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O M ANS A
ANSA

                                   

ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og
kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse.
Vi i ANSA New Zealand kan hjelpe deg med spørsmål du har om studier, rettigheter, hjelpe
deg hvis du kommer i problemer og vi opererer som krisekontakt hvis noen problemer
oppstår i våre medlemmers områder. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med
oss, det er det vi er her for!
Ta gjerne å like Facebook siden våres, da den blir jevnlig oppdatert med bilder og events:
http://www.facebook.com/ANSANewZealand
For kontaktinformasjon for styret i ANSA NZ, ta å besøk hjemmesiden vår på:
http://ansa.no/nz

ANSAS AKTIVITETER                                    
Quiz-kvelder vil blir holdt utover semesterene i Auckland, samt 17. Mai-feiring som også avholdes i
Auckland med tog og middag. I semester 1 blir det avholdt olympiske leker i samarbeid med ANSA
Australia. Følg gjerne med på vår hjemmeside og Facebook-siden for mer informasjon om turer og
aktiviteter som blir holdt.
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O M NEW ZE A L AND
Kia ora!
Lenger unna Norge enn New Zealand er det ikke mulig å reise. I så fall er du på vei
hjem igjen. New Zealand er kjent for å være et rent og naturskjønt land, med høye fjell,
fossende elver og dype fjorder – ikke så ulikt Norge, kanskje. Det er også på størrelse
med Norge, og med et minst like stort mangfold hva gjelder reisemål. Det som imidlertid skiller New Zealand fra Norge, er bambus og vaiende palmer, lange hvite strender,
sprutende geysirer og aktive vulkaner. Maoriene kaller landet Aotearoa, som betyr
“landet under den lange hvite sky”.
Men selv om naturen er flott, så er det innbyggerne her, de såkalte Kiwi’ene, som kommer til å gjøre besøket ditt minneverdig. De fleste tar livet med slående ro og er pratsomme og behjelpelige. Og de er veldig intresserte i å vise folk hvor flott landet kan
være.
Kommer du til New Zealand, kan vi garantere deg en opplevelse du sent vil glemme!

TING Å GJØRE
• Ekstremsport
• Strikkhopp
• Fallskjermhopp
• Rafting
• Surfing
• Grilling på stranda
• Roadtrip på tvers av landet
• Se en rugbykamp
• Leie en kajakk
• Dra på en musikkfestival
• Spise fish and chips
• Engasjer deg i Maori kultur
• Feriere på stillehavsøyene
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SMÅTIPS
Tidsforskjellen mellom New Zealand og Norge er +12
ved vintertid og +10 ved sommertid.
New Zealand har blant de høyeste nivåene av UVstråling og selv om du vanligvis ikke trenger å ha på deg
solkrem i andre land, så kan vi garantere deg at du vil
trenge det her i New Zealand. Man blir riktignok mye fortere brun her, men det betyr også at man blir mye fortere
brent.
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AUCKLAND

OM BYEN                                    
Auckland er den største byen i New
Zealand.
Temperaturen ligger på rundt 24 grader om
sommeren og 7 grader om vinteren.
Tiltrekkende sider ved å bo i Auckland er
det milde klimaet, godt tilgang på arbeid og
utdanning, og varierte og tallrike fritidsaktiviteter. En undersøkelse av livskvalitet i
de 55 fremste byene i verden rangerer for
tiden Auckland på 5. plass etter Zürich og
Genève.
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BO I AUCKLAND                                    
I Auckland er det rikelig tilgang på leiligheter.
Du kan du finne leiligheter med sentral beliggenhet til en grei pris. Vanlig leiepris er ca $200
pr. uke for 1-roms og $400 for 2-roms. Det kan
anbefales å finne leilighet like utenfor byen
(f.eks Parnell, Newmarket, North Shore etc.).
Her slipper du unna Aucklands hektiske CBD,
det er finere omgivelser og vanligvis billigere.
Bussforbindelsene i byen er ganske gode (AUT
har shuttlebus mellom campusene sine).

