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Info om OSI FJELL
OSI Fjell ble stiftet i 1963 og har mellom 80 og 120 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 Fjells 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 e-post til
distribusjonslisten.

fjellgruppa-request@osi.uio.no

hvis

du

ønsker

å

komme

med

på

Styret kan kontaktes på e-post: fjell_styret@osi.uio.no

MEDLEMSREGISTRERING
Fra og med høstsemesteret 2000 ble det innført et 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.

Lederen har ordet:
Kjære Fjellvenner!
Velkommen til et nytt semester og nye muligheter. Nykommere på Universitetet med interesser
innen fjell og friluftsliv oppfordres herved til å ta en nærmere titt på tilbudet vårt. En fin start
kan være en tur på Fjellmøtet 10. september, alternativt Friluftstreffet 19.-22. september. Den
siste tiden har jo vært fin - med vårskiturene i friskt minne. Nysgjerrige kan slå opp på vår
hjemmeside for å finne ut mer om hvordan livet artet seg på disse og andre turer. Til nå har
Fjellposten vært OSI Fjells "Godt nytt" - et vitnesbyrd om aktiviteten i gruppa hvert eneste
semester. Djerve styremedlemmer går ikke av veien for å tenke innovativt. Vi har dermed
vedtatt å ikke gi ut Fjellposten denne høsten, men kun et kortfattet turprogram. Nå er det slik
at Fjellposten ikke er død, men lever iblant oss - på internett! Turartikler og annet tekstlig fjas
tas fremdeles imot med glede av redaksjonen. Fokuset er rettet mot hurtig publisering av
lesverdige referater fra gruppas turer, men også rapporter fra private turer er velkomne.
Avslutningsvis:
Høsten står for døren
Ikke vær trist som søren
Ikke steng deg inne på hybel'n
men kom deg ut av byen
Opp til fjellets evige sang
Velg tur fra vårt høstprogram!

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 /telemarksturer innbetales et depositum til kontonr. 0533 03 30076.
Merk giro med navn, tur, telefonnr./e-postadresse, 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.
OSI Fjell tar ingen avgift på sine vanlige turer, bortsett fra spesielle kurs med kursavgift. Man
betaler kun egne utgifter som transport etc, men må være medlem av OSI Fjell.
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
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.

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.

Tung
Flere dager med tung sekk på rad i tøft terreng. Meget god fysisk form kreves. Turene er som
regel teltturer.

Teknisk
Teknisk erfaring kreves av turdeltakeren. Eksempler er isklatring og breturer, eller
ferdigheter innen telemark.

Fjellmøte med Halvard Stave fra den
norske Himalaya-ekspedisjonen til Cho
Oyu høsten 2001:
OSI Fjell tar sikte på å holde ett fjellmøte

i løpet av høstsemesteret. Dette vil finne
sted i 12. etg. i Niels Henrik Abels hus
(matematikkbygningen).
Halvard Stave fra den norske Himalayaekspedisjonen bestående av 7 norske menn,
kommer for å fortelle om bestigningen av
Cho Oyu. Cho Oyu er det sjette høyeste
fjellet i verden, og er 8201 moh. høyt.
Fjellmøtet er en fin mulighet for å møte
andre friluftsinteresserte - kanskje treffe
igjen folk du har vært på tur med tidligere,
eller bli kjent med nye mennesker. Vi
prøver å finne en fin balanse mellom å
trekke kjente personer som gjerne har
gjort litt "større prosjekter" samt å la
interne foredragsholdere inspirere.
Har du gjort noe du gjerne vil holde
foredrag om på et fjellmøte, eller om du
har en idé om noen vi kunne prøvd å få tak
i:
send en e-post til:
fjell-styret@osi.uio.no
Fjellmøtet blir sannsynligvis tirsdag 10.
september, kl. 1800. Følg med på oppslag
eller sett deg opp på vår distribusjons-liste
på http://www.osi.uio.no/fjellgr/ for mer
info.

