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LITT OM FJELLGRUPPA

Medlemsblad for Fjellgruppa, ei gruppe i
Oslo Studentenes Idrettsklubb
Bladet utgis i begynnelsen av hvert semester
og sendes til medlemmene. Kontakt en i styret
hvis du har stoff til neste utgave.

For hvem?
Alle med interesse for friluftsliv kan bli medlem av Fjellgruppa. Det eneste kravet er at du
er medlem av OSI. Medlemskap i OSI koster 75 kroner pr. semester. Fjellgruppa har en
særavgift på 50 kroner pr. semester. Bank- eller postgiro for innbetaling finner du i den
nye eller den gamle Idrettsbygningen på Blindern. Medlemskontingenten gir deg adgang
til gruppas turer, opptil 20 % rabatt på Oslo
Sportslager, gratis aerobictrening hver uke og
mulighet for å låne Fjellgruppas utstyr.

Redaksjon:
Redaktør Geir Myklebust har snekret sammen
de innleverte bidragene til høstens utgave.
Adresse:
Fjellgruppa, OSI
Postboks 94 Blindern
0314 Oslo
Postgiro: 0825 0915102
Fjellposten er trykket hos HippoTrykk AS i
1000 eksemplarer på 100 % resirkulert papir.

Fjellgruppas styre for 1996
Leder:
Geir Myklebust
Telefon: 66 91 13 29
E-post: geirmy@math.uio.no
Nestleder og utstyrsansvarlig:
Jens Debernard
Telefon: 22 15 82 35
E-post: jensd@geofysikk.uio.no
Sekretær:
Elin Kalleson
Telefon: 22 27 23 76
E-post: ekalleso@geologi.uio.no
Økonom:
Anita Johansen
Telefon: 22 16 48 99
Styremedlem:
Anne Marthe Ulvik
Telefon: 22 18 84 67
Bildet på forsiden er hentet fra et postkort og
viser Vignettes-hytta på 3157 m o.h. Hytta
ligger i de sveitsiske alper. Se også artikkelen
på side 15.

Hva gjør vi?
Vi drar på turer. Det er turer nesten hver helg,
så vi håper de fleste finner noe av interesse.
Turene går både til fjells og i skogen, og teltet er ofte med. En gang i måneden er det fjellmøte med lysbildeforedrag, salg av vafler og
planlegging av turene framover. Møt opp for
en fjellprat! (Se side 23 for høstens program.)
Hvordan bli med på tur?
Hver tur har en kontaktperson. Har du spørsmål om turens vanskelighetsgrad, utstyr eller
liknende, er dette rette vedkommende. Kontaktpersonen er gjerne en som har litt erfaring.
Mulighetene for å snappe opp noen «veterantips» er absolutt til stede. Påmelding skjer enten på det siste fjellmøtet før påmeldingsfristen eller over telefon til kontaktpersonen. Vi opererer
med et maks-antall på noen av turene, så det
kan lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen. Kontaktpersonen er ansvarlig for fordeling av fellesutstyr og mat, og eventuelt for bestilling av plassbilletter (tog). Planlegging av
turen skjer enten på det siste fjellmøtet før turen eller på et nærmere avtalt planleggingsmøte. Kontaktpersonen er ikke ansvarlig for
deltakernes sikkerhet på turen.

FJELLPOSTEN
LEDERENS hjørne
Gore-Tex, GPS satellitt-navigasjon, mobiltelefon, Internett... De teknologiske nyvinningene
strømmer på. Før vi hadde datamaskiner på
hvert eneste kontor, var det andre samtaleemner rundt kaffebålet i skogen etter dagens tømmerhugst. I dag kan vi lese om ekspedisjoner til Nordpolen og Mount Everest, og på TV
ser vi ekspedisjonsdeltakerne overklistret med
reklame på klær og utstyr. Hva ville Fridtjof
Nansen sagt til dette?
Hvis det er snakk om å bestige en fjelltopp,
blir det sett på som nederlag hvis toppen ikke
kan nås på grunn av været eller andre årsaker.
«Veien er målet,» sier Nils Faarlund. Ja, sannelig er det bedre å ta seg en rusletur i skogen en fredagskveld, i stedet for å sitte og ergre
seg over været. Kanskje var været årsaken til at
den heftige turen ble avlyst. Man drar nå til dags
på så krevende turer at det må være optimalt
vær for å gjennomføre turen. Før kunne man
høre: «Regner det? Ja vel. På med regntøyet!»
I dag holder vi oss helst innendørs hvis det regner.
For en stund siden ble noen ungdommer intervjuet i avisen med bakgrunn i fritidstilbudene for barn og ungdom i Oslo. «Det er så
kjedelig her i bydelen, for det skjer ikke noe.»
De unge ser på TV og lar seg underholde. Hva
med å skape litt av moroa selv? Ta en tur i skogen eller på fjellet! En slik utflukt trenger ikke
å koste en krone. Med sykkel kommer man
langt. Finn et sted med utsikt til et vann, og
vent. Kjenn roen og den friske lufta. Snart dukker det kanskje opp en elg. Da blir det spenning.

Geir Myklebust
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HØSTENS TURER
BRETUR TIL
HARDANGERJØKULEN

Vandring i isen for de som har vært litt på
bre tidligere
Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

23. – 25. august
Innen 16. august
Tog
Telt
1416 II Hardangerjøkulen
Maks 8
Geir Myklebust
Telefon: 66 91 13 29
E-post:
geirmy@math.uio.no

Dette er en tur for deg som ønsker å bli litt
mer kjent med det å være på en isbre. «Blåisen» er en liten arm av Hardangerjøkulen med
fine muligheter til å gå ned i sprekkene og se
seg omkring og for å klatre litt i isen. Det er
kort avstand fra Finse stasjon på Bergensbanen, så dette er en relativt grei tur. Vi reiser
oppover fredag ettermiddag. Lørdag og søndag går med til å utforske isbreen. Vi reiser
hjem søndag kveld.
Fjellgruppa har breutstyr for åtte personer.
Hvis folk har eget utstyr, kan vi naturligvis bli
flere. I utgangspunktet bør man ha litt erfaring
fra bre for å være med. Vi går i taulag med ca.
4 personer. Det er derfor nødvendig at noen
i taulaget har nok erfaring til å lede taulaget.
I fjor var nesten alle deltakerne på Fjellgruppas brekurs med på denne turen. Deltakerne
på årets brekurs oppfordres til å delta på denne
turen. Det er fine muligheter til å prøve ut den
ervervede kunnskapen.

