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INFO. OM FJELLGRUPPA

Fjellgruppa ble stiftet i 1963 og har i gjennomsnitt 100 medlemmer
hvert semester. Aktiviteten er ganske stor, og gruppa er en av de
største av 32 grupper i Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI).
Fjellgruppa arrangerer turer av ulik vanskelighetsgrad. Hver tur
har en kontaktperson.
Fjellgruppa disponerer et variert utvalg av fellesutstyr som
inkluderer breutstyr, telt og annet campingutstyr.
Den enkelte må være medlem av Fjellgruppa før turen starter og
ved utstyrslån.
Medlemskort vil bli forlangt forevist.
Fjellgruppas oppslagstavler finner du i idrettsbygningen
Blindernhallen og Domus Athletica. Spørsmål om Fjellgruppa kan
også rettes til daglig leder i OSI, Bård Andresen. Han finner du på
OSIkontoret i 2. etg., Domus Athletica.
Medlemskap i OSI og Fjellgruppa
Medlemskap i Fjellgruppa forutsetter medlemskap i OSI. Det
koster 75 kroner per semester. Videre har Fjellgruppa en
medlemsavgift på 75 kroner.
Adgangskort til Domus Athletica/Blindernhallen må ikke
forveksles med medlemskap i Fjellgruppa.
Styret sender jevnlig ut informasjon til medlemmene per epost.
Send epost til:
Fjellgrupparequest@osi.uio.no

Lederen har ordet:
Velkommen til et nytt semester og en ny utgave av
Fjellposten. Styret håper at alle friluftsinteresserte vil finne
noe av interesse her. Turprogrammet inneholder i tradisjons
tro både nye turmål og gamle klassikere, men vi mottar også
med glede forslag til fremtidige turer.
OSI Fjell skal skape et sosialt miljø for friluftsinteresserte
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studenter. I den forbindelse er vi avhengig av at flest mulig
deltar aktivt i arbeidet med gruppa. Det vil i løpet av
semesteret bli valgt nytt gruppestyre og vi trenger
kontaktpersoner til våre turer og kurs. Vi er også på utkikk
etter ny Webmaster og ny instruktør til
våre mandagstreninger. Ta gjerne kontakt med en i styret for
mer informasjon.
OSI Fjell arbeider for en naturvennlig ferdsel på våre
arrangementer og i den
forbindelse rapporterer vi til Nasjonalparkforvalteren av
Jotunheimen
Nasjonalpark). Vi setter pris på tilbakemeldinger fra dere hva
angår forsøpling, slitasje og så videre.
Til slutt; til de av dere som ikke har vært med på noe særlig
av vår type aktivitet, bli med på Friluftstreffet. Dette er en
kjempefin anledning til å få prøvd mange aktiviteter og stifte
bekjentskap med
flere av gruppene i OSI. Du finner flere opplysninger om
Friluftstreffet på side 7.
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GENERELT OM FJELLGRUPPAS TURER
Hver tur har en kontaktperson. Hvis du har spørsmål om turens vanskelighetsgrad, utstyr eller liknende, så er dette rette
vedkommende. Påmelding skal skje til kontaktpersonen. Og påmeldingsfristene er til for å holdes…
Et planleggingsmøte avholdes i forkant av hver tur. Kontaktpersonen er ansvarlig for fordeling av fellesutstyr og eventuell bestilling
av plassbilletter (tog). Fjellgruppa og kontaktpersonen er ikke ansvarlig for deltakernes sikkerhet på turen.
Fjellgruppa/kontaktpersonen forbeholder seg retten til å avvise deltagere etter egen vurdering. Kontaktpersonen kan også flytte eller
avlyse turer, på grunn av dårlige vær og føreforhold.
GRADERING AV TURENE
Ved hver turbeskrivelse er det plassert et symbol som angir turens vanskelighetsgrad. En slik gradering av en tur er en subjektiv
vurdering. Snakk med kontaktpersonen eller andre som har vært på turen tidligere om hva som kreves .
Skillene mellom lett, middels, og tung går i hovedsak på fysisk form, mens vi innfører graderingen ”teknisk”, der spesiell kunnskap
kreves, som for eksempel breerfaring og klatring.
Lett
l

Aldri sekker over 15 kg, ingen dagsmarsjer over ca 6 timer/20 km.
Ikke mer enn to netter i telt/hytte. Erfaring er ikke nødvendig. Eksempel
på slik tur er Finse.

