken gjemt bort under feltsengen. Det 

kan varme opp både vann og middag i løpet av noen minutter, og du har 

ikke et bål å passe på i etterkant.  

Etter at du er ferdig med å varme opp maten er det enkelt å legge 

det over på en tallerken, ta det med seg og spise mat i fellesskap med 

andre.  

Husk på sikkerhetsregler ved bruk av gassbluss eller 

stormkjøkken. Det skal alltid være god lufting og klaring til brennbare 

gjenstander. Har du mulighet og lov av arrangør, kan man rigge til dette 

utenfor. Pakk stormkjøkkenet inn i noen steiner slik at det ikke ser offlaiv 

ut.  
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Matoppbevaring og avfallshåndtering  

Tenk alltid avfallshåndtering når du planlegger. Mindre avfall er 

bra for naturen og det forenkler arrangørenes jobb i etterkant av laiven. 

Bruk gjenbrukbare glasskrukker slik som små Norgesglass til pålegg og 

godterier. Pakk mat inn i papir som kan brennes på bål eller i grillen og 

bruk en «fettfelle» for matavfallet.  

En fettfelle lages ved å grave et hull og ta vare på jorden man har 

gravd vekk. Matavfall kastes i hullet, og når laiven er over graves hullet 

igjen. Det er ikke nødvendig å grave en fettfelle per spiller, så forhør deg 

med de andre rundt leiren din. Pass også på at det er tillatt å grave i 

naturen på det området laiven avholdes!   

Hvis du har plass i transporten anbefaler jeg å lage en enkel, 

billig og inlaiv oppbevaringskasse til mat og spiseutstyr. Da kan du legge 

alt sammen med eventuell frossen mat slik at det holder seg kaldt så 

lenge som mulig. Jeg kommer med forslag i kapittelet «Pakking og 

oppbevaring». 

Ha en liten stoffpose eller striesekk til ditt eget avfall. Tenkt at 

om du tar fullt ansvar for deg og ditt avfall, forenkler det arrangørenes 

jobb.  

Til sist vil jeg også si: Unngå plastposer. Dette er dårlig for 

naturen, dårlig å transportere ting i og det er så lett at plast kommer til 

syne for andre spillere. Plastpose er off, og hører ikke hjemme på 

fantasylaiv.   

Oppsummert: Glasskrukker, Ubleket matpapir, Matkasse, Stoffposer 
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Menyforslag  

Her følger et enkelt menyforslag for selvkost til et arrangement 

som typisk varer fra torsdag kveld til søndag morgen.  

 

Dag 1 

Kvelds 

 

Nistepakke. Hjemmelagde sandwicher eller wraps. 

Dag 2 

Frokost 

 

Lunsj 

 

Middag 

 

 

Kvelds 

 

Brød med egg og annet pålegg. Juice.  

 

Rundstykker med egg og annet pålegg. Frukt og grønt. 

 

Varme suppe eller gryte som er laget i forkant. Frukt og 

grønt. Juice, saft eller vann. 

 

Brød eller knekkebrød med pålegg. Drikk vann. 

Dag 3 

Frokost 

 

Lunsj 

 

Middag 

 

Kvelds 

 

Brødskiver med kokt egg og annet pålegg. Juice. 

 

Rundstykker med egg og annet pålegg. Litt frukt og grønt.  

 

Frysetørket middag. Frukt og grønt. Juice. 

 

Brød eller knekkebrød med pålegg. Drikk vann. 

Dag 4 

Frokost  

 

Spis opp rester av det du måtte ha. Viktig med en god 

frokost, så orker du å rigge ned og hjelpe andre.   
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Hygiene 

«Puss, puss, så får du et suss … Kanskje?» 

Hygiene er en viktig del av det å være ute i skog og mark 

sammen med mange andre mennesker. Du har ikke bare ansvaret for deg 

selv, men også alle andre rundt deg.  

Det viktigste av alt er 

håndhygiene. Vask alltid hendene 

skikkelig etter toalettbesøk. Bruk såpe 

og vann, skrubb skikkelig og avslutt 

med håndsprit. Det samme gjelder når 

du skal spise. Vask alltid hendene 

skikkelig. Husk; håndsprit er et 

supplement til håndvask, ikke en del 

av den.  