TURPROGRAMMET
6. - 8. SEPTEMBER : EVENTYRISEN
Hva: Bretur (blåis)
Sted: Svellnosbreen ved Spiterstulen.
Påmeldingsfrist: 29. august
Reise: Bil
Pris: Ca. kr. 600,Overnatting: Telt
Deltagere: Fjellgruppa har utstyr til 10 personer
Nivå: Brekurs eller tilsvarende, nivå M teknisk breerfaring
Utstyr: Breutstyr
Kart: Jotunheimen vest 1: 50 000
Kontaktperson: Karen A. Boldingh, Tlf: 958 31 450,
E-post: karen.boldingh@legemiddelverket.no
Rett under Norges høyeste topp ligger en av de flotteste blåisområdene i Jotunheimen. Steder
som "Soria Moria Slott", "Perleporten", "Det glade hjørnet" og "Nåløyet" har trukket mange til
nettopp Svellnosbreen. På denne turen er det mulig å få testet ut de nyervervede kunnskapene
fra Brekurset, eller en fin anledning 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. Det er muligheter for toppturer for de som ønsker det.
Referat fra Hardangerjøkulen høst 2000: http://www.osi.uio.no/fjellgr/turer/2000H/0825r.html

13. - 15. SEPTEMBER: BESSEGGEN/BUKKELÆGERET
Sted: Jotunheimen
Påmeldingsfrist: 10. september
Reise: Buss/privatbil
Pris: Ca. kr. 700,- t/r
Deltakere: Ubegrenset
Nivå: 5-7 timer tur m/sekk.
Utstyr: Vanlig telttur utstyr
Kontaktperson: Knut Jørgen Kopperud, Tlf: 402 23 508,

E-post: kopp21@hotmail.com
Dette blir en fin start på høsten med flotte farger i høstfjellet. Avreise fredag med tur over
Bukkelægret og Besseggen lørdag og søndag. Med godt vær ser vi helt inn til Rondane fra
Veslefjell toppunktet for turen over Besseggen. Lite turister i september og dermed en god
mulighet til å ta
turen over Besseggen uten å gå i kø.

19. - 22. SEPTEMBER: FRILUFTSTREFFET 2002
Sted: Lom
Påmeldingsfrist: Førstemann til mølla
Reise: Buss
Pris: 1400,- som inkluderer transport, overnatting og to middager.
Overnatting: Hytter
Kart: Diverse
Deltakere: Maks 65
Nivå: Lett
Utstyr: Sovepose
Kontaktperson: Geir Myklebust, Tlf: 992 34 045, E-post: geir.myklebust@ergo.no.
For øvrig http://www.osi.uio.no/friluftstreffet/

Friluftstreffet er en aktivitetshelg hvor man kan velge tre av følgende aktiviteter;
tinderangling, brevandring, grotting, klatring, elvepadling, telemarkskjøring eller utmarkssykling.
I år ser det også ut til at vi får til kiting (sånne drager), hvis alt går i orden. Erfarne
instruktører er ansvarlige. På lørdagen gjør vi disco'n i Lom til et utrygt sted.
Forøvrig viser vi til hjemmesiden..

4. - 6. OKTOBER: TUR TIL SPITERSTULEN
Påmeldingsfrist (absolutt): 1. Oktober
Transport: Privat eller leiebiler.
Pris: Ca. kr. 500 hvis privatbiler, mer ved leiebiler
Overnatting: Telt
Kart: Jotunheimen Øst og Vest 1:50 000
Nivå: Middels. Man bør ha ligget i telt før

Kontaktperson: Karl G. Johannesen, Tlf: 971 02 702, E-post: topp300@yahoo.com
Blant de diller jeg har, inngår å besøke en ny 2000 meters topp i hver kalendermåned. Nå er det
bare oktober igjen og det har jeg tenkt til å gjøre noe med på Styggehø eller Semmeltind. Dette
er topper som er forholdsvis enkle å bestige, så har man et ønske om å få prøve seg i vær som
muligens kan være litt ruskete er det bare å melde seg på.
Vi sees!