Middels
m

Ikke flere dager på rad med tung sekk (ca 20 kg) under marsj. En dag kan ofte være knallhard, men da kun med dagstursekk. Typiske
eksempeler er tindebestiging fra en basecamp som i Leirungsdalen, eller en noe lengre hytte til hyttetur som i romjula.

Tung
T

Tek

Flere dager med tung sekk på rad i tøft terreng. Meget god fysisk form kreves. Turene er som
typiske slike turer på høstprogrammet, men Lodalskåpa nærmer siden stigningen er så ekstrem.
Teknisk
Teknisk erfaring kreves av turdeltakeren. Eksempler er isklatring og breturer.

regel teltturer. Ingen
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TURPROGRAMMET
12. 15. AUGUST: LODALSKÅPATOPPTUR PÅ JOSTEDALSBREEN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Bødalen /Jostedalsbreen
4. august
Privatbiler eller buss/drosje
Telt
Lodalskåpa 1418IV
Gruppa har utstyr til 8 personer
Brekurs eller tilsvarende. God turform
Stegjern, isøks, sele (kan evt. lånes av fjellgruppa)
Karen A. Boldingh, epost: k.a.boldingh@farmasi.uio.no

TEK

T

Med privatbiler eller buss/drosje tar vi oss inn til Bødalsætra. Herfra tar vi sikte på å bestige Lodalskåpa, en majestetisk topp flott
plassert i Jostedalsbreen. Turen er lang, og høydemetrene blir mange, så det er en fordel å være i form. Dette er en luftig topp.
Forholdene vil avgjøre hva som kreves av sikring. Det skal imidlertid være mulig å bestige Lodalskåpa uten de store klatre
utfordringene. Siden vi beveger oss på bre er det nødvendig med breerfaring.
Hva vi gjør resten av helgen avhenger litt av dere som blir med. En skikkelig tur i blåisen, hvor vi "skrur" oss rundt i sprekkene? Jaaaa,
det er jo så morsomt...

27.29. AUGUST: BRETUR
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Deltagere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Buerbreen(Folgefonna) eller Svellnosbreen.
19. august
Buss eller tog eller bil
Telt
Fjellgruppa har utstyr til 8 personer
Brekurs eller tilsvarende breerfaring
Breutstyr
Karen A. Boldingh, epost: k.a.boldingh@farmasi.uio.no, tlf: 95831450

TEK

M

Her er anledningen til å få testet ut de nyervervede kunnskapene fra
brekurset. Eller muligheten for nok et breeventyr for deg som er fortrolig
med isen. Vi legger opp til en spennende oppdagelsesferd inne i blåisen, med masse
sprekker, skruer og småklatring.
Hvor vi drar er foreløpig ikke bestemt. (Vil bli opplyst senere)

3. –5. SEPTEMBER:
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

TINDERANGLING I LEIRUNGSDALEN

Leirungsdalen i ØstJotunheim en
30. august
Buss eller privatbiler
Telt
Gjende 1: 50 000
Varm sovepose og liggeunderlag
De fleste toppene er lett tilgjengelig ved godt vær
Ubegrenset
Karl G. Johannesen, Tlf: 97102702, epost: bgjohan@online.no

M
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Denne turen innebærer ca 34 timer på beina med tung sekk 1520 kilo inn og ut av Leirungsdalen. Vel inne i dalen slår vi opp en
basecamp og lørdagen går vi på valgfrie turer. Dalen er omkranset av ca 20 2000meter av varierende vanskelighetsgrad, så
mulighetene er rikelige. Jeg oppfatter selv turen som middels. Er du relativt fersk kan nok dette oppfattes som vanskelig. Planen er å
kjøre privatbiler til ungdomsherberget på Valdresflyi og gå derfra. Det sikrer fleksibilitet samtidig som det er billigere enn buss. Du må
imidlertid regne med at hele fredagen går til reise. For at jeg skal få minst mulig administrativt kaos, er påmeldingsfrist til 30 august.