Vask spiseverktøy etter bruk. 

Gjør du det med en gang slipper du å måtte «jukse» dagen etterpå når 

tallerkenen er full av inntørkede matrester.  

Med en tinnbalje, varmtvann fra stormkjøkken/gassbluss, litt 

Zalo og en liten vaskekost får du vasket opp skikkelig og unngår 

bakterier.  

Tannpuss burde også være en del av din daglige rutine, både 

morgen og kveld. Ikke bare for din egen del, men også for dine 

medlaivere du har tette dialoger med etter morgenkaffen. Tannpuss er 

kanskje ikke så veldig «inlaiv» i de fleste settinger, men man kan pusse i 

teltet eller snike seg diskret ut i skogen på kvelden.  

  

Du har ikke bare 

ansvaret for deg 

selv, men også alle 

andre rundt deg. 
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Soveplassen 

«Sov i ro, og god natt …» 

Soveplassen er stedet jeg bruker tid på å planlegge for å få 

behagelig. Det å sove varmt og mykt, betyr stort sett også å sove godt. 

Og med god søvn kommer man lettere i gang, holder seg friskere og 

koser seg mer med spillet.  

Soveplassen kan være flere 

steder. I eget telt, et fellestelt eller 

kanskje en krok inne på et soverom 

på en hytte. Til og med under en tarp 

ute i skogen. Jeg har laget meg en 

bærbar soveplass som passer til det 

meste.  

Jeg forsøker å få soveplassen 

til å se inlaiv ut, slik at man kan ha 

spill i og rundt senga om det er 

ønskelig. Men godt gjemt under 

ullpledd og kapper finnes det moderne hjelpemidler som er nødvendig 

for en behagelig natt. Med noen enkle grep kan man skjule disse tingene 

for andre og samtidig ha alt man måtte trenge innenfor rekkevidde.  

Det er noen ting jeg mener man aldri burde dra uten, uansett om 

man sover inne på fellesrom eller i telt; en god sovepose, sovelue og tørre 

sokker. Har du råd og plass lønner det seg også å ha et sett med rent 

undertøy i 100 % ull som man bruker kun til soving. Legg det igjen i 

soveposen når du står opp. Hvis det er kaldt er det viktig å beskytte 

hodet og føttene, ettersom det er der varmen «lekker» mest. Hvis du er 

kald, lønner det seg å sove med ullundertøy, ullsokker og lue.  

Hvis man har plass i transporten er en feltseng både praktisk og 

behagelig. En feltseng trenger ikke koste mye. Jeg kjøpte min på Biltema, 

og den har jeg hatt i mange, mange år. Husk bare at feltsengen kan bli 

veldig kald under, så det lønner seg å ha et isolerende liggeunderlag.  

Det er noen ting 
jeg mener man 
aldri burde dra 

uten, uansett om 
man sover inne på 

fellesrom eller i 
telt. 
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Hvis man i tillegg har et stort pledd eller en ullkappe kan man 

legge dette over feltsengen om dagen for å skjule soveposen. Under 

feltsengen har man da ha en hemmelig plass til å sette «offkassen», 

vanndunk og andre artikler du ikke vil ha fremme.   

I kapittelet 

«Pakking og 

oppbevaring» kan 

du lese mer om 

hvordan man lett 

kan pakke alt dette 

sammen til en fin, 

bærbar soveplass.  

 

 

  

 

Alt på et lite sted 
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Pakking og oppbevaring 

«Hvordan får jeg plass til alt dette da?!» 

Her har jeg noen tips og 

triks for pakking og oppbevaring 

av tingene dine. Nok en gang er 

planlegging viktig. Jeg har lært meg 

at om ting er lett tilgjengelig, 

slipper man rot og man bruker 

mindre tid på å lete etter ting 

underveis.  

Maten er det også viktig å 

ha tilgjengelig, slik at man raskt 

kan få i seg de måltidene man 

måtte trenge.  

