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Leder

Først en stor tak til Jan Bønding for det arbejde han gennem 20 år har lavet for bjergklubben i bestyrelsen og 
som formand. Det er fuldt ud fortjent at han blev valgt til æresmedlem på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen
Det var en god og konstruktiv generalforsamling hvor vi fi k diskuteret Bjergklubbens rolle i fremtidens klatre-
miljø, indkøb af kunst og fremtiden for hytten på Kullen. Beretning, regnskab, budget og referat kan læses 
andetsteds i bladet.
Det blev besluttet at vi skal i gang med en gennemgribende renovering af hytten og at vi kan bruge hensæt-
telsen i hyttefonden samt om nødvendigt ekstra midler. Der er nedsat et hytteudvalg, som refererer til be-
styrelsen. Det bliver spændende at se, hvad der sker på grunden fremover.
Bestyrelsen har dannet sig og der er blevet uddelt ansvarsområder til de enkelte medlemmer på mødet i marts. 
Nu er det muligt for medlemmerne at kontakte de ansvarlige med ideer.

Fremtidens bjergklub
Dette emne vender jeg jo tilbage til i stort set enhver leder. Det skyldes, at det er den største udfordring de 
næste år. Vi har en klub, der vokser hvert år og hvor mange fl ere ønsker medlemskab, primært for at kunne 
udnytte de tilbud om indendørsklatring vi kan give i landets to største byer. Samtidig er klatring også blevet 
en ”traditionel organiseret sport”, der er medlem af Dansks Idræts Forbund via Sportsklatreforbundet. 
Arbejdet med den fremtidige organisationsstruktur vil fortsætte med hen-blik på at samkøre de to organisa-
tioner, men det blev tydeligt på generalforsamlingen, at Dansk Bjergklub skal fortsætte med at eksistere og 
være et aktivt forum med tilbud til sine medlemmer. Da planen er, at 
ÅK og KK skal være selvstændige, vil vi miste en del medlemmer selvom 
mange nok vil fortsætte som dobbeltmedlemmer. Dette vil kræve 
omstruktureringer og også nok, at vi skal “slanke” klubben, men en del 
opgaver vil også overgå til det nye nationale forbund. Hvis vi ikke har så 
megen tung administration, kan vi så til gengæld bruge kræfterne mere 
kreativt og skabe et endnu bedre klubmiljø og tage på fl ere gode ture 
sammen.

Men det er en meget vigtig debat om klubbens fremtid og bestyrelsen vil 
meget gerne have så mange input som muligt fra medlemmerne.

God klatring
Henrik Jessen Hansen
Formand
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Redaktionelt

Dansk Bjergklub står overfor en 
brydningstid, hvor vi medlemmer skal 
vælge hvilken slags klub fremtiden skal 
byde på. Skal klubben opløses? Skal den 
fusioneres med Klatreforbundet? Skal den 
deles op i en klatreklub og en bjergklub? 
Eller hvad skal der ske med vores klub? 

Det er vigtigt for klubbens fremtid at alle 
kommer til orde og ikke kun bestyrelsen 
og de 30 personer som møder op til 
generalforsamlingen. Derfor lad din 
mening komme til orde. Vi modtager gerne 
debatindlæg vedrørende klubbens fremtid 
til næste nummer af Klatring.

Hot Flashes er tilbage i dette første 
nummer af Klatring i 2005. Der er sket 
en rivende udvikling af klatring de sidste 
mange år og i dag er klatremiljøet delt i 
en række specialiserede undermiljøer, 
som ikke nødvendigvis har kontakt med 
hinanden. Derfor kan det være vanskeligt 
for medlemmerne at følge med i, hvad der 
egentlig foregår i den klub de er medlem 
af. Ambitionen med Hot Flashes er derfor 
at give alle medlemmer en mulighed for 
at se, hvem der laver hvad, og hvor de gør 
det. Hot Flashes indeholder nye ruter lavet 
af danskere, det kan både være vanskelige 
ruter der er etableret af andre og ruter 
der er lavet af danskere. Med tiden vil Hot 
Flashes forhåbentlig fungere som klubbens 
historiske hukommelse og man vil som 
medlem kunne gå tilbage i gamle numre af 
Klatring og orientere sig. Vi vil være meget 
glade for at høre fra alle medlemmer der 
har noget at berette og husk – her gælder 
janteloven for en gangs skyld ikke. Hot 
Flashes er også der, hvor man har lejlighed 
til at berette om de drømme der er 
realiseret og de mål som er nået for en selv.
Og endelig, har du en spændende kla-
treoplevelse, vil vi meget gerne modtage 
den. Bladet bliver ikke bedre end de indlæg 
vi modtager. 
Hold dig ikke tilbage. 

Har du brug for råd og vejledning til at få 
tanke og følelser ned på papiret er vi til for 
det samme.
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Hot Flashes sektionen er tilbage i Klatring. Da Hot 
Flashes har været væk en stund, er vi gået lidt længere 
tilbage i tid, end vi vil gøre fremover.

Hvis du er vidende om en dansk eller international 
præstation, som fortjener opmærksomhed, også dine 
egne, er du meget velkommen til at sende informa-
tionerne til redaktionen. Uden input udefra kan vi ikke 
opretholde Hot Flashes.

Vi skal bruge info om: Kategori, dato, land, om-
råde, rutenavn, længde, antal reblængder, gradering, 
klatrestil, arbejdsperiode, antal forsøg, makker, 
førstebestigning, vejrforhold, særlige informationer, 
etc. Vi modtager også meget gerne fotos med dine 
informationer. Husk fototekst og fotograf.

Skriv som emne Hot Flash i mailen til: 
sorens@mail.dk og cc: blad@danskbjergklub.dk .

Internationalt
Yuji Hirajama gik White Zombie 5.14b (8c) Balzola 
Spanien on sight. Det er første gang 5.14b er lavet 
on sight. Beth Rodden gik The Optimist 5.14b (8c) 
Smith Rock Oregon US. Det er første 5.14b lavet af en 
amerikansk kvinde. Steph Davis gik Free Rider 5.13+ 
38 reblængder på 22 timer 15 min på El Capitan og er 
dermed den anden kvinde, som har lavet en El Cap 
rute frit. Aleksander Huber har soloet The Communist 
8B+, friklatret (red point) Zodiac 5.14a over tre dage, 
og speed klatret Zodiac på 1 time 51 min 34 sek for de 
16 mest overhængende reblængder på El Cap, med sin 
bror Thomas. Dermed brød de deres egne rekorder på 
2:32 og 2:10. Tommy Caldwell har friklaret Dihedral 
Wall 26 reblængder 5.14a på El Capitan.
Lisa Rand gik End of the affair E8 6c (5.13a) på Curbars 
Gritstone i Peak District England. Ruten er kendt for 
sin mangel på sikringer og sine sloper greb - et Johnny 
Dawes horrorshow fra 1986.
Den 18 årige fi nne Nalle Hukkataival har lavet Dream-
time 8B+ i Cresciano Schweiz. Han er placeret som nr. 
12 på www.8a.nu internationale rangliste.
Dani Andrada har lavet ny 9a Esperanza Colemar 
Spanien. Andrada har lavet over 2000 ruter 8a/8A, 
hvoraf halvdelen er nybestigninger. 
Maurizio ”Manolo” Zanolo og Ricardo Scarians nye 
rute Cani Morti 5.14a/5.13c/5.13b Campanile Basso di 
Lastei Dolomitterne Italien, har kun 14 bolte på hele 
ruten, som alle er placeret under føring.
Adam Ondra på 11 år har lavet Machinera 8c (red 
point) og er dermed yngste bestiger af en 8c rute.

Sportsklatring
Søren Andersen har klatret Red Bull og Tenere begge 
7c+ on sight og L’atome de savoie 8a i andet forsøg i 
henholdsvis Bruixes og Ceuse.
Stine Östergaard red pointede Labyrint 7c Göteborg i 
første forsøg og efter 4 dages træning.
Karin Thomsen har klatret Bazuka Punk 7b 25 m red 
point 5. forsøg Guia de Isora Tenerifa
Christian Wied har lavet Bubangos cream 8a 20 m red 
point 8. forsøg Arico Tenerifa.
Esben Seir har lavet Orion 8a 20 m efter 11 forsøg over 
tre dage i sektor Odyssey på Kalymnos.
http://www.kalymnos-isl.gr/webweaver/climb/eng/
guide.html 

Bouldering
Nicolai Liebach har lavet Lithium på Kjuge (7C+) via 
den lave start, som er vanskeligere end den sædvan-
lige udgave – formodentlig 8A. 
Det har sat en diskussion i gang om, hvorvidt Kjuge 
graderingen er lavere end Fontainebleau, og om det 
er muligt for danskere at lave 8A eller ej (bouldergra-
dering er hårdere end klippegradering). Selv synes 
Nicolai, at kritikerne lider af Jantes brødnid og at de 
frem for at skabe tvivl om graderingen i Kjuge, burde 
anerkende hans præstation. En positiv opbakning om 
fl otte resultater skaber et bedre miljø, hvor fl ere vil 
opnå succes, end et miljø der lader sig styre af Jante-
loven, lyder det fra Liebach.

Klippeklatring
Zero Taget, C3, 20 m, Testoverhænget. Michael 
Hjorth og Søren Smidt. Ruten er en artifi ciel variant 
af friruten Testoverhænget. Omtrent 10 meter oppe i 
Testoverhænget går Zero Taget tv. mellem Hå och Hej, 
med Farbror Frej og Taget or leave it. 

Indendørs-klatring
Stine Östergaard blev nr. 3 ved NM 2005, hvilket 
er bedste danske resultat i NM nogensinde for 
kvinderne. Kristina May Olsen blev nr. 9 og Lars 
Wittrock blev nr. 16. NM blev vundet af 
Karin Stendahl og Magnus Midtbö.

Stine Östergaard blev nr. 4, Christina Liebach nr. 7, 
Sheila Jensen nr. 9, og Rikke Christensen nr. 10 ved 
NM 2004.

Claus Vedel Jensen blev nr. 4, Lars Wittrock nr. 7, og 
Johannes Madsen nr. 10 ved NM.

Martin Christensen, Nicolai Liebach, Kim B. 
Andersen, Flemming Rasmussen og Henrik Toft 
Petersen blev henholdsvis nr. 13, 14, 15, 16 og 21 ved 
NM 2004.

Big Wall-klatring
Tobias Bering Petersen og Martin Harss lavede første 
danske bestigning af Pacifi c Ocean Wall VI C4F eller 
A3 850 m/27 reblængder på El Capitan. Ruten er lidt 
vanskeligere end Mescalito men ikke så svær som 
Zenyatta Mondata. De var 7 dage på væggen efter 
først at have fi kset de første 4 reblængder. Ruten er 
ekviperet med meget fast udstyr bl.a. cobberheads 
og på et tidspunkt rev Tobias Bering Petersen én ud, 
hvilket resulterede i ét styrt på 15 meter. Martin Harss 
havde ikke tidligere erfaring med artifi ciel klatring.

Alpine bestigninger
Jens Søndergård og Lars Haugan (Norge) besteg Amy 
ruten (5.8, 60 grader, 450 m) på  Aiguille Guillaumet, 
som er en sattelittinde til Fitzroy i Patagonien Argen-
tina (se artikel i bladet).

Superalpine bestigninger
Martin Bank Rasmussen, Lotte E. Olsen, Carsten P. 
Jensen og Hans Bräuner-Osborne gjorde et forsøg på 
Mustagh Ata 7546 m. De nåede omtrent 6300 m før 
de blev stoppet af dyb sne. De deltog på kommerciel 
ekspedition til og med basislejren. Akklimatiseringen 
foregik på andre toppe, fordi de ønskede at lave en 
ren alpin bestigning af Mustagh Ata. På en enkelt kort 
passage (15m) blev andres faste reb anvendt.

Ekspeditions bestigninger
Jette Heitman, Claus Olsen og Per Bager forsøgte på 
Kula Kangri 7554 m uden succes. Kula Kangri er Bhu-
tans højeste bjerg. Bestigningen foregik fra det sydlige 
Tibet. Per Bager og Claus Olsen nåede lejr 2 i 6450 m, 
men opgave bestigningen pga. dyb sne og dårligt vejr. 
De brugte faste reb opsat af en fransk ekspedition og 
delte basislejrfaciliteter med samme ekspedition (læs 
artikel i bladet).

Hans Linde, Carsten Engedal, Martin Laursen og 
Philip Ulrich gjorde et forsøg på Gasherbrum 2 8035 
m i juli 2004, forsøget endte i lejr 3 ca. 7000 meter 
uden at der var foretaget et egentligt topforsøg. De 
brugte faste reb opsat af andre ekspeditioner, men 
etablerede selv deres egen lejr 1 og 2 (læs interview 
med Engedal og Laursen i bladet).

I efteråret 2003 besteg Lone Mikkelsen og Rasmus 
Brynskov med nepalesisk guide Baruntse 7129 m.

Der har været dansk deltagelse på fl ere kommer-
cielle ekspeditioner til bl.a. Pik Lenin, Cho Oyo og 
Shishapangma. Carl Blasche blev første dansker på 
toppen af Shishapangmas centraltop 8013 m. Hoved-
toppen på Shishapangma 8046 m er endnu ubestegen 
af danskere. Søren Gudmann besteg Cho Oyo 8201 
m med brug af iltforsyning. Han var anden dansker på 
toppen af Cho Oyo.

Søren Gudmann og Mogens Jensen forsøger, at bes-
tige Everest fra nord i foråret 2005. Mogens Jensen vil 
forsøge uden ilt.

Tre danskere nåede toppen af Pik Lenin 7134 m på 
forskellige ekspeditioner i 2004. Mange danske forsøg 
på Pik Lenin måtte opgives pga. ringe organisering og 
andre kritisable forhold. Én redningsaktion blev slået 
stort op i medierne. Den reddede dansker mente ikke 
selv at have været i fare men beklagede, at hans rus-
siske makker forsvandt og aldrig blev fundet.

Konkurrencen på det kommercielle marked for eks-
peditioner og fokuseringen på lave priser betyder at 
sikkerheden ikke nødvendigvis er, hvad den bør være.

Isklatring 
Hans Bräuner-
Osborne, 
Norbert Wilder-
muth, Rune 
Klausen klatrede 
“Frihetssøyla” i
Rjukan. Man skal 
stå på ski 3.5 km 
for at komme 
hen til ruten. 
Derfra abseiler 
man ned over 
ruten. Da klip-
pen er overhæn-
gende ser man 
først ruten når 
man abseiler ud 
over kanten. Ruten er 60-70 m og klatres i to re-
blængder. Den er graderet WI6 men i Canada ville den 
nok være WI5. Efter Rjukan standard er den dog WI6 
da isen var vedvarende stejl og af meget varierende 
kvalitet og til tider svær at sikre. Hans Bräuner-Os-
borne første reblængde og Norbert Wildermuth førte 
den anden. Holdet fandt ruten via GPS koordinater 
leveret af Kasper Berkowicz, som klatrede ruten i 2004 
sammen med Søren Svinth.
Kasper Berkowicz repeterede en M8 mixrute. Sab-
otørfossen og Ny Vemorks foss så fl ere bestigninger 
fra danske klatrere under Rjukantræffet i februar. 

Hot flashes
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En dag i gigant ernes selskab
- en klatredag i Patagonien
               Af Jens Søndergaard

“If Patagonia did not exist, we would have to invent it; 
we have to believe in the impossible dream.”