TRANSPORT

                                   

I Auckland går det meste av kollektivtransporten med enten
buss eller tog.
Det er en hel rekke private busselskaper som opererer i
Auckland, og det kan bli forvirrende til tider. Heldigvis har
Auckland Transport samlet alle rutetider i ruteplanleggeren
deres på (http://maxx.co.nz). De tilbyr også gratisapper
til både iPhone og Android. Rutetidene er også integrert i
Google Maps, noe som er veldig kjekt.
Det anbefales å skaffe seg elektronisk billett, da det er den
eneste måten å få studentrabatt på (-40%). Kortet heter “AT
Hop” og de fleste av bussene og tog i Auckland-området
støtter dette kortet. Det er mulig å bestille kortet på campus.
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ATTRAKSJONER

                                   

Rundt Auckland ligger det mange områder som er verdt å besøke. Coromandel er kjent for
Cathedral Cove og Hot Water Beach. Bay of Islands er kjent for fantastiske kano -og kayak –
muligheter og nordspissen har en strand som strekker seg flere kilometer.
Har du en lørdag eller søndag ledig og solen skinner, bør man besøke Devonport og Waiheke
Island! Waiheke har noen av NZ’s beste vingårder og fine bademuligheter, mens Devonport
har koselige cafeer og på Mt. Victoria har du fantastisk utsikt! Begge ligger 10-20 minutter
med ferge fra havnen i Auckland.
Ta også å sjekk ut helgemarkedene i Auckland. Der har de masse boder med kjempegod og
billig mat, samt andre interessante ting til salgs. Mer info på: http://aucklandnightmarket.co.nz
Det er en haug med strender innenfor Aucklandsområdet. Mission Bay er nok den som er
enklest å komme til, og ligger kun 15min med buss utenfor sentrum. Piha er også en ganske
kjent strand, men der trenger du bil for å komme frem. Du har også en hel bråte med strender
på North Shore og østover for Mission Bay.
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AUT UNIVERSITY

                                   

Auckland University of Technology har over 26000 studenter i året, hvorav 2400 av dem er internasjonale
studenter.
AUT består av fire campus: City Campus (Sentrum),
South Campus (Manukau), North Shore & Millennium
campus (North Shore).
AUT har to studentboliger: Wellesley Student Apartments
(WSA) som ligger ved City Campus og Akoranga Student
Village som ligger ved North Shore Campus. Om du velger å bo her er møbler, strøm, vann og internet inkludert
i leien.
http://aut.ac.nz

UNIVERSITY OF AUCKLAND

                                   

New Zealands største universitet med over 40000 studenter spredt over 8 fakulteter og seks campus.
UoA har en del studentboliger, sjekk her for mer info:
http://www.accommodation.auckland.ac.nz/
http://auckland.ac.nz
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HAMILTON
OM HAMILTON                                    
Hamilton ligg halv annan time frå Auckland og er ein av New Zealand sine største
byar, men dette er ikkje nødvendigvis særleg påfallande. Bykjernen er relativt liten,
og ligg ved den store elva Waikato River, denne elva har gitt namn til heile regionen.
Hamilton overraskar med koselege restaurantar og kafear, og eit levande uteliv
(som kanskje er i overkant prega av svært korte skjørt) med livemusikk over heile
planken. Hamilton er stort i utstrekking, paddeflatt og grønt. Universitetet ligg i utkanten av byen, omtrent ein halv times spasertur frå sentrum.

BO I HAMILTON                                    
Å bu i Hamilton er verken dyrt eller billig, prisene ligg rundt 3000 kr i månaden.
Alle studentbustadane på campus gir svært gode mogligheiter for å danne eit stort
sosialt nettverk. Mange vel sjølvsagt å bu utanfor campus, og i starten av semesteret er
det mange hyblar og kollektiv utlyst. Det er gode moglegheiter for å finne billigare bustadar utanfor campus.
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TRANSPORT

                                   

Offentleg transport i Hamilton er til stades, men ganske håplaust å nytte seg
av, då bussen er treig som sirup og knapt går frå og til sentrum om kvelden. Til
gjengjeld er taxi ganske så billig. Det er lett å kome seg med buss til resten av
landet, og det er også togstasjon i Hamilton.
Ein bil vil vere til stor hjelp om du er busett i Hamilton, byen er ikkje bygd for
fotgjengarar. Bilen er også viktig om du vil utforske området rundt Waikato. Der er
gode moglegheiter for å leige, men mange vel også å kjøpe billige bilar. Det siste
alternativet kan ende i både gevinst eller tap alt ettersom kor god stand bilen
viser seg å vere i. Bilane studentane kjøper er ofte gamle og godt brukt og i noko
tvilsam tilstand, så for all del: ha forsikring med vegassistanse, det har vist seg å
vere svært nyttig.

