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INFO OM OSI FJELL
OSI Fjell ble stiftet i 1963 og har mellom 60 og 100 medlemmer hvert semester. Aktiviteten er
ganske stor, og gruppa er en av de største av 32 grupper i Oslo-studentenes Idrettsklubb (OSI).
OSI Fjell arrangerer turer av ulik vanskelighetsgrad. Hver tur har en kontaktperson.
OSI Fjell disponerer et variert utvalg av fellesutstyr som inkluderer breutstyr, telt og annet
campingutstyr.
Den enkelte må være medlem av OSI Fjell før turen starter og ved utstyrslån.

Medlemskort vil bli forlangt forevist.
OSI Fjell oppslagstavler finner du i idrettsbygningen Blindernhallen og Domus Athletica. Spørsmål
om OSI Fjell kan også rettes til daglig leder i OSI, Bård Andresen. Han finner du på OSI-kontoret
i 2. etg., Domus Athletica.

Medlemskap i OSI og OSI Fjell
Medlemskap i OSI Fjell forutsetter medlemskap i OSI. Det koster 75 kroner per semester.
Videre har OSI Fjell en medlemsavgift på 75 kroner.
Adgangskort til Domus Athletica/Blindernhallen må ikke forveksles med medlemskap i OSI
Fjell.
Styret sender jevnlig ut informasjon til medlemmene per e-post.
Send mail til fjellgruppa-request@osi.uio.no hvis du ønsker å komme med på distribusjonslisten.”
Styret kan kontaktes på e-post:
fjell_styret@osi.uio.no

NYTT SYSTEM FOR MEDLEMSREGISTRERING
Fra og med høstsemesteret ble det innført ett nytt system for medlemsregistrering i OSI.
Innmelding i de enkelte gruppene skjer nå på en av følgende fire måter:
1) Ved betaling av giro (innen fristen !!) som er sendt ut sammen med fjellposten.
2) Ved henvendelse til daglig leder i OSI, Bård Andresen, som sitter på OSI-kontoret, Domus
Athletica
3) I skrankene på Domus Athletica på kveldstid hvor det vil sitte personer og ta imot
innmeldinger de siste to ukene i januar og første uken i februar.
4) Hvis du IKKE har mulighet til å betale på nevnte måter kan du henvende deg til styret for giro.

Fjellposten

4

Lederen har ordet:
at vi kanskje ikke er synlige nok. Bedre
markedsføring vil derfor også bli prioritert.

Godt Nyttår, kjære fjellvenner. Vi i det nye
styret satser på at det fjellåret 2000 skal
bli enda bedre enn fjoråret. Derfor har vi
plukket et tre satsingsområder for år 2000,
nybegynnerrekruttering,
instruktørrekruttering og sikkerhet.
Mange av våre medlemmer har vært lenge på
Blindern, og mange er ferdig. Det er ingen
hemmelighet at vi sliter med å få nye
medlemmer, og særlig blant de nye som
kommer til UiO. Jeg tror dette kan ha
sammenheng med at mange har oppfattet
våre turer som svært avanserte. For å bøte
på dette har vi lagt opp til noen flere
nybegynnerturer med høy sosial faktor
dette semesteret. I denne sammenheng vil
jeg nevne telttreningstur i Nordmarka,
swingtur til Geilo, hytte til hytte tur ved
Finse og kanotur med fiske i Østmarka. Et
annet vesentlig punkt i denne sammenheng er

Fra 21 januar og til 1 juli er det tur hver
eneste helg. Mange av disse skal ferske
kontaktpersoner ha. Rekrutteringen på
dette området har vært meget god, men når
det gjelder instruktører på våre kurs i
framtiden kan vi få et problem. Våre
eminente instruktører på bre og telemark
kan dessverre ikke holde på i all evighet.
Jeg vil derfor oppfordre dere som går med
en instruktør i magen om å ta nødvendig
utdanning og søke om støtte til
kursutgiftene hos oss.
Det siste satsingsområde i år 2000 er
sikkerhet. Dette har alt gitt seg utslag i
utstyret som OSI Fjell disponerer. Rett før
jul kjøpte vi fire nye skredsøkere og to nye
vindsekker, samtidig som flere nye
skredsonder ble kjøpt inn tidligere i 1999.
Blir det ikke brukt har det imidlertid liten
verdi, og derfor har vi et skredkurs på
programmet denne våren. Gratis er kurset
ikke, men vi håper at den enkelte føler
ansvaret for sin egen sikkerhet. For å gjøre
dette rimeligere, vil OSI Fjell også her stille
midler til disposisjon.
Avslutningsvis vil jeg takke de som nå
forlater OSI Fjells styre for godt utført
arbeid. Spesielt vil jeg trekke fram Andre
Gundersen som nå legger inn årene etter fire
år i styret, hvorav de siste to som leder.
Takk

___________________________________________________________
ANNONSE

Scarpa T3 telemarkstøvel selges
Jeg selger et par Scarpa T3, størrelse 9, billig da de ikke passer til mine bein. Støvlene er ellers
i god stand.
Kontakt: Jens Debernard (epost: jensd@email.com), telefon 22151046
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GENERELT OM OSI FJELLS 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). OSI Fjell og kontaktpersonen er ikke
ansvarlig for deltakernes sikkerhet på turen. OSI Fjell/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.
Ved påmelding til kurs /telemarkturer innbetales et depositum til kntnr. 0533 0330076. Merk giro
med navn, tur, tlf.nr/mail adresse, og om du er student. Vanligvis er depositumet kr 300 (se
turbeskrivelser). Depositum tilbakebetales vanligvis ikke ved avmelding. Studenter vil bli prioritert
ved kurs, hvis dette fører til at ikke- studenter ikke får plass tilbakebetales depositumet.
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.

L

M

T

TEK

Lett
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 Geilo-turen.

Middels
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
Flere dager med tung sekk på rad i tøft terreng. Meget god fysisk form kreves. Turene er som
regel teltturer. Tindefjellsryggen og Sunnmøre typiske eksempler.
Teknisk
Teknisk erfaring kreves av turdeltakeren. Eksempler er isklatring og breturer, eller ferdigheter
innen telemark.
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TURPROGRAMMET
21.- 23. JANUAR: TELEMARKSKURS FOR JENTER
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kursavgift:
Kontaktperson:

Trysil
14. januar
Buss
Leiligheter, Trysiltunet
10
Både for nybegynnere og viderekomne
Telemarksski.
450,-(dekker instruksjon og overnatting.)
Astri Syse, tlf 22 22 04 39, e-post: astrisy@student.uv.uio.no

L

Helgen 21.-23. januar er det jentekurs i telemark i Trysil. Avreise med buss fra Oslo fredags
ettermiddag/kveld, og retur søndag etter at bakken stenger. Vi skal overnatte i leiligheter på
Trysiltunet, hvor det er kokemuligheter. Vi satser på å lage felles middag fredag og lørdag, før vi
sjekker utelivet… Lørdag og søndag er det instruksjon hele dagen. Nivået tilpasses deltakerne,
og både nybegynnere og viderekomne oppfordres til å melde seg på. Instruktører er Silje Fekjær og
Astri Syse. Det er til sammen 10 plasser på kurset. Først til mølla… Studenter har "forkjørsrett",
men også andre er velkomne! Kursavgift dekker overnatting og instruksjon og er satt til kr. 450,-.
Dette samles inn av undertegnede på bussen til Trysil. I tillegg må hver enkelt dekke heiskort (ca kr.
400,-) og reise (ca 230,- for studenter). Vi deler på innkjøp av mat.

28.- 30. JANUAR: HYTTETUR TIL GEILO
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Havsdalen, Geilo
21. februar
Tog til Geilo
Privat hytte, gratis.
Turkart Geilo
Ubegrenset
Høy sosial faktor, så du bør ha noe sosial trening…
Ta med hva du vil, men husk godt humør!
Ann-Karin Tinjar, e-post: a.k.tinjar@farmasi.uio.no
Tlf: 22 23 30 14

L

Dette blir en tur hvor alle kan gjøre det de absolutt aller helst vil. Vil du en tur i bakken, ligger
alpinanlegget 500 m fra hytta. En annen mulighet er å spenne på seg fjellskia rett utenfor
hytteveggen, og traske av gårde mot Hallingskarvets rand. Ustaoset kan også være et mål for de som
vil det. Om kvelden blir det peiskos, og kanskje en runde med Trivial Pursuit eller Scrabble?