Således indleder Chris Jones smukt og filosofisk Alan 
Kearneys bog: Mountaineering in Patagonia. Citatet 
rammer meget godt den særstatus som bjergområdet 
Patagonien, beliggende i den sydligste del af Andes-
bjergene, har i klatreverdenen. Øjebliksbilleder af 
tusind meter høje granitvægge og næsten naturstridige 
klippeformationer badet i sollys, alt sammen i et fan-
tastisk alpint miljø, gør at det for mange klatrere med 
hang til den alpine verden er et sted, hvor drømme 
drages. Men drømme er en ting og virkeligheden 
ofte en anden. Kraftige vinde blæser næsten konstant 
fra de chilenske fjorde i vest over den patagoniske 
iskappe og rammer bjergene med stor styrke, hvorfor 
de næsten umuliggør klatring. Ofte bærer vindene en 
stor mængde underafkølede vanddråber med sig, der 
i det de rammer væggene, øjeblikkeligt fryser og visse 
ruter er derfor dækkede af et metertykt lag rimfrost. 
Undertiden sker det dog, at området bliver ramt af et 
højtryk, og at der kommer et ophold i stormene. På 
disse sjældne og kostbare dage vil man ofte kunne 
klatre iført en T-shirt. Jo, Patagonien er i sandhed 
ekstremernes og kontrasternes sted.
Efter i årevis at have været inspireret af historierne 
og billederne derfra, drog Lars Haugen fra Norge 
og jeg i november 2003 til Patagonien med masser 
af klatredrømme i bagagen og med håbet om at få i 
det mindste én god dag, hvor vejret ville tillade os at 
klatre, ud af seks uger.

Toppen af Ag. Guillumet. 
Foto: Jens Søndergaard 
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Dagene inden
Vi ankom til El Chalten, Fitzroy-massivets svar på 
Chamonix, under en storm - selvfølgelig og heldigvis 
for det. Ellers havde vi fået stress, for selvom der jo 
ikke umiddelbart er nogen logik i det, føler man at 
man opbruger de gode dage. Hele dagen havde vi 
brugt i en bus fra Rio Gallegos, hvor vi havde provian-
teret, og derfor havde vi en forfærdelig masse bagage 
med os. Vi fandt hurtigt et slags hostel og natten igen-
nem blev jeg holdt vågen af de kraftige vindstød, der 
rystede bygningen. Nu var vi her endelig og en bland-
ing af nervøsitet, ærefrygt og spænding begyndte at 
indfinde sig – hvad var det, vi havde kastet os ud i? 
Vi var jo blot almindelige dødelige klatrere - ville vi 
overhovedet have en chance for at klatre noget her?   

Dagen efter gjorde vi de sidste indkøb i El Chalten og 
indregistrerede os i parkens hovedkvarter. Det viste 
sig, at det var en måned siden, der havde været en 
dag med godt vejr i massivet. I det korte vejr-vindue 
var det lykkedes et britisk reblag at lave Supercoloir 
på Fitzroy, en heftig rute et stykke over vores ambi-
tionsniveau. Isforholdene skulle være gode, men der 
skulle ligge meget sne på klippen. Hvor efterlod det 
vores ruteplaner?

Vi havde nøje studeret topoer og rutebeskrivelser 
hjemmefra og udset os flere mulige ruter. Men, set i 
lyset af de store mængder is og sne, der skulle være 
på klipperuterne, blev vores muligheder noget mere 
begrænsede. Vi besluttede os for at lade de lidt 
længere klipperuter vente og i første omgang satse på 
at etablere os i Rio Blanco Base Camp og gøre et for-
søg på Amy-ruten på Ag. Guillaumet, en mindre satel-
littop til Cerro Fitzroy. Fitzroy, der med sin enorme 
størrelse dominerer udsigten fra El Chalten, har givet 
anledning til massivets navn. Ruten skulle være en 
relativ kort, men fornøjelig rute på ligelige mængder 
is og klippe i en sværhedsgrad, som vi håbede på at 
kunne klatre, også selvom forholdene ikke skulle være 
de bedste. Skulle forholdene vise sig at være gode, og 
skulle vi skulle få flere dage med brugbart vejr, ville 
vi prøve Whillans ruten på Ag. Poincenot, der for mig 
står som noget af en drømmerute.    
Rio Blanco Base Camp
Turen op til Rio Blanco Base Camp tager to-fire timer 
fra El Chalten, afhængig af rygsæk og dagsform. Det 
er en ubeskrivelig flot vandretur, hvor flora og klima 
konstant skifter, efterhånden som man kommer op i 
massivet. Selve lejren ligger godt beskyttet for vinden 

i en tæt bøgeskov. Midt i lejren findes en utæt bjælke-
hytte, hvor man kan lave mad og i området omkring 
kan man gå på opdagelse og holde formen ved lige 
på de mange boulderblokke. På mange træer er der 
skruet greb på til boulderproblemer og øksemærkerne 
på træerne efterlader spor af en vis aggressionsud-
løsning.   

Vi var helt alene i lejren og de første dage var vejret 
så ringe, at vi brugte det meste af tiden på at udtænke 
måder, hvorpå vi kunne lave en effektiv musefælde. 
En af de mange mus havde nemlig over natten gnavet 

hul i vores proviantsæk, der ellers havde hængt 
suspenderet fra loftet i hytten, og var stukket af med 
en salamipølse. De fleste af fælderne involverede 
noget med en tung sten og et stykke pølse, men lige 
lidt hjalp det. Musene blev federe, og vi fik kun slået 
tiden ihjel. Dog lykkedes det os at få lavet et system, 
hvor vi selv fik mest glæde af vores mad. 

En af de efterfølgende dage klarede det lidt op, og 
vi var oppe for at se, om vi kunne finde vejen til Col 
Superior, som er den saddel man skal krydse for at 
få adgang til ruterne. Det ville være fint at kende den 

præcise vej, da vi helt sikkert ville være nød til at 
starte om natten, hvor det er sværere at orientere sig. 
Vi blev imidlertid stoppet af blæst og dårlig sigt, inden 
vi kunne se sadlen, men fik dog lagt vores steigeisen 
og økser deroppe, så vi ville få lidt lettere sække 
næste gang.

Pludselig en morgen, efter at vi havde været i 
Rio Blanco en uges tid, var det som om at vinden 
begyndte at hive lidt mindre i trækronerne. Barom-
eterstanden var stadig meget lavt, men trykket var på 
vej op. Vi skyndte os ud af teltet, og ganske rigtig var 

Opklaring over Fitzroy-massivet, Argentina. Foto: Jens Søndergaard
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skyerne så småt ved at lette fra massivet. Vi kunne 
dog se, at der stadigt var meget vind i højderne. 
Opklaringen forsatte mirakuløst hen over dagen, og vi 
besluttede os for at gøre et forsøg den efterfølgende 
nat. 

En tidlig start
Vi står op kl. to, og mens vi pakker og spiser morgen-
mad, hører vi nogle stemmer og ser tre pandelamper 
på stien ovenfor lejren. Det viser sig senere, at være 
tre tyske klatrere, der har set det gode vejr komme 
nede fra El Chalten og skyndt sig herop i går efter-
middags. Overrasket af det pludselige selskab skynder 
vi os af sted. Den første del af ruten op til Col Supe-
rior følger en moræneryg; herefter er der en lang sej 
stigning på sneskråninger op til sadlen. Tyskerne har 
korte ski med og er noget hurtigere end os, selvom 
vi gør vores bedste for at følge med. Men pludselig 
vender den ene af de tre om og kører ned til os. Det 
er en ældre mand på måske tres år! Jeg er mildest talt 
overrasket. Han havde erkendt, at han ikke kunne 
holde tempoet og har ladet sin søn og hans kammerat 
fortsætte. Han ser imidlertid ikke spor skuffet ud, bare 
glad for at have fået dagens motion.     
 
Col Superior
Vi når Col Superior kl. seks, netop som solen beg-
ynder at komme op. Det er stadig helt vindstille. 
Tyskerne fortæller os at de vil forsøge Whillans-ruten 
på Ag. Poincenot, og vi kan ånde lettet op. Det 
ville ikke være sjovt, at skulle være to reblag på den 
samme rute og slet ikke et udsat sted som her (det 
skulle senere vise sig, at de desværre var nød til at 
give op på ruten pga. lavinefaren på nogle af rutens 
introskråninger). Vi ønsker hinanden held og lykke, 
binder os ind i rebet og kan nu se de første solstråler 
ramme østvæggen på Fitzroy. Det er et voldsomt 
overvældende syn. Fitzroy, der som en kæmpemæs-
sig tand rejser sig fra gletscheren lige foran os, bliver 
farvet helt rosa i morgenlyset, og rundt om den skyder 
de øvrige toppe op som en hel perlerække af tænder 
på en gigantisk kæbe. Det er øjeblikke som dette, vi 
har drømt om så længe, men der er ikke megen tid til 
at nyde synet. Vi lever på lånt tid, og vi er klar over 
det.  
       
Isrenden
Ag. Guillaumet ligger et stykke nordøst for Fitzroy, 
og der er stadig nogle timers anmarch igen. Sneen er 
dyb og vi skiftes til at træde spor over gletscheren. 

Klokken halv ni står vi for foden af ruten efter næsten 
seks timers hård anmarch. Vi pakker klatreudstyret 
ud og gør os klar til klatringen. Ruten ser umiddelbart 
fin ud, og vi er tændte. Foran os ligger nu i første 
omgang tre-fire reblængder med moderat isklatring på 
tres graders is op til en ryg. Derfra skulle der være tre 
reblængder med klippeklatring op til femte grad og så 
lidt sne til toppen.  

Isrenden skal hurtigt vise sig at være en overraskelse 
af de slemme. I stedet for is eller firn ligger her nu 
store mængder ukonsolideret løs sne. Renden ligger 
i læ for de kraftige vestenvinde, og den seneste tids 
kraftige vinde og megen nedbør har medført en 
kraftig ophobning af sne her. Sneen ligger i driver, 
så det ofte er stejlere end de tres grader, og det er 
lidt af et vertikal muldvarpearbejde at grave sig ind 
til noget sne eller is, der kan bære et økseskaft el-
ler et økseblad. Mange steder er jeg nødsaget til at 
traverserede ud på væggen ved siden af renden for 
få en sikring ind eller for at komme opad. Vi klatrer 
parallelt og Lars, der klatrer nederst, må stå model til 
store mængder løs sne og bandeord ovenfra. Klatrin-
gen tager tid, men omsider når jeg graten og en god 
standplads. Undervejr når jeg at tænke, at hvis der 
ligger lige så meget sne i ridsene på klippen ovenfor, 
er jeg ikke sikker på, at vi klarer den. 

En god overraskelse
Vel oppe på graten lægger Lars ud med den første re-
blængde. Den går stærkt og klippen viser sig at være 
helt perfekt - fremragende friktion og helt fri for sne, 
også i ridsene. Det var mere end vi turde håbe på og 
vi er nærmest euforiske over klatringen. Det bliver 
hurtigt min tur også, og de gode forhold fortsætter. 
Det er også blevet varmere, og på den sidste re-
blængde smider vi goretex’en og tager friktionssko på. 
Vild luksus. Klatringen er virkelig fornøjelig, velsikret 
og på helt fast klippe. I et øjeblik ville jeg bare ønske 
at klatring kunne fortsætte og fortsætte, men kommer 
så til at tænke på det tidspres vi er under - vi har 
mærket nok dårligt vejr på turen til at kunne forud-
sige, hvordan det vil være at blive fanget heroppe. 
Lidt tid efter når vi de sidste sneskråninger og toppen. 

Herfra er der udsigt så langt øjet rækker ind over den 
patagoniske iskappe, Fitzroy’s vestvæg virker så tæt 
på, at man næsten kan røre ved den og lidt længere 
væk ses Cerro Torre. Følelsen af at være en del af 
dette massiv, om blot for en kort stund, er magisk.    

De sidste meter af isrenden, der viste 
sig at være sværere end forventet. 
Foto: Jens Søndergaard
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Nedstigningen
Efter et kvarters tid på toppen fortsætter vi nedad 
igen. Vi abseiler og forsøger hele tiden at holde godt 
fast på enden af rebkvejlet, da et kraftigt vindstød 
heroppe på kammen let vil kunne blæse rebet i en 
forkert retning og få det til at sidde fast. Turen ned 
til gletscheren går problemfrit og det ventede uvejr 
udebliver i første omgang. Vi når Rio Blanco sytten 
timer efter vi startede, trætte, glade og mange nye 
drømme rigere.  

Lars Haugen nyder den perfekte granit på 
en af de sidste reblængder inden toppen. 
Foto: Jens Søndergaard

Fakta
Rute: Amy ruten (5.8, 60 grader, 450 m), Ag. Guillaumet, 
Fitzroy massivet, Argentina.

Sæson:
Klatresæsonen går fra og med oktober til og med feb-
ruar. Sandsynligheden for at få godt vejr siges at være 
lige stor i hele perioden. I de senere år har området dog 
også været besøgt i vinterperioden, hvor temperatur-
erne er noget lavere, men hvor vejret generelt skulle 
være mere stabilt.

Rejseinfo:
Flybillet t/r København-Buenos Aires ca. 5300 kr.
Flybillet t/r Buenos Aires-Rio Gallegos ca. 2500 kr.
Herefter med bus fra Rio Gallegos til El Chalten, 4-5 
timer, ca. 150 kr. 

Indkøb kan med fordel gøres i Rio Gallegos, hvor der 
er et større udvalg og varerne er billigere. Butikken i El 
Chalten har dog det mest nødvendige.

Obs! Argentina er pt. (2003-04) et utroligt billigt land at 
rejse i, da deres lokale møntfod peso’en er devalueret 
til ca. 1/3 af værdien for blot 3-4 år tilbage, hvor den var 
en til en i forhold til dollaren. De priser, der er angivet i 
tidligere rejseinfo, er derfor ikke længere gyldige. 

Nogle gode kilder:
Crouch, Gregory (2001): “Enduring Patagonia”. Random 
House Inc., New York. (Fremragende bog med person-
lige oplevelser fra klatreture, skrevet af en gut, der er 
helt og aldeles besat af området. En appetitvækker).  

Kearney, Alan (1993): “Mountaineering in Patagonia”. 
Cloundcap, Box 27344, Seattle, Washington 98125. 
(Historik og nogle rutebeskrivelser, fremragende fotos, 
DB har den)

Muncaster, Sue (2000): “Patagonia for mortals”. Rock 
and Ice, vol. 104, Nov. 2000, pp. 118-127 (God oversigt 
over de lettere ruter i både Fitzroy massivet og Torres 
del Paine området)  

www.climbinginpatagonia.freeservers.com (Online 
topos fra Fitzroy massivet)
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Delt 3. præmie - Camilla Hvalsø
Dette foto er taget i Februar 2004 hvor jeg var sammen med fire venner på et 8 
dages trek/gletcher klatring på indlandsisen i Patagonien, Argentina. Vi er her på vej 
mod Cerro Torre dalen på en rigtig god “vejrdag” i det stormomsuste Patagonien for 
at kigge nærmere på det fantastisk smukke 3,128 meter høje Cerro Torre granitbjerg. 
Cerro Torre er den højeste og spidse pyramide peak med en “snehat” på til venstre 
i billedet. Cerro Torre bliver pga vejrforholdene i Patagonien betragtet som et af de 
sværeste bjerge i verden at bestige.

1. præmie - Thomas Østby
Billedet er af Said Belhaj der varmer op på Blocage 
Violent 7B+ i Ceûse, Peter Bosma sikrer. Billedet er taget 
i sommeren 2002. Nikon F80 m. Sigma 24-70EX f2,8, 
Nikon SB-28. Fuji film - nok Sensia 100.