ATTRAKSJONER

                                   

Folk i Hamilton er som folk flest på New Zealand; imøtekommande
og nysgjerrige, og dei slår gjerne av ein prat. Dei tek livet med
slåande ro og tek seg gjerne ei øl eller to eller tre i godt lag.
Nokre av Hamilton sine store sjåverdigheitar er Hamilton Gardens,
Waikato River og Lake Rotoroa. Waikato regionen ser ut som Hobbitun med irrgrøne åsar og jordbruk. Basert på dette er sjølvsagt
Hobbiton ein attraksjon å sjå i området. Du finn også Waitomo
Caves, den sjarmerande surferbyen Ragland og geothermal Roturoa korte køyreturar unna. Hamilton er generelt svært sentralt på
nordøya, og er eit godt utgangspunkt for utforsking.
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UNIVERSITY OF WAIKATO                                    
University of Waikato er eit Maori universitet som legg mykje
vekt på maori kultur og språk, og det er mange Maori studentar. Du kan også velje mange fag som er relatert til studiar av Maori språk og kultur.
Universitetet tilbyr fire ulike studentbustadar på campus:
Student Village, College Hall, Bryant Hall og Orchard Park.
Dei tre førstnemnde er hovudsakeleg dominert av unge
og ferske studentar og kjem med mogligheit for alle måltid
servert, Orchard Park ber preg av å vere ei meir sjølvstendig
løysing med studentar frå omkring 20 år og oppover. Her bur
ein i firemanns-hytter der studentane sjølv står for reingjering og matlaging.
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N Y T T IG INF O
FINNE BOSTED                                    
Når det gjelder hvor mye en bør betale i uken er dette veldig individuelt hvor bra en ønsker å bo.
Det vanligste er et sted mellom $140-260 per person.
Husk også å undersøke hva som er inkludert i leien. Annonsen og leiekontrakten skal spesifisere
hva som er inkludert i leien. Hvis den ikke gjør det bør du spørre når du er på visning om hvem som
betaler for vann, strøm og internett.
Som regel så leier man gjennom en agent. Vær ekstra forsiktig om du skal leie av en privatperson.
ikke betal noe på forskudd før du har fått nøklene og har skrevet under en kontrakt. Husk også at
depositumet (Bond) skal på en lukket depositums-konto, akkurat som i norge. Skal du leie privat så
bør du ta en titt på denne lenken: (http://www.dbh.govt.nz/tenants-index)
Vær nøye med å skrive ned alle feil og mangler. Her er det viktig å være nøye; er det støv eller
et lite merke i en vegg et sted så skriv det ned og ta gjerne bilder! Husk å sjekke under tepper og
møbler. En skal også skrive ned hva som er i rommet om en leier møblert. Send så en liste over feil
og mangler til utleier/agent innen en uke. Hvis det er en feil eller mangel ikke er dokumentert kan du
ende opp med å måtte betale for denne ut av depositumet når du flytter ut.
Annonser finner du på TradeMe (http://trademe.co.nz) både under “Flatmates Wanted” og “Property”

STUDENTBOLIG

LEIE SELV

Det som er mest praktisk er å finne boplass på i
studentboliger on-campus eller off-campus første
semester. Fordelen med å bo i en stundentbolig
er at man lett blir kjent med mange andre studenter og det er mulig å skape et solid nettverk (og
kanskje finne eventuelle roomates til neste år). Du
får et privat soverom rom med seng, garderobe
og skrivepult, mens kjøkken, bad og stue deles
med andre. Som regel er strøm og vann også
inkludert i leia. Søker du boplass her må du være
innstilt på å leve tett på andre studenter. Prisen er
dog noe dyrere enn å flytte inn på kollektiv.

Leie alene koster som regel mer enn hvis
man deler med noen. Kommer man i gruppe
eller med kjæreste er dette et greit alternativ
til studentboliger eller å flytte inn i etablerte
kollektiv. De fleste som bor i studentboliger
flytter ut etter første semester eller år og leier
med venner.
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KOLLEKTIV
Det er som regel alltid annonser på ledig
plass i kollektiv. Det er et godt alternativ til å
bo på campus hvis du kommer alene. Her leier du et rom i et eksisterende kollektiv i enten
et hus, eller leilighet.
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OPPRETTE BANKKONTO

                                   

SKAFFE TELEFON NUMMER

Det er en rekke banker man kan velge
mellom i New Zealand, men det skal sies
at det er få forskjeller mellom dem. Som
utenlandsstudent tilbyr de fleste banker en
såkalt “Tertiary Account” hvor man slipper
mange av gebyrene og avgiftene. For å
søke om å opprette bankkonto er man nødt
til å ha pass, student ID og bostedsbevis (i
form av en addressert regning, brev fra skolen eller lignende).

                                   

SIM kort kan man få tak i alle filialene til telefonselskapene. På Auckland International Airport kan man
få gratis SIM kort i turist kiosken og de fleste turistkontorene i New Zealand gir også ut gratis SIM kort, som
regel er det fra 2degrees.
Prisene er litt billigere hos 2degrees, da 2degrees drifter et eget nettverk og roamer til de andre operatørene
utenfor storbyene.
Skinny er også relativt billig, men ta gjerne og sjekk ut
nettsidene til operatørene og sammenlign selv.