4.- 6. FEBRUAR: TELEMARKSKURS, HALLINGSKARVET

Fjellposten

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Hallingskarvet
26. januar, ved innbetaling av depositum kr 300 til kontonummer
0533 0330076
Buss
Hytter
Maks 30
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Telemarksski
Eva Kjeldsen, tlf. 90 93 58 52, e-post evatk@student.sv.uio.no
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L

Dette kurset er et svært rimelig alternativ for deg som ønsker å lære å kjøre Telemark , både som
nybegynner og viderekommen. Hallingskarvet skisenter er det ikke så veldig mange som har hørt om.
Heldig for oss. Normalt er det masse snø og enda færre mennesker, -Topp læringsmuligheter! Vi
overnatter i hytter med god standard på Hallingskarvet Høyfjellshotell. Der kan de tilby fasiliteter
som dusj, badstue og svømmebasseng. På kvelden er det mulig å oppleve det lokale utelivet som vi
stor grad skaper selv. Ofte med hjelp av et tomannsorkester fra Øst- Europa. Dette pleier å være
et populært kurs. Vær rask med å melde deg. Studenter prioriteres, men andre er også velkomne.

11.- 13. FEBRUAR: PUDDERHELG HALLINGSKARVET
Sted:
Påmeldingsfrist:

Reise:
Overnatting:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Hallingskarvet skisenter, Sudndalen
27. februar, ved innbetaling av depositum kr. 300 til
kntnr 0533 0330076. (se kurspåmelding s.5)
Bil eller buss.
Hytter ved Hallingskarvet høyfjellshotell(med badstu!!!)
Maks 15
Alle
Telemarksski, skibriller, og badetøy.
Karen A. Boldingh, k.a.boldingh@farmasi.uio.no, tlf: 95831450

L

Vi gjentar suksessen:
” Ikke bare var det herlig å stå, minst like fett var det å tryne.” ”Usannsynlige puddermengder”
”Pudderrus” ”..utnevnt Sudndalen til et av våre favorittsteder hva pudder angår...” ” ..en av de
foreløpig tre beste på 90-tallet.”
- Sitater fritt sakset fra en mail jeg mottok etter turen i fjor.
Hallingskarvet skisenter er kjent for gode snøforhold, og omtrent halvparten så mye folk som i
naboanleggene Geilo og Hemsedal.
Vi innlosjerer oss i velutstyrte hytter med badstu og tilgang til basseng.
Selvfølgelig er det telemarkkjøring som vil stå i sentrum. Vi satser på at snøen laver ned og leker oss
gjennom helgen !

18.- 20. FEBRUAR: HYTTETUR HARDANGERVIDDA

Fjellposten

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

8

Hardangervidda vest
11. februar
Tog til Hallingskeid
DNTs selvbetjeningshytter
Hallingskeid 1: 50 000, Hardangerjøkulen 1: 50 000
Maks. 8
Du bør ha vært i fjellet før
Ski med stålkanter og generell vinterbekledning
Ola Lesteberg e-post: lestis@hotmail.com
Tlf: 98 87 50 45/ 22 23 30 14

M

Selv om vi kanskje må slåss med vinterferieturister fra Bergen og Voss, regner vi med å få plass på
DNTs selvbetjeningshytte på Hallingskeid, som ligger vegg i vegg med Bergensbanen.
Lørdagen setter vi kursen mot Rembesdalsseter, som det er større mulighet for at vi får ha for oss
selv. Den ligger nemlig relativt bortgjemt innunder Hardangerjøkulen. Det blir en passe drøy
dagsettappe, vi må nok regne med om lag åtte timer. Søndag går vi tilbake til Finse, og satser på å
rekke kveldstoget tilbake til Oslo. Og det burde vi ha gode muligheter for å klare.
I følge DNTs beskrivelse bør sistnevnte rute ikke gås i dårlig vær. Det betyr at vi må ha en bra
værmelding før vi drar. Området er nemlig svært utsatt ved dårlig vær.

25. - 27. FEBRUAR: ISKLATRING PÅ RJUKAN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Rjukan i Telemark
11. februar
Forhåpentligvis privatbiler
Vandrehjem(billig)
Ubegrenset
Klatreerfaring eller breerfaring
Vanntett, vindtett og stive støvler
André Gundersen, tlf. 92 60 06 57, e-post andregun@hotmail.com

TEK

Høstens forsøk på en isklatresamling på Rjukan ble dessverre avlyst på grunn av meget varme
forhold, men nå prøver vi igjen. Rjukan kan tilby 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.

26.- 27. FEBRUAR: TELTTRENINGSTUR I NORDMARKA
Sted:

Nordmarka
L
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Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:
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18. februar
Tog til Stryken
Telt
Turkart Nordmarka
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Karl George Johannesen, e-post: karl.g.johannesen@student.bi.no,
Tlf: 97 10 27 02 / 67 12 08 99

Lyst til å være med på noen av våre fete fjellturer i vår, men er usikker på hvordan du behersker å
være ute i telt? Bli med på vår telttreningstur i Nordmarka! Målet med turen er å overnatte i telt om
vinteren. Hovedvekt vil være på teltkomfort, bekledning, mat og drikke vinterstid. Vi tar toget til
Stryken på lørdag , og går derfra mot Sognsvann. Når vi finner et fint leirsted legger vi oss til for
kvelden. Ingen erfaring nødvendig, men du må ha en varm sovepose og gode klær. Uken før turen har
vi et planleggingsmøte på Blindern for vi går gjennom teltoppsett og bruk av primus. Hvis lite snø tar
vi turen til fjellet i stedet.

3.- 5. MARS: PUDDERHELG II, RØLDAL
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Røldal, Langt-vekkisthan
17. februar
Privatbiler
Hytter
Finner vel frem til bakken uten kart
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Telemarksski
Eva Kjeldsen, tlf 90 93 58 52, e-post:evatk@student.sv.uio.no

L

Røldal er skistedet som ikke så mange har hørt om. Gir seg ut for å være stedet med "god plass o og
nok av snø". Topp muligheter til å leke seg utenfor preppa bakker. Lokalisert på vei til Haugesund

10. –12. MARS:
Sted:
Påmeldingsfrist:

SKREDKURS I HEMSEDAL

Norges Høyfjellsskole, Hemsedal
11. februar

L

Fjellposten

Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kursavgift
Kontaktperson:
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Tog og buss
Jordgamme
Hemsedal 1:50 000
Varm sovepose og liggeunderlag
Krever ingen spesielle forkunnskaper
7
500 for studenter, 1000 for andre.
Brynhild Vestad, Tlf: 22 71 79 82, e-post: brynhilv@student.sv.uio.no

Som del av vår satsing på sikkerhet arrangerer vi i år skredkurs på Hemsedal i regi av Norges
Høgfjellsskole. Kurset går fra fredag ettermiddag til søndag og innbefatter elementer som
frostskader, veivalg i vinterfjellet og kameratredning. Det siste særlig med tanke på bruk av det
OSI Fjell disponerer. Nils Faarlund, fjell-legende og sjef ved Norges Høgfjellsskole vil komme til
Blindern 10. februar for å gi et foredrag, samt informere om kurset. Studenter har fortrinnsrett til
kurset og kun disse vil få utbetalt kursstøtte.
NB! Påmeldingen registreres når 500,- (evt 1000,-) kroner er betalt til konto nr 0533 0330076,
eller kontant til kontaktpersonen.