Fotokonkurrence
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Fotokonkurrence

2. præmie - Martin Paldan
Billedet er af Rikke Ishøj fra Bouldercuppen i Tivoli 2003.

Delt 3. præmie - Jens Søndergaard
I vinteren 2003 besøgte Lars Haugen fra Norge og jeg Fitz Roy massivet i den argentinske del 
af Patagonien. Efter uger med storm og kraftig snefald klarer det pludseligt op og vi får endelig 
vores chance. Vi forlader Rio Blanco basecamp kl. 2 om natten og når, efter 4 timers anmarch 
i dyb sne, Col Superior, netop som dagens første solstråler rammer Fitz Roy. Billedet er taget 
umiddelbart efter Col Superior på vej mod Amy ruten på Ag. Guillaumet, som er vores mål 
for dagen. Fra venstre ses Fitz Roy, Ag. Mermoz og Ag. Guillaumet. En perfekt dag i Patago-
nien er kun lige begyndt....



18 19

Interview og bearbejdning Søren Smidt

I sommeren 2004 rejste Carsten Engedal (CE), Keld 
Lauersen (KL), Philip Ulrich og Hans Linde til Pakistans 
Karakorum bjerge, hvor fem af verdens højeste tinder 
hvert år frister alverdens bjergbestigere. Deres mål 
var at bestige verdens 14. højeste bjerg, Gasherbrum 
II 8035m. Ekspeditionen gik som planlagt, indtil de 
fire måtte acceptere, at de var blevet overhalet af et 
vejrskift, som berøvede dem for et reelt topforsøg.

KLATRINGS Søren Smidt (SS) har talt med to af 
ekspeditionens medlemmer om eventyret, ottetusind-
meter-cirkuset, hvad der driver værket, og om ikke at 
komme til toppen.

Eventyret og drømmen

SS: Hvordan begyndte I?
CE: Jeg var på Yala peak (Nepal), som er over 5000 
meter. Så gik der nogle år og så begyndte vi at tale om 
højde og at klatre. 
KL: Carsten og jeg blev enige om at vi skulle på en 
dykkertur i Rødehavet. Dykning opfattede jeg ikke 
som farligt, men klatring, aajjj, jeg havde jeg en intuitiv 
fornemmelse af at det var farligt. Der var også langt 
ned. Men vi kom så derover og besteg et massiv 
derovre ved Wadi Rum. Det var et fuldstændigt even-
tyr. Jeg har rejst meget, men der var der ikke noget jeg 
tidligere havde oplevet, som kunne matche den oplev-
else vi havde på selv den korte tur, og den store højde 
der var der. Det var ikke svært, men det var virkelig 
eksponeret. Det var fedt, at der var så langt ned.
SS: Du havde ikke klatret før den tur?
KL: Nej, aldrig.
CE: Du havde heller ikke dykket, vel. Jeg sagde bare 
til ham, at han skulle købe et par friktionssko, en 
klatresele, en dykkermaske og finner og så skulle vi 
mødes i Eilat. Han kom med fly fra England og jeg fra 
Danmark. Det var rigtig action-packed for Keld. 
Jeg havde dykket meget før og klatret noget.
KL: Vi brugte næsten ikke reb, fordi det er sandsten 
som er svær at sikre i. Vi sikrede én passage med reb. 
Det er nærmest scrambling, men supereksponeret. 
Ruten følger en hylde, som er helt ned til en meter 
bred og den snor jeg op ad en 300 meter høj væg. Der 
er passager, hvor du klatrer på meget store greb og 
hvis du falder der … . Det er en massiv sandstenvæg, 
men materialet føles ikke særlig solidt. Hvis man faldt 
så var man færdig. Det var eventyr. Det var det der for 
mig var det fede. For mig var det som at være med i 
Tintin. Det var som at være med i Tintin i Tibet.

CE: Det er blevet et helt begreb for os. På Ny Guinea 
forsøgte vi at klatre den anden højeste top, som hed-
der Trikora (1999). Det var rigtig Tintin-klatring, hvor 
vi godt nok havde reb med, men der var ikke nogen 
steder vi kunne bruge det og vi kom heller ikke op. 
Vi havde en guide med, som ikke vidste hvor ruten 
var, så vi skulle prøve at finde ruten op uden at have 
nogen fører. Så sagde han: ”Det kan godt være det er 
derovre, lad os gå derover og prøve”. Da vi så havde 
prøvet to gange, hvor han hævdede det var ruten, drev 
vi ham op af ting han tydeligvis ikke var kvalificeret til, 
hvilket gjorde ham rædselsslagen, men vi sagde bare: 
”Du er guiden, du finder vejen.”

Vi er begyndt med bjergbestigning efter vi var over 
30 år. Vi har gradvist fået nogle chancer og det er sta-
digvæk Tintin-klatring. Det var jo stort eventyr at rejse 
til Khan Tengri i Kazakstan (2003). Bare det at komme 
til Kazakstan og flyve i helikopter over høje pas. Det er 
jo noget værre noget det hele. Folk dør lige pludselig. 
Folk du ser dø. En død mand bliver trukket op af en 
gletscherspalte, fordi han gik ud og pissede om natten, 
det forkerte sted. De mærkeligste ting sker.

SS: Hvorfor valgte I lige Gasherbrum II som mål?
CE: Vores ambition var at bestige en ottetusinder. Vi 
fik blod på tanden, da vi lavede Khan Tengri. Vi ville 
lave en ottetusinder, der ikke var sværere end Khan 
Tengris nordside. Så var der Shishapangma, Cho Oyo 
og Gasherbrum II at vælge imellem. Da faldt det meg-
et på sæsonen, fordi der netop er sæson i sommerfer-
ien. Og så var det også et supersmukt bjerg. Hvorfor 
bestige grimme bjerge når der er så mange smukke?
KL: For mig var det også vigtigt, at der ikke var be-
steget af andre danskere før. Det er meget vigtigt for 
os. Vi talte meget om det.
CE: Det er barnagtigt og det holder ikke for nogen 
nærmere analyse, men det betyder noget. Vi klatrede 
meget med en tysker, der hedder Norbert Wildermut, 
og han morer sig over det i en uendelighed: ”Der har 
været 400 tyskere og så skal I være de førte danskere”, 
var hans kommentar. Men det betyder selvfølgelig no-
get at måle sig med andre i det miljø, man er en del af.
SS: Jeres valg af bjerg var betinget af æstetisk kvalitet, 
et praktisk forhold vedrørende sæsonen, at det var 
ubesteget af danskere, og højden?
CE: Ja det var over de magiske 8000 meter. Det har så 
en helt særlig aura, som giver det karakter af superliga.
KL: Hvis man betragter Masherbrum er det et helt 
fantastisk smukt bjerg. Men det er alligevel ikke 8000 
meter. Der har jeg altså købt den målestok. Andre har 
jo været ude og argumentere for, at hvis man brugte 
en anden måleenhed, fx fod, så havde den grænse ald-

Tintin klatring på  Gasherbrum II
- fire danskeres eventyr i Pakistan
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rig været der, eller hvis meteren var lidt kortere, så …
CE: Vi har på mange måder købt alle mulige klatre-
logikker hen af vejen. I starten synes vi egentlig, at 
Dansk Bjergklub var fyldt med folk, der gjorde tingene 
mere komplicerede, end de behøvede at være. Vi 
havde et lidt tvetydigt forhold til Dansk Bjergklub, 
fordi Dansk Bjergklub altid har repræsenteret den 
holdning, at man skal være teknisk helt vildt god, før 
man kan tillade sig at lave noget som helst.
Altså, hvorfor ikke bare nøjes med at have højde som 
mål? Som vi tit sagde: ”Hvad er der galt med højde-
fascisme?” Men så, efter vi begyndte at komme ind i 
det bl.a. via Alpin-kursus, så lige pludselig begyndte vi 
stille og roligt at købe alle logikkerne. 

Bjerget og stilen

SS: Kan I beskrive bjerget og ruten?
KL: Man er i Basecamp (BC) som er i 5000 m og skal 
derfra igennem et 900 m højt isfald og hen over en dis-
tance på 7,5 kilometer inden man kommer op i lejr 1. 
Først derfra kan man se bjerget. Det består af en stor 
isvæg og på toppen af den ligger en perfekt pyramide 
af klippe. Man følger en kam op til under pyramiden 
og traverserer så under pyramiden til den modsatte 
side og laver så de sidste 3-400 højde meter til toppen. 
Kammen op til pyramiden var overraskende stejl, men 
der bliver sat fixreb op på kammen. Det er en stor tysk 
aktør, som sætter rebene op. Han har et hold pakista-
nere, som sætter dem op.
Kammen er cirka 1000 meter lang og går helt op til lejr 
4 i 7300 meter. Lejr 2 er i 6500 meter og lejr 3 i cirka 
7000 meter. Hvis der er gode forhold, så går man fra 
lejr 3 til toppen, men på grund af den megen sne, så 
var majoriteten af dem der nåede toppen også i lejr 4. 
Det var svært at gå fra lejr 3 til 4 i år.

SS: I havde ikke hjælp til at etablere jer på bjerget?
KL: Vi ville gerne bruge de fixreb der var sat op, men 
ellers fik vi ikke hjælp til at bære eller til madlavning.
CE: Der er ingen hjælp over BC, så snyder man!
SS: I ville gerne lave bjerget uden et support team? Er 
det en holdning eller er det et økonomisk spørgsmål?
KL: Det er en holdning.
SS: Hvorfor er det vigtigt at undgå hjælp til at bære, 
lave mad, koge vand, osv.?
KL: Det hænger vel sammen med det eventyragtige. 
Det er svært at opretholde en illusion om eventyr og 
at vi er på egen hånd, hvis der er nogen der går og 
bærer din rygsæk, eller sætter reb op for dig lige foran 
dig, for at du skal serviceres. I BC havde vi fuld service 
med vand og mad, men over BC lavede vi alt selv.
CE: Det er også et etisk spørgsmål. Jeg blev opmærk-
som på det, fordi der var en hollandsk kvinde som 
havde meget stærke højdebærere. Det er decideret 
ulækkert, at se folk blive tvunget til at tage risici med 
fare for liv og lemmer for penge. Der var en af de 
højdebærere, som helt tydeligt ville få sat sine fingre 

af, efter de havde været på toppen af Gasherbrum I. 
Han blev fløjet ud med helikopter. Der blev råbt og 
skreget af de her mennesker og de blev presset. Og 
det er jo folk der ikke har noget valg eller langt hen ad 
vejen ikke har noget valg. Det er regulært livsfarligt på 
GI, især når der er meget sne.
Det er måske en holdning jeg har udviklet på den ek-
spedition. Jeg havde ikke set brugen af bærere før og 
hvordan de bliver udnyttet. Og jeg havde ikke tænkt 
over det før, men jeg synes det blev enormt tydeligt på 
det her bjerg.
KL: Det var stort sat op i Holland. Det var første hol-
landske bestigning af Gasherbrum I. Hende og hendes 
mand kom op, men det er hende som er stjernen, fordi 
hun har besteget Everest og to andre ottetusindere.
CE: Jeg husker jeg ønskede hende tillykke på trods 
af omstændighederne. Der var trods alt én der døde 
og én der mistede alle fingrene på Gasherbrum I. 
Der kunne jeg se, at hun et øjeblik var desorienteret: 
”Hvad snakker du om?” Gode Gud hvor er det hårdt. 
De var 10 og kun 9 der kom ned. Og han døde dog 
mens han var i gang med at overhale hende. Han 
snubler mens han skal udenom hende. Hun var træt 
og gik langsomt. Det er hende der sinker det. Og al-
ligevel så kan man se, at hun lige må tænke sig om, ala: 
”nåh det der, ja, det var selvfølgelig ikke så godt”. Det 
gjorde sgu stort indtryk på mig. I det hele taget den 
råhed der er omkring det. Men hun har også været i 
gang i mange år og været en del af Everest-cirkuset.
SS: Det er vel også rart at få båret udstyr, sat lejr op, 
lavet mad og kogt vand?
CE: Ja, men så snyder man.

Det manglende ’skud’
SS: Hvad var jeres strategi mht. at bestige bjerget.
CE: Belejring. Vi ville bygge op til og med lejr 3 og så 
ville vi lave topforsøg derfra, når vi var akklimatis-
erede.
KL: Vi gik først op med et load og så ned igen. Det 
gjorde vi med alle lejre.
CE: Det passer godt akklimatiseringsmæssigt. Det 
eneste er, at det er slidsomt.
SS: Slog I også teltene op?
CE: Ja, det gjorde vi i alle lejrene og så gik vi ned igen.
SS: Men I havde ikke udstyr med til lejr 4.
CE: Nej, så ville vi flytte udstyret i lejr 3. Det gjorde 
alle andre også.
SS: Så I efterlod et fuldt ekviperet telt i lejr 3?
CE: Der står et Terra Nova med 20 portioner mad. 
Det står i 7000 meter, måske.
SS: Hvor lang tid beregnede I fra lejr 3 til toppen?
CE: 12 timer for de 1000 højdemeter. Hvis man beg-
ynder kl. 24 om natten, så når man toppen kl. 9-10 
om morgenen. De fleste når ned ved 14-15 tiden om 
eftermiddagen.  

SS: I gjorde aldrig noget topforsøg?
CE: Nej vi fik aldrig topforsøg. Hans og jeg fik etableret 
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nerer god sensitivitet med høj komfort og bløde landinger. Testvinder i 

Climbing. Forbedrer komforten på nedstigninger så meget, at man i de 

fleste tilfælde kan undlade at have et ekstra par sko med op. Steigeisen 

anbefales dog ikke!

#18715 EU halve str. 36,5-43,5.  799,-

DOMINATOR
Navnet siger det: Skoen for den, der ikke gider være nr. 

2. Marius Morstad er manden bag denne sko, der egner sig til 

alle næsten former for vanskelig klatring, bouldering, lange krævende 

sportsruter og stejl, overhængende klatring. Der er lagt meget arbejde 

i udviklingen af detaljerne på Dominatoren og dertil kommer Scarpas 

suveræne forarbejdning, der ganske enkelt er i en klasse for sig.

#15757 EU halve str. 36,5-43,5.    799,-

REFLEX
En utrolig komfortabel sko, der egner sig til alle 

former for klatring. Specielt excellerer den på klippe. 

Reflex er sensitiv og har et godt kantgreb. Skoen egner sig

 lige godt til begyndere som øvede klatrere.

#15760 EU halve str. 37-44.  699,-

VORTEX
Nyhed! Bouldering, klatrevægge og overhængende, 

teknisk klatring er Vortex´s terræn. Dobbelt hælbånd holder 

foden på plads og dobbelt elastisk materiale over vristen gør, at den 

sidder om en handske. Tynd mellemsål giver optimal føling. Superpris!!

