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Leder

Doktrinen om det positive fiendskap
OSI Fjell og OSI Ski og Snowboard står begge på ski. Men der Fjellgruppen trives best med å
labbe opp bakken, tar S’n’S helst heis. Fjell sover i telt, S’n’S sover på hytte. Fjell drikker vann,
S’n’S drikker øl. Fjell har fjellmøte, S’n’S har megapudderparty. Fjell er nerder, S’n’S er late fyllefanter.
Det er klart det er forskjell på Fjellgruppen og Ski og Snowboard. Det er derfor det er to grupper, selv om vi driver med veldig mye av det samme. Fjell har også turer til alpinanlegg, og flere
S’n’S-ere enn man skulle tro har skifeller liggende parat og går toppturer langt utenfor sivilisasjonen. Vi arrangerer dessuten turer sammen, og vi gjør det som gode venner. Vi drikker øl
sammen – Fjellgruppen drikker i slike tilfeller mest, som en prinsippsak – og mange av våre
medlemmer er også med i fiendens gruppe.
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De undertegnede – leder for respektivt Ski og Snowboard og Fjell – har aldri hatt noe vondt å si
om hverandre, tvert imot har vi mange bra turopplevelser sammen. Det som har vært av vondt
blod mellom gruppene, begraves derfor nå. Vi er fortsatt fiender, for all del, men bare når det
passer seg slik, for eksempel i Holmenkollstafetten. Til vanlig har vi alt for mye å tjene på å samarbeide, bruke hverandres kompetanse og unngå tullete dobbeltarrangering av ellers like turer
og kurs.
Ulrik Sverdrup-Thygeson
OSI Fjell

Håvard Persen
OSI Ski og Snowboard

Jepp, folkens, da er den politiske delen av Fjellposten unnagjort, og det gjenstår for meg å ønske
velkommen til et nytt og spennende semester for Fjellgruppen. Turprogrammet i høst er ikke
revolusjonerende, men det er bra, om jeg tør si det selv, det er turer for enhver smak, tøffe turer
og koseturer og stort sett hva man måtte ønske. Det blir tre fjellmøter, som vanlig, og vi fortsetter trenden med fjellfaglig interessante foredrag, kurs og quiz.

Fjellposten gir i dette nummeret mer redaksjonelt stoff enn vanlig, her er passe nerdete stoff om
fjellklatring som metafor, en koselig novelle fra Wold og et lite oppslagsverk i fjellnorsk for tyske
utvekslingsstudenter. Viktigst er likevel turprogrammet, som kan være oppmuntrende lesing på
kalde høstdager på lesesalen.
Livet er best over tregrensen, vi ses på tur!
Ulrik Sverdrup-Thygeson
Leder

Side 3-tingen

De la m i n e r t A j u ng i l ak vi nd s ek k i p os e . Utgått fra
F j e l l g rup p e ns s aml i ng , nå i
p r iv a t e i e .
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Leder:
Ulrik Sverdrup-Thygeson
93620876
ulriksv@hotmail.com

Nestleder:
Ingrid Holmøy
41400563
ingrid.holmoy@veths.no

Økonom:
Helga Sandbu Holen
90638008
helgho@student.uio.no

Sekretær:
Trude Os
41212941
trudeos@student.sv.uio.no

Utstyrsansvarlig:
Anne-Kristine Lorange
Østby
41653695
annekloe@gmail.com

Internettansvarlig:
Aslak Johannessen
93622144
aslakjo@ifi.uio.no

Koseturentusiast:
Asla Maria Bø
99726817
aslamaria@yahoo.no

Karakterbygger:
Erik Andersen
48149174
e.h.andersen@studmed.uio.no

OSI FJELL

OSI Fjell er fjellsportgruppen ved Universitetet i
Oslo. Gruppen arrangerer turer og kurs innen de
fleste aktiviteter som kan gjøres over tregrensen,
og mange under. OSI Fjell ble stiftet i 1963 og har
mellom 80 og 120 medlemmer hvert semester.
OSI Fjell disponerer et variert utvalg av utstyr til
bruk på fjellet, blant annet telt, primuser, breutstyr og isklatreutstyr. Dette står til medlemmenes disposisjon, både på
offisielle OSI-turer og til privat
bruk.
På gruppens nettside
www.osi.uio.no/fjellgr
finnes oppdatert
informasjon om hva
som skjer i OSI
Fjell. Aktiviteter
kunngjøres også
ved oppslag på
Blindern Atlethica
og Domus
Atlethica.
MEDLEMSSKAP

Medlemsskap i OSI Fjell
koster 100 kroner pr semester pluss 75 kroner i OSI-avgift,
til sammen 175 kroner.
Medlemsskap er obligatorisk for deltakelse
på turer og kurs og lån av utstyr. Gruppens årlige
bevilgning fra OSIs hovedstyre er avhengig av
medlemstallet, så det er viktig at alle som deltar
på klubbens aktiviteter følger opp dette og melder seg inn – både turer og utstyr finansieres slik,
så et medlem er for oss langt mer verdt enn bare
medlemsavgiften.
Innmelding og betaling skjer pr internett fra og
med den 28. august. Hvordan dette vil fortone
seg vet vi foreløbig ikke, men en stor takk rettes
til OSI sentralt for at ordningen endelig er på
plass.

OSI Fjell arrangerer et variert utvalg turer og
kurs, selvfølgelig mange vandreturer, men også

Hver tur har en kontaktperson, og spørsmål,
påmelding og så videre skjer til kontaktpersonen.
Det blir avholdt et informasjonsmøte i forbindelse
med turen, som regel onsdagen i forveien ved utstyrlageret på
Blindern Atlethica.
Kontaktpersonen har
ansvaret for den praktiske tilretteleggelsen
av turen, men er ikke
en ansvarlig turleder. Hver deltaker er
ansvarlig for sin
egen sikkerhet.
Kontaktpersonen
har likevel rett til
å avvise deltakere
som ikke synes
skikket til å gjennomføre turen.
Det arrangeres turer
og kurs for personer på
alle nivåer, både hva gjelder fysisk form og ferdighetsnivå. I turprogrammet er turene
forsøkt gradert. Denne vurderingen av
vanskelighetsgrad er subjektiv og må kun forstås
veiledende, men den kan gi en god pekepinn om
hvem den enkelte tur egner seg for.
Lett – de aller fleste vil kunne være med.
Ikke særlig tunge sekker og ingen drøye dagsmarsjer.
Medium – tyngre, men er du i normalt
grei form, er dette intet problem.

Tung – her bør du være du vite med deg
selv at du er i god form før du melder deg på, og
at du har relevant erfaring.

Teknisk – spesiell kunnskap eller ferdighet
kreves av turdeltakerne, for eksempel på bretur,
til klatring, bratt skikjøring og så videre.
TEK

TURER OG KURS

turer som har med bre, sportsklatring, fjellklatring, isklatring, kiting, nedoverski, bortoverski,
kanopadling og grotting å gjøre. Det blir arrangert kurs i telemark, skred, isklatring, kiting, bre,
fjellklatring og alpin førstehjelp.