17. -19. MARS: FJELLTELEMARKSKURS, HALLINGSKEID
- Ønsker du å lære telemarksvinger for bruk i høyfjellet ?
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kursavgift:
Instruktører
Kontaktperson:

Hallingskeid, Hardangervidda vest
8. mars
Tog
Selvbetjent DNT-hytte
Myrdal 1416 III
10
Noe øvet til viderekomne
Telemarksski
200,Jens Debernard og Harald Fekjær
Harald Fekjær, Telefon: 22 85 10 76 (dag) / 66 91 26 54, E-post:
harald.fekjar@basalmed.uio.no

TEK

Kommer du rimelig greit ned en vanlig slalåmbakke, men får vansker i høyfjellet med løssnø, skare og
skavler? Da er fjelltelemarkkurset tingen for deg. Kurset går inne i fjellheimen, så i mangel på
skiheis kan skifeller være en god idé. Ellers vektlegger vi skikjøringen mer enn det å skulle nå den
høyeste toppen, og erfaring tilsier at her blir det mye lek både over og under snøen.
Vi sover på Hallingskeid turisthytte 1100 m. o. h. vest for Finse, hvor vi kan ta toget nesten til
trappen. Tross dette kommer vi til et vilt og øde fjellområde, som vi forhåpentligvis kan ha ganske
for oss selv. Selve hytta er en av DNT's mest moderne selvbetjente hytter, hvor alt ligger til rette
for noen trivelige kvelder etter lange dager ute på ski.
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Tema på kurset vil avhenge av de forholdene vi møter, men forhåpentligvis får vi gjennomgått teknikk
for både skare, fonner og løssnø. Instruktørene er utdannede telemarkinstruktører med lang
erfaring fra turer i høyfjellet. Før påmeldingsfristens utløp har studenter prioritet foran ikkestudenter.

24. –30. MARS: USTAOSET-RJUKAN VIA SABOTØRRUTA
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:
Rute:

Hardangervidda
17. mars
Tog til Ustaoset, buss fra Notodden tilbake til Oslo.
Telt og hytte
Hardangervidda øst og vest , begge 1: 100 000. I tillegg trengs en rekke
1:50 000 kart
Ubegrenset
God fysisk form og erfaring fra vinterfjellet kreves.
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Tor Chr. Hegna, tlf: 91159940 / 22147528, t.c.hegna@basalmed.uio.no

M

Dag 1: Tog til Ustaoset --> Tuva --> Hein
Dag 2: Hein --> Rauhellern
Dag 3: Rauhellern --> Mårbu
Dag 4: Mårbu --> Kallhovd
Dag 5: Kallhovd --> Hellberghytta --> Rjukan
Dag 6: Hjemreise.

1. –3. APRIL: GRÅHØ, FASTLANDETS ENSOMSTE 2000-METER…
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Skjåkfjella
26. mars
Buss
Telt
Torsvatnet 1319 IV, Lesjaskog 1419
Ubegrenset
Noe erfaring fra vinterfjellet kreves
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Karl George Johannesen, e-post: karl.g.johannesen@student.bi.no,
Tlf: 97 10 27 02 / 67 12 08 99

M

Mellom Skjåk og Lesja ligger en av Norges mest eksklusive 2000-metere, den 2014 meter høye
Gråhø. Toppen er lett og gå på, men er relativt lite besøkt på grunn av beliggenheten. Følelsen av å
være på din egen hvite vidde blir stor. Vi tar bussen til Billingen og går derfra nordover inn i
Skarvedalen. Hjemveien er planlagt om Lesja. Turen er teknisk svært enkel, men innebærer den mye
bæring av tung sekk.

7. -9. APRIL: HALLINGSKARVET PÅ LANGS

Fjellposten

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:
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Hallingskarvet
30. mars
Tog til Finse, retur fra Geilo
Telt
Hallingskarvet 1:50 000, evt. Finse 1:50 000 og Geilo 1:50 000
Ubegrenset
God fysisk form og erfaring fra vinterfjellet kreves.
Varm sovepose, ski med stålkanter generell vinterbekledning
Brynhild Vestad, tlf. 22717982, e-post: brynhilv@student.sv.uio.no

T

”Hallingskarvet kneiser ikke slik som Matterhorn eller Stetind. Det har godt feste i det jordiske,
det behøver ikke på overdrevet vis peke på vår egen litenhet. Likevel er det mektig med sin bredde
og ekstreme soliditet”.
Dette er formuleringer Arne Næss har brukt for å beskrive Hallingskarvet som har fascinert ham
siden han var en liten guttunge.
”Skarvet på langs” er en klassiker mange har prøvd seg på, men som ikke alle har lyktes med. Været
er svært ustabilt da det ligger på skillet mellom øst- og vestlandet. Lumske stup og botner lurer på
begge sider, så det sier seg selv at dette er en godværstur. Første kvelden overnatter vi i telt like
ved Finse. Lørdagen tar vi oss opp på Skarvet og nyter forhåpentligvis en vidunderlig rundskue mot
Hardangerjøkulen, Jotunheimen og Gaustatoppen. Dagen videre går vi via Kyrkjedørsnuten og bort til
Folarskardnuten, tar oss de 300 bratte meterne ned og telter ved Lordehytta. Søndag fortsetter vi
traversen videre til Prestholtskaret med avslutning på Geilo. Dette er en forholdsvis tung tur hvor vi
må bruke to hele dager på traversen med opptil 20 kg på ryggen.

14. -24. APRIL: PÅSKESAMLING I: LYNGSALPENE
- EN FANTASTISK NATUROPPLEVELSE!

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Lyngen i Troms, eksakt sted foreløpig ikke bestemt
Tidsnok til å bestille flybilletter, senest 2. april
Fly til Tromsø, og en drøy time med buss/bil.
Telt
Vil bli opplyst senere
Ubegrenset
Krever god form, bre- og vintererfaring
Vinterutstyr, skifeller, isøks, tau og stegjern.
Karen A. Boldingh, tlf: 95831450,

TEK

M

Vi satser på et samarbeid med fjellgruppene i TSI (Tromsø) og NTNUI (Trondheim).
På 70° nord, (på høyde med midt Grønland og Nord- Alaska), i hjertet av Troms, finner vi
Lyngenhalvøya. Området er dekket av ville tinder, botner, egger og isbreer. Det høyeste fjellet,
Jiekkevarre ruver 1833 m.o.h. Terrenget innbyr til flotte skiturer i mektige omgivelser. Lyngsalpene
er også beskrevet som et drømmested for telemarkkjøring i pudder.

Fjellposten
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April og mai er den beste tiden for skigåing og telemarkkjøring i Lyngen. Klarværsnettene er lyse
nok til nattlige skiturer, og siden solen så langt nord alltid står nær horisonten kan det gi flotte
lysopplevelser.
Dette er turen for deg som vil oppleve noe av den mest fantastiske naturen Norge har å by på. Vi
etablerer teltleir i en av dalene, hvilken vil bli opplyst senere. Det blir skiturer, toppturer, og
telemarkkjøring. Vil du klatre er det muligheter nok. Hvor lenge vi blir avtaler vi nærmere når turen
nærmer seg. Terrenget i Lyngsalpene er krevende, erfaring fra fjellet vinterstid er helt nødvendig.
Det er også breutstyr.
Sjekk link til turbeskrivelser og bilder fra Lyngsalpene fra hjemmesiden til OSI Fjell !
Ellers har både W.C.Slingsby og P.W.Zapffe herlige turbeskrivelser fra området…..

15. – 20. APRIL: PÅSKESAMLING II :BREHEIMEN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

Breheimen
3. april
Buss
Telt
Turkart Breheimen 1:100000
Ski med stålkanter og varm sovepose.
Noe erfaring fra vinterfjellet kreves.
Ubegrenset
Karl George Johannesen, e-post: karl.g.johannesen@student.bi.no,
Tlf: 97 10 27 02 / 67 12 08 99

T

Vi prøver på det vi ikke klarte i fjor, men denne gang på en noe lettere måte. Palmelørdag tar vi DNTbussen til Sota Seter og går i retning Tverrådalskyrkja. Området ved Hestbrepiggane er neste punkt
på planen. I stedet for å gå med tunge sekker over toppene legger vi oss i base-camp ved Trulsbu i
Lundadalen. Valget er fritt, og mulighetene både for toppturer og god pudder er tilstede. Foreløpig
plan er å ta turen ut av området over Hestadalshøgdi, men det er også mulig å komme ut Lundadalen.
For de 2000-frelste, kan det opplyses at turen inneholder et ti-talls topper.