TELTTUR TIL
AURLANDSDALEN

En klassiker i tursammenheng

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

6. – 8. september
Innen 30. august
Tog, eventuelt buss
Telt
1416 I Aurlandsdalen
Maks 10
Anne Marthe Ulvik
Telefon: 22 18 84 67

Dette er turen for deg som liker ville og vakre naturopplevelser og utfordringer. Sammen
vandrer vi ned eventyrdalen og møter alt den
har å by på.
Stien smyger seg langs bratte gjel og juv, gjennom galder og bratte stup omkranset av ville,
høye fjellformasjoner. Men den går også gjennom frodige enger og idylliske gårdstun. Vi
beveger oss fra 1200 meters høyde og ned til
badebukten i Aurlandsfjorden.
Det knytter seg sagn og tradisjoner til mange
av de sjeldne navnene på steder vi møter på
veien ... Bjønnestigen, Likbjørki, Vetla-helvete.
Og er vi heldige, får vi et glimt av kongeørnene
som kretser høyt oppe over dal og fjell.
Aurlandsdalen kan ikke skildres med ord —
den må oppleves.

FJELLPOSTEN
FRILUFTSTREFFET 1996

Opplev brevandring, tinderangling,
grotting, fjellklatring og elvepadling
12. – 15. september
Til Sven på OSI-kontoret,
telefon 22 85 33 18 (dagtid)
Reise:
Buss tur-retur
Overnatting:
Campinghytter i Lom
Utstyr:
Du får låne mesteparten av
utstyret
Pris:
Ca. 1200 kroner
Antall deltakere: Maks 50 (først til mølla...)
Kontaktperson: Sven Nordby Anderssen,
OSI-kontoret
Telefon: 22 85 33 18
(dagtid)
Dato:
Påmelding:

Dette er en unik mulighet til å prøve seg på
ulike aktiviteter uten at du trenger å ha masse
utstyr selv. Du blir ledet av folk som har drevet
med disse aktivitetene en stund. Det er tre dager med aktiviteter, så du kan velge deg tre av
aktivitetene. (Brevandring kan ikke velges på
søndag, grunnet hjemreisetidspunktet.) Hvis
du er usikker på hva for eksempel tinderagling
er, så er dette en fin start. Fjellgruppa har turer
med tinderangling, så det skulle være fine muligheter i Fjellgruppa for å prøve seg etter å ha
vært på årets «Treff». Mer informasjon finnes
i en egen brosjyre som finnes i Idrettsbygningen (den nye og den gamle). Spørsmål om Friluftstreffet rettes til Sven på OSI-kontoret i det
nye Idrettsbygget.
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HYTTETUR TIL BLEFJELL
Lett fjelltur uten lang reise

20. – 22. september
Innen 13. september
Buss eller privatbiler
Ubetjente DNT-hytter
Blefjell turkart
Hodelykt kan være greit
den første kvelden
Antall deltakere: Maks 12
Kontaktperson: Elin Kalleson
Telefon: 22 27 23 76
E-post:
ekalleso@geologi.uio.no
Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:

Med kort avstand og ekte snaufjell er Blefjell
på mange måter det ideelle mål for helgetur
fra Oslo. Vi starter fredag ettermiddag og går
inn til Sigridsbu. Det blir nok mørkt den første
kvelden, men stien er lett å finne, så mørket
skaper nok bare litt ekstra stemning. Neste dag
går vi til Eriksbu, for så å returnere til Oslo søndag. Turen er lett og grei, så her skulle de fleste
ikke slite overvettes for å oppleve fjellets flotte
høstdrakt.
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TOPPTUR TIL LEIRUNGSDALEN
Til topps på tindene mellom Gjende og
Bygdin
Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

20. – 22. september
Innen 11. september
Privatbiler
Telt
1617 IV Gjende
Ubegrenset
Geir Myklebust
Telefon: 66 91 13 29
E-post:
geirmy@math.uio.no

«Hvis du ikke går opp på fjellet, får du ikke utsikt over dalen.» (Gammelt kinesisk ordtak.)
Vi reiser fredag ettermiddag opp til Valdresflya, hvor vi parkerer bilen(e), og rusler så ned
i Leirungsdalen. Rundt Leirungsdalen ligger
det ca. 43 topper over 2000 m o.h., så toppturmulighetene burde være gode. Det er alt
fra rene klatreruter til slakere «nuter». Dette er
en kjempefin dal som ligger mellom innsjøene
Gjende og Bygdin.
Denne turen krever lite spesielt utstyr. Det som
kreves, er litt kondisjon, for det blir en del høydemetre. En isøks kan være kjekt å ha. På den
annen side går vi ikke langt med teltet. Det er
kun snakk om noen kilometre fra der vi parkerer bilen, i nærheten av Valdresflya Ungdomsherberge.

UTLADALEN RUNDT

Vilt og vakkert vest i Jotunheimen
Lørdag 28.9. – tirsdag 1.10.
Innen 23. september
Buss og drosje
Hytter, eventuelt telt
1517 IV Hurrungane,
eventuelt Jotunheimen
1:100 000
Antall deltakere: Ubegrenset
Kontaktperson: Ingebjørg Svindland
Telefon: 22 25 27 19
E-post:
ingebjsv@bio.uio.no

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:

Utladalen er det ville dalføret som skjærer seg
innover i vestre del av Jotunheimen nordover
fra Øvre Årdal. Det er en typisk V-dal, som
bare delvis er farbar, og mesteparten av turen
går oppe i fjellsida, hvor vi i godt vær har nydelig utsikt over dalen og de høye toppene omkring.
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Vi starter med å gå anleggsveien fra Hjelle til
fjellgården Vetti. Derfra går vi bratt opp til toppen av Vettisfossen, som vi nyter synet av i
tussmørket før vi slår oss til på Vettismorki.
Neste dag går turen forbi Fleskedalen, over
Friken og nesten inn til Skogadalsbøen før vi
går ned Bjørneskori, krysser Utla og går opp
til Vormeli. Dette er en gammel fjellgård som
utrolig nok har vært helårsbebodd på tross av
den avsides beliggenheten. Hvis vi ikke blir for
mange er det mulighet for overnatting i det
gamle steinselet, som har mange mus og en atmosfære det er vel verdt å oppleve.
Turen fortsetter sørover på vestsida av elva
et stykke, før vi går opp den bratte Kyrkjestigen, forbi Snørestødet, krysser Midtmaradøla
og går ned til Stølsmaradalen hvor vi overnatter på den gamle stølen. Den siste dagen fortsetter vi sørover til den nyrestaurerte gamle
fjellgården Avdalen, hvor vi stopper og hilser
på geitene. Deretter går turen tilbake til Hjelle
og Årdal, hvor vi tar bussen hjem tirsdag ettermiddag.
Dagsetappene er moderate, men det er mye
bratt opp og ned, så knærne bør være i orden,
og formen noenlunde bra. Naturen er av det
villeste og frodigste Jotunheimen har å by på,
og har man også interesse for gammel bondekultur, skulle turen være midt i blinken.
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KANOTUR TIL VELMUNDEN
Padling på et vann...