De største bankene er listet til høyre. Det er
så og si ingen forskjell i gebyr, men det er
anbefalt å velge en bank som er nærmest
bostedet/universitet. Det skal også nevnes
at det er et lite gebyr hvis du bruker minibankene som tilhører andre sine banker.

Mobilnettet i New Zealand er på GSM-båndet som i
Norge, noe som betyr at du kan bruke den norske telefonen din såfremt den er ulåst. Alle operatørene støtter
3G/4G bortsett fra 2degrees som fremdeles kun er 3G.
Telecom - www.telecom.co.nz/mobile/
2degrees - www.2degreesmobile.co.nz
Vodafone - www.vodafone.co.nz
Skinny - www.skinny.co.nz

18+ KORT

                                   

I New Zealand er butikker og restauranter/barer ekstremt påpasselige med legitimasjon
ved kjøp av alkohol og lignende. Bank- og kredittkort holder ikke som leg. Det eneste
som fungerer er pass eller et såkalt ”18+” kort. Dette kortet er verdt å kjøpe.
Du vil ikke miste passet ditt ute på byen! Mister du passet må du til Australia for å få
nytt noe som fort blir dyrt, da det ikke er noen norsk ambassade i NZ! 18+ kortet koster
bare $20 og fås på postkontoret. Du må fylle ut en søknad som du må få godkjent på et
politikontor. Du trenger også et passbilde som har en eksakt størrelse. Her er postkontoret pirkete! Det er mulig du må ta et nytt passbilde selv om du kanskje har et fra før.
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S HOPPIN G
DAGLIGVARER

                                   

Når det kommer til handel av dagligvarer er Pak’n Save klart billigst. Dessverre finns det
få butikker og de ligger som regel i utkanten av byen. Samler du en gjeng medstudenter
og fyller en taxi kan det være penger å spare på å gjøre storhandel her. Ellers handler de
fleste på matkjedene Countdown og New World. Countdown den billigere av de to, men
New World har bedre utvalg av gourmet- og import-varer.
The Warehouse er New Zealands’ svar på Europris. Det er billig og her finner du det meste
(unntatt dagligvarer). Briscoes er en interiør butikk, har kan du finne mye av det samme
som på The Warehouse, men noe bedre og større utvalg, samt ofte billigere.
Det er finnes haugevis av kiosker rundt om i byen. Disse er kalt “Dairy’s” og har det samme
utvalget som f.eks. 7-11 og Deli De Luca hjemme.
Øl og vin blir solgt i butikk, samt på “Liquor Stores”. Det er 18 års aldersgrense for kjøp av
alkohol. Alkoholsalget er oppe alle dager mellom 7 og 23.

PRISNIVÅ

                                   

Per Juli 2014 så ligger 1 New Zealandsk Dollar på rundt 5kr, noe som gjør det litt enklere å gjøre
rask hoderegning når man er i butikken.
Her er en kort liste over hva ting kan koste i New Zealand:
Pris i NZD
Pris i NOK
Big Mac Meny
$6.90
35,Six-pack med øl
$14
70,Drikke på utesteder
$6 - 11
30 - 55,Pakke med sushi
$7
35,Flaske mineralvann
$2
10,T-skjorte
$10-20
50-100,Frossenpizza
$5-8
25-40,1kg ost
$8
40,1kg kjøttdeig
$9
45,5-pack nudler
$3
15
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NETTHANDEL

                                   