29. APRIL- 1. MAI : SVÅNÅTINDENE
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:

Dovrefjell
25 . april
Tog til Hjerkinn
Telt

M

Fjellposten

Kart:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:
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Turkart Snøhetta 1:100000
Ski med stålkanter og varm sovepose.
Noe erfaring fra vinterfjellet kreves
Ubegrenset
Karl George Johannesen, e-post: karl.g.johannesen@student.bi.no,
Tlf: 97 10 27 02 / 67 12 08 99

Turen går til en av de mindre kjente toppene på Dovrefjell, Store Svånåtind. Vi tar toget til Hjerkinn
og tråkker innover i moskusens rike, til vi etablerer base-camp i telt i hjertet av området. Dette
innebærer en del timer med tung sekk på ryggen inn og ut av området (4-5 timer), mens toppturen er
kun med dagstursekk. Det kan være noe luftig mot toppen, men det er ikke vanskelig. For de som
ønsker det går det an å klatre Snøhetta-traversen, men det er utenfor kontaktpersonens
ansvarsområde

5. –7. MAI: FALKETIND
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Jotunheimen Sør
28. april
Buss
Telt
Tyin 1:50 000, Hurrungane 1:50 000, Jotunheimen 1: 100 000
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Ski med stålkanter, feller, vintersovepose og vinterliggeunderlag
Eirik Torske, tlf.: 93 09 64 35, E-post: eirik.torske@iconmedialab.no

M

Falketind er 2.067 m høy og ligger nordvest for den store innsjøen Tyin sør i Jotunheimen.
Fjellet var den første virkelige alpine tinden som ble besteget i Jotunheimen. Det skjedde allerede i
1820 ved de to Christianiastudentene Boeck og Keilhau, en fin prestasjon i forhold til sin tid.
Vi hopper av bussen ved Reikesteinodden og bruker noen timer på ski over Tyinsjøen og inn til
leirplassen ved sørenden av Koldedalsvannet. På turen innover mot leirplassen ser en tydelig hvorfor
fjellet har fått dette poetiske navnet. Falketind virker uinntagelig fra sørøst. En bratt, alpin tind,
som mange regner som en av de flotteste i Jotunheimen. Sammen med Uranostind (2.157 m) er den et
imponerende skue nord for Tyin.

Fjellposten
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Lørdag morgen står vi opp til strålende sol og benytter hele dagen til bestigningen, som vil skje fra
vestsiden over Stølsnosa (1.930 m). Fra denne siden er bestigningen forholdsvis enkel. Vi tar av oss
skiene de siste 100 m opp til toppen. Lønn for strevet er utsikten til Hurrungane og store deler av
sørvestre Jotunheimen.
Mellom Falketind og Stølsnostind (2.074 m) ligger en snill bre som innbyr til herjing med
telemarkskiene for de som ønsker det. Det vi krever av deg er at du er i normal fysisk form og har
noe skierfaring fra høyfjellet.

12. –14. MAI: TIL TOPPS I VALDRES
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Jotunheimen øst
3. mai
Buss eller privatbiler
Telt
Bygdin 1: 50 000, Gjende 1: 50 000
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Esben T. Evensen, tlf: 22 18 85 28 / 988 45 956, e-post:
e.t.evensen@studmed.uio.no

M

Dette blir vårens femte siste skitur i storslagen natur. Fra den flate Valdresflya går det slakt
oppover til Kalvehøgda. På denne brede ryggen ligger de sørligste toppene i Jotunheimen og venter på
å bli besteget. Mai er perfekt for skiturer i fjellet, ennå ligger snøen, og det er lyst nok til å gå hele
natten om vi vil. Avreise blir fredag ettermiddag. Vi etablerer en base camp i kort avstand fra veien
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og har to dager til turer etter eget ønske. De ivrigste kan ta turen til topps i Valdres, Vestre
Kalvehøgda 2208 m o.h. Retur søndag ettermiddag.

16. – 17. MAI: FINSE
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Finse, Hardangervidda vest
NB: 1. april
Tog til Finse
Telt
Turkart Finse 1: 50 000
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Sovepose, generell vinterbekledning
Karl Sigurd Hovland, e-mail karlho@student.matnat.uio.no, 98 63 12 21

L

Bli med å feire nasjonaldagen på Hardangerjøkulen. Dit opp pleier det å gå 17-maitog og på toppen er
det gjerne korpsmusikk og taler. Fjellet er flott på denne tiden av året. Husk solkrem og solbriller.
Vi legger oss i telt ved Finsevann.

19. -21. MAI: KLATRESAMLING HAUKTJERN
- LEI AV SNØ OG SKI?

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Hauktjern, østmarka
12. mai
T-bane
Telt, hule, eller åpen himmel.
Turkart Østmarka
Ubegrenset
Fra nybegynner og oppover
OSI Fjell har ikke klatreutstyr, må stille med det selv
Ola Lesteberg, tlf: 22233014 / 98 87 50 45, e-post: lestis@hotmai.com

L

Det er mai, og på tide å tenke på å legge skiene på hylla for denne sesongen, selv om det ikke er så lett. Mai byr
ikke bare på fine dager i fjellet, finværet kommer også lavlandet til gode, og klatrefeltene blir tørre og fine, og
venter på at vi skal innta dem. Ved idylliske Hauktjern er det muligheter for så vel nybegynnere
(kontaktpersonen inkludert), som mer erfarne veggrotter, med ruter fra 3-tallet og opp til 8. Ved Hauktjern
ligger det også en hule som en norsk Milorg-gruppe benyttet som skjulested under krigen. Det hører med til
historien at tyskerne fant motstandsgruppen, og de ble henrettet like ved. Vi satser på å sove trygt i hula, men
det blir også muligheter til å sove under åpen himmel eller i telt. Om vi drar fredag eller lørdag får være opp til
de som blir med. Klatring skjer på eget ansvar. Dette er ikke noe kurs.”

27. -29. MAI: RINGSTINDENE

Fjellposten

Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Hurrungane
19. mai
Privat- eller leiebil
Telt
1517 IV Hurrungane
Ubegrenset
Noe erfaring fra vinterfjellet kreves.
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Esben T. Evensen, tlf: 22 18 85 28 / 988 45 956, e-post:
e.t.evensen@studmed.uio.no

17

TEK

M

Hurrungane byr på veldig mange fine vårskiturer til topper. Store Ringstind (2124 m o.h.) er
kanskje en av de fineste. Skulle forholdene tilsi det går vi i tau over Ringsbreen. Derfor kan
det være en fordel med noe erfaring fra bre, selv om dette ikke er noe krav. Avreise fredag
ettermiddag. Vi tar teltleir inne i Ringsdalen. Der har vi et veldig fint utgangspunkt for å nå
en del topper. Turen krever en del fysisk, i hvert fall for den som vil til topps på alle. Retur
søndag kveld

1. –4. JUNI: JOSTEN PÅ LANGS AD TINDEFJELLSRYGGEN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Jostedalsbreen
24. mai
Buss
Telt
Jostedalsbreen 1: 100 000, pluss en rekke 1: 50000 kart
Maks 12
God fysisk form, og erfaring fra bre og vinterfjellet
Varm sovepose, generell vinterbekledning
Kontaktperson: André Gundersen, tlf. 92 60 06 57,
e-post andregun@hotmail.com

T

Fjellposten
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Dette er en variant av Josten på langs med en litt hardere start, men som også byr på mange fine
utsikter. Vi går opp fra Loen til Skåla (1.848) med det kjente Skålatårnet. Herfra følger vi ryggen
(derav navnet "Tindefjellsryggen") innover mot Lodalskåpa (2.083). Fra Lodalskåpa følger vi den
vanlige ruten for Josten på langs. Ruten går innom Kjenndalskruna, Høgste Breakulen, Kvitekoll og
Bings Gryte før vi til slutt begynner nedkjøringen mot Flatbrehytta. Vi regner med 3 overnattinger
på turen, den første ved Lodalskåpa så det blir en meget tidlig start.