 Pakking beror litt på hva man har av transportmuligheter. Det er 

vanskelig å lage en fasit for alle situasjoner, men jeg tror du skal få noen 

ideer her som gjør at du får med deg det du trenger samtidig som du ikke 

er avhengig av egen bil med henger og takboks.   

Jeg har lært meg at 
om ting er lett 

tilgjengelig, slipper 
man rot og man 

bruker mindre tid 
på å lete etter ting 

underveis. 
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Matkassen 

Dette er en av mine 

favoritter, og den er henvist til 

flere ganger allerede. Kjøp en 

plastkasse eller en isoporkasse 

av ønsket størrelse, en 

striesekk og limpistol (kan 

lånes).  

Klipp opp striesekken 

slik at du har biter som passer 

til alle kantene av plastkassen, 

inkludert lokket, ekskludert bunnen.  

Nå har du en vanntett og solid kasse der du kan oppbevare mat 

og spiseverktøy!  

 

 

 

  

 

Slik ser min egen matkasse ut. 

 

Matkassen kan også brukes som et praktisk bord der du 

kan ha en vannflaske, lykt, skrivesaker og andre ting som 

kan stå fremme. 
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Offkassen 

Kjøp en mindre plastkasse med lokk, gjerne en som passer under 

feltsengen. Den trenger ikke være så stor, slik at den er lett å gjemme 

bort. Det viktigste er at den er vanntett. Slike finner man på Biltema, 

Jysk, Europris, Jula o.l.  

I denne kan du ha medisiner, hygieneartikler, undertøy, såpe, 

mobiltelefon, power-bank, bilnøkler, proteinbarer, en liten LED lykt, 

fyrstikker og andre små offlaivartikler.  

Tegn på «offrunen» til det aktuelle laivuniverse, og gjem den bort 

under feltsengen eller i ryggsekken.   

 

  

 

Medisiner, Hygieneartikler, Undertøy, Mobiltelefon, Power-bank, 

Bilnøkler, Proteinbarer, LED lykt, Fyrstikker, Sysett, 

Håndsprit, Såpe 
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Sovebylten™ 

Legg ut kappen og/eller teppet på gulvet, legg på alt som hører 

til soveplassen. Jeg pleier også å legge inn «soveklærne» mine, da jeg vil 

ha dette liggende i soveposen når jeg ikke sover i den. Du kan til og med 

få plass til kostymet ditt.  

 

 

Feltseng, Sovepose, Sverd, Liggeunderlag, Vanndunk, Kappe, 

Teppe, Kostyme 

 

 

Rull det hele sammen og fest det med beltet og/eller et tau.  

Denne er inlaiv, lett å bære med seg og uten noe unødvendig 

emballasje. 
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Ryggsekken og andre praktiske artikler 

Man kommer trolig ikke bort fra å måtte ha med seg en liten 

ryggsekk også, selv om alt er pakket i matkassen og Sovebylten™.  

Ryggsekken kan fint være helt «off», 

og du kan stue den under feltsenga 

eller putte en striesekk med 

«offrunen» på før spillstart.  

 I ryggsekken kan du pakke 

gaffateip, striesekk, kostymet, 

rollerekvisita, offkassen, 

stormkjøkken/gassbluss, lampeolje, 

oljelampe, papirer og andre ting som 

ikke passer andre steder. 

 Selv har jeg fått tak i en 

ganske fin sekk av ekte skinn som jeg fant på loppemarked. Den får jeg 

plass til det meste i, og kan også brukes inlaiv.  

Hvis det er fuktig vær lønner det seg å ta med godt med 

avispapir. Krøller du dette sammen og putter det i skoene eller støvlene 

før du legger deg vil det trekke til seg masse fuktighet. Når morgenen 

kommer kan du slenge papiret på bålet.  

Man bør alltid pakke med en rull gaffateip og en ekstra striesekk 

til å gjemme bort vanndunk, søppel eller klær i.  