10.12. SEPTEMBER: HYTTETUR GAUSDAL VESTFJELL
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

Gausdal Vestfjell
3. september
Tog og buss
DNTs hytter
Jotunheimens forgård, 1:50 000, turkart
Sovepose og gode fjellsko.
Ingen forkunnskaper kreves
Ubegrenset
AnnKarin Tinjar, tlf: 22 23 30 14, epost: a.k.tinjar@farmasi.uio.no

l

Gausdal Vestfjell regnes gjerne som Jotunheimens forgård, og havner ofte i skyggen av vårt mest kjente fjellområde. Men området vi
drar til har et flott og variert turterreng og et godt utbygd nett av selvbetjente og ubetjente hytter. Fjellet er gjerne på sitt fineste i
september med fargeprakt i rødt og gult. Kanskje vi får se høstens første snøfall legge seg som en mykt teppe over de høyeste toppene.
Et naturlig utgangspunkt for turen er Espedalen, et par timers busstur fra Lillehammer. Hvor vi legger ruta derfra kan vi ta opp på
planleggingsmøte, alt etter deltagernes ønsker.

1619 SEPTEMBER : FRILUFTSTREFFET 99´
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Nivå:
Antall deltagere:
Pris:
Kontaktperson:

Lom
Førstemann til mølla
Buss
På hytter
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på aktivitetene.
65
1250, som inkluderer> transport, overnatting og to middager.
(Fjellaktiviteter): Karl G. Johannesen,tlf: 97102702  bgjohan@online.no, eller
www.uio.osi.no/friluftstreffet

l

Friluftstreffet er en aktivitetshelg hvor man kan velge tre av
følgende aktiviteter; tinderangling, brevandring, grotting, klatring, elvepadling, telemarkskjøring eller utmarkssykling. Erfarne
instruktører er ansvarlige. På lørdagen har vi disco'eni Lom for oss selv.
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2426 SEPTEMBER: BRETUR TIL HARDANGERJØ KELEN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltakere:
Kontaktperson:

Finse/Hardangerjøkelen
17. september
Tog til Finse
Telt
Finse turkart 1: 50 000
Breutstyr
Erfaring fra brekurs eller liknende kreves
Fjellgruppa har utstyr til åtte.
Ola Lesteberg, tlf: 22233014/98875045, epost:lestis@hotmail.com

TEK

M

For oss som er bosatt i Oslo er det langt til å reise når vi skal på bretur. Ofte for langt til en enkel helgetur. Men Hardangerjøkelen
ved Finse ligger kun fire timer og tjuetominutter med tog unna. Vi drar opp fredag ettermiddag klokken 1500, og er fremme 1922 på
Finse. Fra stasjonen går vi en drøy time inn mot breen. Her slår vi leir. Lørdag og søndag går vi i blåisen, , og returen blir søndag
med toget som går fra Finse 1720. Siden det er i slutten av september må vi ta et visst værforbehold.

Brevandring på Smørstabbreen

Slik ser breen ut på sitt beste…

13 OKTOBER: TINDERANGLING I JOTUNHEIMEN
Påmelding:

24. september
TEK

m
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Reise:
Overnatting:
Utstyr:
Nivå:
Deltakere:
Kart:
Kontaktperson:
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Privatbiler eller tog/buss
Telt
Sovepose og liggeunderlag
Erfaring fra bre
Ubegrenset
Jotunheimen 1:100000 , Galdhøpiggen 1: 50 000
André Gundersen, tlf 92 60 06 57, post andregun@hotmail.com

Vi telter i nærheten av Spiterstulen. I løpet av lørdag prøver vi
å få gått opp Svellnosbreen (Eventyrisen) og bestige toppene;
Svellnosbrehesten (2.181), Midtre Tverråtinden (2.302) og Store
Tverråtinden (2.309). Søndag er målet Galdhøpiggen (2.469) og Vesle
Galdhøpiggen (2.369). Reiser vi med privatbiler vil vi kanskje få
tid til flere topper. Breerfaring er en forutsetning for å bli med
på denne turen. Hvis været blir for dårlig vil vi prøve å få til
et alternativt reisemål.