9. – 12. JUNI: VEOTIND M. FL.
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Nær Glitterheim, Jotunheimen øst
31.mai
Buss og taxi. Eventuelt privatbiler
Telt
Jotunheimen Aust 1:50 000
Ubegrenset
Noe erfaring fra vinterfjellet kreves
Varm sovepose, generell vinterbekledning , feller
Brynhild Vestad, Tlf: 22 71 79 82, E-post: brynhildv@student.sv.uio.no

M

Om du noen gang har vært på Glitterheim, kan du umulig ha unngått å legge merke til Store Veotind
som skiller seg ut som den spisseste og mest forlokkende av alle tinder så langt øyet kan se. Vi satser
på at vegen fra Randsverk og opp til nasjonalparkgrensen er åpnet, slik at det kun blir snaue 7 km å
gå med pikkpakk på ryggen inn til Glitterheim hvor vi slår opp teltene. Lørdag er Store Veotind
primærmålet, men også Nørdre Veotind samt Nørdre Styggjehøbreatinden er godt innen rekkevidde
når vi først er kommet opp på Styggjehøbreen. Søndag utforsker vi tindene på ”baksiden” av
Glittertind, her er ikke færre enn 10 stk over 2000 meter. Om vi fortsatt har krefter igjen utpå
kvelden, anbefales en soloppgang på Glittertind. Vi spenner på oss skiene i ett-tida, og får med oss at
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solen stiger opp over Rondane i øst i tre-tida. De vidunderligste nedkjøringene, litt ekstra søvn og en
sein frokost venter oss i belønning før vi bryter leir og kanskje får oss en fjellprat med bestyrer Ole
Vole på Glitterheim som er ankommet for å forberede sesongstart, -så er det strake vegen hjem.
Store Veotind og Trollsteinseggje kan nok bli vel luftig for enkelte, men området har det utroligste
utvalg av topper som også kan gjøre den mindre vante til lags.

16. – 18. JUNI: KANOTUR I NORDMARKA
Sted:
Påmeldingsfrist:
Overnatting:
Utstyr:
Nivå:
Antall deltagere:
Kontaktperson:

Nordmarka
9. juni
Telt
Ski med stålkanter og varm sovepose.
Lett
Ubegrenset
Pål Svenningsen, tlf: 22 69 47 24 / 90 94 88 63

L

Fiskelykken i din nærmeste villmark skal utprøves! Leirbål og høy sosial faktor om kvelden.

23. – 25. JUNI: RONDANE RUNDT
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Rondane
16. juni
Buss eller privatbiler eller tog
Telt
Rondane 1: 50 000
Maks 4
Svært god fysisk form kreves
Slitesterke fjellsko
Stig Sandnes, tlf 90 68 54 56, e-post: stigsa@math.uio.no,

T+

Lyst å prøve en real utfordring? I årets lyseste helg skal vi forsøke å gå Rondane Rundt i ett strekk.
Vi går fra Rondvassbu eller Dørålseter og ender opp på utgangspunktet ca ett døgn senere. Turen er
ca 50 km lang, innebærer 5000 høydemetre og 10 totusenmetere, altså en skikkelig styrkeprøve.
Rekorden er på 17 timer, men vi regner med ca 24 timer.

1. - 5. JULI: SUNNMØRSALPANE

Fjellposten

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

Sunnmøre
25 . juni
Buss
Telt
Sunnmørsalpane 1: 50 000
Seler og tau kan bli nødvendig
Du bør ikke være høyderedd
Ubegrenset
Karl George Johannesen, e-post: karl.g.johannesen@student.bi.no,
Tlf: 97 10 27 02 / 67 12 08 99
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T

”Er Kolåstinden den mest majestetiske og dominerende av alle tinder på Sunnmøre., så er det Slogen
på nordsiden av Norangsfjorden som har den dristigste reisning, eleganteste bygning og den meste
utpregete og fullendte tindeform” – Kristoffer Randers i boken ”Sunnmøre”, 1890
Sunnmøre er endelig tilbake på OSI Fjells turprogram. Denne gangen er det Rånahalvøya som skal
oppleves. Storheter som Slogen (1564 moh), Råna (1586) og Blåbretind (1476) ligger på vei. Vi går fra
Øye i sør mot Hundeivik i nord. Turen er forholdsvis lang og tung med mye opp og ned, men vi satser
på å la sekkene ligge på de fleste toppene. Noen luftige egger blir det. Blir du ikke forelsket i dette
området, er det ikke fjellene det er noe galt med…

3. – 8. JULI: SAREK ¤ KEBNEKAISE
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Nord-Sverige, mellom Narvik og Kiruna
22. juni
Tog, eventuelt fly+tog(ikke flytog)
Telt
BD6 Sverigekartan
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Sovepose og liggeunderlag
Brynhild Vestad, tlf. 22717982,e-post: brynhilv@student.sv.uio.no

M

Vil man beundre midnattssolen fra over 2000 meter, må vi faktisk over grensa til
Sverige. Med sine 2111 meter er Kebnekaise Sveriges høyeste topp.
Abisko, som ligger en liten togtur fra Narvik, kan være utgangspunktet fra turen.
Dette er en klassisk rute som rommer mektige u-daler, blomstrende fjellenger samt
Sveriges største fjelltopper og isbreer. Men kilometrene er mange og avstandene er
store her oppe. Vi finner en rute sammen.

8. – 12. JULI: SOMMERLEIR I LEIRUNGSDALEN
Sted:

Leirungsdalen, Jotunheimen øst
L

Fjellposten

Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:
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3. juli
Bil eller buss
Telt
Gjende 1: 50 000, Bygdin 1: 50 000
Ubegrenset
Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Sovepose, og et par gode fjellsko.
Karl Sigurd Hovland, e-mail karlho@student.matnat.uio.no, tlf.98 63 12 21

Opplev høysommeren på fjellet. Vi slår oss til i teltleir et stykke forbi Raudhamrane i Leirungsdalen.
Der er det muligheter for tindebestingninger, bl.a. Østre-og Vestre Leirungstindene. Trekking i
dalen er også mulig, eller klatring hvis man har erfaring med det. Det er mulig å være der hele eller
deler av perioden.

17. –22. JULI: BREKURS , BØDALSBREEN
Sted:
Påmeldingsfrist:

Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:
Pris:

Bødalen
1. juli, ved innbetaling av depositum kr. 300 til kntnr
0533 0330076 (se kurspåmelding s.5)
Buss eller privatbiler
Hytter
Jostedalsbreen 1: 100 000
Maks 15, Studenter prioriteres, men andre er også velkomne.
Normal fysisk form
OSI Fjell skaffer til veie utstyr
André Gundersen,tlf. 92 60 06 57,E-post: andregun@hotmail.com
1600,-

L

OSI Fjell samarbeider med Breoppleving og følgende er hentet fra deres kurskatalog.
Et nytt element
På et brekurs lærer du nok til å ta deg fram i et taulag på breen. Du lærer blant annet gangteknikk,
sikring, redning, orientering og førstehjelp.
Normal form er nok
Er du i normal fysisk form og liker deg på fjellet, vil du henge godt med på et brekurs. På kurset vil
det variere mellom lange og korte dager i isen.
Oppfølging
Du er garantert god oppfølging gjennom hele kurset. All praktisk undervisning foregår i grupper med
maksimum fem deltakere. Disse gruppene blir ledet av kvalifiserte instruktører.
Veien videre
Etter kurset kan du gå videre på turkurs. Siden kurset er godkjent i Norsk Fjellsportforum kan du
søke på instruktørkurs.
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25. -27. AUGUST: BRETUR TIL HARDANGERJØKULEN
Sted:
Påmeldingsfrist:
Reise:
Overnatting:
Kart:
Deltakere:
Nivå:
Utstyr:
Kontaktperson:

Hallingskeid, Hardangervidda vest
18. august
Tog til Finse
Demmevasshytta(ubetjent-DNT)
Hardangerjøkulen 1: 50 000
OSI Fjell har utstyr til 10
Brekurs eller liknende erfaring kreves.
Vanntett, vindtett, stive støvler, sovepose.
Brita Hafskjold, epost: britah@unik.no

TEK

På denne turen lar vi teltene ligge igjen hjemme og sover lunt og godt på Demmevasshytta, som vi
kommer frem til fredag kveld etter en tidlig togtur Oslo-Finse og en tur i vakkert terreng rundt
breen. Lørdag får du mulighet til et virkelig breeventyr i Rembesdalskàki, med oppdagelsesferd inne i
blåisen, med masse sprekker, skruer og småklatring, avhengig av nivået på deltagerne. Søndag får du
(i mindre godt vær) øvet på bre-orienterings-teknikken, eller (som vi satser på) nyte sol i ansiktet og
utsikten fra toppen av Hardangerjøkulen på vei tilbake til Finse. Erfaring fra brekurs eller lignende
kreves for å få være med på turen.