Informasjon
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DUGNADER

For å få økonomien til å gå rundt – særlig i forhold til kjøp av nytt utstyr, og vedlikehold av gammelt utstyr – tar styret sikte på å avholde et visst antall dugnader i løpet av året. Her stiller fjellgruppen staut personell til rådighet for eksempelvis flyttinger og annet fysisk arbeid, og all lønn går
direkte i klubbkassen. Alle medlemmer oppfordres til å stille på dugnad.
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FJELLMØTER

Om lag tre ganger i semesteret trommer vi sammen til fjellmøte, som regel på Chateau Neuf. Her er
det blant annet fjellfaglige foredrag, øl, presentasjon av turprogrammet fremover, fjellquiz og god
mulighet for å bli kjent med andre fjellfanter. De enkelte fjellmøtene presenteres i turprogrammet og
ved oppslag.
FJELLPOSTEN

Fjellposten er gruppens turprogram, og utkommer hvert semester. I tillegg til presentasjon av turene
inneholder blekka mer eller mindre aktuelt fjellstoff. Fjellposten sendes til alle medlemmer av
gruppen siste semester, ellers ligger den på Blindern Atlethica og Domus Atlethica og deles ut på
fjellmøter. Deadline til neste nummer er rundt nyttår en gang, bidrag (tekst og bilder) mottas som
alltid med stor takk.

Redaktør: Ulrik Sverdrup-Thygeson
Layoutansvarlig: Aslak Johannessen
Bidragsytere: Jan Grue, Terje Wold og Marie-Theres Fojuth
Fotografer: For mange til å nevnes her, takk alle sammen! Forsidebildet er tatt av Aslak Johannessen.
MAILINGLISTEN

OSI Fjell har en mailingliste hvor informasjon om turer, kurs og andre arrangementer sendes ut. Påog avmelding til listen skjer på gruppens nettside. Alle medlemmer er velkommen til å bruke mailinglisten også til private turer, den enkelte e-post blir da godkjent av styrets nettansvarlige før den
sendes ut til medlemmene. Send til fjellgruppa@osi.uio.no.
I tillegg administrerer OSI Fjell egne mailinglister for klatring og pudderturer.
Informasjon

nnStadig flere studenter fra “Det
Grønne Universitet” – UMB i Ås –
melder seg inn i OSI Fjell. Det får vi
bare ta som en kompliment, en
skulle
tro
at
den
gamle
Landbrukshøgskolen burde klare å
drive sin egen friluftsgruppe, men
den gang ei, altså. I oktober arrangeres en felles tur til Øvresaga.
Vi håper på en forsterket strøm
av OSI-medlemmer fra UMB
etter det.

nnVårens Holmenkollstafett gikk som den pleier, Ski og
Snowboard ble gruset med seks minutter og elleve hundredeler. På tross av dette kom vi ikke på noe bedre enn tolvte
plass i klassen for “Mix – medlem av NIF og NSI”, så det er
et stykke opp til prestasjonen i 2004, da vi kom på femte plass
og fikk en nydelig plakett som takk for innsatsen. Plaketten –
Fjellgruppens første og hittil eneste premie i noe som helst
slags form for konkurranse –- kan ses på OSI-kontoret.

nnFjellgruppens nettside er
nå blitt ny, webmaster Aslak
Johannessen har ofret
sommerferien og det virtuelle OSI Fjell fremstår
fresjere enn noengang før.
Her legges nyheter ut fortløpende, ellers finnes blant
annet turprogram, turbeskrivelser, turreferater og
snart kommer kanskje en
überavansert wikigeneratorgreie som skal dokumentere
fjellgruppens bevegelser på
satelittfoto. Se altså
www.osi.uio.no/fjellgr.
nnEndelig kommer en helaftens skrekkfilm fra
Jotunheimen! Fritt vilt har premiere fredag 13. oktober og
handler om etellerannet
skummelt på Leirvassbu, eller,
for å sitere pressemeldingen:
“På jakt etter et uberørt fjell
drar en vennegjeng på snowboardtur i Jotunheimen. Etter
en ulykke må de søke ly i et
nedlagt høyfjellshotell. I kjelleren finner de et lager av ting og
personlige eiendeler som ingen kan
ha etterlatt seg frivillig. De skal
etter hvert oppdage at fjellet
rommer farer ingen fjellvettregel
har forberedt dem på...” Vi kan
ikke sitte stille, dette blir så bra. Se
bilde av plakaten på side 18.
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nnAlle som sitter og kjeder seg foran en datamaskin bør ta
en tur innom fjellforum.net, fjellfolkets egen diskusjonsside
på nettet. Siden fikk nasjonal presse i vinter da Fjellpostens
tanter skrev om en lettere famøs “vil vi ha innvandrere i
fjellet?”-diskusjon. En annen tråd tar opp det brennaktuelle
spørsmålet “Er friluftsfolk mer intelligente enn gjennomsnittet?”. Innskriveren “Tom” har svaret: “Jeg tipper at blant
folk flest er rundt 9 av 10 skrulling, mens blant friluftsfolk
kun 8,5 av 10.“ Det var det vi visste.
Stort og smått

Nye vedtekter for OSI Fjell
Årsmøtet 2005 vedtok nye og fullstendig reviderte vedtekter for OSI Fjell. Dette ble
gjort av to grunner. For det første fremsto de gamle vedtektene fra 1997 som en passe
løs ansamling prinsipputtalelser ispedd noen få mer håndfaste regler, uten noe overordnet system. For det annet så man på enkelte områder – for eksempel for det som
har med utstyrslageret å gjøre – behovet for et enhetlig regelverk som var enkelt å forholde seg til, både for dem som driver gruppen og for det enkelte medlem. Styrets to
jusstudenter oppnevnte seg selv til komité og skrev forslag til nye vedtekter, som
etter noe debatt ble vedtatt uendret av generalforsamlingen.
Det er verdt å understreke at de nye vedtektene ikke er ment å representere nye regler. Meningen var kun å feste på papiret hvordan ting allerede fungerer, så noen merkbare endringer i OSI Fjells praksis skal vedtektene ikke føre til.
De nye vedtektene er dessverre ikke tidligere publisert, så her gjør Fjellposten sitt
ansvar fyllest og bringer regelverket ut til folket. Kos dere!
Ulrik Sverdrup-Thygeson

§1
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Formål

OSI Fjell skal tilby friluftsinteresserte studenter et sosialt turmiljø. Turprogrammet hvert
semester skal være variert og imøtekomme både nybegynnere og mer erfarne. OSI Fjell skal
arrangere et bredt utvalg av turer og kurs, fra lette vandreturer til teknisk krevende turer
innen klatring, skikjøring mv.
OSI Fjells aktiviteter skal skje på en miljøvennlig måte og så vidt mulig skal all ferdsel i
naturen skje sporløst.
OSI Fjell skal jobbe for å øke kompetansen innen fjellsportaktiviteter blant gruppens medlemmer.
OSI Fjell skal gjennom Fjellposten med turpogram, nettsider, fjellmøter, oppslag på OSIs
tavler mv. synliggjøre sin virksomhet i studentoffentligheten. Profileringen skal rettes både
mot erfarne og uerfarne friluftsmennesker.
§2

Organisering

OSI Fjell er en undergruppe av Oslostudentenes Idrettsforening og er underlagt OSIs lover.
§ 3 Ansvar
Deltagelse på OSI Fjells arrangementer skjer på eget ansvar. Verken OSI Fjell eller kontaktpersonen for den enkelte tur kan holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som
måtte oppstå.
Vedtekter