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

4. – 6. oktober
Innen 6. september
Minibuss
Telt
1815 IV Sperillen
Nok til å overnatte
Maks 12
Ivar Bratberg
Telefon: 22 35 38 26 (privat)
eller 22 88 69 07 (jobb)
E-post: ibra@merkur.sds.no

Velmunden er en samling av vann ca. 25 km
nord for Hønefoss — mellom Randsfjorden
og Sperillen. Vannene er bundet sammen av
trange sund og passasjer, så vi slipper å bære
kanoene så veldig mye. Det er mange flotte steder å slå leir. Etter sjøsetting av kanoene, padler vi et lite stykke, men kort nok til at vi rekker
å sette opp telt før kvelden. Dette blir en repetison av fjorårets tur, og da betalte vi 275 kroner
pr. person for transport og kanoleie.
Siden avstanden til Oslo er såpass liten, betyr
det at vi kan padle ganske lenge på søndag
også. Dette skulle gi mulighet for en fin padletur, der vi selv bestemmer hvor og hvor langt
vi vil padle. Ta med badedrakt!
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KOIETUR TIL
FINNSKOGEN

Skogsvandring og kulturhistorie i
grenseland
11. – 13. oktober
Innan 27. september
Tog til Kongsvinger,
minibuss derifrå
Overnatting:
I koier
Kart:
Kartheftet
«Finnskogleden» (Ny
utgåve på veg)
Antall deltakere: Maks 9
Kontaktperson: Eldar Heide
Telefon: 22 95 12 67
E-post:
eldarhe@hedda.uio.no
Dato:
Påmelding:
Reise:

Finnskogen er det vide skoglandet mellom
Solør og Värmland. Til dette grenselandet kom
finnar frå Savolax og Tavastland flyttande på
1500- og 1600- talet, på jakt etter nytt land å slå
seg ned på. Dette området vart heilt finsk, med
finsk språk som levde heilt inn i dette hundreåret, og finsk kultur: Badstovebading, røykstover og svedjebruk.
I dag er desse bygdene for det meste fråflytte,
dessverre. Men spora etter den særmerkte finnekulturen står der. Stadnamn som «Purala»
og «Ritamäki» er vanlege, og hus og kulturlandskap er «frosne» på eit forlengst passert
utviklingssteg — på grunn av fråflyttinga. Dét
gjer ei vandring på Finnskogen til noko heilt
spesielt i Noreg.
Vi følgjer «Finnskogleden» gjennom nokre av
dei mest interesante delane av dette skoglandet. Vi finn finnetorp og fiskevatn, vindsusande furuåsar og pors-angande myrar. Og når
kvelden sig på, står gamle skogskoier og ventar på oss.

SYKKELTUR I NORDMARKA

Tur til vårt nærmeste turområde

19. – 20. oktober
Innen 12. oktober
Sykkel
Nordmarka turkart
Telt, gapahuk eller under
åpen himmel
Antall deltakere: Ubegrenset
Kontaktperson: Geir Myklebust
Telefon: 66 91 13 29
E-post:
geirmy@math.uio.no

Dato:
Påmelding:
Reise:
Kart:
Overnatting:

Dette er en tur til vårt nærmeste turområde —
Nordmarka. Vi sykler dit vi har lyst. Marka har
uante muligheter for turer. Når tiden nærmer
seg, finner vi ut hvor vi drar. Dette er en tur
som ikke krever stort mer enn en sykkel og
en sovepose. Hvis været blir bra, kan vi også
overnatte under åpen himmel. Det ville være
en fin opplevelse.

FJELLPOSTEN
HYTTEFEST PÅ KSI-HYTTA
Fest for fjellfolket...

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

16. – 17. november
Innen 11. november
Sykkel eller til fots
KSI-hytta
Ubegrenset (inntil hytta er
full)
Geir Myklebust
Telefon: 66 91 13 29
E-post:
geirmy@math.uio.no

Fjellgruppa arrangerer sin semestervise fest.
Vi lager pizza til alle sammen. Styret ordner
med bunnen på pizzaen, men den enkelte må
selv ta med fyll (til pizzaen). Brus og øl kan kjøpes på hytta.
Hytta ligger like ved Nordmarkskapellet. Det
er mulig å gå fra Sognsvann, men korteste vei
er fra Frognerseteren. Vi drar innover til hytta
utpå lørdag ettermiddag, og senere spiser vi
pizza og synger oss inn i natten. Vi kan jo også
nevne at hytta har badstue.
Overnatting koster 30 kroner for medlemmer
av SiO, 50 kroner for andre studenter og 90
kroner for ikke-studenter.
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FØRJULSTUR TIL FINSE
En lang natt i stille fjell

29.11. – 1.12.
Innen 21. november
Tog
Telt
1416 II Hardangerjøkulen,
1516 III Hallingskarvet
Antall deltakere: Ubegrenset
Nivå:
Bør ha ligget i telt om
vinteren en gang før. Ellers
lite krevende.
Utstyr:
Vintersovepose og godt
liggeunderlag
Kontaktperson: Harald Fekjær
Telefon: 22 60 69 70
E-post: hfe@math.uio.no

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Kart:

De fleste venter gjerne med vinterteltturer til
rundt påsketider, men tross litt kulde og noen
korte dager, kan denne tiden by på noen fantastiske turer. Fjellheimen er øde og stille med
et fantastisk lys, noe som gir en helt egen stemning av natur og ro.
Vi har i år igjen valgt Finse, som også så tidlig på året skulle være rimelig snøsikkert. Årstiden er som sagt noe mer krevende, men ellers har vi tenkt en rolig tur uten andre faste
mål enn å nyte fjellet. Og de lange kveldene ...
de gjør det bare ekstra sosialt for nye og gamle
medlemmer.
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TELEMARKSTUR TIL GEILO

Lek og moro etter slitsomme eksamener

Dato:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Antall deltakere:
Utstyr:
Nivå:
Kontaktperson:

13. – 15. desember
Innen 28. november
Tog
Campinghytter (Billig!)
Maks 25 (foreløpig)
Telemarksski, livsglede og
godt humør
Alle
Harald Fekjær
Telefon: 22 60 69 70
E-post: hfe@math.uio.no

Tradisjonen tro drar vi igjen til Geilo litt før
jul. Turen pleier å bli populær og samler gjerne
noen og tyve deltakere. Dette er en tur for alle
nivåer, og de fleste skulle nok finne noen på
sitt nivå. Primært er dette ikke et kurs, men nykomlinger skal alltids få lurt noe ut av en av
gruppas instruktører.
Vi reiser opp fredag, og får to dager i Geilos
alpinbakker. Så nå er det bare å melde seg for
de som har lyst til å lære mer, eller praktisere
gamle kunster av denne leken med snø og tyngdekraft.