______________________________________________________________
ANNONSE

Fjellferie !
Breoppleving vil i år 2000 tilby følgjande kurs :
Brekurs
Eigne brekurs for studentar
Klatrekurs
Fjellsportkurs
Turkurs
Breførarkurs
Vinterkurs

(Jostedalsbreen)
(Jotunheimen)
(Molladalen)
(Molladalen/Jostedalsbreen)
(Jostedalsbreen)
(Jostedalsbreen)
(Finse/Dovre)

Breoppleving er godkjend som arrangør i Norsk Fjellsportforum (NF). Dette er ein garanti for
tryggleik og kvalitet. I tillegg driv vi breføring og kan skreddarsy eit opplegg etter ønske.

Meir info
Tlf : 88 00 70 96
Email : post@bre.no
WWW : http://www.bre.no
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- NO CERVINO
5.- 22. august 1999 var Geir Myklebust og undertegnede i Alpene for første gang. Vi fikk
erfare at forholdene er tøffere enn i norske fjell, med større høyder og mer snø og is. En
topptur i Alpene kan anbefales til alle bre- og klatreinteresserte.

Fra østveggen på Matterhorn
Av Esben T. Evensen
Vi fløy til Genève og tok toget videre til den sveitsiske alpelandsbyen Zermatt. Vi fant
campingplassen som skulle være vår base de neste ukene. Neste dag ble brukt til å gjøre seg kjent i
byen. Zermatt er en turistmaskin av dimensjoner. 90% av husene er hoteller, og 25% av turistene er
japanere. Men byen er vakker, den, og omgivelsene storslagne. Mye (alt) dreier seg om Matterhorn
(4478 m), dette sagnomsuste og berømte fjellet som mange mener er verdens vakreste. Det er
vanskelig å være uenig. Med sin perfekte toppyramide hever Matterhorn seg nesten 3000 m over
Zermatt og er et blikkfang av de sjeldne. Begeistringen var derfor stor da Matterhorn viste seg for
oss for første gang.
Matterhorn
Etter en akklimatiseringsturer til Mettelhorn (3406 m) og Breithorn (4164 m), var Matterhorn neste
prosjekt. Vi tok taubanen opp til Schwarzsee. Derfra er det ca. 700 høydemeter opp til Hörnlihytta
på 3260 m. To andre nordmenn vi snakket med i Zermatt, mente at telt der oppe var greit. Selv om vi
også hadde blitt fortalt det motsatte, ble teltet valgt. Hörnlihytta er som regel proppfull i sesongen,
og vi syntes det var best å unngå alt maset der inne. Det var blytungt med bortimot 30 kg på ryggen i
den tynne luften. Nedenfor Hörnlihytta var det opparbeidet noen teltplasser i steinura. Vi hadde en
fin kveld med lite vind, men fikk aldri et glimt av selve toppen. Østveggen virker som en magnet på
skyene. Vi snakket med de andre teltlagene og ble fortalt at guidene skulle starte kl 04.20 neste
morgen. Rådene gikk ut på å hive seg på dem mens det var mørkt. Litt forsinket kom vi oss avgårde.
Det var stjerneklart og flere minusgrader. Vi klarte raskt å ta igjen den lange rekken av hodelykter
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som slanget seg opp foten av fjellet. Ruta følger Hörnlieggen (nordøsteggen) til toppen. Nederst
klatrer en likevel mest i østveggen og kommer ikke ut på selve eggen før i det bratte partiet mot
toppen. Stort sett er det ”scrambling” (klyving/lett klatring) hele veien. To svapartier, ett før og ett
etter Solvayhytta (nødhytte på 4003 m), friklatres og er gradert til 3 (lett). Ovenfor Solvayhytta er
det evig snø og is. Her følger ruta den bratte, isete og meget eksponerte eggen. Tjukke faste tau
hjelper en oppover. Her er det ikke snakk om å friklatre, det blir teknisk til tusen. De klatremessige
utfordringene er altså ikke vanskelige. Det som gjør bestigningen så seriøs er rutas lengde, den store
høyden og vanskelighetene med å finne riktig vei, særlig nedover. Farlig er det også, mye på grunn av
alle menneskene som er på fjellet samtidig. Altfor mange. Det blir et oppjaget tempo, og du er veldig
utsatt for farlige steinsprang. Hjelm er obligatorisk. Guidene er unntatt denne regelen uten at noen
helt skjønner hvorfor.
En traumatisk opplevelse
Det ble lyst i 6-tiden, og vi var da i ca. 3700 m høyde. Forholdene var langtfra ideelle, allerede her
var det såpass mye snø at vi måtte ta på stegjernene. Det var relativt utsatt, men likevel såpass greit
å klyve oppover at vi valgte å soloere for å spare tid. Opp mot et hjørne på nesten 3900 m var det
”traffic jam”. Geir hørte at en spanjol ropte ”lost personas”. Det hadde skjedd en ulykke foran oss!
Vi kom opp bak trafikkorken. Det var tau og sikringer i alle retninger. Stemningen var urolig. Vi fikk
vite at to personer bundet i samme tau hadde sklidd ut østveggen. Det var blodspor i snøen, og de var
forsvunnet ut av syne. Snart fløy et helikopter inn for å lete etter de to savnede. Men etter hvert
kom tåken sigende. Sikten ble null, og helikopteret måtte snu. Fra hjørnet så vi opp på Solvayhytta
rett over. Det var på de snødekte svaene under hytta ulykken hadde skjedd. Dette var et sjokk for
alle som var på fjellet denne dagen. Det er en intens opplevelse å klatre på et så eksponert fjell som
Matterhorn. Etter denne traumatiske opplevelsen ble nok mange litt redde. Alle vendte nesen
nedover, og jeg måtte innse at Matterhorn ikke ville la seg bestige i dag. Det var svært farlig med
mye snø og is på fjellet. På vei ned valgte vi å sikre med løpende forankring. Som kjent er det flere
hakk verre å gå ned enn opp. I tillegg var snøen blitt myk og ga dårlig feste. For det meste ble det
sikret etter ad hoc-metoden. Det vil si at sikringen kun besto i å legge tauet rundt steiner og
formasjoner i fjellet. Dette for å spare tid. Flere steder er det bolter og jernstenger i fjellet, og
der vi fant disse, ble de brukt. Det var tett tåke og dårlig sikt. Etter hvert fikk vi følge med våre to
naboer fra campingplassen i Zermatt, Anthony og Simon fra England. Sammen fant vi en OK vei ned.
Et sted bommet vi litt, men en rapell hjalp oss forbi det vanskelige punktet. Vel nede ved Hörnlihytta
var vi slitne, men glade over å være i god behold. Senere ble det klarvær, og helikopteret kunne
gjenoppta letingen etter de savnede. De ble lokalisert på breen under østveggen, begge to var døde.
En trist skjebne, men dog så vanlig. Over 500 mennesker har mistet livet på Matterhorn. Vi
overnattet ved Hörnlihytta til neste morgen. Da vi gikk ned begynte det å sludde. Den dagen falt det
10 cm nysnø ved Hörnlihytta. Matterhorn tok på vinterdrakt. Det var midt i august, og på denne tiden
kreves det bortimot en uke med godvær før forholdene igjen blir bra nok til å kunne bestige fjellet.
Rimpfischhorn
Neste fjell vi ville prøve oss på var Rimpfischhorn (4199 m). Jacob fra Danmark trengte turfølge og
ble med oss på denne toppen. Flere hadde anbefalt Rimpfischhorn som en spennende topp. Fjellet
ligger øst for Zermatt og har en lang sagtakket toppegg. Teltene ble slått opp på et snøfelt i nesten
3300 m høyde. Det ble en stjerneklar og kald natt. Vi hadde kun sommersoveposer. Det og 15
kuldegrader var en dårlig kombinasjon. Geir hadde den tynneste posen og frøs mest. Kulda forsinket
avmarsjen noe, men nærmere kl 6 satte vi avgårde. Det begynte å lysne, og hodelyktene ble liggende i
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teltet. Vi bandt oss inn i tauet og gikk oppover breen mot toppen. Etter hvert måtte vi opp en bratt
rygg. Her var det mye snø, så stegjernene ble beholdt på. Vi nådde fortoppen på litt over 4000 m og
fortsatte oppover en snørenne. Her tok vi igjen flere guidede turfølger. I følge føreren skulle ruta
etter hvert ta av til venstre. Det skulle være rimelig enkelt, men vi rotet oss opp i et parti som ikke
var helt trivielt (ca. grad 3-4). I denne høyden var det såpass mye snø at vi måtte klatre med
stegjernene på. Forbi den vanskelige passasjen kom vi igjen inn på normalruta. Først opp på en liten
fortopp før vi gikk opp på det høyeste punktet på den smale eggen. På toppen var det et stort kors til
minne om alle omkomne på dette fjellet. Slike kors er det på mange topper i Alpene. Som vanlig blåste
det friskt i over 4000 m høyde. Heldigvis var det klarvær, og her oppe fikk vi feriens kanskje
fineste naturopplevelse. Utsikten fra Rimpfischhorn er kjent for å være storslått. Vi fikk nyte den
til fulle. Det er fra denne kanten Matterhorn tar seg aller best ut. Returen gikk greit. Vi rapellerte
en gang og var forsiktige forbi de utsatte passasjene.
Monte Rosa - Dufourspitze
Feriens siste mål var Dufourspitze (4634 m), det høyeste fjellet i Sveits og det nest høyeste i
Alpene. Vi var lei av tunge sekker i tynn luft. Ergo ble teltet værende i Zermatt denne gangen. Vi
valgte å gå hele veien opp til Monte Rosa-hytta på 2795 m. En går ganske fort lei av å punge ut i dyre
dommer for å la seg transportere opp i fjellet. Sveits er generelt et dyrt land, og taubaneprisene er
spesielt høye. Vi fikk en fin tur oppover, men det kostet mye krefter. Vi rakk såvidt middagen på
Monte Rosa-hytta. Geir var sulten som vanlig og skaffet oss både to og tre ekstra middager – gratis!
Til gjengjeld var vannet dyrt, 8 CHF (ca. 45 NOK) pr. liter. Vi ble innkvartert på sovesal og tok en
tidlig kveld. Reveljen gikk like etter at vi hadde sovnet – kl 01.30! Frokost ble inntatt i halvørska og
breutstyret funnet frem. Kl 02.30 gikk guidene, og vi hengte oss på. Det er over 1800 høydemeter
opp til Dufourspitze. Ruta går stort sett over bre, og på grunn av mange farlige sprekker bør en
være nede igjen ved hytta før kl 12, før solen har gjort snøbroene usikre. Derfor så ekstremt tidlig
start. Etter en snau time hadde vi krysset morenen og kom til breen. Tau og stegjern på. På ca. 4250
m var Geir helt tom for krefter. Vi ble enige om at jeg skulle prøve å nå toppen alene. Jeg gikk først
opp til en sadel, skrittet over bregleppa og fortsatte opp en snøflanke. Deretter over et smalt
horisontalt fjellparti, en ny liten sadel og en bratt snøegg. Så kom jeg til selve toppeggen. Den var
ganske smal og plastret med snø og is. Guidene brukte lang tid på å sikre sitt klientell forbi utsatte
passasjer, og jeg fikk nok noen skjeve blikk der jeg føk forbi alle sammen. Vinden var såpass kraftig
at jeg måtte sette meg ned på huk i de verste kastene. Det vanskeligste partiet var en liten renne
(grad 3-) opp til selve toppunktet. Det faste tauet som hang der var godt å ha. En kort stund var jeg
alene på Sveits sitt høyeste punkt før den første guiden med en japansk dame på slep karret seg opp.
Kl var 09.30. Det var ca. 150 m bort til Grenzgipfel (4618 m), som ligger på grensen til Italia. Videre
så jeg de andre toppene på Monte Rosa; Zumsteinspitze, Signalkuppe med Rifugio Regina Margherita
(Alpenes høyestliggende hytte, 4554 m), Parrotspitze og Ludwigshöhe. Rett nord førte en smal egg
bort til Nordend (4609 m). Men været tillot ikke de vide utsyn, tunge skyer veltet inn fra den
italienske siden av grensen. Jeg måtte skynde meg tilbake til Geir og møtte han en og en halv time
etter at vi skilte lag. På vei ned fikk jeg hodepine. Det var det første symptomet på høydesyke og
skyldtes antagelig at jeg gikk for raskt frem og tilbake til toppen. Kl 12 var vi tilbake ved hytta. Vi
gikk ned til Rotenboden og tok Gornergrat-banen ned til Zermatt.