30. 31. OKTOBER: GROTTETUR TIL SKRIM

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

Skrim ved Kongsberg
22. oktober
Tog/buss
Telt
Hjelm og hodelykt
Enkel grottevandring (ikke klatring), en tur for alle
OSI Fjell har utstyr til 8 personer
Esben T. Evensen epost: e.t.evensen@studmed.uio.no, tlf: 988 75 956

l

Det er på jordoverflaten folk flest søker etter naturopplevelser. På denne
turen krabber vi under jorden for å oppnå det samme. Grottene i Lauarområdet på nordsiden av Skrimfjellene sør for Kongsberg er
blant de best undersøkte kalksteinsgrotter i SørNorge. Kalksteinsgrottene er dannet ved at vannet har løst opp steinen langs sprekker
(vannårer), slik at det gjennom tusenvis av år er laget sammenhengende kanaler inne i fjellet. Grottene har bra forekomst av
dryppsteiner og andre utfellingsprosesser. En fullstendig utforskning av grottesystemet krever grottedykking, fordi passasjene mellom
flere av grottene går gjennom vannlåser. Vi tar sikte på å utforske de lettest tilgjengelige grottene til fots.

26.28. NOVEMBER: VINTERENS FØ RSTE SKITUR
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise
Overnatting
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Deltakere:
Kontaktperson

Finse
19. november
Tog til Finse
Telt
Finse turkart 1: 50 000
Varm sovepose og liggeunderlag
Det kreves ingen spesiell forkunnskaper
Ubegrenset
Ola Lesteberg, tlf:22233014, 98875045, epost:lestis@hotmail.com

l

Fjellgruppas førjulstur til Finse er blitt en tradisjon. Så tidlig i sesongen er det få steder som kan tilby gode snøforhold. Finse er ett av
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dem. Det er ikke uvanlig med en meter snø på Finse i månedsskiftet november/desember. Vi drar opp fredag med 1500toget, og
ankommer Finse 1922.
Når vi kommer fram går vi cirka en halv time for å komme oss bort fra stasjonsområdet og ut av vassnedslagsfeltet til Finse. Vi
finner en egnet teltplass og lager oss en bedre feltmiddag.
Lørdag og søndag går vi turer i området. Er vær og føreforhold gode kan vi kanskje komme oss opp på Hallingskarvet. Andre
muligheter er St. Pål, og Finsenutene.
Søndag tar vi toget som går 1720, og er tilbake i Oslo før klokken ti.
Turen er selvfølgelig også åpen for de som ikke har prøvd vinterteltlivets gleder før.

3. – 5. DESEMBER : ISKLATRING PÅ RJUKAN

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

Rjukan
26. november
Forhåpentligvis privatbiler
Vandrehjem (billig)
Vanntett/vindtett og stive støvler
Bre eller klatreerfaring
Ubegrenset
André Gundersen, tlf. 92 60 06 57, epost andregun@hotmail.com

M

TEK

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en helg med isklatring
i Rjukan. Her er det mange lett tilgjengelige islinjer og i alle
vanskelighetsgrader. Vi legger nivået på et minstekrav der deltakerene
enten har breerfaring eller klatreerfaring. For de som ikke har
klatreøkser vil vi prøve å få til en leieavtale med et firma her i
Oslo eller på Rjukan. Resten av utstyret vil OSI Fjell skaffe.