ROMJULSTUR

Nydelig skitur inn i det nye året
29.12. – 2.1.
På Fjellmøtet 3.12.
Sunndalsfjella, mellom
Lesjaskog og Sunndalen/Sunndalsøra
Overnatting:
Selvbetjente DNT-hytter
Kart:
1420 II Romfo og
1420 III Sunndalsøra
Antall deltakere: Maks 8
Kontaktperson: Jens Debernard
Telefon: 22 15 82 35
E-post:
jensd@geofysikk.uio.no
Dato:
Påmelding:
Sted:

Hvorfor dra på fjellet i romjula? Vel, dette kan
kanskje være den vakreste og mest spesielle tiden i fjellet! De korte dagene med lav sol forårsaker et helt spesielt lys som gir utrolige farger.
Dette kan oppleves mens man brøyter egne
spor i fin, tørr nysnø. Framme ved hytta kan
man se fram til en lang sosial kveld med masse
god mat og et imponerende utvalg av kaker og
andre godsaker. Og etter alt dette er det kanskje noen som har lyst på en liten måneskinnstur? Eller hva med nyttårshopprenn kl. 00.15
første nyttårsdag, i måneskinn?!

FJELLPOSTEN
Etter de siste års erfaring med romjulsturer,
satser Fjellgruppa på å legge årets tur til Sunndalsfjella. Dette har vist seg å være et område
uten så alt for mange andre folk, men til gjengjeld med desto mer snø. Landskapet er mektig og storslagent med imponerende utsikt,
bl.a. mot Innerdalsfjella med Trolla-massivet
i forgrunnen. Med denne utsikten følger det
som oftest en del opp og ned, så det er en fordel å være i brukbar form. I tillegg er dagene
korte, og været kan som kjent slå seg vrangt på
denne tiden av året. Snakk med kontaktpersonen hvis du er i tvil om turen passer for deg.
For detaljplanlegging av turen (rute og meny)
trenger vi et møte i midten av desember. Tidspunkt for dette avtales på siste fjellmøte før jul.
I utgangspunktet kan planen for turen være
å reise om morgenen søndag 29.12. Først tog
til Oppdal, videre med buss og så drosje, før
de siste kilometrene fram til Vangshaugen gås
på ski. Neste dag kan vi gå over fjellet til
Raubergshytta. Hva vi gjør videre, får vi planlegge. Dette vil avhenge av føret, været og deltakerenes ønsker og behov.
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TELEMARKSKURS FOR JENTER!
Uten macho-faktor og prestasjonsangst

24. – 26. januar 1997
Innen 10. januar 1997
Campinghytter
Telemarksski (fjellski) og
slalåmstaver hvis du har
Instruktører:
Guri Osvær og Silje Fekjær
Antall deltakere: Maks 10
Nivå:
Noe øvet til
viderekommende
Kontaktperson: Silje Fekjær
Telefon: 22 60 69 70
Dato:
Påmelding:
Overnatting:
Utstyr:

Selv om mange jenter i Fjellgruppa står telemark, er det få som står mye. Nå arrangerer
vi kurs av og for jenter i håp om å få et aktivt
telemarkssving-miljø som også inkluderer jentene. Kurset er for de som har stått litt telemark
før, men du behøver ikke å være verdensmester for å bli med. Det viktigste er å ha det gøy
i bakken! I tillegg til «vanlig» telemarkssving
vil vi gå gjennom løssnøteknikk, kortsvinger
og masse lek på skiene.
Kurset blir antakelig på Geilo eller i Hemsedal. Vi satser på 2 instruktører (selvsagt jenter!)
og små grupper. Kursavgiften er ikke fastsatt
ennå, men dette blir et rimelig kurs.

Vi vil i vårsemesteret 1997 i tillegg til ovennevnte kurs også arrangere et kurs i telemarkssving for alle nivåer, pluss et kurs i fjelltelemark. Følg med på fjellmøter og i Fjellposten
for vårsemesteret 1997.
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INFO FRA STYRET

Fjellgruppa på Internett
I dagens elektroniske verden har Fjellgruppa
naturligvis sin egen hjemmeside. Her vil du
finne løpende informasjon om hva styret holder på med, tema på neste fjellmøte, Fjellposten fra de siste semestrene og selvfølgelig en
liste med epost-adresser til medlemmer. Kommentarer og forslag til forbedringer kan sendes til geirmy@math.uio.no.
Adressen til hjemmesiden er:
http://wwworg.uio.no/studenter/idrett/osi/fjellgr/
Vi vil på disse Web-sidene legge ut aktuell informasjon om turer og informasjon fra styret.
Følg med! De som ikke har tilgang til de «elektroniske oppslagstavler», trenger ikke å ane
uråd. Møt opp på fjellmøtene eller ring noen
i styret, så blir du oppdatert med de ferskeste
nyhetene.
Aerobic-trening
Deltakere på turene trenger naturligvis ikke å
ha utpreget atletisk karakter. Likevel må det
sies at dette med formen kan være veldig viktig nå i disse kolesterol-tider. Du har derfor en
glimrende mulighet for å sørge for at formkurven stadig peker oppover.
Fjellgruppa har aerobic-trening sammen med
Skigruppa, Friidrettsgruppa, Elvepadlergruppa, Alpingruppa og Orienteringsgruppa. Stedet er sal 1 og 2 i Idrettsbygningen, Blindern
(den gamle) fra kl. 17.30 til 19 hver mandag.
Første treningsdag er i skrivende stund ikke
bestemt, men oppstart er sannsynligvis i begynnelsen av september. Spør på OSI-kontoret
i den nye Idrettsbygningen når tiden nærmer
seg.

Fjellgruppas T-skjorte
Som en av de mest aktive gruppene i OSI har
Fjellgruppa sin egen T-skjorte. Denne kan kjøpes for 50 kroner på fjellmøtene. T-skjortene
har en feiltrykk, så derfor selges T-skjortene
billigere enn det den opprinnelig kostet. «Nypris» er 85 kroner. Feilen består i at motivene
på for- og baksiden er byttet om. Dette skulle
ha liten betydning. Med slagordet «Livet er
best over tregrensa» burde de fleste kunne fortelle omverdenen at de er noen virkelige fjellentusiaster.
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Felleskjøp på Oslo Sportslager
Fjellgruppa har gjennom OSI en rabattavtale
med Oslo Sportslager. Dette betyr at du ved å
vise medlemskort i OSI/Fjellgruppa får 10 %
rabatt ved kjøp over 200 kroner. Handler du
for mer enn 1500 kroner, får du 15 % rabatt.
Omtrent en gang i semesteret slår vi på stortromma og arrangerer såkalt felleskjøp. Det
betyr at du får 20 % rabatt på alt i butikken!
Eneste unntak er sykler og varer som er satt
ned i pris. Høstens felleskjøp er
tirsdag 24. september
kl. 18 – 20
Adressen til Oslo Sportslager er Torggata 20,
0183 Oslo.
Medlemskap i OSI og Fjellgruppa
For å være medlem av Fjellgruppa, må du
være medlem av OSI. Medlemskap i OSI koster 75 kroner pr. semester. Ønsker du å trene i
Idrettsbygningen(e) på Blindern, må du kjøpe
adgangskort til 400 kroner. Hvis du kjøper adgangskort, blir du ikke medlem av OSI. Videre
har Fjellgruppa en såkalt særavgift på 50 kroner. Nytt av året er at innbetaling til de ulike
gruppene i OSI skjer på samme postgiro. En
slik giro får du i vakta i den gamle eller den
nye Idrettsbygningen, hvor du også får kjøpt
adgangskort.
Ny idrettsbygning
De av studentene som ønsker å trene, får fra i
høst et nytt tilbud i form av nytt Idrettsbygg.
Det ligger mellom Sognsvanns-banen og Ringveien. Den offisielle åpningen skjer 30. august,
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og denne dagen vil gruppene i OSI ha stand
slik at man kan bli bedre kjent med deres tilbud, inkludert Fjellgruppa.
I tiden 3. september – 6. september vil det være
gratis adgang for trening i den nye idrettsbygningen. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av
denne ypperlige muligheten for å sjekke tilbudene. Som nevnt tidligere, vil Fjellgruppa
fortsatt ha sin ukentlige aerobictrening i den
gamle Idrettsbygningen.
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UTSTYR TIL UTLÅN