NÅR UHELLET ER UTE
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Den som kommer under snøen i et snøskred trenger hjelp med en gang! Den "heldige" halvpart av
skredtatte begraves ned til omtrent 1,3 meter. Muligheten til å overleve reduseres med 50
prosent etter en time. De fleste kveles, men en av fire omkommer på grunn av sammenstøt med
trær, stein eller etter fall utfor skrenter
Av Nils Faarlund
Den organiserte redningstjenesten trenger tid for å bli operativ på skadestedet - ikke minst i Norge
med spredt bosetning og mye vær med dårlig sikt i fjellet.
Kameratredning kan gi håp. Turkamerater eller andre øyenvitner på skadestedet må omgående
begynne å søke. Nå haster det med å
* vurdere sikkerheten til dem som ikke ble berørt av skredet (kan
det komme etterskred?)
* finne frem til den/de skredtatte
* sørge for frie luftveier
* yte livreddende førstehjelp.
Skal kameratredningen lykkes, trengs det hjelpemidler:
* søkeredskaper (spade, søkestang)
* kameratredningsutstyr for førstehjelp og transport (hjelpekjelke).
Er faren for etterskred ikke til hinder for søket, avtales en flukt- vei (korteste vei i sikkerhet).
Utstyr plasseres slik at det ikke hindrer senere søk (unngå at lukt driver inn over skredet - det
ødelegger for bruk av lavinehunder).
SØKING
Start med å søke på overflaten, slik at du snarest mulig kan hjelpe skredtatte som kan oppdages med
øyet, eller kan finne spor som kan avgrense aktuelle søketeiger. Funnsteder for gjenstander må
merkes. Når du har sikret det at ingen skredtatt henger fast i stavhempen eller liknende, lar du
gjenstanden bli liggende.
Har du ikke vært vitne til at skredet gikk, og derfor ikke har kunnet merke deg hvor snømassene
rundt den/de saknede stoppet opp, er det viktig å søke systematisk. Gjør fortrinnsvis overflatesøket
mot bakke hvor det er små luker, slik at ikke noe spor blir oversett.
SNØEN FLYTER SOM VANN
Merk deg også hvor spor etter savnede går inn i skredet. Forsøk å tenke deg hvordan de har gått
inne på skredflaket, og vordan medføringen i skredmassene har dratt dem med seg. Skredmassene
flyter som vannet i en flomdiger elv. De styres av rygger og danner bak-
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evjer. Som vannet i elven, flyter overflatesnøen raskest. Gjenstander flyter derfor raskere enn
skredofrene, som derfor ofte finnes ovenfor gjenstandene.
Når søketeigen(e) er avgrenset, gjelder det å søke mest mulig effektivt. Grovsøk med søkestenger
(staver kan brukes i mangel på noe bedre) foregår i rutemønster på 75 x 75 cm ned til to meters
dybde (eller så langt hjelpemidlet vi har for hånden, rekker). Fordi vi har hastverk, er det bedre å søke flere ganger over en teig med grovsøk (ca. 75 prosent treffsikkerhet) enn
å gå over til finsøk (25 x 25 cm ruter).
UTSTYR OG ERFARING
Skal kameratredning gi resultater, trengs det øvelse. Og øvelse viser oss at det er behov for en god
del redskap. Vi trenger spade og søkestang til utgravingen, og de er verken dyre eller tunge. Vi har
også nytte av slike redskaper til å søke ly i snøen (lemur, snøhule).
Aktive, elektroniske svargivere eller sende-mottaker-utstyr har etterhvert blitt utbredt i Alpene.
Slikt utstyr kan være til god hjelp under søket. Men det forhindrer ikke at man kommer under snøen.