10.12. DESEMBER: TELEMARKSTUR TIL GEILO

Sted:
Påmelding:
Reise:
Overnatting:
Deltakere:
Kontaktperson:

Geilo
Innen 25. november
Tog
Campinghytter
Maks 30
Bodil Bølset, tlf. 93 81 07 28
epost: bodil.bolset@studmed.uio.no

Tradisjonen tro blir det Geilotur i år også. Vi reiser opp med tog på
fredag, og innkvarterer oss i rimelige campinghytter. Erfaringsmessig er
det bra forhold i bakkene på Geilo på denne tida, så vi regner med to fine
dager i bakken.
Dette er en utpreget sosial tur, og er en fin anledning til å bli kjent
med både gamle og nye medlemmer. Lørdag kveld invaderer vi det lokale
utelivet, hvor alle danseglade kan få seg en svingom.
Her har du en glimrende anledning til å starte skisesongen før jul, og vi
satser på fri utfoldelse, både med og uten ski.

l
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2629 DESEMBER:
Sted:
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson:
Overnatting:
Transport:
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HYTTETUR I RONDANE

Rondane
NB:15. november
Karl G. Johannesen, epost: bgjohan@online.no, tlf: 97102702
DNTs betjente og selvbetjente hytter
Tog og taxi, eventuelt privatbiler

l

Rute ikke bestemt, men den blir relativt kort og rolig på grunn av temperatur og dagslys. Vis ser på dette sammen .

BOKANMELDELSE:

NORGE DEN NORDLIGE ARENA
William Cecil Slingsby. Norge, den nordlige arena. Skisser fra tindebestigninger og oppdagerferder i norsk natur mellom 1872 og 1921.
Utvidet og revidert utgave ved Jan Schwarzott. Grøndahl Dreyer 1998. 432 sider i format 24,5 x 27,5 cm, innbundet. Pris kroner
650,.
Av Roald Bengtson
Perfeksjonisten Schwarzott (født 1944)
har nedlagt et enormt arbeid med dette
verket om den britiske fjellpionerens 21
besøk i Norge. Slingsby (18491929)
oppnådde status som levende legende.
Hans etterspurte klassiker fra 1904:
"Norway the northern playground", har
lenge bare vært å få tak i på
antikvariater. Her får du den oversatt
og bearbeidet med like mye annet stoff
på kjøpet.

Mer enn kun en fjellklatrer
Schwarzott presiserer at det er alt for
snevert å bare forbinde Slingsby med
fjellklatring; det blir nesten som å sette
merkelappen skiløper på Nansen.
Slingsby dyrket tindesporten
lidenskapelig, men norske fjell og norsk
natur generelt med det nøysomme folket
stod ham nærmere. Han er mest kjent
for bestigningen av Store
Skagastølstind i 1876, men utførte også
et utall andre bragder. I de totalt nesten

tre årene han oppholdt seg på norsk jord
tilegnet han seg kunnskaper

Fjellposten

11

om vår nasjon som de fleste nordmenn
trenger et helt liv for å tilegne seg, og
denne siden ved ham ble behørig lagt
merke til og verdsatt. Verre var det med
alle de mer eller mindre hasardiøse
klatrebragdene hans, men han ble da
godt tatt i mot og respektert.

Fikk kvinnene til fjells
Slingsby var kjent for en uimotståelig
personlig sjarme og en makeløs evne til å
leseSlingsby
fjell. Han besøkte
en rekke steder av ”Storen”
var førstebestiger
fra Lyngen i nord til Hardanger i sør,
og gjorde flittig med notater og skisser
om en rekke forhold angående natur og
kultur. Dessuten var han en
foregangsmann når det gjaldt å få
kvinner med i fjellet.
Gjendiktningen til Schwarzott er
mesterlig. Nå er det mulig å følge alle
ferdene til Slingsby i kronologisk
rekkefølge med ham selv som forteller.
Verket har 260 llustrasjoner, 1130
detaljerte noter, 45 sider moderne kart i
farger, og register med 6000 stikkord og
1200 karthenvisninger. Registeret
gjenspeiler den formidable bredden i
Slingsbys interessehorisont.

På pressekonferansen i forbindelse med
lanseringen av boken var det litt av
hvert å snappe opp fra Schwarzott og
andre om det arbeidet som ligger bak
dette utrolige prosjektet. Blant annet
har en rekke norske og britiske personer

og instanser vært involvert i arbeidet.
Dette er på mange måter en ytterst
påkostet, solid, spennende og lærerik
bok som virkelig er verd pengene!