              #18714  EU halve str. 36-44.    549,-

scarpa rockclimbing

 KØBENHAVN K: Frederiksborggade 44 & 52     ROSKILDE:  Karen Olsdatters  Stræde 4  
 ÅRHUS:  Østergade 30  AALBORG:  Algade 54
 WEB: www.friluftsland.dk KONTAKT:  info@friluftsland.dk - 33 14 51 50
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lejr tre og gik så ned og så sagde vi til hinanden: ”Det 
bliver godt vejr. Vi får godt vejr en gang til.” Det gode vejr 
kommer aldrig. Ruten sner til. Det hele lukker bare. 
Hans og jeg går op og rydder lejr 2. Vi forlader basisle-
jren d. 1. august.
Der var et topvindue i slutningen af juli d. 26.-27., hvor 
folk gik på toppen og da var vi akklimatiseret til lejr 2 i 
6500 og havde lige nået at smide ét telt i lejr 3. Vi var på 
vej ned for at hvile efter at havde været i gang i 7-8 dage 
på bjerget. Vi sled os måske op med at opbygge lejre og 

vi fik alle sammen også dårlige maver og dårlig hals.
KL: Vi var konservative med hensyn til akklimatisering. 
Vi var virkelig velakklimatiseret. Derfor var det også 
ærgerligt, at vi ikke fik ’et skud’. Det der ærgrer mig 
mest, var ikke at vi ikke nåede toppen, men at vi aldrig 
fik en topdag, at den spænding der er i topdagen ikke 
kom. Det var så uforløst. Jeg vil ikke risikere mit liv, el-
ler løbe en for stor risiko for at bestige det bjerg, så jeg 
kunne godt være vendt om pga. kulde i tæerne. Men 
det at vi aldrig nogensinde kom i gang den morgen. 

Man føler den der spænding, nu skal vi prøve og tage 
os sammen.

SS: I kom ikke op. Hvordan var det?
CE: Det var en større skuffelse end jeg havde troet. Jeg 
regnede på chancen hjemmefra. Vores højdeerfaring var 
lige til øllet, så vi klatrede konservativt og holdt os inden 
for vores grænser. Og det er måske også en af forklaring-
erne på, at vi ikke kom op. Der er ikke nogen af os, der er 
så forfængelige, at vi vil risikere liv og lemmer.

SS: Gør man ikke det under alle omstændigheder?
CE: Jo, jo, men på ét vist niveau. Du har jo en fornem-
melse af, hvor din egen sikkerhedsmargin går, og det 
forlader jeg ikke for nogen pris i verden. Det er klart, 
at du kan være uheldig, men jeg tænker også, at de 
objektive farer er ret begrænsede, fordi du klatrer 
på en kam hele tiden. Så chancen for laviner er lille 
selvom der er meget sne.
KL: Vi kunne godt have gået mere aggressivt inden for 
de rammer. Vi tilbragte en del tid i basislejren i den 
første del af turen, fordi vores vurdering af vejret var, 
at det blev dårligere end det blev højere oppe. Der var 
andre som gik til lejr 1 og blev der. Det kunne vi også 
have gjort. Men vi havde den luksus, at have mere tid 
end spanierne. Og så tænkte vi, at det gode vejr nok 
skulle komme.
KL: Vi regnede bestemt med at få en topdag, om vi 
kom på toppen var usikkert, men en topdag regnede 
vi med.
CE: Derfor var det også ligesom at have tømmermænd 
da vi gik ned derfra. Specielt Hans var skuffet. Den 
der fornemmelse af ikke at have gjort det rigtig godt. 
En ting er, at man ikke når op, hvis man har givet, hvad 
man har, og ligesom siger: ”Nu kan jeg ikke mærke 
mine tæer, nu går jeg hjem”. Men det der med at det 
hele bare ikke bliver til noget - you are all dressed up 
and nowhere to go – altså!
SS: Hvordan fandt I ud af, at vejret ikke ville blive 
bedre?
KL: Det foregik på den måde, at jeg var kommet en 
dag bagud, så da Carsten og Hans gik ned fra lejr 3, 
blev jeg i lejr 2 og vi kommunikerede så over walkien. 
De kommer så op i lejr 2 igen relativ hurtigt, fordi det 
ser ud som om, der er et vejrvindue. Men langt ude 
truer det dårlige vejr. Så vi må lave et hurtigt ’skud’ 
nu. De er halvsyge begge to, tynd mave hos Hans, og 
dårlig hals hos Carsten. Men så bliver det alligevel 
dårligere vejr. Så vi blev nødt til at gå ned igen.
I basislejren havde Hans og Carsten bestilt bærere 
inden de gik op, fordi de troede at vi var i gang med 
et topforsøg. Da vi så kommer ned igen, prøver jeg 
at få stoppet bærerne. Jeg kommer også igennem (til 
kontoret), men dem der skal træffe beslutninger er 
gået hjem.
Den nat sov jeg stort set ikke, for da blev jeg klar over, 
at okay løbet er kørt. Vi ville ikke helt opgive, så var vi 
så nede og se vejrudsigter, og måske kunne vi betale 
os fra det med bærerne, men det viste sig, at der ikke 
ville blive bedre vejr indenfor den periode vi skulle 
være der.
CE: Og faktum var, at der ikke kom flere på toppen 
resten af sæsonen. Det var lukket.
SS: Hvordan havde du det med det, da du stod der?
KL: Det havde jeg det virkelig dårligt med. Jeg sov ikke 
den nat. Det var min nedtur. Hans havde sin nedtur 
på vej ud af gletscheren. Min psyke fungerer sådan, at 
jeg hurtigt begynder at tænke positivt, så de smukke 
omgivelser, de hidtidige oplevelser på bjerget, og hele 
eventyret, gå op gennem isfaldet om morgenen, … .
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KL: Det skal være indenfor et par år. Jeg er jo 37.
SS: Skal det være samme bjerg eller en anden otte-
tusinder eller et lavere bjerg?
KL: Jeg tror heller ikke Carsten vil på et lavere bjerg. 
For at tage noget ekstremt, så kunne det være samme 
bjerg. Det kunne det også være.
SS: Skal det være over ottetusindmeter?
KL: Nej, det vil jeg ikke sige.
CE: Lige nu taler vi om, at lave Singu Chuli i alpinstil. 
Det er 6500 meter.
KL: Det afhænger lidt af, hvad man kan komme af sted 
med. Men, hvis du spørger, om jeg kunne tænke mig 
at lave en ottetusinder igen, så er svaret ja. Men hvis 
vi bliver enige om at prøve ovre fra Hushe Valley på 
Masherbrum. Det kunne også være interessant.
CE: 7900 meter er også okay. Den stribe bjerge vi har 
lavet her, er tilfældigt valgt.
SS: Du forestiller dig ikke, at du kommer på en ot-
tetusinder igen.
CE: Jeg har svært ved at tro at jeg vil bruge den slags 
ressourcer på det igen. Jeg har fx fremlejet halvdelen 
af min lejlighed. Men det er ikke så meget det. Jeg har 
altid moret mig lidt over, når man har hørt folk der har 
været på ottetusindmeter ekspedition, tale om, hvor 
tung planlægningen var, og hvor bøvlet alt muligt var, 
ift. hvor meget man får klatret. Men et eller andet sted 
synes jeg, det er rigtigt. Jeg har altid syntes, at de var 
nogle krukker. De sidder derude og har det bedste 
af alting og de har fået lov til at få et ’hug’ på det her. 
Men et eller andet sted synes jeg ikke at det står mål 
med de oplevelser man kan have i alperne, eller på 
en letvægtsekspedition i Sydamerika, eller hvis du 
går efter 6-6500 meter. Akklimatisering og det hele 
bliver bare så kæmpe stort og tungt og bøvlet på en 
ottetusinder, mens du på 14 dage kan lave et bjerg på 
6500 meter.
Det er det hele sammenlagt. Du bliver nødt til at 
fokusere din træning på meget løb og får klatret 
mindre. Hele det forår fik jeg slet ikke klatret, kom 
ikke på Sundholm og kom ikke på Kullen. Jeg lå bare 
og cyklede til Helsingør og retur og løb lange ture i 
Søndermarken. Omvendt kan man sige, at det er fan-
tastisk, at få lov til at prøve.
SS: Den samlede indsats er for stor ift. det samlede 
udbytte?
KL: Det var bare fordi vi ikke kom på toppen.
CE: Det er desværre rigtigt. Hvis vi var kommet på 
toppen … jeg tror ikke jeg ville have haft lyst alligevel.

Fornøjelsen
SS: Hvad er fornøjelsen ved at klatre?
KL: For mig er det vidt forskellige ting. Hvis vi fokuser-
er på klatringen alene, så er det på Kullen det der thrill 
du får, når du skal over et crux og du mærker adrena-
linen. Du laver en god bevægelse og lykkes. Det er en 
oplevelse, som man jo ikke har på Gasherbrum II. De 
steder er det mere det lange seje træk, der skal til, og 

CE: For mig var det også bare at få lov til én gang at 
være på et ottetusindmeter bjerg. Jeg havde egentlig 
aldrig forestillet mig, at jeg ville få lov til at være på 
et ottetusindmeter bjerg. At være i det der cirkus 
og se det udspille sig for ens øjne. Det har karakter 
af et lille Everest cirkus, du har kørende der. Du har 
alle logikkerne og du har alle typerne. Du har de hårde 
østeuropæere, du har tusindvis af spaniere, du har de 
der starfuckere fra Holland, som hvad skal man sige, er 
supersøde mennesker, men de fik virkelig al den hjælp 
de kunne få, og hun tog samtidig hele æren. Det der med 
det yderste af neglene at claime hele gøjemøjet – altså!
SS: Hvornår gik det op for dig, at I ikke ville få et 
topforsøg?
CE: Det gjorde det da vi sad nede i teltet hos hol-
lænderne og så vejrudsigten. De havde netadgang. 
Hele det der letvægts approach manglede den slags, 
og det fik mig til at se, hvilken luksus det er, at have 
en vejrudsigt man kan stole på. Det kom som en over-
raskelse for mig, at man kan stole på vejrudsigterne i 
Pakistan. Det kan man ikke i Kenya. Det kan man ikke i 
Kirgisien. Men her havde jeg lært at stole på vejrud-
sigterne, og da så jeg bare, at de næste ti dage var der 
lukket. Og jeg så vindhastighederne i 8000 meter. Der 
var ikke noget at gøre.
SS: Hvordan havde du det på det tidspunkt?
CE: Jeg var skuffet, men jeg tænkte også, at der var 
et stykke arbejde der skulle gøres. Vi måtte holde 
sammen på tingene. Vi skulle have ryddet bjerget og 
vi skulle også ud. Jeg ved ikke rigtig hvornår skuffelsen 
ramte mig. Jeg tror, det var da vi gik ned, og Hans var 
edderspændt rasende. Der blev jeg skuffet over, at 
vi ikke var bedre til at håndtere det. Der kom sådan 
en udladning af, at det var hinandens skyld, eller at vi 
skulle være gået hårdere til den. Alle efterrationaliser-
ingerne kom. Det skuffede mig. I forhold til hvad jeg 
ellers har set og hørt tog vi det overraskende pænt. 
Til gengæld kan man mærke det på folk den dag i dag. 
Hvis vi var nået op, så kunne det godt være, at vi havde 
set lidt anderledes på turen. Vi har aldrig prøvet helt 
at være berøvet et topforsøg. Når man har brugt så 
mange ressourcer. Det er jo massive ressourcer, vi har 
brugt på det her lort.

Fremtiden
SS: Skal i tilbage?
KL: Jeg vil utrolig gerne tilbage.
CE: Jeg har svært ved at tro, at jeg gider. Jeg har det 
sådan, at vi har lavet det. For at lave de sidste 1000 
meter er det simpelthen for meget bøvl. Vi har set det 
hele og haft hele oplevelsen. Så det er ren forfænge-
lighed de sidste 1000 meter.
KL: Selvfølgelig er det ren forfængelighed, men jeg 
ville gøre det alligevel. Anytime, hvis der er nogen der 
vil med. Det er bare et praktisk spørgsmål.
SS: Du vil gerne derud igen?
KL: Ja, det vil jeg gerne.
SS: Hvornår?

have styrken til at blive ved selvom det er hårdt. Og 
evnen til at løse de mange små problemer, som hele 
tiden opstår, så kommer der fx noget overhængende 
’nå så kan man lige gå her rundt’ og så kan man løse 
problemerne på den måde. Det er et andet element, 
som altid er en stor oplevelse ved den slags ture, når 
der opstår problemer, så løser man dem hen af vejen. 
Det synes jeg er utrolig stimulerende, fx.: ”Nu kan vi 
ikke gå op i lejr 2, hvad gør vi så?” Så må vi træffe no-
gle andre beslutninger. Den del af oplevelsen, havde 
vi også her.
SS: Andre ville måske sige: ”Hvorfor ikke helt undgå 
problemerne og blive hjemme eller tage på bade-
ferie?” Hvorfor overhovedet kaste sig ud i noget, hvor 
der er så mange problemer, der skal løses, og hvor det 
kan være ubehageligt?
CE: Livet er jo bare sjovere, hvis du går en omvej. Det 
er jo ikke sjovt, at gå den letteste vej. Du kommer ud 
på de her rejser. Du kommer sammen med de her 
forskellige mennesker, som du er nødt til at forholde 
dig alvorligt til. Hvis du tager på en charterrejse, så er 
du ikke nødt til, at forholde dig til de mennesker der er 
omkring dig. Det er nogle fantastiske rejser du kom-
mer på, når man skal ind og ud til et bjerg.
SS: I er enige om, at det er det problematiske i det, der 
er det tilfredsstillende?
KL: Jeg kan heller ikke se bort fra, at det ikke er alle, 
der kan gøre det.
CE: Nej, der er også i høj grad af forfængelighed i det. 
Det er en eksklusiv ’vare’, at stå på toppen af Khan 
Tengri og Gasherbrum II. Så mange er der heller ikke, 
som har været på toppen af en ottetusinder. Der er 
omkring 10 danskere, som har været på toppen af en 
ottetusinder. Det er da også noget. Præstationen i sig 
selv er også noget.

SS: Er det ikke en slags efterrationalisering, det med 
rejserne. Hvad er begærets kilde i første omgang?
CE: I starten var det højde, komme nogle vilde steder 
hen, lave noget Tintin-klatring.
SS: Så det var talmagi allerede fra begyndelsen?
CE: Ja, det var det i udgangspunktet. Whymper siger: 
”Go up a good size mountain and you will know”. 
SS: Er der ikke en pudsig modsætning mellem, at I 
godt ved rent intellektuelt at det er fjollet det her med 
om det lige er 8000 eller 7900 meter højt, og så sam-
tidig er det så stærk en motivationsfaktor. Det virker 
som et mærkeligt paradoks?
KL: Det er jo virkelig et eksempel på en socialt kon-
strueret virkelighed, fordi der lige tilfældigvis er 14 
bjerge over en prædefineret skala. Men det betyder 
jo noget. Det er en anerkendt i et stort community i 
verden. Det er ikke svært at forklare nogen, hvorfor 
det er noget, at komme på et ottetusindemeter bjerg. 
Du behøver bare at sige, at det er over 8000 meter.
SS: Motivationen ligger altså i virkeligheden i, at det er 
et socialt fænomen? Det handler om anerkendelse og 
om at være en del af den lille eksklusive gruppe. Det 
handler om de 14 højeste bjerge, om at være første 
dansker. Det er, som du siger, nogle socialt kon-
struerede afgrænsninger?
KL: Det er en vigtig del af det.

Ekspeditioner, klatring, trekking og rejser 
Individuelle rejser - skræddersy din egen rejse, klatretur eller ekspedition 
Sardinien, 14 dage med fly, bil og hotel. Superb klatring, havkajak, MTB mm.  5.990,- 
Tanzania: Kilimanjaro 5.895, 7 dages Machame trek fra 6.980,- 

Grupperejser dansk rejseleder - det bedste af det bedste (garanteret afgang) 
Stok Kangri 6.153 meter, Ladakhs flotteste trekking peak. Tag med Søren Smidt d. 3/7 19.980,- 
Mt. Elbrus 5.642 meter med Irik– og Syltran passet. Tag med Birgit Løppenthien d. 8/7 15.980,- 

Nyt stort katalog. Ring og hør mere om ekspeditioner, billige rejser  
og gode rejseråd.  