§4

Turer og kontaktpersoner

Alle OSI Fjells turer skal ha en kontaktperson. Både turen og kontaktpersonen skal godkjennes av styret i rimelig tid før turen avvikles. Styret står fritt til å avvise noen som styret
mener er uegnet som kontaktperson.
Kontaktpersonen får refundert sine utgifter til reise og opphold i forbindelse med turen,
begrenset oppad til et beløp satt av årsmøtet. Kursavgift, heiskort o.l. refunderes ikke.
Kontaktpersonen er ansvarlig for organiseringen av turen. Kontaktpersonen er ikke å anse
som en turleder på selve turen, og har ikke ansvar for den enkelte turdeltakers sikkerhet.
Kontaktpersonen har rett til å avlyse turen på kort varsel.
Kontaktpersonen står fritt til å avvise turdeltakere som antas å ikke være egnet til turen.
Dette gjelder i særlig grad for turer som krever spesiell teknisk kompetanse eller god fysisk
form.
Deltakere på OSI Fjells turer må fremvise gyldig medlemskort før turen starter. Påmelding til
turene kan tidligst skje etter at turen er offentliggjort i Fjellposten, elektronisk eller på fjellmøte.
§5

Utstyr

Alle OSI Fjells medlemmer har rett til å låne utstyr fra gruppens utstyrslager mot depositum.
Utlån til OSI Fjells offisielle turer går foran utlån til private turer. På private turer har man rett
til å låne utstyr til ett ikke-medlem pr medlem.
Låner av utstyr er personlig ansvarlig for at utstyret innleveres så snart som mulig etter bruk.
Utstyret skal i nødvendig grad vaskes, tørkes og vedlikeholdes før innlevering. Skader på
utstyret skal rapporteres til utstyrsansvarlig. Det enkelte medlem er i utgangspunktet ikke
økonomisk ansvarlig for skader.
Leveres utstyret for sent eller uvasket mv kan utstyrsansvarlig inndra depositumet. Hvis mislighold skjer gjentatte ganger, kan låner tape retten til å låne utstyr. Hvis utstyr ikke innleveres etter gjentatte purringer, eller utstyret tilbakeleveres i sterkt forringet tilstand grunnet
uvettig bruk, kan låner bli erstatningsansvarlig overfor OSI Fjell.
§6

Fjellmøter

OSI Fjell skal jevnlig holde fjellmøter gjennnom semesteret. Disse skal være en mulighet til å
treffe andre fjellinteresserte utenom turene, hvor gruppens opplegg fremover presenteres
med vekt på en allsidig fremstilling av aktivitetene.
§7

Instruktører

OSI Fjell skal tilstrebe å utdanne instruktører/førere for bl.a. bre, fjellklatring og ski blant sine
medlemmer. Disse kan få refundert en andel av sine utgifter i forbindelse med utdannelsen
mot å binde seg til å holde kurs, lede turer mv. for OSI Fjell i fremtiden. På gruppens kurs får
instruktørene dekket sine utgifter i forbindelse med kurset.

Vedtekter
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Fjellnorsk for utlendinger
Av Marie-Theres Fojuth

Kjære internasjonale studenter! Vet dere hva en lommelerke er? Et blåswixvær? En fjellfjomp? Kan man være født med ski på beina? Og hva i all
verden har mølla med påmelding å gjøre? Det er ikke alltid så lett med det
norske språket, heller ikke på fjellet, og heller ikke i OSI Fjell. Denne lille
listen består av de ordene og begrepene jeg lærte som medlem av fjellgruppen under mitt Erasmus-år i Oslo. De gjenspeiler på et vis min tid med
OSI Fjell: Berikende opplevelser med hyggelige folk i imponerende natur.
A
Adekvat fjellmusikk Fjellgruppens und-

erkomité for høykulturens fagformidling på
fjellet.
Allemannsrett Norsk menneskerettighet.
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B
Bli kjent-tur > Kosetur ved semesterstart.

Vel møtt!

Blåswixvær Nysnø, klar og kald luft.

Vinterens fineste side. Noen blåswixværentusiaster bruker derfor blåswixen også ved
+5 grader.
Bomull Dødssynd.
Bortoverskientusiaster > fjellfanter som
oftest tilhører familien til > koseturentusiaster, nært beslektet med familien til
skogsentusiaster.
Bred vei, bra vei Likevel er det mulig å gå
seg vill mellom KSI-hytta og Sognsvann.

D
Den Norske Turistforening, DNT

fjellentusiaster, fjellfjomper og fjellnerder.
(Alle begreper funnet i tidligere fjellposter.)
Fjellmøte Fjellgruppens regelmessige møte
for turplanlegging, > quiz og kos.
Fjellskigruppa Høyt motiverte tradisjonalister på > telemarkkurs med mange blå
flekker.
Flink Et av de mest brukte norske ord.
Lesetips: Erlend Loes ”Doppler”.
Født med ski på beina En av de grunnleggende sannheter innen norsk selvforståelse. Men, kjære internasjonale studenter,
dette er ingen grunn til å bli hjemme. Se >
flink.
Førstemann til mølla Det gjelder å være
tidlig ute, ellers blir det ingen tur på deg.

G
Gnagsår Turens erkefiende. Bekjempes

med Leucoplast tape, Bridgedale sokk og
Compeed plaster.

H
Fjellgruppens storebror. Eier over 430 hytter Husflidlag Fjellgruppens kvinnelige undog er ansvarlig for tusenvis av røde T’er
rundt om i landet.
Dugnad Særnorsk fenomen. Felles innsats
for samfunnets vel. Bli med!

F
Fjellfanter Sannsynligvis det samme som
Fjellnorsk

erkomité for fremme av husflid, god mat og
vin.

I
Ingen skam å snu Fjellvettregel nr. 8.

Særlig ikke når > reinsdyrgryten venter.

N
Nansen, Fridtjof Nasjonalhelt og ekspedi-

Karakterbygger fra Mjøndalen. Legg merke til
den verdensvante posituren og selkloen rundt
halsen.

K
Karakterbygger Vanskelig å forklare. Det

er kanskje best å spørre Erik.
Kikut > Nordmarkas hjerte. Fjellvettregel
nr. 11: Hvis du ikke har vært på Kikut, har
du ikke vært i Nordmarka.
Klister Skiløperens forhold til klister er
preget av ensidig avhengighet, og beskrives
best som hat/kjærlighet. Tips om hvordan
skijakken renses for klister tas imot på telefon 41400721.
Kontaktperson Fjellglad student med
turambisjoner som samler likesinnede
rundt seg. Drømmekontaktpersonen serverer fransk omlett om morgenen.
Kosetur Tur for kosens skyld.
Karakteristisk er kortstokk, vin, strikketøy,
> reinsdyrsgryte og fersk fruktsalat.
Kvikk lunsj Rødt-gult-grønt must på
skitur siden 1937.

L
Livet er best over tregrensen

Fjellgruppens motto. Men det går rykter om
fjellfolk sett langt inni skauen og ut på
bøljan blå.
Lommelerke Turflaske med noe godt i.
Skål!

M
Måneskinnstur Noe av det fineste om

vinteren. Bare husk at månen sover seg ut
når den har vært full dagen før.

sjonens far (1861-1930). Lesetips: ”På ski
over Grønland”.
Niste Mat tatt med for å spise på tur. Jo
mer, jo bedre.
Nordmarka Skog, skog, skog.
Næss, Arne Norsk fjellklatrer og filosof
(*1912). Lesetips: ”Det gode lange livs far.
Hallingskarvet sett fra Tvergastein”.

O
OSI Ski og Snowboard Hvis du har lyst

til å bli medlem her, skal du helst ikke si det
høyt i Fjellgruppen. Én stor fellestur per år,
> Telemarkkurs.