Fjellgruppa disponerer et relativt rikholdig utvalg av utstyr. Fjellgruppas egne turer har førsterett til utstyret. Det lånes ellers ut til aktive
medlemmer av Fjellgruppa. Andre kan leie utstyret for en liten sum penger. Tau lånes ikke
ut.
Det er depositum på lån av utstyr. Depositumets størrelse er avhengig av utstyrets verdi,
og betales tilbake når utstyret leveres inn igjen.
Dersom utstyret ikke leveres tilbake innen avtalt tid, beholder Fjellgruppa 50 kroner av depositumet.
For at utstyret skal vare lengst mulig, ber vi om
at telt tørkes godt, primuser rengjøres og testes og at eventuelle småfeil repareres. Har utstyret en feil eller mangel du ikke kan reparere, så si
fra om feilen! Det er normalt med slitasje, men
det er ikke særlig morsomt å oppdage at noe
er skadet eller ødelagt når man skal låne utstyr.
Utstyret koster penger å kjøpe inn og vedlikeholde. Aktive Fjellgruppe-medlemmer får låne
utstyr til seg selv og en til, men ikke til flere.
Kontakt utstyrsansvarlig:
Jens Debernard
Telefon: 22 15 82 35
E-post: jensd@geofysikk.uio.no

Telt:

1 Norrøna Falketind (4 personer)
1 Wild Country Super Nova (3–4 personer)
1 Helsport Triple sommertelt (3 personer)
1 Helsport Rundhø (4 personer)
1 Helsport Dovre (4 personer)
1 Helsport Alpa Mayo (3 personer)
1 Helsport Basecamp (5 personer)

Bre- og klatreutstyr:

5 brystseler
9 sitteseler
3 kroppsseler
8 isøkser
7 par stegjern
4 snøankere
7 isskruer
4 kordelltau
2 rappelltau (9 mm)
4 klatrehjelmer
6 skrukarabinere
7 vanlige karabinere (2 med buet snapper)
1 rappellåtter
3 taubremser (Sticht)
3 kortslynger
5 fotløkker

Diverse:

4 primuser
1 stormkjøkken
1 pulk
1 vindsekk
2 presenninger
2 skredsonder
1 snøsag
7 hodelykter
6 grottehjelmer
2 kjeler
1 kaffekjele

FJELLPOSTEN
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Med telemarksski gjennom Alpene
Av Harald Fekjær med utdrag fra Morten Stenstadvold sin turbeskrivelse
«World’s classic skitour» lød overskriften på
artikkelen i tidsskriftet «Rock & Ice». For en
som kommer fra Norge lød dette utvilsomt litt
merkelig, for dette var da en skitur vi nordmenn knapt hadde hørt om?
Nå vel, ordet «skitour» må ikke her forveksles
med vanlige norske påsketurer med blåswix.
Her er det ikke snakk om flate vidder, men
om sakte klatring opp bratte bakker med spesiallagde lette alpinski. På disse har man noen
egne bindinger som kan løsnes i bakkant i motbakkene. Og smøring, nei her er det alltid skifeller i motbakkene. Ja, og i tillegg såkalte skarejern — en form for stegjern for ski til bratte
motbakker.
Med slikt utstyr blir et helt nett av hytter og
ruter blant Alpenes ville fjell tilgjenglige. Og
den mest klassiske av dem alle er definitivt den som
bringer sammen de to fjellsport-hovedstedene i Alpene; Haute Route. (Direkte oversatt: «Den høye
vegen».) Ruten starter i Chamonix rett under Mont Blanc-massivet, og følger fjellkjeden
langs grensen til Italia, inn i Sveits og videre
til Zermatt, som ligger under de nesten like
kjente toppene Matterhorn og Monte Rosa.
Turen ble i sin fulle lengde første gang gått på
ski i 1903, og den gang var den kun forbeholdt
de få. Nå, derimot, har utstyret og hytter åpnet området for massene, og ukesturene med
guide har blitt en hel liten industri. Nordmenn
har likevel med noen unntak glimret med sitt
fravær, men med telemarksrevolusjonen er det
egentlig litt merkelig at ikke flere nordmenn
går denne turen. For selv om turen går gjennom et vilt landskap, er den ikke verre enn at
en normalt sprek norsk fjellfant med noe telemarkserfaring, et brekurs og en guide fint vil
kunne gjennomføre den.