Tlf. 4716 1220 - kiplingtravel.dk - info@kiplingtravel.dk 
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Michael Stokkebye, Kjuge

Mikkel Pedersen på Labyrint 7c, Hylteberget i Gøteborg 

Modsatte side:
Stine Østergaard på 
en 7b, Gøteborg

Galleri   

Foto: Lars Wittrock
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”Nå, du skal bruge trøjerne om 4 dage ?! Ja, men det 
er ok Peter. Men den der grafik-fil, du har sendt mig, 
den kan jeg slet ikke bruge, fordi....”

Trøjer, website, startlister, musik, kameraer, stor-
skærm, rutebygning, informationsmateriale, isolation, 
sponsorer, deltagertilmelding.... Hvor forsvandt kla-
tringen hen ? Blev passionen og nerven bare strømfor-
syning til en stor kybernetisk skabning, som i daglig 
tale kaldes ”konkurrence”? 

Som arrangør af en konkurrence kan de væsentlige 
ingredienser i en vellykket klatrekonkurrence til tider 
fortabe sig i vrimlen af administrative arbejdsop-
gaver. Der er mange ting, der er nødvendige for at en 
konkurrence kan afholdes, men som samtidig ikke 
er tilstrækkelige til, at konkurrencen bliver vellykket. 
Så hvad gør man? Nøjagtig det samme, som når man 
klatrer on-sight konkurrence.
Man tager bestik af opgaven, lægger en strategi for at 
løse den, og til slut prøver man sig frem...

Jan Bønding og jeg var alene om at arrangere, så 
vores strategi var at vægte det sportslige, da vi ikke 
havde ressourcer til at lave et fuld-professionelt ar-
rangement. Vi ville lave en konkurrence, hvor fokus 
var på at give klatrerne mulighed for at udfolde deres 
evner på en måde, som både klatrere og publikum 
kunne få glæde af. Det skulle være en konkurrence, 
der gjorde mere end bare at etablere en rangorden.

De administrative forberedelser op til selve konkur-
rencedagene var lidt at sammenligne med ”trans-
port-stykket frem til første crux”. Kendetegnet ved 
en tilsyneladende endeløs række af ensformige 
arbejdsopgaver af overkommelig størrelse, der ved 
deres samlede belastning tærede på kræfterne. Den 
velkendte kamp for at komme så frisk som muligt 
frem til ”the area of business”. Problemer dukkede 
op undervejs og løste sig, på samme måde som når 
”skjulte” greb dukker op på passager, der ser svære ud 
fra jorden. På denne del af ruten, var ”de skjulte greb” 
Paula Rönkkö fra Black Diamond, Claus Gertsen fra 
Scanlico og min svoger Peter, som alle var yderst 
hjælpsomme med henholdsvis trøjer til officials, 
præmier og et professionelt og velfungerende website.

Nogle gange kan man læse på en rute før et on-sight 
og føle, at man har et es i ærmet i forhold til netop 
den karakter ruten har. Vores ”rute” var karakteris-
eret ved krav til klatreglæde og underholdning, og 
vores es var rutebyggeren Laurent Laporte. Blandt 
mange var valget faldet på netop ham, fordi han var 
blevet anbefalet af officials og rutebygger-kolleger, 
der kendte ham. Anbefalingerne blev bakket op af 
reaktionerne på Laurents arbejde det seneste års tid, 
blandt andet til Nordisk Mesterskab i Bouldering i 
Bergen. Laurent skulle vise sig at være en særdeles 
afgørende faktor for succes – et sandt es!

NM 2004

Til tider bliver man overrasket over, hvor meget 
overskud man har på den indledende del af en rute. 
I denne sammenhæng manifesterede dette overskud 
sig i form af nogle assisterende rutebyggere, der 
leverede både engagement og rutekvalitet langt over 
forventning. 

Første konkurrencedag blev således mødt med en 
følelse af velforberedthed. En følelse af overskud før 
første crux, om man vil. Igen viste analogien mellem 
arrangement og on-sight klatring sig at holde stik. 
Ud fra den overordnede strategi om energi og nerve 
i klatringen havde vi planlagt konkurrencen med 
kvalifikation lørdag og semi- og finale søndag. Tanken 
var, at tilrejsende kunne ankomme samme dag som 
kvalifikationen, og at programmet kunne rumme et 
stort antal deltagere, som i Malmö 2001, hvor der var 

37 tilmeldt i herrerækken. Skulle feltet vise sig at blive 
lille, ville vi stadig skille nogle få fra i kval’en for at 
sikre lidt spænding. Denne plan skulle vise sig at være 
helt ved siden af. På samme måde som en rute kan 
tage initiativet fra én, så var denne plan i strid med re-
glerne, der siger, at de 26 første i kval’en går videre til 
semi-finalen. Med 12 tilmeldte damer og 21 herrer gik 
alle videre. De bedste hensigter endte således med 
at ligne en dårlig joke på især finnernes bekostning. 
De tog heldigvis situationen med pænt humør. Alle 
deltagere fik klatret forholdsvis lang tid på væggen og 
fik således tid til at vænne sig til konkurrence-situatio-
nen. Heldigvis udtrykte flere klatrere tilfredshed med 
kvalifikationsruternes kvalitet, hvilket betød at det 
overordnede mål om fokus på det sportslige trods alt 
blev bevaret denne dag.

Nordisk Mesterskab 2004

Tekst: Peter Walbum
Foto: Martin Paldan

Peter Bosma i finalen
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men hos herrerne kunne man stadig indgå gode 
væddemål om udfaldet. Da Laurent og jeg kørte op 
i liften for at gøre dame-finalen klar erkendte han, at 
han havde overvurderet damernes styrke. Ekstra-trin 
blev sat på uden dog at lave for gode hvil – troede vi. 
Damernes finale havde en meget fysisk betonet første 
sektion med få trin. De få kontaktpunkter stillede krav 
til kropsspænding, hvilket gjorde det tungt for de store 
muskelgrupper. Ideen var at presse klatrerne til et højt 
tempo ved at belaste bøfferne hårdt. Topsektionen 
bestod af teknisk sværere klatring i stejlere terræn 
med et godt hvil, som var nødvendigt før sidste crux 
– troede vi.

Efterhånden som finalen skred frem blev det 
tydeligt, at den indledende pump-sektion tog hårdt 
på finalisterne, og 5 af de 8 finalister faldt således i 
første crux-passage midtvejs på ruten. Et af de nye 
hjælpetrin kom i kyndige hænder (eller retter fødder) 
på en årvågen Marianne Bakke (NO), der som den 
eneste tryllede et reelt no-hands-rest frem på ruten, 
hvilket givetvis medvirkede til hendes 3. plads i det 
endelige klassement. Malin Folkstad (NO) nåede lige-
som Marianne at røre sidste greb i den første egentlige 
crux-passage, men med markant bedre resultat i semi-
finalen end Marianne sikrede Malin sig den samlede 
2. plads. Sidste dame på arenaen var Linn Karin 
Stendal (NO), som i jævnt og stabilt tempo bevægede 
sig op ad finaleruten uden på noget tidspunkt at virke 
anstrengt. Den overlegne stil blev understreget, da 
Linn Karin end ikke brugte knee-bar’en før sidste crux 
på ruten, som hun toppede.

Opgøret hos herrerne stod mellem de tre ”brunch-
boys”, der toppede semi-finalen med Claus Vedel 
(DK) som Dark Horse. Claus forsvarede da også sin 
4.plads fra semi-finalen, men afstanden til de bedste 
voksede. Martin Mobråtan (NO) måtte trods kreativ 
og inspirerende klatring give fortabt i kampen om 
1. pladsen og sluttede på en velfortjent 3. plads. Da 
finalen var slut stod to herrer tilbage. Forsvarende 
nordisk mester Peter Bosma (SE) og Tomi Nytorp (FI). 
Begge havde toppet alt indtil nu, og den endelige 
afgørelse måtte finde sted i en superfinale. 

Dette var det mindre ventede sidste ”arrangør-crux”, 
som gav anledning til lidt forvirring om, hvordan 
det skulle håndteres, men mest glæde over, at der 
var mere klatring i vente. Igen meget lig den bland-

holdsvis 5 og 6 placeringer til. Der var åbenbart også 
A-mennesker i feltet, hvilket betød, at Eerika Pawli 
(FI) sprang 6 pladser fra en 11. plads i kval’en til en 5. 
plads i semi-finalen. På samme måde havde 
Kim B Andersen (DK), Martin Christensen (DK) og 
Mathias Hamlin (SE) alle fået det rigtige ben ud af 
sengen og avancerede henholdsvis 5, 5 og hele 7 
pladser i forhold til deres kval-resultat.

De små forskelle begyndte at sætte sig igennem i 
semi-finalen, og både hos damer og herrer blev der 
markeret niveauforskel mellem de bedste og det 
øvrige felt. Hos damerne i form af paradeklatring af 
Linn Karin Stendal (NO) og hos herrerne som 3 vari-
ationer over temaet ”7c-brunch” ved Martin Mobråtan 
(NO), Peter Bosma (SE) og Tomi Nytorp (FI).

Det var blevet tid til dagens andet og afgørende ”ar-
rangør-crux”. Linn Karin som vinder i damerækken 
gav ikke mange penge hos bookmakeren før finalen, 

Anden konkurrencedag bød på to ventede og et min-
dre ventet ”arrangør-crux”. Oprindeligt havde vi dis-
poneret med maksimalt 16 deltagere i hver semifinale, 
men da ingen blev skilt fra i kval’en, skulle søndagens 
program vise sig, at blive noget mere komprimeret. 
Dette var ikke den eneste kontrast i forhold til lørda-
gens noget afslappede stemning. Såvel dame- som 
herresemifinale var skruet mere fysisk end kval’en. Nu 
var det slut med velovervejet cruising, nu skulle der 
klatres aggressivt og målrettet fra morgenstunden, da 
kampen om pladserne var begyndt. Dagens første ”ar-
rangør-crux” blev således længere og mere dramatisk 
end forventet.

De fleste klarede den hårde morgenvækning fint, men 
hos damerne måtte Ellen Kvalheim (NO) nøjes med 
en 11. plads efter at have kvalificeret sig til en 1. plads 
sammen med 6 andre. Heller ikke alle herrer brød sig 
om den håndfaste vækning, og Flemming Rasmussen 
(DK) og Lars Ole Gudevang (NO) satte således hen-

ing af glæde og skuffelse man føler, når man bliver 
overrasket af endnu en svær passage på vejen mod 
ankeret, netop som man troede, at det var overstået. 
Man kunne forestille sig, at de to superfinalister havde 
det lidt på samme måde, da de skulle binde sig ind 
én gang til for at finde en afgørelse, men de virkede 
begge rolige og koncentrerede. Måske var deres kla-
treglæde større end deres behov for en afgørelse?

Spændingen blandt publikum blev understreget af 
den totale tavshed før rutevisningen. En rute der skulle 
klatres med tempo og dynamik, så momentet fra 
en bevægelse kunne føres videre i den næste. Flow 
af den karakter lader sig dårligt gøre, når man skal 
klippe hver anden meter, og ruten blev i realiteten 
meget boulderbetonet. Tavsheden blev først brudt, da 
Peter Bosma startede på ruten, og i sin vanlige rolige 
stil arbejdede han sig op gennem de tunge bev-
ægelser. Peters forsøg endte i et svært kryds 2/3 oppe 
af ruten. Anderledes veloplagt virkede Tomi Nytorp 
(FI), som gik energisk og beslutsomt til ruten. De tørre 
facts blev, at Tomi gik 8 flyt længere end Peter på 
ruten, og var tæt på at toppe ud.

Det var ikke den perfekte konkurrence, men ambitio-
nen om fokus på klatring af høj kvalitet blev rimeligvis 
indfriet. På den måde blev der trods alt et Nordisk 
Mesterskab af rimelig standard i år.
Et perfekt arrangement ville have været en katastrofe; 
så havde ingen turdet påtage sig opgaven næste år...

Tak til alle jer der gjorde det muligt, vi ses i Stock-
holm!



34 35

En kedelig aften i januar sidder Per og jeg med et 
verdenskort og drømmer om det store eventyr. Vores 
blik falder på grænsen mellem Tibet og Buthan, hvor 
vi har opdaget en lille trekant som markere bjerget 
Kula Kangri (7554 m). Efter et par timers søgen på 
nettet har vi  få brugbare links, og konstaterer at Kula 
Kangri er det højeste bjerg i Buthan, kun besteget af 
3-4 ekspiditioner, første gang af en japansk ekspidi-
tion i 1986. Vores nysgerrighed er vakt, her er målet 
for sommerens tur! 
En del interesserede melder sig hurtigt, men falder 
også fra igen. Heldigvis kommer Claus på banen 
og er straks 100 % committed til projektet. Således 
bliver vi tre personer, Per Bager, Claus Olsen og Jette 
Heitmann, der 10. september 2004 drager afsted for 
at bestige Kula Kangri fra Tibet-siden.

Vi vækker straks opsigt, da udgangspunktet for de 
kommende dage i BC er landsbyens nedlagte skole. 
Der går ikke længe før et halvt hundrede nysgerrige ti-
betanere følger med i absolut alt, hvad vi foretager os.

Efter en kold nat i den nedlagte skole er vi klar til 
eventyr. Planen er en ubesteget 6000-meter, der efter 
det noget mangelfulde kort skulle være et overkom-
meligt akklimatiseringsprojekt for de næste par dage. 
Samtidig vil vi se nærmere på den ubestegne top 
Karejiang II (7023 m). Det kan for alvor få et smil frem 
på vores læber!! 
At kortet er mangelfuldt viser sig hurtigt. Karejiang II 
og den ubestegne 6000-meter top ligger meget meget 
længere væk end angivet, så allerede efter anden nat 
på akklimatiseringsturen hvor vi endnu ikke er nået 
foden af bjerget, finder vi ud af, at vi må tilbage til 
BC efter mere mad, hvis vi skal have en reel chance 
for at nå vores mål på denne akklimatiseringstur. Så 
vi efterlader telt og klatreudstyr og går den lange 
vej ned til BC for at hente mere mad og udstyr. Efter 
en nat i BC går vi med fornyet energi tilbage til det 
efterladte telt i højderne og fortsætter efter en enkelt 
overnatning længere op. På denne akklimatiseringstur 
får vi en ubesteget 5000-meter med i bagagen, men 
såvel Karejiang II og den ubestegne 6000-meter top 
viste sig at se for teknisk krævende ud for en akkli-
matiseringstur. Så efter et par dage i højderne vender 
vi tilbage til den nedlagte skole i BC, hvor Claus får 
tid til at bakse med vores solceller og knallertbatteri. 
Efter et par timer er der strøm så kamera, video og 
computeren kan lades op.

Vi får  gennem vores LO skaffet 6 heste, og så er vi 
efter en enkelt dag, med fejring af Claus’ 31 års fød-
selsdag i BC klar til at begives os til Advanced Base 
Camp (ABC) i 5400 meters højde, ved foden af Kula 
Kangri, turens hovedmål. 

I år er der 3 ekspeditioner på bjerget; den franske, 
vores lille danske 3-mandsekspedition samt en ja-
pansk ekspedition på 4 personer. På vej mod ABC får 
vi følgeskab af den japanske ekspeditions læge. Han 
er tydeligt påvirket af højden; går ekstremt langsomt 
og meget ukoordineret. Vi er rystede over, at han 
begiver sig op igen og forsøger uden held at få ham til 
at vende tilbage til BC.