Jeg anbefaler også å kjøpe en skikkelig oljelampe. Slike er lette å 

ha med seg, gir mye lys og er forholdvis trygge å bruke, også på 

sommeren. I tillegg er det et mer inlaiv alternativ til en LED lykt. Bruk 

morgenritualet til å fylle på oljen så har du lys når kvelden kommer. Aldri 

forlat oljelampen tent, og merk den gjerne med noe som gjør at du 

identifiserer den som din egen.  

 

 
Hvis det er fuktig 
vær lønner det seg 
å ta med godt med 

avispapir. 
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Som tidligere nevnt kan det lønne seg å investere i et 

stormkjøkken eller gassbluss. Spesielt om du vil ta ansvaret for å varme 

din egen mat uten å være avhengig av bål og gryter. I tillegg gir dette rask 

tilgang på varmtvann til kaffe, te og vaskevann.  

Om man bor i telt kan man kjøpe et tinnfat eller en tinnbøtte 

som kan brukes til vaskevann og vann for sikkerhet til eventuell bålplass.  

 

 

  

 

Kostyme, Stormkjøkken, Gaffateip, Oljelampe, Lampeolje,  

Striesekk, Vaskefat, Avispapir 
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Underveis 

«Du får ikke mer moro enn du lager selv!» 

Selv om man gjør gode 

forberedelser i forkant er det også 

viktig å ta vare på seg selv og andre 

underveis. Mye av dette er lett å si, men 

vanskelig å gjennomføre. Vær bevisst 

på deg selv og egen helse og velvære, så 

havner ikke praktiske hinder i veien for 

laivopplevelsen din.  

Tenk også på arrangørene og 

andre folk rundt deg. Om du selv tar ansvar for deg selv, din helse, 

trygget, velvære og mat, vil du lette jobben for arrangørene.  

 

De 7 Bud 

1. Spis måltidene dine og drikk masse væske.  

2. Gå på toalettet når du må. 

3. Legg deg når du er trøtt. 

4. Bruk morgenen til å pusse tenner, bytte undertøy, spise 

frokost, fylle vannflasken, fylle på oljelamper, rydde litt i 

leiren/sengen, vaske opp om du ikke har gjort det og tenke 

på hva du ønsker å få ut av dagen.  

5. Har du litt ekstra mat eller drikke å dele, spør besøkende 

om de har spist og drukket. Sier noen nei, ikke slipp dem 

løs før vedkommende har spist og/eller drukket.   

6. Ta vare på deg selv, slik at du kan ta vare på andre. 

7. Ta vare på dine medspillere og på arrangørene. 

  

Tenk også på 
arrangørene og 
andre folk rundt 

deg. 
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Min huskeliste 
Laiv          Arrangørgruppe    

Sted         

Dato    Innsjekk    

Kontaktarrangør 

Navn     Mobil    

E-post      

Matkassen 

 Middager 

 Rundstykker 

 Sjokolade/kjeks 

 Nøtter/Tørket frukt 

 Frukt og grønnsaker 

 Striesekk 

 Dyp tallerken  

 Skål 

 Skarp kniv 

 Bestikk 

 Kopp 

 Tørkerull 

 Oppvaskmiddel 

 Stoffstykker 

 Krydder  

 Vann 

 Juice/saft 

Offkassen 

 Medisiner 

 Hygieneartikler 

 Mobiltelefon 

 Power-bank 

 Proteinbarer 

 LED lykt 

 Fyrstikker 

 Sysett 

 Såpe 

 Håndsprit 
 

Husk også  

 Kostyme 

 Rollerekvisita 

 Kompendier 

 Rolle 

 Eventuelt 
reservekostyme 
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Til Soveplassen 

 Lue 

 Ullsokker 

 Ullundertøy 

 Sovepose 

 Feltseng 

 Liggeunderlag 

 Pledd 

 

Annet  

 Plastdunk 

 Stormkjøkken 

 Gaffateip 

 Oljelampe 

 Lampeolje 
 Striesekk 

 Vaskefat 
 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

Bruk QR Koden for å laste ned 

huskelisten som egen fil. 

 

Eller trykk her for å laste ned 

om du har elektronisk utgave 

av kompendiet. 

https://drive.google.com/file/d/17GwL05vqPpy2HyBcrty7wnvoA7RQL2E6/view