P
Pudder Et fint ord i seg selv, men kanskje

litt for ofte brukt i > Ski- og Snowboardmiljøet. ”Laussnø” og ”laussnøkøyring” er
difor ei vakker løysning frå fjellgruppas
nynorskbrukarar.

Q
Quiz Tidsfordriv på > fjellmøtene. Umulig

å klare for ikke-nordmenn. Noen tips for
ikke å dumme seg helt ut: Norges høyeste
fjell er Galdhøpiggen på 2469m, Norges
største nasjonalpark er Hardangervidda
med 3422 kvadratkilometer og skigudene er
Ullr og Skade.

R
Reinsdyrsgryte En av fjellgruppens delik-

atesser på > selvbetjente hytter. Se > kose-

Nansen og Johansen legger i vei mot Nordpolen
i februar 1895. De nådde ikke målet, men sure
ble de aldri.
Fjellnorsk
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tur. Chef de la cuisine: Asla Maria.

S
Selvbetjent hytte Den beste oppfinnelsen

siden > Nansen overvintret på Frans Josefs
land.
Skiføre Den grunnleggende målestokken
på en vinterdag. Fire kategorier: dårlig,
grei, god, glimrende.
Skjennungsstua Her finnes noen av de
beste bollene i > Nordmarka.
Sladder Finnes ikke i fjellgruppa. Se >
Husflidlag.
Storm En form for > vind som ikke må forveksles med engelsk storm eller tysk Sturm.
Storm er ikke når en utvekslingsstudent på
54kg flyr bort, men først når > karakterbyggeren varsler om det
man kaller for orkan på
kontinentet, og inviterer
på tur.
Svigermorpause Det å
vente på svigermor under
en skitur, for så å gå vid12 ere uten å unne henne en
pause. Anvendes også
mot utvekslingsstudenter,
men ikke med vilje. Håper
jeg.

T
Telemarkkurs Free your

U
Ullevålseter Nærmeste hytte til Blindern.

Fin kveldstur både sommers og vinters.
Ullundertøy Et av trylleordene på fjellet.
Ut på tur, aldri sur En av foreldregenerasjonens visdommer som fortsatt er sanne.
Det er kanskje derfor det er så hyggelig i
fjellgruppa.
Utstyrsfanatisme Lett smittsomt virus.
Forekommer oftest blant toppturentusiaster.
Utstyrslageret Fjellgruppens gullgruve.

V
Vidde Kjennetegnes av manglende trær og

en underlig frihetsfølelse.
Vind Som for en > topp har det norske
språket mange ord for dette
fenomenet: aning, blaff,
blest, blåst, bris, brose, bør,
bøy, drag, drått, flage,
græle, gråe, gufs, gule, gust,
heng, kåre, lande, laring,
luftning, pust, skjelle,
skottung, slørevind, sno,
snære, solgangsbris, trekk,
byge, dravat, kuling, orkan,
rosse, > storm, syklon,
virvelvind. Tja.

Vårens vakreste eventyr

Holmenkollstafetten. Målet
er å slå > OSI Ski og
Snowboard, noe som pleier
å la seg gjøre.

heel, alpinist! Anbefales
sterkt.
Topp Høyeste punkt på
Y
et fjell. Betegnes også som
Yndlingsidrettslag OSI
alp, fjell, hovde, hø, høgd,
Fjell, så klart.
høyde, kamp, klett, klippe, Norges nasjonaltopp, Stetind, tegnknatt, knaus, koll, nos,
et av filosofen med stor F, Peter
Z
nunatak, nut, pigg,
Wessel Zapffe
Zappfe, Peter Wessel
pinakkel, spir, spiss, tind.
Forfatter, filosof, fjellklatrer
Forskjellene forklares best
og friluftsmann, tilhenger av de barske
på tur.
glæder (1899-1990).
Tur Brukes ofte kombinert med følgende
adjektiver: Dristig, skikkelig, vill og vakker, Å
knall, topp, flott, tøff, episk.
Å rusle bort til, å tusle bort, å krake seg

bortover, å slepe seg Ingen kommentar.

Fjellnorsk

Slemme Per
Terje Wold Johansen

Han bodde midt på vidda og langt fra
folk. Blant de eiendelene han brukte
flittigst var en øks. Den slipte han hver
morgen før han la på
vei ned mot skoggrensen. Ingen gjøremål
kunne måle seg med å
hogge ved; se trærne
falle, kviste dem, kappe
dem, klyve dem, og
naturligvis, stable
kappet. Men før han
kom så langt, måtte han
bære veden de tre kilometerne mellom skoggrensen og den lille
hytta han hadde bodd i
de siste tredve årene.
Han hadde alltid elsket
å bruke kroppen. Vedøkta hver morgen var
det som gjorde hver
dag lik, men likevel forskjellig fordi vedstabelen alltid vokste. Å samle ved til
vinteren, var av forståelige grunner
ytterst meningsfullt. I alle de årene han
hadde tilbrakt på vidda hadde han følt
velvære ved denne aktiviteten. Men ikke
nå lenger. Han var blitt likegyldig og
hadde henfalt til lediggang. Hvordan
vinteren skulle bli uten nok ved, det
gadd han ikke en gang å tenke på. Han
var lei alt det der.
Vinteren kom. Like over jul var vedlageret tomt. Per frøs. Det kunne han jo
ikke tåle, så han begynte å gå løs på

hytta. Det var mye treverk i den. Der
satt så Per ved peisen, ja, inne i hytta,
mens vinteren stadig nærmet seg, for
veggene ble tynnere her og der var det til og
med oppstått hull. Men
Per måtte jo ha varme,
derfor ble hullene
større, og omsider
trengte vinter-stormene
seg gjennom i en slik
grad at han like godt
kunne hogge dem ned.
Veggene falt og han
kunne ikke lenger
holde seg varm. Per
begynte å drive rundt i
fjellet. Som alltid hadde
han med seg øksen,
som alltid var den
nyslipt. Det var blitt
varmere i været og
solen hadde smeltet skare på snøen.
Himmelen var sterkt blå, og de hvite
toppene, som tronet i det fjerne, glimret
om kapp. Også den blanke øksen skinte.
Per stirret på den lenge. Men noe forstyrret ham, det var en kjent lukt, den
kom nedenfra, og det var da han merket det, han stod på toppen av en stor
skavl. Han hørte stemmer. Per lente seg
over kanten og fikk øye på en familie
som satt og spiste appelsiner og solte
seg. Per hoppet da umiddelbart ned og
gjøv løs på dem med øksen. Da alle var
døde, gikk han mot skoggrensen for å
hogge tømmer til en ny hytte.

Wold
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Fjellklatring som metafor
av Jan Grue

Hvorfor går vi i fjellet? Noe svar bedre enn Zapffes akk så intetsigende
”meningsløs som livet selv” (og så videre) er til dags dato ikke gitt. Men en
metaforteoretisk vinkling kan – muligens – hjelpe oss et stykke på vei. Jan
Grue, lingvist og retoriker, skriver om fjellklatringen som metafor.
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I Robert Pirsigs bok Zen and the Art of
Motorcycle Maintenance snakkes det mye om
”the high country of the mind”.
Hovedpersonen, som er på en reise langs
landeveien med sin sønn Chris og et par
uavklarte psykiske problemer, er opptatt av
filosofien, og i fjellklatringen har han funnet
den perfekte metaforen for anstrengende
mental aktivitet.
Hvorfor passer metaforen så godt? Noen
ville kanskje påstå at fjellklatringen i seg
selv, helt bokstavelig, gir rom for tankevirksomhet. Langt borte fra hverdagen, med
den umiddelbare oppmerksomheten rettet
mot praktiske detaljer, lar man de mer
eleverte tankerekkene få friere spillerom.