Ja, turen fristet. Eneste problemet var prisen.
Med flyreise og guide oversteg den unektelig et normalt sivilarbeiderbudsjett, men ved
hjelp av ukentlig undervisning av medisinerstudentene gjennom vinteren ble turen sikret
uten bruk av studielånet. Så hvem skulle vel ha
trodd at matematikkens formler skulle bringe
meg på de store topper? Men slik ble det.
Så her er jeg nå på vei opp turens første pass.
Løypa går på kryss og tvers foran meg, luften
er tynn og pusten går som et helvete. Ja, nå må
selv en «joggehater» innrømme at vekt og høyderekord normalt ikke bør kombineres. Matematikken
virket bra til å finansiere flyreisen, men her er
det nå bare de harde tall som møter en. For på
veien til Zermatt skal det visstnok være ti pass
over 3000 m o.h., 23 isbreer og over 10 000 høydemetere med motbakker.
Litt slitsom tanke, men uansett kan utsikten
alene ta pusten fra de fleste: Fjellvegger med
tårn og spir som strekker seg mot den blå
himmelen i skarp kontrast til breenes tunge,
ustoppelige sig nedover dalene. Blant slike fjell
skulle en ikke tro at det fantes noen farbar vei
til Zermatt.
Atskillige timer og to pass senere kan vi begynne nedkjøringen mot den lille landsbyen
Champex. Nå skal det kjøres telemark, men
huff, her var det rasfarlig! Heldigvis finnes det
en annen løsning, å rappellere ned en bratt
renne litt lengre borte. Og der i bunnen møter vi
den mest fantastiske løssnø. Ja, det er rent som man
svømmer i snø. Det er ikke lenger deg oppå snø, men
deg som en del av alt sammen i en evig hvit sky hvor
du danser nedover fra sving til sving.
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Etter hvert som høydemetrene glir unna, blir
snøen stadig tyngre, og når vi kommer ned i
dalen, møtes vi av 20 varmegrader og fuglesang blant lerketrær. Vel nede i landsbyen kaster vi oss på postbussen og kommer oss videre til Bourg St. Pierre. Hvor vi innlosjeres i
et koselig gammelt stabbur, før vi benker oss
rundt bordet på landsbyens eneste restaurant
etter en lang og innholdsrik dag. Her møter
vi også igjen turens kvinnelige deltaker, Rita,
som fikk ødelagt riva-bindingen allerede i den
første nedkjøringen etter Chamonix. Endelig
er alle fem samlet igjen og klare for nye eventyr.
Neste dag er betegnet som middels tung. Vi
skal ikke langt, men alt er oppover. Været er
merkelig skiftende mellom steikvarm sol og
småregn. Etter hvert som vi stiger, går regndråpene over til snø. Det er en selsom opplevelse å gå på ski med bar overkropp i minst 25
plussgrader samtidig som det snør. Det vitner
om kaldere luftlag rett over den gryta vi går
gjennom.
Utpå ettermiddagen når vi Valsorey-hytta. Her
kan vi før vi legger oss beskue turens mest krevende punkt — selve «cruxet»: Grand Combin.
Grand Combin var den siste etappen som ble
åpnet i Haute Route, og innebærer passering
av isplatået Plateau de Coulouir ca. 3600 m o.h.
Problemet er egentlig ikke selve platået, men
det å komme seg opp dit. Det er en lang
eksponert (50 graders) stigning, utsatt for ras
og steinsprang fra oven. Derfor er det best
å gå tidlig om morgenen, før solvarmen gjør
rasfaren overhengende. Ruta begynner bratt,
rett opp mot firetusen-meteren Grand Combin. Deretter traverserer man over rasrennen
fra forrige dag, for å nå skavlen som markerer
terskelen til isplatået.
For oss er forholdene optimale, og det er intet behov for verken tau eller sikring. Et ideelt skarelag gir perfekt fotfeste for stegjernene,
og det er heller ingen rasfare. Luften er kald og

klar, og lette vindpust løfter et slør av iskrystaller langs fjellsidene. Etter noen timer dukker
vi opp over kanten og inn i solvarmen. Tid for
pause.
Etter enda et nytt pass kan vi begynne den nesten evige nedkjøringen til neste hytte. Eneste
minus er «båndtvangen» det første stykket,
men etter et blikk på området innser man at
tauet kan være godt å ha. For selv om nesten
ingen andre kjører med tau, vil enhver norsk
brestandard tilsi tau. Her nede, derimot, ser selene bare ut til å være et plagg, som man har
på seg i mangel av plass i de små lette sekkene. Noe skyldes andre forhold enn i Norge,
men uansett er risiko noe man har et ganske
annet forhold til her enn hjemme. Tallenes tale
er også ganske klar, ettersom det hvert eneste
år er noen som aldri når Zermatt. Bresprekker,
snøskred, stup, kulde, utsklidninger, kalvende
breer ...
Etter noen dager har akklimatiseringen begynt
å hjelpe på. Og selv om jeg ikke går fra guiden
oppover, har jeg som skiinstruktør i hvert fall
begynt å få visse ambisjoner nedover, men så
... som lyn fra klar himmel innhenter virkeligheten meg idet guiden tar en brå sving. Nederlaget er komplett når jeg, etter en del baksing,
endelig får ansiktet høyt nok til å spørre om
noen kan slakke på tauet.
Neste morgen våkner vi til tett tåke og snøvær. Første delen av dagen er grei, opp den
flate (og kjedelige) Otemmabreen. Dette er den
eneste dagen på turen vi bruker skismøring,
blå-lilla-en gir akkurat passe feste. Verden er
hvit, vi skimter kun tidvis fjellsidene som omgir breen.
Så er det å finne Vignettes-hytta. Her kommer guiden Anders Bahrs lokalkunnskap godt
med. Først bratt opp mot venstre på kryss
og tvers til en ser passet. Deretter over et
platå til vi kommer fram på kanten av et stup.
Hm ... skulle det være stup her? La oss se i fø-
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reren. «On the far side of the ridge (som hytta ligger på) is a vertical drop of several hundred meters.
If you fall down this you’ve gone too far, but at least
you’ll know where you are since the waste from
the toilets also goes down there.» Hvilken trøst!
Vi trekker oss tilbake, og holder høyden langsmed skråningen der vi finner vannledningen
til hytta. Denne følger vi langsmed en skarp
rygg inn til hytta, som ligger som et ørnereir
ytterst på knatten.
Maken til beliggenhet! Som isklatrer kommenterer Morten tørt hvordan mange doturer
kunne gitt isklatring opp fra dalen. Jeg, derimot, er glad for gjerdet, slik at jeg slipper å ta
med meg isøksa bare for et nødvendig ærend.
Det snør og snør hele natta. Kriseløsning diskuteres. Hva hvis skredfaren blir for stor i morgen? En grusom (?) kriseløsning står framfor
oss: Et par dager i en slalåmbakke med bunnløs løssnø. OK. Vi har vel blitt noget kravstore
blant disse flotte fjellene. Men mot alle odds
letter været neste morgen, og den mest fantastiske blå himmel kommer fram.
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Dagens etappe blir kort til Bouquetins-hytta,
men minnene desto lengre med nedkjøringen
til Bogeta-hytta ... den blå himmelen og løssnøen som bare blir hengende igjen i lufta etter
oss. Der er det bare å slippe seg løs, og danse nedover i et hav av pudder.
Vi ankommer allerede kl. 11, det føles utvilsomt litt merkelig. Før jeg reiste hit trodde jeg
ikke det var noen tidsforskjell ... men nå begynner tvilen å melde seg. Ja, for på grunn
av snøskred og breer som kalver, går vi gjerne
grytidlig om morgenen før solen har fått varmet opp skråningene.
Hytta er ubetjent, liten og veldig koselig. Vi
venter en stille, fredelig kveld, men den gang
ei... Utover kvelden dukker det stadig opp nye
guider med sine følger på slep. Guidene er
egentlig et helt eget kapittel. Det er over tusen profesjonelle guider i alpelandene. Deres
eneste oppgave er å få gjestene trygt gjennom
ruta, noe som innebærer å gå noen hundre meter framfor og rope «Allez allez». Vi foretrekker heller stilen til vår norske guide Anders
Bahr.