Netthandel i New Zealand har økt ganske mye de siste årene. Det er svært mange som
handler elektronikk og klær på nett.
Tollfri-grensen for netthandel er som regel på $400 (2000kr) som er noe høyere enn
grensen i Norge som ligger på 200kr.
Facebook-gruppen “Kjøp/Salg for norske studenter i Auckland”
Norske studenter som selger og bytter klær/utstyr/møbler. Veldig hendig for nyinnflyttere.
https://www.facebook.com/groups/748515208532574/
TradeMe
NZ’s svar på Finn.no og fungerer utmerket for å finne møbler, skolebøker, o.l.
http://trademe.co.nz
GrabOne
Daglige deals på restauranter, ferie og andre ting.
http://grabone.co.nz
Fish Pond
Selger bøker, musikk og filmer. Kan finne bøker til en lavere pris enn i butikk.
http://www.fishpond.co.nz
UBS Bookshop
Her kan man finne skolebøker. Liste over hvilke bøker man trenger kommer gjerne ut en
uke før semesterstart. Prisen på bøker kan være noe høy, så sjekk andre nettsider om de
har bøkene til en lavere pris.
http://www.ubsbooks.co.nz
Bookdepository
Gratis frakt til hele verden, men frakt kan ta opp til tre uker. Man kan finne enkelte
skolebøker til en billig pris.
http://www.bookdepository.com/
Price Spy
Sammenlign priser på elektronikk mellom forskjellige nettbutikker.
http://pricespy.co.nz
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FER IE
REISE I NEW ZEALAND                                    
Når man er kommet fra andre siden av jordkloden for å studere er det naturlig å dra ut på
utflukter. New Zealand er et land med utrolig vakker og variert natur. Nordøya er relativt flatt
sammenliknet med Sørøya, der naturen er dramatisk og ganske lik den norske fjellheimen.
Her finner du utallige aktiviteter, fra fiske og klatring og til skikjøring. Skisesongen strekker
seg fra slutten av juni til september. De beste skianleggene er The Remarkables, Cardrona
og Treble Cone. Disse ligger i området rundt den livlige byen Queenstown og den trivelige og
stille landsbyen Wanaka. Skianleggene ligger høyt oppe i fjellene og er veldig eksponert for
vind. Skiløypene kan derfor være harde og isete. Vil du ha puddersnø bør du dra til området
rundt Mt. Cook (NZ’s høyeste fjell). NB: Det er ganske dyrt å leie ski + heiskort i NZ. Nordøya
har to skianlegg å by på. Disse ligger på hver sin side av Mt. Ruapheu, ca 4-5 timer med bil
fra Auckland.
Finn ut om aktiviteter og hvordan man kommer seg rundt i landet hos i-Site. Det er NZ’s
turistinformasjonskontor. De har over 80 kontorer i landet.
New Zealand ligger midt i smørøyet når det gjelder å reise til andre land. Både Australia og
Fiji ligger 3 timers flytur unna, og vil man mot Bali og Indonesia er ikke det fryktelig langt heller. Mange studenter bruker mid-semester breaks til å reise til disse stedene, og det er ofte
veldig nødvendig for å lade opp batteriene, for etter ferien begynner man å kjenne eksamenspresset. Fiji er et veldig populært reisemål, og man får ofte svært gode priser på både billetter og bosted.
Det finnes mange reisebyråer som har gode studentpriser, noen av disse er:
www.statravel.co.nz
www.studentflights.co.nz
Noen reisemål (Fra Auckland Airport):

17 MAI

                                   

Det er ikke kun i Norge at vi feirer 17.mai! Denne viktige tradisjonen klamrer vi oss fast til, selv
om vi har flyttet til andre siden av jordkloden.
Pølser i brød, 17. mai-tog, avsynging av nasjonalsangen, og auksjon av brunost, akevitt og melkesjokolade er noen av høydepunktene under 17. mai-feiringen i Auckland.

Fiji (Nadi): 3 timer
Samoa: 4 timer
Australia (Sydney): 3 timer
Singapore: ca. 10 timer
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T R ANSPORT
KJØRE I NZ

                                   

Hvis du skal kjøre bil i New Zealand kan du bruke ditt norske
det første året (de er ikke så strenge på dette). Førerkortet kan
også bli brukt som legitimasjon ved kjøp av alkohol og sigaretter. Har du hatt ditt norske førerkort i minimum 2 år kan du få
det oversatt (koster $55-60) uten at du trenger å ta noe prøve.
Det gjør man hos Automobile Association - AA (http://www.
aa.co.nz/) med at man fyller ut en skjema.

BUSS

Rutebusser:
Intercity Coachlines - http://intercity.co.nz
Naked Bus - http://nakedbus.com
Backpacker-busser:
Kiwi Experience - http://www.kiwiexperience.com

                                   

Om du er tidlig ute med å bestille billetter er det også svært billig å fly mellom storbyene. Det er også mulig å finne restplass-billetter til $19-29 hver
vei. Sjekk (http://grabaseat.co.nz) for tilbud.
Air New Zealand - http://airnewzealand.co.nz
Jetstar - http://jetstar.com
Flight Centre - http://flightcentre.co.nz

28

                                   

Hos enkelte utleiefirmaer må man være 21 for leie av bil og campervans, men det er enkelte som
leier til personer fra 18 + uten ekstra kostnad. Når man skal leie bil kan man bruke sitt norske
førerkort, men da må man også ha med pass.
BIL
Det er stort utvalg av steder man kan leie bil. Mange steder leier ikke ut til personer under 21 så
hør med dem om dette. Her er en liten liste over utleiefirmaer:
Jucy - Leier ut til 18+ uten ekstra kostnad. http://www.jucy.co.nz/
USAVE - Må være over 20. http://www.rental-car.co.nz/
Omega - Må være over 20. http://www.omegarentalcars.com/
Budget - Må være over 21. http://www.budget.co.nz/

                                   

I mangel av rutetog så er det et utbredt bussnettverk som strekker seg
over begge øyer. Det finnes en håndfull buss-selskap som både opererer
rutebusser og backpacker-busser.