11. - 13. OKTOBER: SKOGTUR TIL SKRIM
Sted: Skrim ved Kongsberg
Påmeldingsfrist: 7. oktober
Reise: Kollektivt, ev. Sagenehjemmets herlige minibuss med handikapoblat
Pris: Ca. kr. 350,- i transport
Overnatting: Telt/åpen himmel
Kart: Turkart: "Sandsvær, Lågendalen" m.fl.
Deltakere: Ubegrenset
Nivå: Ingen spesielle forkunnskaper kreves
Utstyr: Det vanlige høstutstyret
Kontaktperson: Kommer senere. Sjekk hjemmesiden
Denne ferden er i ferd med å bli rene institusjonen i fjellgruppa. Turen har vært avholdt hele én
gang. Og det var trivelig det. Vi fant sopp som vi kunne supplere middagen med, brant bål, så
nordlys og i det hele tatt. Jeg tror det blir en veldig rolig affære. Området innbyr liksom til
akkurat det.
Skrim er lett tilgjengelig, lite brukt, men byr allikevel på bra utsikt fra toppene for de som higer
etter den slags. Mest kjent er nok Styggemann. Derfra ser en bortover mot Ble og ev. videre
mot Gaustatoppen og Hardangervidda. I området finnes det også grotter vi kan titte innom hvis
ikke de er fulle av vann.
Les referat fra turen høst 2000: http://www.osi.uio.no/fjellgr/turer/2000H/0929r.html
Velkommen alle og enhver.

2. - 3. NOV. HYTTETUR TIL KSI-HYTTA
Sted: Nordmarka
Påmeldingsfrist: 31. oktober
Reise: T-bane til Sognsvann
Pris: Oslo Sporveier
Overnatting: KSI-hytta
Kart: Oslo Nordmark 1:50 000
Deltakere: Ubegrenset
Nivå: Ingen spesielle forkunnskaper
Utstyr: Sovepose til innebruk
Kontaktperson: Vibeke Stoltenberg, Tlf: 905 78 723,
E-post: vibeke.stoltenberg@usit.uio.no
Denne turen er tenkt som en kosetur, og passer for alle som vil treffe gamle eller nye venner. I
fjor var vi 20 på denne turen, og vi satser på å være like mange i år. Opphold og middag på KSIhytta er gratis for alle OSI Fjell medlemmer. Frokost medbringes, og øl & mineralvann er til
salgs på hytta.
Det må nevnes at det både er peis og en flott badstue på hytta?

DU?"

7. NOVEMBER: DUGNAD, "STYRET STILLER, GJØR

Sted: Oslo
Påmeldingsfrist: 31. oktober
Reise: Max Oslo Sporveier
Overnatting: Ingen
Kart: http://www.aftenposten.no/spesial/kart/
Deltakere: Ubegrenset
Utstyr: Litt muskler
Kontaktperson: Einar Dale, Tlf: 997 24 958,
E-post: Einar.Dale@studmed.uio.no

Det føles riktig å ta i et tak for OSI Fjell!
Foto: Heidi Lorentzen

En sosial & nyttig happening. Du får muskler og

OSI Fjell får penger til å kjøpe nytt & bra
utstyr som kommer deg til gode. Som takk for
innsatsen, blir det bestilt mat til oss.