Kula Kangri
En beretning om forsøget på at bestige Bhutans 
højeste bjerg,  Kula Kangri 7554 meter.

Tekst: Jette Heitmann
Foto: Claus Olsen og Jette Heitmann

Kula Kangri (bjerget i midten) set fra den tibitanske 
højslette. Karejiang yderst til  venstre i billedet.

Efter måneders planlægning, står vi endelig i 
lufthavnen med al for megen bagage og konfronteres 
med en sur chek-in person, der konstatere at vi ikke 
er på Gulf Airs passagerliste til Kathmandu. Der går 
3 lange kvarter og en del opringninger inden vi med 
dunjakker, plastik støvler og en 12 kg tung rygsæk 
som håndbagage, endelig kan gå gennem security. Vi 
er på vej!!
Trods maoistiske oprørstilstande i Kathmandu ankom-
mer vi problemeløst til vores hotel, UDEN bagage! 
Ikke en eneste af vores 6 bagagesækker er ankommet, 
og Gulf Air kan blot konstatere, at de ikke kan loka-
lisere, hvor i verden vores bagage er endt. Heldigvis 
har vi 2 dage i Kathmandu, inden vi skal flyve videre 
til Lhasa, så der er en chance for at vores bagage vil 
ankomme inden vi flyver videre. Og jo, Gulf Air viser 

sig fra sin bedste side og bringer vores 6 bagagesække 
frem aftenen inden vi skal videre. Nu tegner alt lyst 
igen!
I Kathmandu møder vi den franske ekspedition, som 
vi har valgt at koble os på for på den måde at mindske 
omkostninger til Peak Permit, Base Camp kok, LO, 
tolk osv. Vi fungerer som en selvstændig 3-mands 
ekspedition, men benytter os af deres faciliteter, inkl. 
fixreb.

Efter 2 dage i Lhasa samt 2 dages kørsel i Landrover 
til grænsen mod Buthan, er vi endelig fremme ved 
Base Camp (BC), som viser sig at være en lille landsby 
i 4400 meters højde. Per, Claus og jeg bliver læsset 
af med alt vores bagage, mens resten af holdet skal 
videre på et akklimatiseringstrek længere inde i dalen. 

Hygge i messeteltet i ABC.
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Ved ankomst til ABC serverer kokken straks mad i 
messeteltet, og vi hører om franskmændenes forsøg 
på en ubesteget 6000-meter top vest for lejr 1. 
Forholdende havde været for dårlige, så toppen er 
stadig ubesteget.

Efter en enkelt nat i ABC føler vi os friske og klar til 
at etablere lejr 1 i 6000 meters højde. Turen til lejr 1 
går langs en gletschersø og op langs isfaldet til et stort 
plateau ved foden af bjerget. En smuk men ekstrem 
varm tur idet solen skinner fra en skyfri himmel. Per 
går i forvejen, han vil gerne hurtig op til plateauet for 
at etablere lejr 1, mens Claus og jeg tager det mere 
roligt og nyder den storslåede udsigt. Måske lidt 
en undskyldning for, at jeg er ved at kunne mærke 

Vi nyder den smukke dag i lejr 1, ser på ruten op til 
lejr 2, hvor franskmændenes højdesheparder er ved at 
etablere fixreb og beslutter at tage endnu en over-
natning, sammenmaste, i det lille telt. 
I løbet af eftermiddagen trækker det atter op til dårligt 
vejr. Et mønster tegner sig dag for dag: sol indtil kl. 
13 og derefter snevejr indtil næste morgen. Det sner 
kraftigt om natten, så det bliver en hård tur gennem 
knædyb sne ned til ABC den efterfølgende dag. 
Tilbage i ABC er kokken straks parat med varm saft og 
kiks. Hvilken udsøgt luksus at have Base Camp kok 
og oveni købet en af de rigtig gode af slagsen. 

de forgange dages anstrengelser og føler mig slap. I 
løbet af eftermiddagen trækker det op til dårligt vejr, 
og da vi når lejr 1 er det snestorm. Heldigvis har Per 
sat teltet op, og vi får hurtigt varmen i vores lille 2½ 
mandstelt, deler en dåse skinke og prøver at sove... 
pladsen er trang!

Vi vågner til en smuk morgen og hører liv i fransk-
mændenes telte. Alle er straks ude og lufte soveposer 
i den smukke morgen; pludselig har man glemt, 
hvor koldt det var igår!!   Kula Kangri viser sig fra sin 
smukkeste side.

Det bliver koldere og koldere dag for dag. Kokken og 
køkkendrengen mener, at vinteren kommer tidligt i år; 
og ja det er tydeligt at mærke; det sner hver efter-
middag, og det er hundekoldt!!
Efter en nat i ABC er vi klar til at slæbe endnu et 
læs op i lejr 1. Tun, masser af tun i olie vil Claus 
gerne have med; ”tun bliver man aldrig træt af”, 
proklamerede han under vores indkøbstur i Kath-
mandu. Så tungt læssede med højdemad og tun til de 
næste 5-6 dage tager vi den lange tur op til lejr 1, for 
ikke at vende tilbage til ABC før efter topforsøget og 
forhåbentlig en dansk førstebestigning af Kula Kangri. 

Teltet er næsten dækket af sne, da vi trætte og kolde 
ankommer til lejr 1. Vi nærmest kæmper om, hvem 
der skal grave det fri; en god måde at få varmen på.
Claus drømmer om sushi og kalvehjerter i flødesovs, 
da aftensmaden skal ned. Han syntes helt at have 
glemt, at man altid kan spise tun…

Allerede næste dag vil Claus og Per videre for at 
etablere lejr 2 i 6450 meters højde. Jeg tvivler lidt på, 
om jeg har kræfter til den anstrengende tur mod lejr 
2; en fixet 300 meter, 75 grader stejl rute. Vi begiver 
os dog alle tre afsted, men efter 45 minutter kan jeg 

Nysgerrige blikke i BC. Per og Claus foran Karejiang II.
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se, at det er urealistisk, at jeg kan klatre i samme 
tempo som Claus og Per. De prøver at overbevise mig 
om det modsatte, men nej, jeg behøver endnu en nat 
i lejr 1 for at genvinde kræfter. Jeg overtaler dem til at 
fortsætte og vil så tage turen mod lejr 2, når kræfterne 
er vendt tilbage efter en hviledag.

Det bliver en mærkelig nat alene i lejr 1. Tiden er 
lang, og det er frygteligt koldt, nu hvor jeg alene 
skal varme teltet op. En af franskmændene har også 
valgt at blive tilbage i lejr 1, men da han ikke kan ét 
ord engelsk, fordriver jeg tiden med at læse vare-
deklarationen på tundåserne. Det blæser op, og det 
sner kraftigt. Jeg lukker ikke et øje, teltdugen blafrer 
øredøvende i vinden, og jeg kan ikke holde varmen 
i min dunsovepose. Et par laviner går, og jeg føler 
mig meget meget lille, selvom jeg ved at vores telt er 
placeret i sikkerhed. Endelig begynder det at lysne, og 
kl. 9:30 rammer de første svage solstråler teltet. Jeg 
har ligget og frosset i 17 timer.

I løbet af natten er der faldet 1 meter sne, og fransk-
manden proklamerer med det samme at han vil retur 
til ABC; det er alt for risikabelt at bevæge sig mod lejr 
2. Jeg overvejer meget længe, om jeg skal tilbringe 
endnu en nat i lejr 1 og håbe på bedre forhold, så jeg 
kan komme op til Per og Claus i lejr 2. Hvis jeg går 
ned nu, har jeg mistet mine topchancer, da vi skal 
være retur i BC om 5 dage. Der er alt for meget der 
taler for, at jeg skal gå med franskmanden til ABC; det 
har sneet hver eftermiddag og nat i de sidste 8 dage, 
så der vil temmelig sikkert falde mere sne i løbet af 
natten. Jeg er træt efter den lange kolde nat alene i 
lejr 1, og jeg føler mig meget usikker på forholdene 
på ruten op mod lejr 2. Nej, jeg skal ned, det er alt 
for tydeligt. Walkien virker ikke, så jeg kan ikke give 
Per og Claus besked om min beslutning. På et stykke 
wc-papir skriver jeg dem en lille hilsen og efterlader 
teltet og det lækreste af maden. Tungt læssede går 
franskmanden og jeg i lårdyb sne den lange tur ned 
til ABC og når sent på eftermiddagen, i snestorm,  
messeteltet og kokkens dejlige mad. ”Kula Kangri is 
angry” proklamere kokken gentagne gange i løbet af 
aftenen, han er nervøs for alle de andre på bjerget, 
forholdene er ekstremt dårlige. Jeg beder kokken 
meddele over walkien, at jeg er retur i ABC, men der 
er ingen kontakt. 

Det sner hele natten og ligeledes den næste dag. Det 
vælter simpelthen ned med sne. Sidst på eftermidda-
gen, hvor jeg ligger og får varmen i min sovepose, 
hører jeg skridt ude foran teltet; det er Pers skridt. Det 
viser sig at Per, allerede første nat i lejr 2 har følt sig 
meget dårlig. Han frygter, at han har fået lungebetæn-
delse. Han er gået retur til lejr 1 for at hvile og finder 
min besked. Efter en nat i lejr 1 uden bedring af hans 
tilstand, har han valgt at gå ned til ABC. Imens er 
Claus blevet i lejr 2 for at gøre et topforsøg hvis vejret 
skulle blive bedre.
Mens sneen vælter ned fordriver Per og jeg 2 dage 
i ABC, og pludselig er alle franskmændene retur fra 
lejr 2. De har opgiver topforsøget pga. de ekstreme 
mængder sne. Claus har de efterladt i lejr 1, han var 
for afkræftet til at gå videre ned. De mener han er 
ekstremt dehydreret og har efterladt han i teltet med 
2 liter vand. Jeg er vred over at de ikke har advaret os 
om Claus’ tilstand, nu virker walkien nemlig. Per og 
jeg beslutter hurtigt, at vi næste morgen vil gå til lejr 1 
og hjælpe Claus ned. Allerede inden det bliver lyst er 
Per afsted mod lejr 1. Jeg følger efter lidt senere med 
varm saft, cola og chokolade. Det er godt at se Claus 
igen, og vi går meget langsomt den lange vej ned, og 
er retur i ABC til kokkens dejlige aftensmad. Vejret 
er smukt, det sner ikke længere, og der er tusinder af 
stjerne der funkler på nattehimlen. ”Kula Kangri is not 
angry any more” siger kokken, lettet over at vi alle er 
nede fra bjerget.

Trætte og adskillige kilo tyndere lander vi efter 5 fan-
tastiske uger i Kastrup lufthavn. Ingen kom på toppen 
af Kula Kangri i 2004.

Kula Kangri set fra ABC.
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Anmeldelse af Søren Smidt    
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Titel:  Svenska Toppturer, 248 s. 
Forfattere:  Fredrik Hjelmstedt og Jonas Sundvall
Forlag:  Den Svenska Turistföreningen. 
 Stockholm 2004.
Pris:  350 Sv.kr. (275 Sv. kr på www.utsidan.se)

Bliver du træt af liftsystemerne efter få dage, men ikke 
træt af at stå på ski? Er alternativet ikke fl ere ugers 
fjeldskiløb med stor rygsæk, så kan du måske bruge 
denne bog, som angiver et alternativ midt imellem. 
Du får fjeldets storhed, fl otte nedkørsler og få timers 
anmarch, hvis du vælger topturer i  Sveriges fjelde og 
nu fi ndes der en guidebog, som giver virkelig gode 
anvisninger til de mange toppe. Bogen er lagt an på 
dem som med moderne telemarksudstyr, eller med 
Randonné/Hochtours- udstyr, foretrækker både at få 
glæden ved at stige til tops ved egen kraft og samtidig 
føle gløden, når de suser nedover i udfordrende ter-
ræn.

Der er i alt beskrevet 86 toppe og 150 ruter op på dem 
fordelt på 14 af Sveriges bedste fjeldområder. Det er 
toppe på mellem 1100 og 2100 m, men de fl este er 
14-1800 m. Hvert af de 14 afsnit indledes med en kort 
beskrivelse af området og de tilhørende fjeldhytter, 
som man enten kan bruge som base eller søge ly i 
efter endt skitur. Der er også bragt et lille udsnit af de 
relevante kort for området.

Beskrivelsen af hver top indledes med en række fak-
tuelle informationer. Højdeforskellen mellem udgang-
spunktet og toppen er oplyst, den effektive højde for 
nedkørslen, længden ind til toppen i km og den tid det 
tager at nå toppen, ligesom navnet på fjeldstationen 
som udgør udgangspunktet er nævnt. Endelig er det 
angivet hvilket kort man skal bruge. Derefter beskrives 
selve turen til toppen i ord, som suppleres med et eller 
fl ere farvebilleder. Symboler markerer om hæld-
ingsgraden på nedkørslen er mere end 25 grader og 
dermed lavinefarlig, og om der er gletschere i området 
man bevæger sig henover.

Det er især bogens mange fl otte billeder af fjeldene, 
som overbeviser om, at de svenske fjelde har meget at 
byde på om vinteren for dedikerede skientusiaster og 
friluftsmennesker. I det hele taget er designet lækkert, 
bogen har en handy størrelse og den virker solid og 
slidstærk. Det er den første bog som dækker (næsten) 
alle de skibestigninger, som det er værd at lave i de 
svenske fjelde. Jeg savner imidlertid et oversigtskort 
over Sverige, hvor man kan danne sig et indtryk af, 
hvor de enkelt fjeldområder er placeret i landet. 
Bogens første tre afsnit handler om lavinefare, søgning 
efter lavineoffre, overvejelser om man skal vende eller 
fortsætte en tur og et kapitel om vejret. Først da kom-
mer som femte kapitel en introduktion til turene. Det 
virker meget negativt med en så udpræget fokusering 
på ulykker, redning og dårligt vejr. De afsnit er gode at 
have med, men de kunne passende være placeret bag 
i bogen, som et tilbud til de fjeldgængere, der ikke er 
erfarne. Det introducerende afsnit kunne være sat for-
rest og vægten lagt på beskrivelsen af de storslåede og 
glædelige oplevelser, der er at hente i fjeldet.

Det er en gedigen og inspirerende guidebog til den 
svenske fjeldverden, bogen indeholder med præcis de 
oplysninger, der er brug for, Hjelmstedt og Sundvall 
har sat sammen efter en hel vinters skitouring på langs 
af Sverige.

Anmeldelse af Søren Smidt    
10.1.2005 

Titel:  YOSEMITE – Half a century of dynamic  
  rockclimbing, 176 s.
Forfattere:  Alexander Huber og Heinz Zak
Forlag:  Baton Wicks. London 2003.
Pris:  30 £

På forsiden af Yosemite – Half a century of dynamic 
rockclimbing ses den tyske klatrer og bjergguide 
Alexander Huber på vej op af en perfekt granit-diedre 
i fl ot lay-back positur. Iført blå berghaus tights, orange 
la sportiva cobra slippers, bollé snakes for øjnene, den 
karakteristiske sorte hestehale, og en nøgen overkrop 
som ikke efterlader tvivl om de fysiske krav i den type 
terræn.

Huber friklatrer på billedet Endurance Corner 5.12 a, 
lig med 16. reblængde på El Niño, der er friklatrevari-
anten af den klassiske artifi cielle El Capitan-rute North 
American Wall.