FLY

LEIE BIL/CAMPERVAN

CAMPERVAN
Hvis man skal reise i en gruppe 2-5 er campervan er greit alternativ. Man kan bo gratis mange
steder (finn steder på Rankers - under Accomodation) og er utgiftene blir da kun leie av bil, mat
og bensin.
Rankers
Liste over alle campingplasser i New Zealand - http://rankers.co.nz
Jucy
Leier ut biler og campervans. Jucy har campervan med plass til 2-5 stk. Leier ut til 18+ uten ekstra kostnad. http://www.jucy.co.nz/
Escape Rantals
Leier ut campervans med plass til 2 personer. Leier ut til 18+ uten ekstra kostnad. Escape Rentals sitt kjennemerke er de unike designene. http://www.escaperentals.co.nz/
Mighty Campers
Har en rekke forskjellige campervans med plass til 2-4 personer. http://www.mightycampers.
co.nz/
Britz
Har en rekke forskjellige campervans med plass til 2-6 personer. http://www.britz.co.nz/
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Rankers - Beste nettsiden for billig camping.
Kart over alle camping stedene i New Zealand hvor man kan filtrere etter free, low cost, medium
og premium eller om det er toalett, vann, dusj der. Hvis man leier en campervan eller skal på
telttur anbefaler vi denne siden!
http://www.rankers.co.nz/
BBH - Budget Backpacker Hostels.
Her kan man finne billig overnatting i New Zealand. Kan også kjøpe BBH kort ($45), med det får
man rabatter på overnatting, turer og andre aktiviteter.
http://www.bbh.co.nz/
AA Tourism - Søk etter overnatting i New Zealand.
AA Tourism har større utvalg enn BBH.
http://www.aatravel.co.nz/accommodation-newzealand/
Travelbug - Trademe sin reiseside.
Her kan man finne overnatting i New Zealand og utenlands. De har også ukentlig deals.
http://www.travelbug.co.nz/
Man har også de store internationale nettsidene som:
Hotels.com - http://nz.hotels.com/
Booking.com - http://www.booking.com/
Expedia - http://www.expedia.co.nz/

30

31

LÅN E K ASSEN
Det kan være dyrt å være utenlandsstudent, og det er viktig å
vite at man faktisk har råd til det. Noen utdannelser koster ofte
mer enn man får støtte for, så en viss egenkapital er ofte noe
man er nødt til å ha. Lånekassen kan gi deg opp til 212 820
kroner I året. Får du maximal støtte får du utbetalt 118 664,96
kroner pr. semester (dette inkluderer skolepenger, reisestøtte,
basisstøtte). Tar man en bachelor er pengene fordelt som 50%
lån og 50% stipend. Tar man en mastergrad er det fordelt som
30% lån og 70% stipend.
Når du skal søke lån og støtte hos lånekassen må du huske å
legge ved en del dokumenter for at søknaden skal gå smertefritt. Opptaksbevis («unconditional offer»), vitnemål om generell
studiekompetanse og et bevis på hvor mye man må betale i skolepenger (man får for det meste en «invoice» fra skolen sammen
med opptaksbrevet eller når du har godtatt plassen).
Behandlingstiden kan være opp mot 10 uker, så det er viktig å søke i god tid.
Du vil ikke risikere å ikke ha pengene når betalingsfristen fra skolen nærmer seg.
Pengene blir normalt utbetalt til kontoen din i begynnelsen av desember (for semester 1) og i juni
(for semester 2).
Hvert år må man sende inn et såkalt «C-skjema». Dette er et bevis på at man har betalt skolepengene, fulgt studieforløpet og fullført eksamen.

Mer om C-skjema kan du lese her:
http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/arlig-kontroll/arlig-kontroll---utenfor-norden/
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J OB BE I NZ
Om du skal studere i NZ i mer enn ett semester har du rett til å jobbe opptil 20 timer i uken mens studiene pågår. Det er ingen maksgrense på hvor mye du kan jobbe i sommerferien.
Før du søker jobb er du nødt til å skaffe deg et IRD-nummer. Dette
fungerer som et skattekort.
Søknadsskjemaer for IRD-nummer finner du på postkontorene. Du
trenger å fremvise både pass og student-ID når du søker.
Det er lovsatt minstelønn i NZ som ligger på $14.25
Vær også obs på at det ikke er noe tipskultur i New Zealand.
Les mer om IRD her:
http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/
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F OR S IKRING