Dette betyr at begrepet "fjellklatring" bør
forstås i videst mulig form. Alt foregår over
tregrensen er inkludert, enten det går
oppover, nedover eller bortover, med tau
eller uten tau. Den filosofiske kjernen i
fjellsportaktiviteten forblir uendret enten
det dreier seg om tinderangling, klatring,
brevandring, vanlig vandring, nedoverski,
bortoverski eller hva man måtte ønske. Som
en passus er det interessant å bemerke at
godt begrep som dekker alle disse aktivitetene mangler. "Fjellvandring" er for traust,
mens "tinderangling" er for Næssisk.
Klatrebegrepet setter en fin filosofisk-metaFjellklatring som metafor

forisk grunntone, derfor bruker jeg det her.

Men sannsynligvis er det noe mer som foregår enn bare en av disse fluktene fra hverdagens kjas og mas. Hvorfor snakker vi i
det hele tatt om eleverte tanker, om høytflyvende spekulasjon, om dristige tankesprang? Fjellklatring er en god metafor for
filosofering ikke bare på grunn av sine
praktiske forutsetninger, men også på
grunn av de metaforiske strukturene som
omgir begrepet.
En rask kikk i de to lingvistene George
Lakoff og Mark Johnsons bok fra 1980,
Metaphors We Live By, bekrefter mistanken.
Metaforer, skriver Lakoff og Johnson, er
ikke bare språklige uttrykk. De er måter å
tenke på, de er forståelsesverktøy. Og de
bunner i vår kroppslige erfaring av verden,
i måten vi orienterer oss på.

Dermed er retningssans og romlig orientering
svært viktig. Vi merker tyngdekraften, vi
har en følelse av opp og ned. Fordi vi tenker
med hodet, og hodet befinner seg øverst på
kroppen, assosierer vi opp med tankevirksomhet, med kognitive funksjoner.
Lenger ned på kroppen finnes organene
som utfører, vel, andre funksjoner, og dem
har det knyttet seg andre assosiasjoner til.
Legg til et par tusen år med kulturhistorie,

Ensom fjellfilosof i rød anorakk. Bilde fra www.tankerangling.no
og du får et ganske anvendelig sett med
tankeverktøy. Det som er høyt oppe er rent,
moralsk verdifullt, aktverdig og respektabelt, mens det som er langt nede er skittent
og suspekt.
Den kroppslige metaforen fungerer også
internt i hodet. Vi snakker om å ha høye
tanker om noen, eller, hvis vi jobber i
Radioteatret, å legge nedrige planer. Det
finnes en underbevissthet, en underskog av
sammenvokste tanker og drifter, og det
finnes et mentalt høyland, et ”high country
of the mind”.

Metaforen begynner å bli ganske kompleks
nå, den strekker seg over flere kognitive
domener, eller områder. Vi har kroppen, som
er kilden til opp-ned-orienteringen og den
emosjonelle og moralske vektingen av de to
retningene. Vi har hodet, hjernen, sinnet,
som antar en kroppslig struktur med høyere og lavere regioner (som vel å merke
ikke har noe å gjøre med hjernens fysiske

struktur. Husk, det er en metafor vi snakker
om). I tillegg har vi landskapet, som det
finnes et rikt reservoar av språklige uttrykk
som beskriver, uttrykk som kan brukes til å
levendegjøre og visualisere det mentale
landskapet. Det er en klassisk manøver, noe
abstrakt blir manet frem ved hjelp av språklige uttrykk som i sin grunnleggende betydning beskriver noe konkret.

Hvor fristende fjellklatringen er som metafor for filosofisk spekulasjon, ser vi tydelig
på www.tankerangling.no. Her reklamerer
en gruppe vekselvis utdannede og selverklærte filosofer for en ”filosoficamp” som
innebærer turer oppi det fysiske høylandet,
fulgt av løftet om en tilsvarende mental
utflukt. Under rubrikken ”hvorfor
tankerangling?” leser vi:
Tankerangling tar alltid deltakerne til steder
med utsikt – for å få innsikt. Også de gamle
shamanene søkte seg opp i høyden. Her
kunne de se seg selv som en del av noe
større - eller den store veven som de kalte det.

Fjellklatring som metafor
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Her blandes riktignok metaforene, i det
synssansen blir et forståelsesverktøy for
nettopp forståelsesprosessen. Men som
grunnlag ligger forbindelsen mellom høytliggende steder og høytliggende tanker.
Teksten er forøvrig plassert under et bilde
av en kvinne og en mann som står på en
knaus og skuer utover et fjellandskap. Som
Robert Pirsig
kanskje ville
formulert det, har
de kjempet seg opp
til et sted der luften
er kald og klar, der
anstrengelsene har
lønt seg.

18

Men blir dette for
enkelt? Vi må stille
spørsmålet om
hvorvidt fjellklatringen er en fullt ut
dekkende metafor
for anstrengende
tankevirksomhet.
Metaforer er til
enhver tid nødvendige for å forstå
fenomener som
ikke ellers ville latt
seg gripe. Samtidig
er det interessant å
se på metaforenes
grenser, og på de
av deres aspekter
som bidrar til å tilsløre heller enn å
opplyse.

hundrevis, som myldrer opp og ned, frem
og tilbake i det samme landskapet.

Samtidig finnes det et element av målrettethet og nærmest garanterte resultater i fjellklatringen som mangler i filosofien. Gitt at
man i det hele tatt har godt nok vær til å
legge ut på en fjelltur, kommer man seg et
sted, man opplever naturen, bruker
kroppen, puster
inn luften. Hvor
filosofien fører en,
er ikke godt å si.

Fjellet symboliserer så mangt: Visbretind, Kyrkjeoksli
og Semelholstind fra plakaten til høstens store
norske skrekkfilm. Vi gleder oss! Plakat: SF Norge

Det finnes aspekter ved filosofering og
spekulasjon som ikke lar seg dekke av fjellklatringsmetaforen. For det ene finnes det
ikke nødvendigvis et endepunkt for tankevirksomheten, vi har (med mindre vi er
overbeviste gnostikere) ingen garanti for at
det finnes en mental Skagastølstind. Tanker
krysser hverandre, går i flere retninger samtidig og mangler ofte synlige mål – det
holder ikke med én fjellklatrer, vi trenger
Fjellklatring som metafor

Et av klimaksene i
Zen and the Art of
Motorcycle
Maintenance
kommer i det et
aspekt av fortellerens personlighet,
en filosofisk søkerskikkelse som kalles Phadreus (etter
en aggressiv og
truende antagonist
til Sokrates i en
Platon-dialog),
svømmer til overflaten. Det mentale
sammenbruddet
som følger kan
kanskje sammenlignes med fallet
etter at tauet ryker
eller en sikring
løsner.

I så fall må vi foreta en kuvending – metaforen er ikke bare begrensende for forståelse, den gir også uante kreative muligheter.
Kan hende er det flere sider av fjellklatringen som lar seg oversette til filosofisk aktivitet – hvor passer kartet og kompasset inn?
Hva med plutselig tåke? Hva med primusen? Og hva er egentlig forskjellen på nedoverski og bortoverski? Svar mottas med
takk.
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23. august kl. 18.00

2. - 3. september

Fjellmøte

Bli kjent-tur

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Semesteret innledes som vanlig med et fjellmøte. Her kan
man diskutere sommerens bragder, planlegge høstens,
melde seg på turer og snakke med likesinnede fjellfanter
om stegjern, nikkers, middag på Leirvassbu og at livet er
best over tregrensen, ingen tvil.

