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Kristine går sine egne veier:

Valgt som stipendiat
– Jeg visste ikke hva
jeg ville etter videre
gående, jobbet ett år,
og så oppdaget jeg en
interessant linje ved
Skogn folkehøgskole.
Mari Nymoen

mari.nymoen@telen.no
932 34 213

Etter Notodden videregående
skole jobbet Kristine Haugland
Vaa ett år på bensinstasjonen på
Gvarv. Hun hadde også lyst til å
begynne og jakte, noe både far
og tvillingbror holder på med.

Sto imot presset
– Presset om at man må gå på
høyskole eller universitet etter
videregående er stort, men jeg
visste ikke hva jeg ville bli, og
vet det fremdeles ikke. Det er få
tilbud for folk som vil begynne
med jakt, så Jakt & Fiske Norge
og USA-linja passet perfekt. Jeg
oppdaget tilbudet like før sko
lestart i fjor. Året på Skogn har
gjort meg til en helt annen per
son, og mandag er jeg tilbake
på skolen, smiler Kristine.
Sammen med Ludvik Junge
Lænn fra Namdal ble hun valgt
blant 21 elever på linja til å være
stipendiater i dette skoleåret.

Den eneste jente
Det betyr at Kristine får et sko
leår ekstra i Skogn – gratis.
– I fjor var vi 20 gutter og meg,
og i år blir det 18 gutter og meg.
Det blir sam
me opp
legg som
sist skoleår, men nå skal jeg og
Ludvik være med og hjelpe til.
Vi får en god del ansvar, forklar
er Kristine.
– Hvorfor ble du valgt ut?
– Fordi jeg tok ansvar og hjalp
til på kjøkkenet, med vasking,
slakting og pakking av kjøtt. Jeg
ville få mest mulig ut av folke
høyskoleåret, og lære mest
mulig. Jeg var også veldig sosial
med alle elevene og lærerne.

Knytter bånd til alle
De bor sammen og er sammen
nesten hele tida, og slikt gjør
noe med alle.
– Det blir noe helt spesielt,
man knytter bånd til alle og ut

STØRST: Kristines største opplevelse var da hun skjøt sel, og nå har skinnet kommet tilbake fra garving. Ellers har det blitt mye jakt på fugl,
rev og rådyr, samt 2,5 uke med pil og bue på hjortejakt i Minnesota. Nå er det kun en bekymring, at skrantesjuken skal bre om seg her hjemme.
vikler seg selv. Jeg har blitt mye
mer utadvendt og snakker mye
bedre med folk jeg kjenner og
folk jeg ikke kjen
ner. Det er
også bra å få litt avstand til for
eldrene, og lære å klare seg selv,
sier Kristine.

forening. Vi begynte på rådyr,
og jakter nå alt. Det handler om
flere ting. Det å være ute, spen
ningen, regulere bestanden så
det ikke blir for mange dyr som
dør av sykdom, mat og samhol
det og miljøet, svarer Kristine.

Mange fine elementer

Noen tar avstand

Nå har hun vært hjemme i tre
måneder, og jobbet i de hjem
mebaserte tjenestene i Notod
den kommune. Fordi det er en
jobb hun trives godt med, og
for
di hun tren
ger pen
ger til
jakt-, fiske- og friluftsutstyr.
– Hvorfor så interessert i jakt?
– Jeg begynte først å jakte da
jeg kom til Skogn i fjor, og had
de fra før tatt jegerprøven i regi
av Notodden Jeger og Fisker

Hun er ikke som jegertvilling
ene fra Nord-Troms, som bl.a.
viste et meget røft språk på TV.
– Noen tror kanskje det, og
noen venner tar avstand fra det
jeg holder på med, mens andre
synes det er kult at jeg har valgt
noe annet og funnet meg selv,
svarer Kristine. Hun forteller
også at det var null problem å
være eneste jente i klassa, for
alle ble kompiser.

FISK ING: – Vi pilket mye om vinteren, og har fisket og fått svarthai,
mens håkjerringa ikke ville bite på, forteller Kristine, som nettopp har
investert i fluestang og jaktradio, og sparer til rifle.

Her får man venner for livet
Skogn folkehøgskole har
sju linjer, og garanterer at
du vil få beina godt plantet
på jorda og få nye tanker
og ideer i hodet.

JAKKE: Kristine Haugland Vaa valgte jakt og fiske i Norge og USA,
og er på plass igjen på skolen til mandag, og da som stipendiat.

Folkehøgskolen ligger i Levan
ger i Nord-Trøndelag og er en
fri
lynt sko
le som er åpen for
alle livssyn.
Skolen har løpende opptak
og du kan velge blant følgende
sju linjer: Håndball Brasil, USA
Film & Friluftsliv, Jakt & Fiske
Norge og USA, Kickboxing &
Fitness, Livslinja Thailand,

Foto din stil – Paris og USA, og
Fiske og Friluftsliv i Norge og
Europa.

EmpatiMedRævspark
Ifølge skolens nettside er målet
er å gi alle elever mulighet for
selvutvikling gjennom det sosi
ale og opplevelser sammen
med andre. Og at kombinasjon
en av det sosiale sammen med
opplevelser som utfordrer deg
som in
di
vid, skal føre til det
skolen kaller magiske opplevel
ser. De skri
ver vi
de
re på sin
nettside:

– Vi er empatiske, vi hører på
deg og vi tror på deg – men vi er
også i stand til å gi deg et rævspark hvis du tren
ger det. Vi
kal
ler det EMR – EmpatiMedRævspark. Du må gjerne gi
oss EMR også, ved behov!

Alle bor på skolen
Skolen er snart 120 år, og har in
ternat med plass til 106 elever.
Elevene får servert frokost,
lunsj, middag og kveldsmat.
Det koster rundt 100 000 kro
ner for et skoleår, og det meste
dekkes av Statens Lånekasse.