INFO FRA STYRET
NYTT SYSTEM FOR MEDLEMSREGISTRERING
Fra og med dette semesteret innføres et nytt system for medlemsregistrering i OSI.
Innmelding skjer ikke lenger per postgiro. Innmelding i de enkelte gruppene skjer nå på en av følgende to måter:
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1) Ved henvendelse til daglig leder i OSI, Bård Andresen som sitter på OSIkontoret, Domus Athletica
2) I skrankene på Domus Athletica, og Blindernhallen, hvor det vil sitte personer å ta imot innmeldinger de første tre ukene av
september.
Du kan kontakte en i styre hvis du er usikker på noe. Medlemsskapet i OSI Fjell koster 75,
Du betaler i tillegg 75, for innmelding i OSI.

17.MAIFEIRING PÅ NORDEUROPAS STØRSTE BRE
Å synge nasjonalsangen på Flatbrehytta med utsikt over Fjærlandsfjorden i strålende sommervær ble en perfekt avslutning på turen,
som ble minnerik for de elleve deltagerne i ”Josten på langs”
Av Ola Lesteberg
Jostedalsbreen på langs er en klassiker i tursammenheng og er blitt gått både i bra og dårlig vær før i OSI Fjell. Men som sikkert de
fleste vil kjenne til er forskjellen på bra og dårlig vær på Josten tilnærmet uendelig. Værvarselet for helgen var ikke bedre enn at vi
vurderte å avlyse. Men tur ble det, noe vi ikke kom til å angre på.
”Campingplass” i Erdalen
Etter å ha tilbragt en sekssyv timer i buss fra Oslo, og plukket opp tidligere generalsekretær i OSI Fjell, Geir Myklebust ble det taxi
og en rusling innover i Erdalen. Vel inne ved Vetledalssetra viste det seg at vi ikke kom til å bli alene over breen. Setervollen så ut som
den reneste campingplassen.
Dagen etter var det å snøre skiene godt fast på sekken og gi seg i kast med oppstigningen til breen. Fortsatt så vi ingen ting til skyer
og nedbør som radioen så bråsikkert hadde lovet oss dagen før.
Det ble den reneste folkevandringen opp Erdalsbreen. Det er en drøy oppstigning, men på toppen venter en flott skue, Småttene og
Lodalskåpa. Så bar det ned Lodalsbrekka, og det var på tide å gjøre bruk av alt breutstyret vi hadde med oss. Tau, seler, og slynger
skulle sikre oss mot lumske sprekker i Småttene.
To fornøyde turdeltagere: Espen og Geir

Teltleir ved Suphellenipa

Foto: Ola Lesteberg

Foto: Ola Lesteberg

Fjellposten

13

Oppstigningen i Småttene er kanskje vel så drøy som Erdalsbreen, fordi man går i tau , og allerede har 1000 høydemetre i beina fra
før. Så vi var glade da vi i syvåtte tiden nådde Ståleskardet.
Vi talte til i overkant av tredve telt i Ståleskardet. Hvis vi regner tre personer per telt, kan vi grovt si at det var omkring hundre
personer som overnattet her den natten.

Noen av oss var imidlertid ikke helt fornøyd med dagen enda. Lodalskåpa lå bare vel en kilometer unna. Men det gjaldt å skynde seg.
Det så ut som om meteorologen skulle få rett likevel. Det var truende skyer i vest…Top pen ble nådd, og vi var ikke alene her heller.
Et femtitalls personer strevde verre med å komme seg opp og ned med kun staver til å sikre seg med. Vi fra OSI Fjell fikk lønn for
strevet etter å fraktet isøks med oss hele veien.
32 Kilometer på en dag
Neste dag våknet vi til gråvær, og det ble kun sju kilometer på kompasskurs frem til Kjenndalskruna. På grunn av litt knapp tid var
vi avhengige av skikkelig godvær dagen etter for å ha håp om å komme over tidsnok. Da de første våknet i sekstiden var det grått som
aldri før, og avgjørelsen ble tatt, vi måtte finne en av nedgangene fra breen…Me n da vi Bmennesker våknet i åttetiden var været
blitt mye lettere. Vi fikk til og med utsikt til Hurrungane, og noen av oss begynte å bli optimister på værets vegne. Etter en del
diskusjon og veiing frem og tilbake ble avgjørelsen tatt: vi skulle forsøke. Været ble bare bedre og bedre, og snart var det
drømmeforhold. 1015 centimeter med tørr fin nysnø, sol fra skyfri himmel. Og opptråkkede spor!
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Foto: Ola Lesteberg