8.- 10. NOVEMBER: FØRVINTERTUR TIL BLEFJELL
Sted: Blefjell
Påmeldingsfrist: 30. oktober
Reise: Buss
Pris: Reise kr. 260,-, overnatting kr. 100,Overnatting: Under åpen himmel + DNT-Hytte
Kart: Turkart Flesberg-Notodden-Kongsberg
Deltagere: Ubegrenset
Nivå: Lett
Utstyr: Varm sovepose, vindsekk og hodelykt
Kontaktperson: Eli Alfnes, Tlf. 22 18 18 12,
E-post: eli@geofysikk.uio.no
Dette er turen for deg som ønsker en siste fottur før vinteren setter inn for alvor, men som
samtidig er glad i snø. Vi tar bussen til Bolkesjø fredag ettermiddag og trasker litt opp i
terrenget til vi finner et fint sted å rulle ut soveposene. Lørdag vandrer vi opp til Sigridsbu og
setter fra oss sekkene før vi bestiger Bletoppen (1342). Har vi flaks kan vi kose oss med knedyp
snøpulsing underveis. På kvelden koser vi oss med sosialt samvær og kulinariske utskeielser
(basert på medbrakte ingredienser). Søndag rusler vi ned til hovedveien for å finne bussen hjem
til Oslos høstvåte gater.

Tur til en tåketeBlefjell høsten 2001.
Foto: Ukjent

6. - 8. DESEMBER: FØRJULSTUR TIL FINSE
Sted: Finse
Påmeldingsfrist: 28. november
Reise: Tog
Pris: Ca. kr. 800,- t/r
Overnatting: Telt
Kart: Finse turkart 1:50 000
Deltakere: Ubegrenset
Nivå: Lett
Utstyr: Fjellski, vintersovepose, og et godt liggeunderlag
Kontaktperson: Karen A. Boldingh, Tlf: 958 31 450,
E-post: karen.boldingh@legemiddelverket.no
Snø på fjellet ? Ski på beina !! Vi prøver..
I desember pleier det å være nok snø på Finse til (endelig) å teste skiene
igjen. I tillegg skinner det nå ofte fantastisk lys over det hvite fjelllandskapet,
og ikke er det mye folk heller. Dermed ligger alt til rette for en flott
helg.
Det blir en rolig tur, med få andre mål enn å nyte stillheten på fjellet og
ha det gøy på ski igjen. Med lange vinternetter er det også god tid til å
bli kjent med både nye og gamle fjellmedlemmer.
Vi tar toget opp fredag ettermiddag og går en liten time (i stjerneskinn ?)
før vi slår opp teltleiren. Lørdag og søndag blir det skiturer (med innbakt
ski-lek?) dit vi har lyst, og så lenge vi har lyst. Det blir også nok tid
til gourmet-primusmiddag og lange diskusjoner om rare ting i teltet..

13. - 15. DESEMBER: TELEMARKSTUR TIL GEILO
Sted: Geilo

Påmeldingsfrist: 6. desember
Reise: Tog
Pris: 2 dagers heiskort kr. 400,-, reise ca. kr. 600,-,
overnatting: ca. kr. 300,-. Totalt: ca. kr. 1300,Overnatting: Campinghytter
Kart: Geilo pubrunde kart 1:36.9
Deltakere: Max 30
Nivå: Alle som har lyst til å ha det gøy på ski
Utstyr: Skiutstyr
Kontaktperson: Einar Dale, Tlf: 997 24 958,
E-post: Einar.Dale@studmed.uio.no
Endelig tid for skimorro igjen, og tradisjonen tro drar vi til Geilo. 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. Er vi heldige får vi også i år
løssnø å leke i. Dette er en utpreget sosial tur, og en fin anledning til å bli kjent med gamle og
nye medlemmer. Lørdag kveld invaderer vi det lokale utelivet med mulighet for enda mer
dansing?

Fjellgruppeveteran Brynhild i fint offpistdriv.
Foto: Christian Løverås

Impuls-turer
Hvis det er noen som har lyst til å arrangere en tur utenom turprogrammet, så er det bare å
sende en e-post til gruppas e-postliste.

UTSTYR TIL UTLÅN
OSI Fjell disponerer et rikholdig utvalg av utstyr. OSI Fjells 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 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 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:
Utstyr til turer tas ut av kontaktperson på den aktuelle turen.
Er det noen som skal låne/levere utstyr til/fra turer utenom turprogrammet, bes de ta kontakt
med
Knut-Jørgen. Etter avtale vil han møte opp på onsdager kl. 1800.
Knut-Jørgen Kopperud,
kopp21@hotmail.com.