Ta med en venn eller to og kom, for dem som er nysgjerrige er fjellmøtet også en super anledning til å se hva OSI
Fjell dreier seg om og kanskje la seg overtale til å bli med
på tur. Programmet for kvelden er som vanlig presentasjon
av turene fremover, fjellquiz (som ikke skal være like vanskelig som sist) og generelt sludder og vås. Vi ses!

Sted:
I skogen i nærheten av Oslo
Overnatting:
Telt, eventuelt under åpen himmel
Utstyr:
Sovepose
Transport: T-bane og apostlenes hester, langt skal vi ikke
Pris: Kan bli noen få kroner for å dekke utgifter
Kontaktperson: Asla Maria Bø, 99726817,
aslamaria@yahoo.no

Turen med det kansje noe avskrekkende imperativet ”bli
kjent!” i tittelen har rukket å bli en tradisjon i august, og
trekker hvert år fullt av deltakere, både gamle og nye.
Målet er å bli kjent med hverandre, riktig nok, men middelet er å ha det gøy på ekte fjellsportvis, her kan det bli
taubaner, rappeller, hopp, plask og skrik.

Styret stiller kollektivt ansvarlig for ablegøyene. Det blir
overnatting ute i det fri, en hel natts fest uten naboer, med
andre ord. Bare masse fjellfanter i en stor skog.

Turer
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Tinderangling i Hurrungane

20

TEK

8. - 10. september

Sted:
Turtagrø
4. september
Påmeldingsfrist:
Telt
Overnatting:
Transport:
Privatbiler, evt buss om nødvendig
500 for transport med privatbiler,
Pris:
avhengig av antall biler. Blir fort 800-900 med buss. Mat
kommer i tillegg.
8 (inkludert turansvarlig)
Deltakere:
Klær og fottøy for tinderangling i
Utstyr:
høyfjellet, varm sovepose (det blir sikkert minusgrader),
minst halvparten må stille med eget tau og utstyr for fjellklatring.
Kontaktpersoner:
Bodil Oust, tlf 91594060, ikke til1gjengelig på e-post. Hanna Hagen Bjørås, tlf 98089179,
hannahbj@student.matnat.uio.no

Planen er å kjøre til Turtagrø så tidlig som mulig på fredag, eller aller helst på torsdag. Med dette som utgangspunkt skal vi plukke topper i Hurrungane eller VestJotunheimen forøvrig, endelig turmål må vi diskutere utfra
vær og føre- og snøforhold. Mulighetene er mange, fine
mål kan være Store Skagastølstind, Styggedalsryggen eller
Austabotntraversen. Turen krever at du er i god form, kan
klare lange dagsmarsjer og stå opp tidlig (vi må utnytte
dagene, mørket kommer tidlig). Dessuten er klatreerfaring
en forutsetning for å delta, men klatringen vil ikke bli vanskeligere enn maks grad 4. Vi deler oss i taulag på to, evt
tre, personer, så minst halvparten av deltalkerne må ha
utstyr til og erfaring med å lede på naturlige sikringer.
Påmelding til Bodil på telefon innen mandag 4. september,
planleggingsmøte i regi av Hanna ved resepsjonen på
Blindern Athletica onsdag 6. september klokken 18.00.

Turer

8. - 10. september

Rondeslottet

Sted:
Rondane
Påmeldingsfrist:
21. august
Telt
Overnatting:
Sovepose, liggeunderlag, fjellUtstyr:
støvler, vind- og vanntette klær, ellers sjekk pakkeliste
700 kr, dekker buss og mat
Pris:
(privatbil blir billigere)
Kontaktperson:
Aase Camilla Lehre, 45853532,
a.c.lehre@farmasi.uio.no

Dette er turen for deg som liker å gå i fjellet. Så enkelt er
det! Rondane er et spennende område med mange flotte
2000 metertopper. Rondeslottet er en tradisjonstur i fjellgruppa og den bør alle få med seg både en og tre ganger!

Vi har to muligheter:

Enten setter vi basecamp ikke veldig langt fra Rondvassbu
fredag, og går opp på Storronden, Vinjeronden og
Rondslottet lørdag. Søndag kan vi ta noen av toppene på
vestsiden av dalen (personlig har jeg dårlig erfaring med
Sagtind, så den tror jeg at jeg hopper lett over...).
Alternativt kan vi slå opp teltet samme sted, men ta det
med oss dagen etter når vi bestiger Rondeslottet. Da blir
det overnatting i Rondvassdalen natt til søndag, og vi tar
med oss noen av toppene på vestsiden av dalen på vei
hjem søndag. Deltagere og ferdigheter avgjør målene våre!

MND
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Isklatretur i bre

TEK

15. - 17. september

Sted:
En bre, ennå ikke
bestemt hvilken
Påmeldingsfrist::10. september
Privatbiler
Transport:
Overnatting:
Telt
Pris:
Avhenger av hvor
langt vi reiser, men omtrent 500 kroner for transport
Utstyr: Bre- og isklatreutstyr, en del
kan lånes, men de fleste bør stille med
eget. Ellers utstyr for overnatting ute.
Kontaktperson: Ulrik SverdrupThygeson, 93620876,
ulriksv@hotmail.com

Tanken bak denne turen er å isklatre i
bre, rett og slett, å la den evinnelige
vandremetoden spille andrefiolin for
heller å oppsøke de loddrette veggene
og bruke klatremetoden. Det kreves
derfor både klatre- og breerfaring for
å være med.

Særlig tørrlagte isklatrere som lengter
etter vinteren bør hive seg på denne
turen. Hvor utfordrende vi gjør klatringen blir opp til oss selv, så du trenger ikke være voldomt durkdreven og
beintøff. Vi drar opp fredag, klatrer på
lørdag og søndag og kjører hjem søndag kveld.

16. - 17. september

21. - 24. september

Østmarka

Friluftstreffet

Østmarka
Sted:
Påmeldingsfrist: 12. september
Telt
Overnatting:
Transport:
Privatbil eller offentlig transport
Pris:
Under 200 kroner for
både mat og transport.
Utstyr:
Du trenger kun vanlig turklær for en overnattingstur i
september, samt en tresesongers sovepose. Hvis vi ikke har nok telt selv, så
låner vi fra fjellgruppa.
Kontaktperson: Eirik Teigstad
98005543
eirik.teigstad@student.jus.uio.no

En lett tur for alle som ønsker et kort
avbrekk i studiene, og en utmerket
anledning for nye medlemmer å bli
kjent med andre fjellgruppemedlemmer. På møtet onsdag 13. september blir vi enige om et passende
utgangspunkt for turen vår, det være
seg Marikollen, Losby, Skullerud eller
andre steder. Foreslår at vi starter lørdag ettermiddag. Jeg ser for meg 2-3
timers gange i lett tempo til vi finner et
egnet sted, helst ved et vann. Her feirer
vi at bålsesongen er i gang med god
mat og røverhistorier rundt bålet.
Søndag morgen spiser vi en lett frokost
før vi hiver sekken på ryggen og retter
nesa hjemover.