Til tross for tunge sekker og gnagsår kom fikk vi lett kilometre. Målet var Suphellenipa. Ingen av oss var lystne på nattbuss til Oslo,
og det betød at vi måtte være i Fjærland 1345 dagen etter(17.Mai). Plutselig var vi ved Suphellenipa, etter en tur på 32 kilometer…
Det var et par slitne sjeler, men noen får aldri nok, og måtte opp på selve Suphellenipa. Da de kom ned igjen så de ut som om de hadde
vært på månen. Utsikten var bra må vite!
Opp klokken 0500 17. mai
Det ble en tøff start på selve nasjonaldagen. Opp klokken 0500, ingen bønn… Teltleiren skulle rives, og vi skulle være av gårde innen
0700. Ingen forsov seg, og vi sto på Flatbrehytta i 0900tiden. Det ble nasjonalsangsynging, og et aldri så lite ”hipp hurra” så vidt jeg
husker?
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Utsikt mot Fjærlandsfjorden

Foto: Ola Lesteberg

Det ble en tung ”nedtur”…J a det er faktisk veldig tungt å gå nedover i bratt lende med sekk!
Og med tett bjørkeskog langs stien måtte enkelte legge hornene(les: skiene på sekken) parallelt med bakken for å komme frem. Men
ned kom vi og i tide for å rekke bussen. Og da gjorde det ikke noe å tilbringe resten av nasjonalagen på en varm buss på vei tilbake til
hovedstaden. For turen ja den var helt topp!

VEDTEKTER FOR FJELLGRUPPA
1. Fjellgruppa skal legge forholdene til rette for et sosialt miljø for friluftsinteresserte studenter.
2. Fjellgruppas turprogram skal være variert og imøtekomme både nybegynnere og mer erfarne.
3. Fjellgruppa skal jobbe for en naturvennlig ferdsel under sine arrangementer.
4. Fjellgruppa er underlagt OSI'slover. Videre skal Fjellgruppa følge OSI'sretningslinjer angående sikkerhet og ansvar.
5. Fjellgruppa skal jobbe for sikkerhet og trygg ferdsel under sine arrangementer
6. Fjellgruppa skal avholde fjellmøte jevnlig gjennom semesteret.
7. Deltakere på Fjellgruppas turer må kunne framvise gyldig medlemskort før turen starter.
8. Påmelding til turene kan tidligst skje etter at turen er offentliggjort i Fjellposten.
9. Fjellgruppa skal jobbe for at det skal bli utdannet instruktører blant sine medlemmer.
10. Fjellgruppa har rett til å avlyse arrangementer på kort varsel.

UTSTYR TIL UTLÅN
Fjellgruppa disponerer et rikholdig utvalg av utstyr. Fjellgruppas egne turer har førsterett til utstyret. Det lånes ellers ut til aktive
medlemmer av Fjellgruppa. Ikke medlemmer kan låne utstyr mot leie.
Det er depositum på utlån av utstyr, normalt 100 kroner. Dersom utstyret leveres tilbake senere enn til avtalt tid, beholder
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Fjellgruppa hele 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 må du si ifra 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 en del penger å kjøpe inn og vedlikeholde. Aktive medlemmer av Fjellgruppa får låne utstyr til seg selv og en til, men ikke flere.
Kontakt utstyrsansvarlig:
Ola Lesteberg,Tlf.: 988 75 045
Epost: lestis@hotmail.com
Fra i høst innfører vi en fast dag i uken for inn og utlevering av utstyret. Dette er:
Onsdager klokken 1900. Utstyrsansvarlig vil da møte opp på utstyrsrommet i Blindernhallen.
Et utvalg at det utstyret vi disponerer:
Telt
1 Norrøna Falketind ( 4 personer )
1 Wild country Super Nova ( 34 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 )
1 Helsport Svalbard( 3 personer)
Bre og klatreutstyr
5 brystseler
3 sitteseler
8 isøkser
11 par stegjern
8 par stegjern
16 isskruer