Kart over området
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Uansett, jeg hadde vel tenkt meg en bedre sovemedisin.

Neste dag er det tidlig opp for en lang dag til
Zermatt. Alt er litt kaotisk med så mange folk,
og det er godt å komme ut, selv om det er en litt
trøtt gjeng som i halvmørket begynner på oppstigningen til Col de Valpelline-passet. Idet vi
litt utpå formidagen runder toppen av passet,
dør vinden, og imot oss kneiser nå plutselig
Matterhorn. Vi svinger oss nedover, først mellom brefall, så en rask tur under rasskyggen fra
Matterhorn (her stopper man ikke!), ned mellom de første trærne, langs alpinløypene og til
slutt mellom bordene på den første uterestauranten vi kommer til. Her møter bylivet og virkeligheten oss brutalt, med hele Zermatts sosietet ute på tur i slalåmbakkene.

Heldigvis viser det seg neste dag at Morten
har rett, og toppene er ikke akkurat noe å
skryte av. Her hadde det passet bedre å ha
med min mor enn en guide. Etter toppen får vi
nå 2500 høydemetre nedkjøring i Zermatts slalåmbakker, som mest kan sammenlignes med
et eviglangt stuegulv. Som telemarkere er vi
ganske eksotiske og hører stadige utbrudd bak
oss. «OOHLALA! Le Telemarque!! C’est bon?»
Mye har skjedd med utbredelsen av telemarken på steder som Chamonix, men det er tydeligvis fortsatt mye upløyd mark.

Kontrasten fra Frankrike er påfallende. Sveits
er vakkert. Utrolig vakkert, men på mange måter er alt nesten litt vel glatt. Prisene er ikke de
laveste, men på den annen siden ser heller ikke
turistene ut til å mangle penger.

Tilbake i byen om kvelden er stemningen blandet. Vi har nådd Zermatt og opplevd så utrolig
mye, men endelig begynner formen, akklimatisering og psyken å bli så god at vi egentlig
bare vil fortsette. Jeg vil ikke hjem!

Vi fjellvandrere er unntaket, i denne byen som
ellers profilerer seg som fjellsporthovedstad.
Vårt hotell Bahnhof er bygd av og for fjellfolk,
og koster visstnok bare en tredjedel av det nest
billigste hotellet. Og sammenlignet med alle
de feite tyskerne som rolig glir ned slalåmbakken, tjener nok ikke byen mye på oss, men som
guiden kommenterer, er de faktisk helt avhengig av noen ubarberte, lurvete fjellfolk med isøkser og store sekker i gatene for å beholde
«fjellsportimaget».

Heldigvis har vi fortsatt en dag til rådighet,
noe som betyr tid til å ta utvidelsen videre til
Saas Fee. Det er en litt lang tur, så det er tidlig
opp tross overgang til sommertid. Ved lunsjtid
når vi Adlerpasset (3800 m o.h.), hvor vi setter
fra oss skiene. Med isøks og stegjern blir det en
tur innom Stralhorn (4190 m o.h.), før vi svinger oss nedover til Britannia-hytta.

Neste dag planlegger vi å sove lenge (d.v.s. til
klokken syv), og siden bare tusle opp på firetusenmeteren Breithorn. Om kvelden blir det en
liten runde for å se byen. Vi rusler også innom
kirkegården. Plutselig blir ikke lenger Matterhorn like fristende. Det er nemlig ikke bare
postkortene som preges av dette flotte fjellet.
Øynene faller på en av gravene med en isøks
på, under står teksten «Breithorn — I choose to
clipe». Morten forsikrer at den unge amerikaneren gikk en helt annen rute en den vi skal gå.

Fra hytta er det bare ned slalåmbakkene til
Saas Fee. Eller bare ned slalåmbakkene... I
Norge har vi et par anlegg på bre (Folgefonna, Juvasshytta og Strynefjellet), men der
blir hele aspektet med bre ganske teoretisk.
Her, derimot, er bakkene mer eller mindre lagt
ned et brefall, og i turistbrosjyren beskriver de
hvordan gravemaskiner brukes til å fylle igjen
sprekkene, som stadig oppstår, med snø.
Vel nede i Saas Fee er det dusj og en bedre restaurant. Neste dag er det hjem til Norge, men
med slike minner er dette neppe siste «randoetur» (skibestigning) for meg.

FJELLPOSTEN
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BØKER TIL UTLÅN
I ledige stunder eller ved planlegging av turer kan det være koselig med en god bok. Fjellgruppa har et lite bibliotek som inneholder en
del gamle bøker. Kontakt utstyrsansvarlig for
utlån. (Se side 14.)

Art Davidson: Minus 148 — The winter ascent
of Mt. McKinley (1969).
David R. Brower (red.): Manual of Ski Mountaineering (1947).
Geoffrey Sutton: Artificial Aids in Mountaineering (1962).
Anthony Greenbank: Instructions in Rock Climbing (1963).
C. G. Bruce: The assault on Mount Everest 1922
(1923).
Brigadier Gyan Singh: Lure of Everest — Story
of the First Indian expedition (1961).
Per Prag: Mountain Holidays in Norway (1963).
Geoffrey Winthrop Young: Mountain Craft
(1954).
Lionel Terray: Conquistadors of the useless —
From the Alps to Annapurna and beyond (1961).

Norske bøker
Per Hohle (red.): Til fots i Jotunheimen og tilgrensede fjellområder (1968).
Per Hohle: Himalayas helter — Berømte ekspedisjoner til Jordens høyeste tinder (1948).
Fører for klatrefeltene på Kolsås (1973).
Karl Herrligkoffer: Nanga Parbat — Dødens fjell
(1954).
Edmund Hillary og Desmond Doig: På iskledde
tinder (1963).
Arne Næss: Opp stupet til østtoppen av Tirich Mir
(1964).
Maurice Herzog: Annapurna — 8000 meter
(1953).
Norsk Tindeklub: Norsk Fjellsport 1958.

Franske bøker
Andre Roch: Karakoram Himalaya — Somméts dé
7000 m.

Engelske bøker
Rene Ferlet og Guy Poulet: Aconcagua: South
face (1956).