Det er et spektakulært billede, hvor naturens vi-
dunder, de fl otte granitlinier og fl ader kommer til 
deres fulde ret. Huber fylder kun godt 1/35 del af hele 
billedet, så er resten granit og afgrund mellem den 
mørke skov og lyseblå himmel. Det velkomponerede 
billede, taget af mesterfotografen Heinz Zak, rummer 
bogens essens i sig. Ambitionen med bogen, er, at 
fortælle yosemite-klatringens historie fra den spæde 
begyndelse i 1800’tallet, hvor indianerne først skulle 
fordrives fra dalen, til de sidste 10-15 års forbavsende 

friklatring af verdens højeste ubrudte klippevæg, 
hvor der klatres helt op til loftet af graderingsskalaen 
mange hundrede meter over jorden.

Bogen er opdelt i tre overordnede afsnit: The early 
years fra 1800’tallet til 1950’erne. The Big Walls Pio-
neered (Golden Age) 1958-1970. The Free Climbing 
Years fra 1970 til i dag. Det virker som en logisk opbyg-
ning, der understøtter bogens historie.

Huber har de sidste 10 år sat et markant præg på ud-
viklingen af klatring i Yosemite. Da han ankom i 1995 
brugte han først nogle uger til at lære sig at jamme 
og klatre riss. Den teknik var han ikke vant til fra sin 
hjemegn på grænsen mellem Tyskland og Østrig, hvor 
det primært er kalkklippe. Da han havde lært det nye 
granitmedie at kende friklatrede han Salathé Wall 
redpoint 3.13b og soloede en ny lettere variant med 
Freerider. Hans navn dukkede for første gang op i 
internationale klatrekredse med førstebestigningen 
af Om. Om var den anden 9a rute i verden efter Wolf-
gang Güllich Action Directe (1991). Efter redpoint-be-
stigningen af Salathé, blev der sat en ny standard for 
bigwalls ved at Huber førte alle reblængder. Alexan-
der Huber slog sit navn fast internationalt med den 
bestigning. Han var dog ikke den første til at friklatre 
en Yosemite bigwall. Lynn Hill havde allerede nogle år 
før fritklatret The Nose 5.13d. Med de to bestigninger 
gik der hul på bylden og nu er næsten 10 El Cap ruter 
friklatret. Tommy Caldwell friklatrede Muir Wall 5.14a 
og Thomas og Alexander Huber friklatrede klassikeren 
Zodiac, som de derefter lavede en speed-bestigning af 
på 2 timer og 2 minutter, i 2004. Zodiac er en rute de 
fl este habile klatrere bruger 4 døgn på i artifi ciel stil.

I afsnittet om friklatringens historie lader Huber og 
Zak en lang række af Yosemite koryfæer (Bridwell, 
Long, Hill, Kauk, Moffatt, Croft, Potter)  komme til 
orde for at fortælle deres egen Yosemite historie. Det 
virker godt og varieret. Også Harding og Robbins giver 
deres besyv med fra The Golden Age. Bogen afsluttes 
med Leo Houldings forsøg på fribestigningen af Bad 
to the Bone og han får lov til at stå som puristen, der 
tegner fremtidens friklatring på El Cap.

Jeg havde især glæde af at læse om yosemiteklatrin-
gens tidlige historie, men også de øvrige afsnit var 
velskrevne og lever helt op til deres formål. Heinz 
Zaks fotografi er bringer bogen helt op på siden af 
klassikeren Yosemite Climber af George Meyers. Alt 
i alt en informativ, velskrevet og fl ot bog, der giver et 
godt overblik over Yosemites historie set fra klatrernes 
vinkel. 

Anmeldelser
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Lad os først rejse os og holde et minuts stilhed til minde om 
Christian Melchior der døde under tragiske omstændigheder 
i Finale i foråret.

Der har været fl ere andre og heldigvis mindre alvorlige 
ulykker, hvoraf nogle er kommet på nettet og resten af de ind- 
rapporterede vil komme det senere. Vi fortsætter arbejdet 
med at højne sikkerheden ved fortsat uddannelse, der senest 
ses i vores involvering i arbejdet i klatresamrådet vedrørende 
nationale normer for instruktører.

Der har også været masser af det vigtigste- nemlig klatringen 
- og det lige fra danskere på Himalaya-ekspeditioner til at DB 
stod for at afholde NM på Sundholm i efteråret.

Medlemstal 
Medlemstallets udvikling fremgår af den viste første fi gur. Der 
har igen været en større fremgang og for første gang er der 
over 1400 medlemmer af Dansk Bjergklub.  Der har været en 
større tilgang i Århus-området med den nye DGI-væg. Der 
var megen nervøsitet om der ville være tilstrækkeligt med nye 
til at drive den, men ikke desto mindre har ÅK måtte indføre 
medlemsstop i efteråret 2004.
Der har været medlemsstop i KK stort set hele året og det er 
oplagt, at der er et stort behov for yderlige klatremuligheder 
i Storkøbenhavn. Jeg tror personligt, at antallet vægklatrerer 
let kan fordobles.
Endelig har vi over de sidste par år set en fordobling i antallet 
af juniormedlemmer. Det er glædeligt og en proces der skal 
understøttes, hvorfor vi har besluttet at hæve aldersgrænsen 
for juniormedlemmer fra 15 til 18 år.

Klubbens struktur
Dette punkt kommer vi til at diskutere meget mere senere 
på GF, da bestyrelsen under punktet “indkomne forslag” ud-
beder sig et mandat til at fortsætte arbejdet med at skabe en 
fælles national organisation indenfor al klatre- og bjergsport i 
Danmark. Vi skal under dette punkt diskutere Bjergklubbens 
rolle i denne struktur. Vi håber og planlægger, såfremt der 
kommer noget konkret ud af de kommende forhandlinger, at 
komme med forslag til vedtægtsændringer på næste års GF.
Afd. Vest er i årets løb blevet nedlagt, da den efterhånden lev-
ede en noget hensygnende tilværelse. Afd. Vests aktiviteter er 
blevet overført til ÅK, der har udpeget personer til at varetage 
disse aktiviteter i Århus. Derfor får de også overført Afd. Vests 
midler.

Årets program
Det fremgår af “Året der gik“, at det som vanligt har været 
meget præget af kurser og foredragsaktiviteter i Løvstræde. 
Der var som sædvanlig stor tilslutning til påsketuren til Buis 
og jeg er sikker på at vi er mange, der ses dernede igen i år 
selvom påsken ligger tidligt i år. Der var heller ikke i år ret 
mange til sommertræffet, men de der var tilstede havde en 
god uge. Til sommer peger vi på Mellodalen som træfsted.

Uddannelse
Klubben har i 2003 gennemført det sædvanlige kursuspro-
gram, og i efteråret havde vi den usædvanlige situation at der 
var fl ere instruktører der havde meldt sig end kursister. Hen-
rik Ljungreen har med stor kompetence overtaget styringen at 
tilmeldingerne, og det foregår nu reelt kun via nettet.
Der er stadigvæk behov for at uddanne fl ere instruktører, da 
der er større afgang end tilgang. Derfor er det glædeligt at der 
er taget initiativ til et større hold i Vestdanmark.

Kullen/Gøteborg og hytten
Der er ikke noget nyt om vores samarbejde med AB Kullaberg 
eller om boltning på Kullen og jeg tror her at intet nyt er godt 
nyt
Stormen i begyndelsen af januar ommøblerede vores grund 
væsentligt og vi kommer senere på GF med forslag til opstart 
af en større renovering her. 
Der har været kontakter til Gøteborg klatreklub, men de er 
dog noget tunge at danse med. Vi ønsker fortsat et tilholdsted 
der og i nærheden af Utby/Fjallbo evt i første omgang i form 
af et shelter, en teltplads og et toilet. Vi mener at det bør være 
et fælles klatrer-projekt, og vi vil hellere give et større økono-
misk bidrag end stå for den daglige drift.

UIAA/ ICC
Vi markerer os fortsat godt i det internationale samarbejde, 
da Jan Bønding i efteråret blev valgt til generalsekretær i 
UIAA og dermed nr. 3 i UIAA hierarkiet. 
Jeg og Peter Harremoës er fortsat aktive medlemmer i andre 
UIAA kommissioner. 

Hytteordning
Fra og med 1999 har klubbens medlemmer været indivduelle 
medlem af hytteordningen. 154 medlemmer har betalt hyt-
tekontingentet på 100 kr. og denne ordning fortsætter efter 
debatten på sidste generalforsamling.
 
Bibliotek
Der er fortsat god aktivitet her og vi har i året løb lavet et 
ekstraordinær stort indkøb, idet vi har fornyet vores noget 
gamle beholdning af SAC-fører ved hjælp af en godt tilbud.

Bladet 
Det var i den første del af året plaget af store forsinkelser men 
det er et kanongodt blad og det seneste nummer var jo en 
sand fryd.
Bladet produceres meget billigt og der er pæne annonce-
indtægter, så der er en fornuftig økonomi. Vi har søgt og fået 
portotilskud efter at portoen jo steg voldsomt som følge af 
sidste års fi nanslov.

Internet
Internetsiden spiller en større og større rolle som informa-
tions og debatorgan. Det er nu alment accepteret af det meste 
af det offi cielle stof ligger her og bladet kan reserveres til et 

mere oplevelsesorienteret organ. Den nuværende version 
fungerer rigtigt godt også selvom nogle indlæg er ret tågede 
og der er visse specielt ikke DB medlemmer der godt kunne 
stikke fi ngeren i jorden og udvise lidt pli. 
Det nyåbnede KK forum er også en succes.
Der arbejdes på en ny version i 2005 og det ser vi frem til. 
Bidrag og materiale fra medlemmer er meget velkomne.

Bogforlag
Her er der ikke meget nyt. Jubilæumsbogen sælger på trods af 
den lave pris ikke og vi nedskriver nu værdien. 

Lokalerne
Der er ikke meget nyt at sige om Løvstræde og her trænger, 
som jeg også sagde sidste år, stadigvæk til nogen renovering.
HBO har lavet et stort arbejde med arrangementer herinde 
og fi k stablet en fotokonkurrence på benene med stor succes 
– den første i mange år.
Der er fortsat  stor aktivitet herinde, og det viser at det er ber-
ettiget at have ordentlige mødefaciliteter.

Dansk Bjergklub er fortsat en stærk organisation, der til et 
rimeligt kontingent kan tilbyde sine medlemmer en masse. 
Og lige meget hvordan fremtiden for Dansk klatring bliver, så 
kommer vi til at spille en væsentlig rolle.

Henrik Jessen Hansen.

Årsberetning

• 15. januar: Informationsaften om uddannelsen til   
 Autoriseret Klippeklatreinstruktør.
 Informationsaften, hvor du kan få svar på spørgsmål 
 om instruktøruddannelsen i Dansk Bjergklub
• 27. januar: Generalforsamling KK
• 2. februar: Generalforsamling ÅK
• 5. februar: Ordinær generalforsamling DB
• Uge 7: Isklatrekurser i Rjukan ved Mads Granlien.
• 26. februar: Auktion ved Henrik Ljunggreen
• 28. – 29. februar: Artifi ciel klatrekursus på Kullen ved 
 Henrik Bruun.
• 4. marts: Patagonien-foredrag Jens Søndergaard   
 viser billeder med indtryk og oplevelser fra 5 ugers   
 klatring og trekking i et af verdens mest særprægede 
 og sagnomspundne bjergområder
• 6. – 7. marts: Bjergredning, Kullen
• 14. marts: Kursus i udstyrs- og materialekendskab ved
 Peter Harremoës
• Marts: 1. hjælp og repetitionskursus.
• 18. marts: Baruntse, Nepal Lone Mikkelsen og 
 Rasmus Brynskov viser billeder og fortæller om deres   
 bestigning af Baruntse.
• 21. marts: Stormøde i Løvstræde om klatresportens   
 organisering i Danmark.
• 25. marts: Isklatring i Nordamerika.  Carsten Jensen og
 Hans Bräuner-Osborne fortalte om klassike multi-pitch
 ruter, redningsaktionen i -25°C, Ouray Ice Park/  
 Festivallen
• 26. marts: Jo Montchausse kommer til Løvstræde.   
 Foredraget bliver om Fontainebleau og bouldering der.
• Påsken: Den årlige tur til Buis le Barronier.
• 17. – 18. april: Bjergmedicin ved Henrik Jessen Hansen.
• 24. - 25. april: Klippeklatrekursus 1.
• 1. – 2. maj: Genopfriskningskursus ved Morten Vinther.
• 15. – 16. maj: Klippeklatrekursus 2 ved Sten Nørkjær
• 28. – 31. maj: Flerreblængders-kursus i Nissedal ved   
 Jakob Lapp.
• 19. – 20. juni: Midsommertur til Kullen
• Uge 28: Alpinkursus i La Berade ved Søren Svindt.
• Uge 30:  Sommertræf Göschenen, Schweiz.
• 2. september: Martin Bank Rasmussen, Lotte E. Olsen,
 Carsten P. Jensen og Hans Bräuner-Osborne viser   
 billeder og fortæller om deres forsøg på  Mustagh Ata   
 (7546m), Xinjiang, Kina.
• 4. – 5. september: Videregående kursus i Gøteborg.
• 18. – 19. september: Klippeklatrekursus 3 ved 
 Peter Harremoes.
• 23. september: Den prisbelønnede fi lm: ”Touching the   
 Void” om Simpson og Yates berømte tur til Siula Grande 
 i Peru og hvad deraf følger. To forestillinger med fulde   
 huse.
• 25. september: DM i klatring og10 års jubilæumsfest i KK
• 2. – 3. oktober: Der afholdes junior NM på KK’s væg. 
• 2. – 3 oktober: Klippeklatrekursus 4 ved Henrik   
 Ditlevsen.
• 7 oktober:  Filmen Lost on Everest om ekspeditionen 
 der fandt George Mallory’s lig på Everest i 1999
• 21. oktober: Chamonix fi lm Løvstræde.
• November: 1. hjælps kursus og repetition.
• 27. – 28. november: NM på Sundholm arrangeret af DB
• 10. november: Big Walls - Tall Stories  
 Foredrag med Leo Holding Århus

Året 2004Årsberetning for Dansk Bjergklub 2004

Medlemstal  

År: 31.12.03 31.12.04

A medlemmer 1185 1248
B medlemmer 112 103
Junior medlemmer 37 54
Æresmedlemmer 3 3
Medlemmer i alt 1337 1408
  
Afgang 2003 269 280
Tilgang 2003 347 351
  
Heraf klatrevægs medlemmer  
KK 600 602
ÅK 258 327
  
Med i hytte rabat ordning 150 154
Bladabonnenter 4 2
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Henrik Ljunggreen blev valgt til dirigent. 

1. Formandens beretning for året der gik, startede med et 
minuts stilhed for Christian Melchior, der døde under 
tragiske omstændigheder i Finale i foråret. 
Ellers kan beretningen læses andetsteds her i bladet. 

Esben berettede fra KK’s generalforsamling. 
Hovedpunkterne var: 
• Medlemsstop 
• Mulighed for at skaffe nye og større lokaler til KK 
• Renovering af lokalerne på Sundholm 
• Afholdte DM, junior DM, NM og NM i samarbejde med DB. 
• Stor deltagelse i forbindelses junioraktiviteter. 

Jakob Barfod, fra UU, beretter om året der gik: 
• Bl.a. har Sten Nørkjær være i Dolomitterne for at se det 
Svenske uddannelsesprogram. 
• Der har i årets løb være lagt meget energi i arbejdet med 
koordinering af kurser og uddannelse. 

Jakob Barfod og Peter Harremöes informerede om tiltag i 
klatresamrådet. 