8 klatrehjelmer
Diverse karabinere
Fotløkker og innbindingsslynger
Diverse
2 primuser
1 stormkjøkken
1 pulk
1 vindsekk
2 presenninger
5 skredsonder
1 snøsag
2 spader
7 hodelykter
8 grottehjelmer
2 skredsøkere
Diverse kjeler

TURPROGRAM HØ ST 99 OSI Fjell
1315 August:

Lodalskåpa

Kontaktperson: Karen Boldingh

2729 August:

Bretur

Kontaktperson: Karen Boldingh

35 September:

Tinderangling i Leirungsdalen

Kontaktperson: Karl G. Johannesen

1012 September:

Hyttetur til Gausdal Vestfjell

Kontaktperson: AnnKarin Tinjar

1619 September:

Friluftstreffet`99

Kontaktperson: Karl G. Johannesen

2426 September:

Bretur til Hardangerjøkelen

Kontaktperson: Ola Lesteberg

13 Oktober:

Tinderangling i Jotunheimen

Kontaktperson: Andrè Gundersen
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2931 Oktober:
2628 November

Grottetur, Skrim, Kongsberg
Vinterens først skitur på Finse
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Kontaktperson: Espen T. Evensen
Kontaktperson: Ola Lesteberg

35 Desember

Isklatring Rjukan

Kontaktperson: Andre Gundersen

1012 Desember

Telemarkstur til Geilo

Kontaktperson: Bodil Bølset

2629 Desember

Hyttetur i Rondane

Kontaktperson: Karl G. Johannesen

Trenger du et nyttårsforsett?  Bli Hardhaus!
Hardhausen er en tittel man kan få om man løper Oslo halvmaraton, går Birkebeineren (under sperrefristene) og sykler Trondheim
Oslo (under 42 timer). Et tilleggskrav er at øvelsene må gjennomføres innen 12 måneder, men det spiller ingen rolle hvor man starter.
Undertegnede gjennomførte dette for fire år siden og nå huskes ikke smertene fra sykkelturen lenger…
Hensikten med dette er å få et mål for treningen, samt å utvide det sosial grunnlaget for OSI Fjell. Jeg ser ikke for meg noen
kontinuerlig trening året rundt, men at vi møtes og har trening jevnlig ca to måneder i forveien av Birkebeineren (slutten av mars)
og TrondheimOslo (midt i juni). Dette betyr at vi fysisk starter en gang rett etter nyttår, mens ribbeflesket fremdeles sitter igjen.
Det lønner seg å bestemme seg tidlig, da startavgiften blir radikalt dyrere ca 3 mnd før begge arrangement. Etter å ha fullført disse
to kraftprøvene skulle halvmaraton være en lek. Bli med og du vil garantert få et minne for livet.
Ta kontakt med Karl G. Johannesen innen årtusenets siste dag hvis du er interessert
epost:bgjohan@online.no,tlf: 97102702

OSI Fjell støttes av Mørdre Sportsnett. Dette er en internettbutikk som selger
kvalitetsutstyr for fjellsport og friluftsliv til fornuftige priser. Den blir drevet av personer
med lang erfaring innen klatring, Tinderangling, fjellskiløping, ekspedisjoner o.l.
Noen svært aktuelle priseksempler;
Normal pris:
NORTH FACE Middle triple jacket
SCARPA T1
SCARPA T3
Skifeller 38mm
Skifeller 50mm
LEKI POWDER teleskopstaver
LEKI SUPER EXTR. teleskopstaver
BD Isskruer
GRIVEL 2F stegjern

4.400,
3.995,
2.995,
500,
600,
598,
900,
570,
1.000,

Sportsnett:
2.800,
3.000,
2.200,
400,
500,
490,
740,
450,
750,
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