Tyske bøker
Franz Nieberl og Toni Hiebeler: Das Klettern im
Fels (1960).
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Marmorert tekake
(Haralds turkake)
Porsjonens størrelse: Kveldskos for to teltlag
eller «nødproviant» for ett?
300 g sukker
300 g margarin
4 egg
3 dl melk
500 g hvetemel
3 ts bakepulver
Rør sukker og myknet margarin til smørkrem,
det vil si til det er hvitt. Det gjøres best med
mikser e.l. Rør inn ett og ett egg av gangen.
(NB! Viktig at ikke alle tas på en gang!) Ha deretter i melk og mel sammen med bakepulveret.
Rør lett til røren er jevn.
Ta en tredjedel av røren i en egen bolle. Tilsett 4
spiseskjeer (bake)kakao, 1 dl melk og 4 teskjeer
vaniljesukker.
Fordel halvparten av den lyse røren i to formkakeformer (brødstørrelse). Formene må smøres og strøs med sukker først. Ta røren med kakao i de to formene og fyll deretter resten av
den lyse røren over. Før en gaffel gjennom røren (4–5 tak).
Stek kakene på nederste rille i ovnen. Start
med 165 og gå opp til 180 grader. Steketid ca.
50 minutter. Stikk med pinne (trepinne, strikkepinne e.l.) Om ikke noe henger fast, er kaken ferdig. NB! Ikke åpne ovnen før mot slutten. Om kakene blir for brune, legg litt tinnfolium oppå på slutten.
Snu formene forsiktig på rist etter noen minutter. Kakene faller lett fra hverandre mens de er
varme. Når de er kalde, kan de pakkes i tinnfolium og fraktes til fjells — frosne eller ferske.
GOD TUR!

Utstyr til salgs
Boreal ACE (AS) klatresko selges til halv
pris. Størrelse 36,5. Nettopp omsålet med
5.10 Stealth-gummi. Som nye (eller bedre?).
Passer for smale føtter — nybegynner til
avansert nivå. Stiv, stødig sko; best på kanting utendørs. Behagelig på foten (hvis du
har små nok føtter, da — det hadde ikke
jeg).
Kontakt Øystein Myhre:
Telefon: 22 52 05 83
E-post: oysteim@ifi.uio.no
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FJELLGRUPPAS TURER
HØSTEN 1995 OG VÅREN 1996
Mange av Fjellgruppas turer blir gjennomført
år etter år. Antall deltakere på turene varierer
fra 4 til 30, men det «normale» er 8 – 12. Totalt
har 318 personer deltatt på 33 ulike turer/kurs
i hele 1995.
Vi kan forøvrig nevne at gruppa har ca. 100 betalende medlemmer i vårsemesteret 1996.

Fjellgruppas turer høsten 1995
Juli:
Brekurs på Flatbrehytta
August:
Bretur til Hardangerjøkulen (telttur)
September:
Torfinnstindtraversen (telttur)
Utladalen rundt (hyttetur)
Kanotur på Velmunden (telttur)
Friluftstreff (klatring, elvepadling m.m.)
Blefjell (hyttetur)
Gausdal Vestfjell (telttur)
Oktober:
Grottetur til Skrim (telttur)
Sykkeltur i Nordmarka (telttur)
November:
Gruvetur til Grua (telttur)
Hyttefest på Farmasi-hytta
Desember:
Førjulstur til Finse (telttur)
Telemarkstur til Geilo (hyttetur)
Romjulstur (hyttetur)

Fjellgruppas turer våren 1996
Januar
Telttreningstur til Finse
Februar
Telemarkskurs til Hemsedal (hyttetur)
Hyttetur til Sauherad/Sveinsbufjell
Fotokveld
Aking i Korketrekkeren
Skredkurs på Norefjell
Telemarkstur til Hemsedal (hyttetur)
Mars
Snøhuletur til Norefjell
Påskesamling i Jotunheimen
Påsketur fra hytte til hytte
Vi vil legge til at en god del turer ble avlyst
på grunn av været i vårsemesteret 1996. Vi får
satse på bedre vær denne høsten!
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Fjellvidder, teltliv og
vennskap ... i en betongjungel
Av Harald Fekjær
Idet jeg runder kanten på vei mot toppen kaster vinden seg over meg. Akkurat som den
første gangen man rundet inn mellom høyblokkene på Blindern. Men her er det ingen betongjungel, bare golde steinhauger.
En merkelig sammenlikning, men likevel ganske slående. For er det ikke like goldt og kaldt som
fjellet Blindern ofte oppfattes av nye? Og akkurat
som fjellet, ender også Blindern med alltid å
trekke meg tilbake.
Så tankene går videre til den første gangen i
Fjellgruppa. Jeg hadde akkurat begynt på Blindern. Ikke møtt noen fra gruppa på forhånd,
og hadde funnet ut at dette ville jeg dra på
alene uten barndomsvenner «på slep». Var utvilsomt ganske spent på hvem jeg ville møte.

I vinter var jeg så på en privat helgetur med
en god venn fra gruppa. Vi snakket da mye
om livet, vennskap og hvem vi ønsker å omgås. Han sa at han altid hadde vært svært kresen med hvem han omgås og stilte bl.a. strenge
krav til ærlighet, men nettopp derfor var også
Fjellgruppa så fin, for her var det så mye kortere
avstand mellom «de ålreite» menneskene.
På mange måter har jeg vel gått samme vei,
men akkurat som man på Blindern fritt kan
velge fag, kan man også fritt velge venner. Og
som tidligere år vil det vel også i framtiden
bli mye Fjellgruppa på meg i årene som kommer ...
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HØSTENS FJELLMØTER
Fjellmøtene holdes en gang i måneden. Aktuelle temaer er lysbildeforedrag og salg av vafler. Har du vært på en fin tur, så ta gjerne kontakt hvis du har lysbilder eller vil fortelle litt
om turen. Forslag til nye turer/turområder er
også interessant. Kontakt i så fall en i styret.
(Telefonnumrene står på side 2.)
Alle møtene begynner klokka 18.15 og holdes i
møterommet i 12. etasje av Niels Henrik Abels
hus (Matematikkbygningen, høyblokka). Bygningen ligger rett ved siden av Universitetsplassen på Blindern.
NB! Møtet 3. september holdes ikke i Niels
Henrik Abels hus. Stedet er i skrivende stund

ikke bestemt. Følg med på oppslag eller ring til
noen i styret.
Vårens fjellmøter holdes på følgende dager:
Tirsdag 3. september
Tirsdag 1. oktober
Tirsdag 5. november
Tirsdag 3. desember
Det siste møtet er også årsmøte.

HØSTENS TURPROGRAM
August:
23. – 25.

Bretur til Hardangerjøkulen

September:
6. – 8.
12. – 15.
20. – 22.
20. – 22.
24.
28. – 1.10.

Telttur til Aurlandsdalen
Friluftstreffet 1996
Hyttetur til Blefjell
Topptur til Leirungsdalen
Felleskjøp på Oslo Sportslager
Utladalen rundt

Oktober:
4. – 6.
11. – 13.
19. – 20.

Kanotur til Velmunden
Koietur til Finnskogen
Sykkeltur i Nordmarka

November:
16. – 17. Hyttefest på KSI-hytta
29. – 1.12. Førjulstur til Finse
Desember:
13. – 15. Telemarkstur til Geilo
29. – 2.1. Romjulstur til Sunndalsfjella