For å i det hele tatt ha lov til å studere i New Zealand er man nødt til å være forsikret.
Universitetene er pliktet til å nekte deg studieplass om du ikke har gyldig forsikring.
ANSA har nå nylig i samarbeid med AIG utarbeidet en ny studentforsikring for alle
medlemer ANSA. Det skal nevnes at ANSA-forskikringen er den billigste studentforsikringen man kan få, i tillegg til at den også dekker risikosport.
ANSA studentforsikring sikrer deg hjelp i forbindelse med sykdom og ulykker,
muligheten for å kunne komme deg hjem hvis det blir nødvendig, samt en lang rekke
andre små og store forhold som kan oppstå mens du oppholder deg i utlandet.
ANSA New Zealand har fått forsikringen godkjent hos alle universiteter og polytechs i
New Zealand.
For vilkår og oppdaterte priser, gå inn på:
http://aig.no/ansa

ANSA Studentforsikring
Gouda Studentforsikring
Europeiske Studentforsikring

4 Måneder
1104,-

6 Måneder
1355,1995,2895,-

12 Måneder
2319,3295,4695,-

Risikosport
Inkludert
Inkludert
900,-

* Priser per Juli 2014. Sjekk http://aig.no/ansa for oppdaterte priser og vilkår.
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FØR AVREISE

Søknadsprosessen
For søknadsskjema og søknadsguide, klikk deg inn på:
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/
På høyre side i margen finner du både application form og søknadsguide.
Det er viktig å lese søknadsskjemaet/søknadsguiden/sjekklisten nøye! For visse
studieretninger (bl.a. Sports and Recreation) og hvis har du vært i høy-risiko-land
eller har vært alvorlig syk kreves det at du får utført en helsesjekk og at du legger
ved en medical declaration.
Bruk sjekklisten godt, da alle punktene må være i orden for at du skal kunne få innvilget visum. Ønsker du for eksempel å jobbe ved siden av studiene må du krysse
av for dette.

VISUM

                                   

Du må ha studentvisum før du reiser til New Zealand.
Du søker på visum til New Zealand hos Immigration New Zealand, London. Det anbefales på det sterkeste at du gjør dette i god tid, da behandlingstiden kan være opp mot fem uker i tillegg til postgang.
Når du søker på visum må du normalt ha betalt skolepenger for minimum det første semesteret, noe
som ofte er vanskelig for oss da vi ikke har fått studestøtten fra lånekassen enda. Derfor kan du legge
ved en forløpig uttalelse fra lånekassen som bevis på at du får midler til å betale skolepenger. Det blir
godkjent av ambassaden.
Dette skjemaet finner du her:
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/Forelopig-vurdering/
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Søknadsgebyret er på GBP 135. Det betales med kredittkort ved å fylle ut kredittkortinformasjon i søknaden. I tillegg betales en service fee på GBP 24.
Et annet viktig punkt er at passet må legges ved søknaden (dette må være gyldig i
3 mnd etter at du planlegger å forlate NZ. For å få returnert pass med invilget visum
med DHL, må du betale en ekstra avgift.
Om du skal være i NZ i 24 måneder eller mer må du legge ved en fersk politiattest
fra ditt politidistrikt.
Visumkontoret i London er hjelpsomme, så hvis det er noe du ikke forstår og
trenger hjelp til er det bare å ringe dem. Husk at vi i ANSA New Zealand har lang
erfaring med visumsøknader, så ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har
spørsmål!
Sjekkliste:
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/checklist.htm
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Ved reise til New Zealand trenger du ingen vaksiner utenom de vanlige man får i hjemme i
Norge. Når man reiser til New Zealand er det veldig strenge regler for hva man får ta inn i
landet. Behandlet mat er OK, som for eksempel posesuppe, sjokolade, hermetisk mat o.l.
Fersk mat og mat med frø, som for eksempel brød, knekkebrød og likninde kan du derimot få
trøbbel med på grensekontrollen. Det er også viktig at hvis du tar med tursko, dykkerutstyr og
liknende. Det skal være rent, og ofte desinfiserer de utstyret når du er i customs.
Du har lov til å ta med 250 gram tobakk og 1,125 liter alkohol.
Mer informasjon om dette finner du her:
http://www.aucklandairport.co.nz/ShopAndEat/Duty-Free-Allowances.aspx
Når du ankommer flyplassen i New Zealand er det lurt å ha papirerene dine klare.
Ha forsikringsbevis, visum, acceptance letter fra skolen og viktige telefonnummer med deg i
en mappe så du har dette i bakhånd.
På flyplassen er det ofte forskjellige måter å komme deg til dit du skal bo.
Vanlig flybuss, shuttlebus eller drosje er ofte de vanligste.
Når du skal hjem igjen til Norge har du nok mest sannsynlig mye mer bagasje enn når du
kom. Har man venner som har plass i kofferten prøver man ofte å sende med litt egne ting,
men er det helt fullt kan det være aktuelt å sende eiendeler i posten.
Det finnes fraktfirma som gjør dette, noen av disse er:
http://www.excess-baggage.com/
http://www.budgetmoving.co.nz/
http://www.packsend.co.nz/
http://www.nzbaggagemovers.co.nz/
Dette er ofte en dyr løsning, så det bør alltid undersøkes om det er billigere å reise med et
ekstra kolli eller om det finnes billigere fraktfirma.
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Når du skal hjem igjen til Norge har du nok mest sannsynlig mye mer bagasje enn når du
kom. Har man venner som har plass i kofferten prøver man ofte å sende med litt egne ting,
men er det helt fullt kan det være aktuelt å sende eiendeler i posten.
Det finnes fraktfirma som gjør dette, noen av disse er:
http://www.excess-baggage.com/
http://www.budgetmoving.co.nz/
http://www.packsend.co.nz/
http://www.nzbaggagemovers.co.nz/
Dette er ofte en dyr løsning, så det bør alltid undersøkes om det er billigere å reise med et
ekstra kolli eller om det finnes billigere fraktfirma.
Det kan også være veldig hendig å melde seg inn i
Facebook-gruppen “Kjøp/Salg for norske studenter i Auckland”
for å selge sakene du har greid å samle opp på den korte tida du har vært her:
http://www.facebook.com/groups/748515208532574/
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P RA KTISK INFO
VÆR TRYGG
Lover og regler i New Zealand er mye likt det vi er vant med i Norge og man kan
forvente samme behandling som du ville fått hjemme. Det New Zealandske nødnummeret er 111 og dette nummeret gjelder både for Politi, Ambulanse og Brannvesen. Alle som studerer i utlandet oppfordres til å registrere seg på:
http://www.reiseregistrering.no