Sted:
Lom
Påmeldingsfrist: Så tidlig som mulig.
Det blir fort fullt.
Overnatting:
Hytter
Transport:
Buss
Pris:
1500 kr. Dekker
hytter, transport, aktiviteter og middag + 75 kr for OSI-avgiften
Maks 65.
Deltakere:
Utstyr:
Friluftstøy for de aktivitetene du er med på. Lån av utstyr
er inkludert i prisen, med unntak for
skikjøringen.
Kontaktperson: Bård Andersen, dagligleder@osi.uio.no, for fjellgruppeaktivitetene (tinderangling,
grotting og bre) Anne-Kristine L.
Østby, annekloe@gmail.com
Se for øvrig
www.osi.uio.no/friluftstreffet

For femtende gang arrangeres
Friluftstreffet den 21. - 24. september. I
løpet av tre dager kan du fritt velge
mellom seks forskjellige aktiviteter
under åpen himmel: Elvepadling,
klatring, grotting, brevandring,
tinderangling og telemarkkjøring. OSI
stiller med godt kvalifiserte instruktører for alle aktiviteter, så du er i
trygge hender. Det stilles ingen krav
til forkunnskaper, her dreier det seg
om å ha det gøy, opplevelse fremfor
opplæring. Og ikke minst får man
mange nye venner!

Turer
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29. september - 1. oktober

4. oktober kl. 18.00

6. - 8. oktober

Kanotur

Fjellmøte

Hallingskarvet

Sted:
Nær Oslo
Påmeldingsfrist: 20. september
(avhenger litt av bestilling av kano)
Telt
Overnatting:
Transport:
Offentlig eller privatbiler, mulig også sykkel
Pris:
ca 300-400 til leie av
kano pluss mat.
Antall deltakere: Avhenger av antall
kanoer vi får lånt
Utstyr:
Vanlig utstyr for
overnatting ute på høsten, redningsvest
Kontaktperson: Eirik Svendsen
45258523
Eirikt.svendsen@stud.hf.hio.no

Kanoturen vil antagelig foregå i Nordeller Østmarka avhengig av hvor det
går an å leie kanoer. Turen vil bli en
lett og koselig tur med mulighet for
bading selv om det er litt seint. Det
positive er at vi kan brenne bål og
lage masse god mat. Det kreves ikke
noen spesielle ferdigheter eller god
form, men det kan bli noe bæring.
Har noen kano, eller kjenner noen
som har kano, er det fint, så blir det
billigere.

Turer

Sted:

Biblioteket, Chateau Neuf

På høstens andre fjellmøte blir det
som vanlig et fjellfaglig innslag,
kanskje litt adekvat fjellmusikk (hvem
vet) og ellers veldig mange bra folk.
Alle medlemmer av fjellgrupppen,
alle som er interessert i å bli med på
tur, alle fjellklatrere, skikjørere, kitere,
grottere, friluftsfantaster og forfatterspirer oppfordres til å komme.

Viktigst er presentasjonen av turer
fremover, påmelding til turer, innmeldning i gruppen, øl og mulighet til
å ta en prat med hvem som helst i OSI
Fjell. Vel møtt.

Sted:
Hallingskarvet
Påmeldingsfrist: 4. oktober
Overnatting:
Telt
Transport:
Tog
Pris:
600 – 1000 (avhenger
av om man kjøper billigbilletter eller ei)
Utstyr:
Vanlig utstyr for
høstturer i fjellet
Kontaktperson: Terje Wold Johansen
93456663, terjewj@gmail.com

Turen går fra Finse til Geilo over
Hardangerviddas tak, Hallingskarvet.
Målet med turen er enkelt, å krysse et
eller annet og på samme tid få en fantastisk utsikt. Når man først har
kommet seg opp på skarvet, er ruta
flat, men steinete, og siden distansen
vi skal tilbakelegge er omtrent 5 mil,
blir det tre gode etapper. Tanken er å
gjøre den samme turen til vinteren,
sannsynligvis i februar når været er
kaldt og relativt stabilt. For undertegnede, som ikke er en dreven fjellfant, står Hallingskarvet i særstilling,
hver gang jeg har vært på
Hardangervidda har skarvet ruvet i
nord, angivelig uinntagelig. Og derfor
så lokkende...
Tips: Hvis man er tidlig ute, kan man
kjøpe togbilletter til 199 kroner hver
vei (såkalt minipris). Vi tar det toget
som går 08:11 fra Oslo S. Retur fra
Geilo med 18:59-toget.

MND
UKE
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42

43

13. - 15. oktober

20. - 22. oktober

27. - 29. oktober

Førstehjelpskurs

Nordmarka på langs

Skogstur med Ås-studenter

En hytte i skogen ikke
Sted:
altfor langt fra Oslo
Oslo Sporveier
Transport::
Hytte
Overnatting:
Utstyr:
Sovepose, pakk ellers
som om du skulle på fjellet
Pris:
Underkant av tusen
kroner (omtrent)
Kontaktperson: Hans Olav Heggen,
hanshe@student.matnat.uio.no
Alle fjellfolk som tar seg selv alvorlig
bør ha vært på et skikkelig førstehjelpskurs. Fjellgruppen tilbyr en helg
ute i skogen med fokus på gjør det
selv-førstehjelp langt utenfor allfarvei.
Instruktørene er profesjonelle og man
legger vekt på løsning av en rekke
“cases” i løpet av helgen for å gjøre
det så realistisk som mulig. Prisen
holdes også nede, vi tør ikke love noe
foreløpig, men i fjor landet vi på 675
kroner pr pers, noe som er svært
rimelig.
Meld deg på førstehjelpskurs før det
er for sent. De fleste som har vært på
kurs før kan dessuten trenge en oppfriskning. Kurset er dessuten en meningsfyllt og trivelig ting å gjøre i den
labre tursesongen mellom sommer og
vinter.

Nordmarka
Sted:
Påmeldingsfrist: 18. oktober
Overnatting:
Telt
Tog til Grua
Transport:
Pris:
Ca. 200 for tog + mat
Utstyr:
Vanlig utstyr for
høstturer
Kontaktperson: Terje Wold Johansen
93456663
terjewj@gmail.com
Rett før snøen legger seg går vi
Nordmarka på langs, i rå luft, i
tindrende klarvær, kanskje i ustoppelig regn. Uansett, fra Grua bærer det
sørover mot Oslo. Vi legger ruta om
Bislingflaka, Gjerdingen, Katnosa,
Sandungen, Kikut, Kobberhaugene...

Distansen blir omtrent fire og halv mil
og krever at vi bruker lyset, som i
slutten av oktober ikke er så mye å
skryte av. På grunn av årstiden blir
det nok skikkelig bål hver kveld.

Sted:
Østmarka
Overnatting:
Hytte (og telt ved
plassmangel)
Sovepose
Utstyr:
Pris:
Max. 80 kr for reise,
overnatting er gratis/160/260,
avhengig av DNT-medlemskap og
alder
Kontaktperson: Ida Hexeberg
93056367
ida.hexeberg@student.umb.no

Dessverre finnes det ingen fungerende friluftsgruppe ved "det grønne
universitetet" på Ås. Derfor er det
ikke få Ås-beboere som er medlem av
OSI Fjell. Men det finnes flere tursultne Ås-studenter, og disse inviteres
sammen med OSI Fjell på tur til en
hytte mellom Ås og Oslo, nemlig
Øvresaga (DNT) i Østmarka. Den har
åtte ordentlige sengeplasser, men det
er plass til flere, og dessuten er det
mulig å telte utenfor. Fra Oslo går det
direktebuss som stopper en drøy
times gange fra hytta, mens det fra Ås
blir lettere med bil eller kanskje sykkel.
Det blir ikke ordinært planleggingsmøte, avtaler gjøres over e-post..
Studenter ved UMB er innvilget fritak
fra kravet om medlemsskap i OSI Fjell
for denne turen.