Tlf:

402

23

508,

E-post:

HYPERLINK

Utstyrsoppdatering, per 20112001

Antall Navn Innkjøpt når/Status

Telt, plugger
1.

TNF VE 25(3) Nytt innkjøpt høst 2000

1 Hilleberg Keron(4) Nytt innkjøpt høst 2000
1 Wild country Super Nova (3) Kjøpt før 1994
1 Helsport Alpa Mayo (3) Kjøpt 1993/1994
1 Helsport Basecamp (5) Kjøpt før 1994. rel. god stand
1 Helsport Svalbard (3) Høst 1998. God stand.
1 Helsport Svalbard (5) Nytt høsten 2001
45 Vinterplugger God stand, begynner å tynnes ut

mailto:lestis@runbox.com

Breutstyr
2 Isøkser Grivel Vår 1999. God stand
9 Isøkser Eldre. Brukbar stand, tåler mer bruk
2 Isklatreøkser, Camp Kjøpt høst 2001
8 Snøkankere
5 Kroppsseler Kjøpt vår 1997
5 Kroppsseler Kjøpt høst 2000
10 par Stegjern Grivel, kjøpt 1998/1999
1 par Stegjern, klatre Kjøpt vår 2001
20 Isskruer 4 kjøpt inn de siste tre år
10 Klatrehjelmer
10. Skru Karabinere Kjøpt høst 2000
10 Karabinere
10 sett Fotløkker og
innbindingsslynger
8 Bretau Kun 3 av tauene bør brukes fortsatt

1 Klatretau Ingen har ført logg på tauet, og det bør ikke brukes til klatring. Kan brukes på bre.
1 Klatretau 9mm 50 m Kjøpt mai 2002

Sikkerhetsutstyr
9.

Søkestenger 1999/2000

2.

Skredsøker, Pieps 1998. En med defekt

8 Skredsøker, Orthovox 1999/2000
4 Vindsekk 3 kjøpt høst 1999
4 Spader 2 kjøpt høst 1999
2 Spader Camp Kjøpt høst 2001
3 Førstehjelp Kjøpt høst 2000
En av dem tilhører OSI

Diverse utstyr
4 Himalaya primus Kjøpt høst 1999 og høst 2000
4 Vindskjermer til primusene Kjøpt høst 2001
2.

Brennstofflasker til Himalaya-primusene

1.

Pulk

2 Presenninger
1 Snøsag
10 Hodelykter 4 kjøpt høst 1999
8.

Grottehjelmer

3 4l kjeler Kjøpt høst 2001
1 4l kjeler Eldre, slitt
1 2,5 l kjele Eldre, slitt
1 KAFFELARS Eldre
1.

Portborrer, type elektrisk drill Telemark

2.

Gylne karabinere Kjøpt høst 2001

TURPROGRAM OSI FJELL HØST 2002
6. - 8. Sept: Eventyrisen
Karen A. Boldingh

13. - 15.Sept: Besseggen/Bukkelægeret
Knut Jørgen Kopperud

19. - 22. Sept: Friluftstreffet 2002
Geir Myklebust

4. - 6. Okt: Tur til Spiterstulen
Karl H. Johannesen

11. - 13. Okt: Skogstur til Skrim
Halvor Danielsen

2. - 3. Nov: Hyttetur til KSI-hytta
Vibeke Stoltenberg

7. Nov: Dugnad. "Styret stiller, gjør du?"
Einar Dale

8. - 10. Nov: Førvintertur til Blefjell
Eli Alfnes

6. - 8. Des: Førjulstur til Finse
Karen A. Boldingh

13. - 15. Des: Telemarkstur til Geilo
Einar Dale

Kvalitetsutstyr til
bedre priser!
DMM
Grivel
Boreal
Marmot
Five Ten
Black Diamond
The North Face
Wild Country
Berghaus
Lowe
Petzl
PHD
www.sportsnett.no
-lave kostnader-lave priser-