Nils Faarlund driver NORSK HØYFJELLSKOLE og er formann i NORTIND (Norske Tindevegledere).
Han innehar store kunnskaper og har lang erfaring om hva som angår friluftsliv og fjellsport. Han vil
komme og holde et foredrag om skredlære og ferdsel i vinterfjellet på fjellmøte (dato). Han står
også som arrangør av skredkurset som finner sted i Hemsedal 10 – 12. mars.

FJELLVETTREGLENE:
1. Legg ikke ut på langtur uten trening.
2. Meld fra hvor du går.
3. Vis respekt for været og værmeldingene.
4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer.
5. Lytt til erfarne fjellfolk.
6. Bruk kart og kompass.
7. Gå ikke alene.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og grav deg ned i snøen om nødvendig.
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HØSTTUR TIL GAUSDAL-VESTFJELL,
- MITT FØRSTE MØTE MED OSI FJELL
Av Andreas Lorange
Ikke helt høy i hatten troppet jeg opp kl. 18:00 på Biologikantina for å være med på
planleggingsmøtet. Jeg kjente ikke en levende sjel i OSI Fjell, men hadde lyst til å finne ut hva
dette var. Jeg gikk fra bord til bord for finne ut hvor OSI Fjell's folk var. Til slutt så jeg et stort
smil med lyst hår, og der traff jeg blink. Det var AK (Ann Karin), turens høvding og kontaktperson.
Noen dager senere troppet jeg opp på Oslo S med sekk på ryggen. Det tok ikke lang tid før jeg
forsto at dette kom til å bli moro. Det var lett å få kontakt med folk, og den gode følelsen kom
sigende.
Vi startet å gå fra Helvete i Espedalen. Seks gutter og syv jenter på vei ut i fjellheimen. Været var
bra, og alt gikk greit, helt til vi havnet på en liten sidesti som førte oss ut i det ukjente. Det ble
mørkt, og vi måtte frem med hodelyktene. Humøret sank noe, i hvert fall hos noen individer blant
spinnesiden, mens gutta ble bare enda mer ivrig for å finne riktig vei. Takket være erfarne
kartlesere, fant vi frem til Storkvelvbu uten de store problemene.
Vi dundret inn i hytta, og oppdaget at den var varm. Ola trampet inn på et soverom og oppdaget at
her var det folk. Stille som en katt snek vi oss ut, og prøvde neste hytte. Humøret steg rask
etterhvert som duften av lapskaus fylte hytta. Det var sent, og vi var slitne, så vi
la oss ganske raskt.
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Dagen etter gikk vi til Storeskag. Det ble en naturopplevelse jeg ikke kommer til å glemme med det
første. Høstfargene hadde alt begynt å sette sitt preg på landskapet, og et skiftende skydekke
bidro til å fremme en rikdom av forskjellige nyanser man sjelden opplever i løpet
av en dag. På kvelden kom vi frem til Storeskag. Det regnet, og det var kaldt. Alle gledet seg til å
komme inn i varmen.
Vi hadde hørt at hytta hadde plass til 11, men vi var jo 13, så det ville nok gå bra. Vi trampet inn, og
det tok ikke lang tid for vi oppdaget at hytta var halvfull allerede. Humøret sank litt, men alt i alt ble
det denne kvelden jeg kom til å huske best fra turen.
Vi fikk tildelt stua, og der hadde vi det bra. Det store høydepunktet var kveldens "mafia" spill. Det
tok helt av, og det aller morsomste var da AK lurte oss alle. Ola rettet mistanke mot AK som holdt en
flammende forsvarstale. Alle vi andre trodde på AK, og mistanken ble
rettet mot Ola istedenfor. Det ende med at Ola ble uskyldig dømt, mens AK overlevde som "mafia".
Hvem hadde ant at den jenta hadde slike skuespillerevner?
Dagen etter gikk vi til Heggenes, der bussen hentet oss en halvtime senere. Konklusjonen på turen
var at alle var veldig hyggelige, og humøret og humoren var på topp. Dette kombinert med flotte
naturopplevelser gjorde turen til et av semesterets høydepunkter.
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UTSTYR TIL UTLÅN
OSI Fjell disponerer et rikholdig utvalg av utstyr. OSI Fjell's egne turer har førsterett til utstyret.
Det lånes ellers ut til aktive medlemmer av OSI Fjell. 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 OSI Fjell 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 OSI Fjell får låne utstyr til seg selv og en til, men ikke flere.
Kontakt utstyrsansvarlig:
Ola Lesteberg,Tlf.: 22 23 30 14 / 98 87 50 45
E-post: lestis@hotmail.com
Fra i fjor høst ble det innført 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 ( 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 ( 4-5 personer )
1 Helsport Svalbard( 3 personer)
Bre- og klatreutstyr
10 isøkser
8 kroppsseler
16 par stegjern
20 isskruer
7 klatrehjelmer
Diverse karabinere
Fotløkker og innbindingsslynger

Diverse
3 primuser
1 stormkjøkken
1 pulk
3 vindsekker
2 presenninger
5 skredsonder
1 snøsag
2 spader
7 hodelykter
8 hjelmer
8 skredsøkere
Diverse kjeler
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TURPROGRAM OSI FJELL VÅR 2000
21. –23. Januar – Jentekurs Telemark, Trysil
Astri Syse

28. April –1. Mai - Svånåtindene /Dovrefjell
Karl G. Johannesen

28. –30. Januar - Hyttetur til Havsdalen / Geilo
Ann-Karin Tinjar

5. –7. Mai Falketind
Eirik Torske

4. –6. Februar – Telemarkskurs / Hallingskarvet
Eva Kjeldsen

12. –14. Mai – Rasletind + Kalvehøgdene
Esben Evensen

11. –13. Pudderhelg – Hallingskarvet
Karen A. Boldingh

16. –17. Mai – Finse
Karl Sigurd Hovland

18. –20. Februar -Hyttetur HallingskeidRembesdalsseter-Finse
Ola Lesteberg

19. –21. Mai – Klatresamling Hauktjern
Ola Lesteberg

25. -27. Februar – Telttreningstur i Nordmarka
Karl G. Johannesen

26. –28. Mai – Ringstindene
Esben Evensen

3. –5. Mars – Pudderhelg II, Røldal
Eva Kjeldsen

1.-4. Juni – Tindefjellsryggen/Josten på langs
Andre Gundersen

10. –12. Mars – Skredkurs Hemsedal
Brynhild Vestad

9. -12. Juni – Veotind med flere
Brynhild Vestad

17. –19. Mars – Fjelltelemarkskurs, Hallingskeid
Harald Fekjær

16. –18. Juni – Kanotur/fisketur i Østmarka
Pål Svenningsen

24. –30. Mars – Finse – Rjukan inkludert
sabotørruta
Tor Christian Hegna

23. –25. Juni – Rondane Rundt
Stig Sandnes

31. Mars -2. April Gråhø-Norges ensomste 2000meter
Karl G. Johannesen
7. -9. April Hallingskarvet på langs
Brynhild Vestad
15. –22. April – Påskesamling,
Lyngsalpene
Karen Boldingh
15. –20. April – Påskesamling. Hestbrepiggane fra
Sota Seter
Karl G. Johannesen

1. –5. Juli – Sunnmørsalpene, Rånahalvøya
Karl G. Johannesen
3. –8. Juli – Sarek og Kebnekaise
Brynhild Vestad
8. – 12. Juli – Sommerleir,
Leirungsdalen
Karl Sigurd Hovland
17. –22. Juli – Brekurs, Bødalsbreen
Andre Gundersen
25. –27. August – Bretur til Hardangerjøkulen
Brita Hafskjold
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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;

The North Face Middle Triple Gore Tex jakke
Berghaus Activity fleecejakke
Ajungilak Tyin Winter sovepose
Therm-a-rest Standard liggeunderlag
Charlet Moser Quasar isklatrøks
Mammut 10,5 mm klatretau

2800,700,1600,600,-

og mye mer!!
Friluftsutstyr til fornuftige priser!

Sjekk ut hele utvalget på: www.sportsnett.no

1600,900,-