Turer
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November

UKE
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3. - 5. november

11. - 12. november

22. november kl. 18.00

Havgapet

KSI-hyttetur

Fjellmøte

Sted:
Et fyrtårn ikke så
langt fra Oslo
Påmeldingsfrist: 27.oktober
På et fyrtårn utleid
Overnatting:
av DNT
Transport:
Privatbil (helst) + båt
400-600 for bil, båt og
Pris:
overnatting
Utstyr:
Lakenpose/sovepose, vindtøy og regntøy
Kontaktperson: Asla Maria Bø
99726817, aslamaria@yahoo.no
I fjor ble det etablert en ny tradisjon i
fjellgruppa, nemlig tur til et fyrtårn i
november. Denne turen skal utnytte
det potensialet som ligger i måneden
november, og er en perfekt måte å
lade opp til ekamenslesning på. Helst
ønsker vi oss ordentlig ruskevær så vi
kan kjenne de overveldende naturkreftene på alle kanter. Sjøsprut og
ulende vind ute, mens vi koser oss
inne i fyret med varm kakao og spøkelseshistorier eller kortspill. I fjor var
det blikkstille vann og sol... ikke å forakte det heller. Det er også mulig å ta
med fiskestang, kanskje får vi fersk
fisk til middag? Dette er noe å få med
seg, jeg gleder meg!

Turer

KSI-hytta i
Sted:
Nordmarka
Påmeldingsfrist: 2. november
Overnatting:
I hytta
Grad:
Lett (kan fort bli
krevende når kvelden siger på, men
allerhelst dagen etterpå)
Utstyr:
Lakenpose/sovepose
Pris:
Toppen 50 kr i mat,
fjellgruppen sponser resten
Kontaktperson: Aase Camilla Lehre
45853532, a.c.lehre@farmasi.uio.no
Tradisjonen tro feirer vi oss selv og
fjellet på KSI-hytta i Nordmarka. Vi
møtes på Sognsvann og går samlet
inn til hytta. Der venter badstukos,
peiskos og gourmetmiddag. Det blir
mulighet for kjøp av cider og øl, vin
eller enda sterkere saker må du ta
med selv.

Dette er fjellgruppas kanskje viktigste
tur. Den legger grunnlaget for pardannelser og dertil påfølgende generasjoner fjellentusiaster!

Sted:

Biblioteket, Chateau Neuf

Selv om Chateau Neuf er litt for fullt
av grå betong – eller kanskje nettopp
derfor – egner Bokcaféen seg ypperlig
til å drømme seg bort fra Oslogryta:
Snart starter skisesongen, på fjellet
ligger allerede sneen, og fossene på
Rjukan er i ferd med å fryse seg fete.
Universitetets deprimerte fjellfanter
finner derfor sammen den 22.
november, drikker øl og skryter av
sine turplaner for vinteren.

Programmet vil bestå av et fjellfaglig
kurs av hittil ikke bestemt slag og presentasjon av turer frem mot jul. Men
det viktigste – som alltid – er at man
kan prate med hvem det måtte være i
OSI Fjell om hva det måtte være.
Fjellfrelst eller bare nysgjerrig, nye
medlemmer eller gamle ringrever, alle
er velkommen. Vi ses.

MND

Desember

UKE
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8.-10. desember

Sesongstart på ski

Isklatring på Rjukan

Sted:
Der foreholdene er best!
Overnatting:
Hytte (kansje privat) eller telt
Utstyr:
Ski eller brett
300 kr, dekker transport ved privatbil
Pris:
Kontaktperson: Aslak Johannessen
936 22 144
aslakjo@ifi.uio.no
Tradisjonen tro prøver vi årets ski og skiferdigheter så tidlig som mulig. Etter en lang høst kan dette ikke slå feil og
bli noe annet en moro. Tenkte å dra fra Oslo fredag kveld
for en hyggelig kjøretur til snøen. Lørdag og søndag kjører
vi i trekk et sted med gode forhold, kanskje til og med
pudder hvis vi er heldige. Lørdag kveld tar vi det med ro
over en bedre middag og noen pils – hvis vi ikke bor i telt,
i så fall hopper vi tidlig i posen for ikke å fryse av oss
skigleden og er tidlig på’n søndag.
En tur for alle som synes det er moro med ski, spesielt i
tiden etter Friluftstreffet og før jul.

TEK

1. - 3. desember

Rjukan
Sted:
Transport:
Privatbil
Pris:
Omtrent 250 hvis nogenlunde
fulle biler pluss overnatting fra kroner 0 og oppover.
Overnatting:
Hytte/telt
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 5/12 kl 20.00
Idrettsbygget på Blinderen 6/12
Planleggingsmøte:
1800
Utstyr:
Isklatreutstyr, gruppa har noe
utstyr til utlån for de som ikke har. Utlån foregår etter
førstemann til mølla-prinsippet.
Kontaktperson:
Erik Isøks Andersen, 48149174,
e.h.andersen@studmed.uio.no
Bli med på sesongstart på Rjukan!

Vi kjører fra Oslo fredag ettermiddag og leiker oss i isen
lørdag og søndag, så sant den har meldt sin ankomst for
sesongen. Dette er ikke kun en tur for de mest hard core
fjellgruppefolka, men klatreerfaring, fortrinnsvis fra
isklatring, er en forutsetning.

Om det blir klatring på topptau eller led, avhenger av
isforhold og stemningen blandt de påmeldte. Jeg håper i
alle fall å få ledet en lett til middels vanskelig foss, max WI
4.
Håper mange har lyst til å delta!

Turer
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OSI Fjells komplette pakkeliste

c
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Pakkeliste

Vinter
Ulltrøye, stilongs
Lue
Votter
Hansker
Tykk genser
Ullsokker
Hals/skjerf
Vindsekk
Termos

Førstehjelp
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Plaster/gnagsårplaster
Sportstape
Tykk kompress
To søppelsekker
Paralgin forte e.l.
Støttebandasje
Nøytral øyesalve (ved sneblindhet)
Varmereflekterende folie

Sommer
Superundertøy
Lue
Hansker/votter
Tykk genser
Regntøy
Ullsokker
Solkrem
Myggmiddel
Fjellstøvler
Kortbukse

p
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c

Skitur
Ski
Staver
Skisko
Spade

Isklatring
Isøks

c
c
c
c
c
c

Alpin/Topptur
Hjelm(Beskyttelse for kne, rygg o.l.)
Keycard
Skifeller
Søkestang
Sender/mottaker
Snølinesag

Sele
Isskruer

Fjellski

Slynger
Stive sko

c Smurning/klister
c Kork, skiskrape

Stegjern
Tau
Hjelm

Klatring
Tau
Sele
Taubrems
Slynger
Sikringsmidler

c
c
c
c
c
c
c
c

Telttur
Telt (plugger, stenger, duk)
Sovepose
Brensel
Fyrstikker
Brenner
Kokekar

27

Liggeunderlag
Lykt

Hjelm
Klatresko
Kalkpose

Fjelltur
c Vindsekk

Padling

c Vanntettpose

Fjellpostens pakkeliste er ikke uttømmende og er ikke ment som
en endelig angivelse av hva som skal med i sekken. Den er mer
ment som et innlegg i den evige debatten om hva som skal være
med på tur. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for skader m.m.
som måtte oppstå i forbindelse med bruk av pakkelisten.

Pakkeliste