SJØMANNSKIRKEN
ANSA har et langt og godt samarbeid med sjømannskirken i Australia. Sjømannskirken befinner seg i Sydney, men studentpresten kommer innom New Zealand fra
tid til annen. Vil du kontakte sjømannskirken så kan du gjøre det via deres nettside
http://www.sjomannskirken.no/sydney eller på deres Facebook-side.

LEGEHJELP
Så lenge du fortsatt har adresse i norge og er registrert i det norske trygdesystemet
så har du gratis helsetjenester i New Zealand. Hvis du må betale for legetjenester
skal du få disse kostnadene refundert.
HELFO dekker vanlig legebesøk i New Zealand. Avhengig av institusjonen du
besøker så kan du fådet gratis, eller at du må betale regningene selv og kan så
sende de inn til HELFO for å få penger tilbake. Den enkleste (og billigste) løsningen
er å ta kontakt med legekontoret på universitetet hvor du studerer.
For informasjon om refusjon av legeutgifter kan du se på:
http://www.helfo.no/privatperson/helserettigheter-ved-opphold-i-utlandet/
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AMBASSADE
Den nærmeste norske ambassaden ligger i Canberra, Australia.
Det finnes også norske konsuler i Wellington og Auckland som
kan bistå i enkelte saker.
Royal Norwegian Embassy
17 Hunter Street
Yarralumla ACT 2600
Australia
Telephone: +61 2 6273 3444
Fax: +61 2 6273 3669
E-mail: emb.canberra@mfa.no
Website: www.norway.org.au
Royal Norwegian Consulate General
P O Box 1990
Level 16, 10 Brandon Street
Wellington
Telephone: +64 4 471 2503
Fax: +64 4 472 8023
Email: norconsulgen@deloitte.co.nz
Royal Norwegian Consulate
6b Wagener Place
Mt Albert
Auckland 1025
Telephone: +64 9 845 5747
Fax: +64 9 356 2371
Email: john.robinson@2wglobal.com
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S P Ø RSMÅL ?
Om det er noe du fremdeles lurer på eller om du har noen betenkeligheter med å komme til New Zealand, ikke nøl med å kontakt oss.
Husk at det skumleste er det første steget, og straks du har tatt det første steget ut i
verden så finner du fort ut at ting som regel ordner seg.
Om du ønsker å ta kontakt med oss i landsstyret, hopp innom Facebook siden våres
“ANSA New Zealand”: http://facebook.com/ANSANewZealand
Du kan også finne kontaktinformasjon til landsstyret på http://ansa.no/nz

DU RE ISE R
ALDR I ALE N E
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