2. Regnskabet: 
I året der gik, har der på indtægtssiden være en stigning, især 
pga. fl ere medlemmer og afholdelses af NM. I alt 60.000 mere 
end budgetteret. På udgiftssiden øgede omkostninger pga. af-
holdelse af NM. I alt et svagt underskud, der reddes af rente- 
indtægterne: åres resultat blev et overskud på 30.000. 
Regnskabet er godkendt af revisoren. 

3. Budgettet i korte træk: 
Der blev fremlagt et bugtet, der af generalforsamlingen blev 
revideret på to punkter: 
PR kontoen blev fjernet (15.000 kr.) og Jakob Rømer Barfod 
anmoder generalforsamling om at beløbet til UU hæves fra 
10.000 kr. til 30.000 kr. Dette skyldes et ønske fra UU´s side 
om videreuddannelses af instruktører m.m. 
Bugtet blev derefter vedtaget og dette medfører uændret 
kontingent. 

4. Bestyrelses udbad sig mandat til at indgå i forhandlingerne 
om et nationalt klatreforbund. 
Dette sker ved deltagelse i strukturudvalget, mellem DB og 
DSF, hvor Henrik Jessen Hansen repræsenter klubben. 
Dette punkt medførte en debat om at bevare DB som en klub 
under et nationalt forbund og konsekvenserne af blandingen 
af medlemskab/fusion af et forbund. 
Der blev fra generelforsamlingens side udtrykt ønske om en 
ekstra indsats for at informere medlemmerne om udviklingen 
og tiltag i dette arbejde. 
Afstemning: vedtaget! 

5. Indkøb af kunst: 
Punktet medførte en del debat om indkøb af det konkrete 
billede og kunst generelt til klubben. Der blev stemt om dette 
og forslaget faldt med stemmerne 12-15. 

6. Hytten: 
Bestyrelses ønskede mandat til at arbejde videre med 
etablering af en ny hytte, med vand og el. 
Beløbsstørrelsen er 200.000-300.000 kr. og der nedsættes et 
udvalg, der referer til bestyrelsen, udvalget undersøger 
mulighederne. Dette arbejde ender med et forslag til general-
forsamling, hvis de konkrete planer overstiger disse beløb. 
Afstemning. vedtaget 

7. Æresmedlem:
JB er blevet udnævnt som æresmedlem for sit arbejde for 
klubben. Jan har været medlem siden 1982 og formand i 
perioden 1994 til 2003. 

8. Valg af bestyrelse: 
Jan Bønding og Hans Bräuner Osborne træder ud af besty-
relsen. På genvalg var Henrik Jessen Hansen, Jan Elleby og 
Peter Walbum. Opstillet til bestyrelsen var Christina Liebach 
og Martin Harss. Alle blev valgt ind. 

Henrik Jessen Hansen overrakte en gave til Jan Bønding og 
Hans Bräuner Osborne for deres arbejde i bestyrelsen. 

9. Valg af revisor. 
Genvalgt. 

10. Punkter under evt. 
• KK efterlyste medlemmer fra DB´s bestyrelsen til deres  
 generalforsamling. 
• Der var spørgsmål til annoncering af kurser. 
 Annonceringen af klubbens kurser sker ved en årlig oversigt  
 i bladet. Den præcise dato for kurset og tilmelding og 
 indhold kan ses på nettet. 
• Betaling af kurser over nettet. Der blev spurgt om det ikke  
 var mulighed for at kunne betale kurserne over nettet ved  
 tilmelding. HLJ informerede om problemerne herved og  
 PH informerede om DIF’s arbejde på dette område. Der  
 arbejdes i DIF på en løsning på dette problem, men der går  
 nok et år eller mere før det ser dagens lys. 

Dirigenten takker for god ro og orden!

Referat

Referat af generalforsamlingen i Dansk Bjergklub 2005 

Sommertræf:
Årets sommertræf bliver i uge 29 i Mellodalen i Norditalien tæt på 
den schweiziske grænse. 
Mellodalen er blevet kaldt Europas svar på Yosemity i USA. 
Det er en unik dal med masser af både en og fl er-reblængders 
granitmuligheder, big-walls samt store bjerge, hvor der fra 
hytterne kan laves lange klipperuter og mere traditionel 
bjergbestigning.
Dalen er lukket for trafi k og meget naturskøn. Camping vil blive 
på pladsen mellem den 50 meter høje klatresten Sasso Remenno 
og den sidste landsby San Martino.
Der kommer fl ere oplysninger i næste nummer af bladet med se 
også på www.valdimello.it

Dirigent: Karin
Referent: Lise

Generalforsamlingen er indkaldt ifølge vedtægterne og er 
dermed lovlig. 

1.Beretning ved Esben Seir
Spørgsmål til beretningen: 
Der uskiftes ca. 100 medlemmer i KK pr år
Beretningen er vedtaget
 
2. Årsregnskab 2004 ved Søren Ander:

Spørgsmål til årsregnskabet:
Hvad får vi i rente på den konto vi har hos DB? 
Vi har forhørt os, men har endnu ikke fået noget svar.
Hvilket ”tilskud” er det, der fi gurerer i regnskabet? 
Det er fra Kbh. Kommune.
Har Dsf givet tilskud til DM? 
Ja, 4000 direkte til Dm-gruppen, der har et selvstændigt regn-
skab, dvs. det fi gurerer ikke i KK’s regnskab.
”Andet”, hvad dækker det? 
Lysanlæg indkøbt til fester, udstyr til instruktørskab etc.
Har revisoren godkendt regnskabet? 
Ja, men godkendelsen ligger endnu ikke på tryk. 
Vi hænger det godkende regnskab op, og det kommer i 
bladet.
Rengøring? Hvorfor koster det 30.000? 
5 timer i hallen og 3 timer i boulderen pr. uge
Regnskabet er herefter godkendt.
 
3.Budget 2005 ved Søren Ander:
Spørgsmål til budgettet:
Liftleje? Hvorfor det, når Dsf har stillet en til rådighed? 
Den kan ikke nå helt op og den fylder meget i brug. Til store 
konkurrencer skal vi også bruge to. Så vi skal stadig leje ind 
imellem.
Hvorfor står juniorene på som post? 
Der kan gives støtte til transport for trænere, kurser og 
lignende.
Længere diskussion af hvorvidt vi skal bruge af vores hen-
læggelser for at forbedre KK. 
Hvor meget skal vi bruge på varmeforbedring? 
Det vedtages at afsætte 50.000 ekstra til at ”gøre KK federe” 
dvs. ialt 130.000.
Budgettet godkendes med ovennævnte ændringer. 
Kontingentet er uændret i 2005
 
Indkomne forslag fra medlemmer:
 
5.a: Forslag om max 2 store konkurrencer pr. år i KK. 
Ulrik redegør for sit forslag.
Forslaget ændres til:
Der må maksimalt afholdes to store konkurrencer (dermed 
forståes konkurrencer, der medfører at kk er lukket i mere 
end én uge) om året i KK – og der skal minimum være 3 
måneder i mellem. Ved specielle omstændigheder kan der 
gøres undtagelser. Dette kræver dog en ekstra ordinær gener-
alforsamling. Herudover kan der afholdes et ubegrænset antal 
”freestyle” konkurrencer.
26 stemmer for. 15 imod. Foreslaget er vedtaget.
 

5.b: Forslag om rygeforbud i KK. 
Foreslaget er stillet af Mittchel. Forslags stiller er ikke tilstede. 
7 stemmer for. 32 imod. Foreslaget falder.
Det diskuteres dog efterfølgende at bruge nogle af de penge, 
der er afsat til forbedringer af KK til at lave et rygerum med 
udsug, der hvor telefonen er. Endvider gør bestyrelsen op-
mærksom på at der kun må ryges, spises og drikkes 
kaffe i køkkenet i KK Desuden henstilles ryger om at tage 
hensyn ikke-rygere.
 
4. Valg: 
Shela er på valg – ønsker ikke genvalg. Søren og Spangård 
er på valg  – genvælges begge. Majbrit og Lise, der har været 
konstitueret ved selvsupplering vælges formelt ind i besty-
relsen
 
5. Valg af revisor: Keld Birk genvælges

6. Eventuelt: 
Næste år skal generalforsamlingen holdes et andet – og 
varmere sted.
 
Dagsordenen skal for fremtiden offentliggøres med ind-
komne forslag, selv om det ikke står i vedtægterne
 
Referater og intern information skal mere ud. F.eks har infor-
mationen i forbindelse med de forskellige konkurrencer været 
for dårlig. Nogle mener dog, at opslag ofte bliver revet itu, 
overdækket eller fjernet.
Sheila vil sørge for mapper til DSF-, DB- og KK-referater
 
Forældre, der tager ders børn med ud i KK er ansvarlig for, at 
de med deres leg ikke er til fare for sig selv og andre klatrer. 
Det skal bl.a. beskrives i den informations pjece som Rikke, 
Majbrit, David og Lise skal udarbejde til nye medlemmer. 
Desuden er det vigtigt at forældre opdrager deres børn 
til,hvordan man opfører sig på væggen. Sikkerhed og plads 
til børn og juniorer må kunne gå hånd i hånd. Børnene skal 
behandles som andre klatrerer – de skal ovrholde ”klatre-
etikken”. Der skal skelnes mellem de børn, der klatrer og de 
som ikke gør. Må børnene tegne på væggen?
 
Michaela vil gerne sættes i kontakt med det udvalg, der blev 
nedsat til forbedring af KK til visions-dagen.
 
Det diskuteres om væggen evt. skal udvide sine åbningstider? 
Lørdag formiddag og søndag aften er pt. optaget af juniork-
latring, familieklatring og begynderklatring. I den forbindelse 
spørges om, hvorvidt der kan afsættes tid til elitetræning 
– Søren opfordres til at skrive til bestyrelsen.
 
Vagternes pligter og kvalifi kationer gennemgås kort. 
Man bliver vagt ved at søge hos Thomas Bennekov eller Esben 
Seir. 
 
Vagterne opfordres til at skrive det på vagtplanen – hænger 
ved vagtdisken, og 
på KK-debatten, hvis de åbner uden for normal åbningstid.
 
Bestyrelsen takker for god ro og orden – mødet afsluttes og 
alle går hjem og får varmen.

Generalforsamling i Københavns Klatreklub 25.01.05
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Dato Kursus Kursusleder/ansvarlig Beskrivelse Forudsætninger Pris

5.-9. maj Randonnéekur-
sus og -træf i 
Lyngsalperne

Allan Christensen 
Jakob Lapp

Randonnéekurset omhandler 
laviner, sikre vejvalg og færdsel på 
ski/snowboard i alpine terræner, 
op som ned. Kurset varer 3 dage, 
de øvrige dage kan bruges på egen 
hånd.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 timers 
førstehjælpskursus. Kurset 
forudsætter desuden gode 
skifærdigheder og meget god 
fysisk form.

Træf koster 
2700 kr. 
Kurset 
koster kr. 
1000 oveni.

Pinsen 14.-
16. maj

Kursus i fl er-
reblængders 
klatring og træf 
i Nissedal

Jakob Lapp Kurset indeholder en introduk-
tion til klatring af ruter med fl ere 
reblængder herunder undervisning i 
effektive abseilmetoder.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 timers 
førstehjælpskursus.

2000 henh. 
1300 kr.

28.-29. maj Klippeklatrekur-
sus på Kullen

Sten Nørkjær Se tidligere Ingen 950 kr.

Uge 28 Alpinkursus 
ved La Berarde, 
Frankrig

Søren Svinth På kurset gennemgås de vigtigste 
aspekter af færdsel i alpint terræn, 
gletschervandring og orientering, 
spalteredning, parallelklatring, 
lettere topbestigning, tids- og udsty-
rsdisponering, bivuakering m.m.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 timers 
førstehjælpskursus. Meget god 
fysisk form.

3300 kr.

3.-4. sept. Videregående 
klatrekursus i 
Göteborg

Klatrekursus med fokus på mere 
avanceret klatreteknik såsom jams 
og lay-back. Samtidig en introduk-
tion til Göteborg.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 timers 
førstehjælpskursus.

700 kr.

17.-18. 
sept.

Klippeklatrekur-
sus på Kullen

Henrik Ditlevsen Kurset indeholder en 
grundlæggende introduktion til 
klippeklatring. Der lægges størst 
vægt på sikkerheden ved klatring, 
placering af sikringer, etablering af 
standplads samt rebarbejde. Det 
er målet, at deltagerne efter kurset 
selvstændigt skal kunne klatre lette 
ruter med størst mulig sikkerhed.

Ingen 950 kr.

24.-25. 
sept.

Instruktørtræn-
ing

Lars Koch Træningsweekenden foregår som en 
workshop, hvor instruktøraspiranter 
i samråd med instruktøren udvælger 
træningsemner. Til slut er der mu-
lighed for individuel evaluering med 
henblik på forberedelse til eksamen.

Se Norm for Autoriseret Klip-
peklatre-instuktør.

400 kr.

1.-2. 
oktober

Klippeklatrekur-
sus på Kullen

Henrik Ditlevsen Se tidligere Ingen 950 kr.

Efterår Boulderkursus KK Introduktion til bouldering udendørs Interesse 150 kr.

24. oktober Spørgetime til 
skriftlig eksa-
men

UU Dette er muligheden for at få styr på 
de sidste spørgsmål inden teoretisk 
eksamen.

Tilmeldt eksamen til Autoriseret 
Klippeklatre-instruktør

Gratis

25. oktober Eksamen til 
Autoriseret 
Klippekla-
treinstruktør: 
Skriftlig

UU Skriftlig eksamen i forbindelse med 
uddannelsen til Autoriseret Klip-
peklatreinstruktør

Se Norm for Autoriseret Klip-
peklatre-instruktør

900 kr. 
Samlet

5.-6. nov. Eksamen til 
Autoriseret 
Klippekla-
treinstruktør: 
Praktisk

UU Praktisk eksamen i forbindelse med 
uddannelsen til Autoriseret Klip-
peklatreinstruktør

Se Norm for Autoriseret Klip-
peklatre-instruktør

900 kr. 
Samlet

7. + 9. + 
14. nov.

12 timers første-
hjælpskursus

Røde Kors/ kur-
sussekretær (begynder 
kl. 18)

Kurset henvender sig til dig som 
føler, at du kan have gavn af at 
kunne basal livreddende førstehjælp 
– herunder kunstigt åndedræt og 
hjertemassage.

Ingen 495 kr.

16. nov. Repetitionskur-
sus i førstehjælp

Røde Kors/ kur-
sussekretær (begynder 
kl. 18)

Repetitionskursus er for dig, som 
tidligere har været på førstehjælp-
skursus. 

12 timers førstehjælpskursus 150 kr.

Vinter Dry tooling UU 200 kr.

Kursuskalender 2005

Ændringer
Dette er en foreløbig kursuskalender til brug for 
planlægning og overblik.
De endelige datoer og priser vil fremgå på Dansk 
Bjergklubs hjemmeside. Tilmelding foretages ifølge 
annonceringen på nettet.

Yderligere oplysninger
På Dansk Bjergklubs hjemmeside (www.danskbjerg-
klub.dk) fi nder du detaljerede kursusbeskrivelser af 
fl ertallet af klubbens kurser, herunder hvilke krav, 
der stilles for deltagelse.

Generelle krav
Deltagelse på Dansk Bjergklubs kurser kræver 
medlemskab af Dansk Bjergklub. Henvendelse 
vedrørende medlemskab til Henrik Ljunggreen (tlf.: 
44 66 43 62)

Tilmelding
Al tilmelding sker via hjemmesidens bookingsystem 
eller ved henvendelse til kursus@danskbjergklub.dk 
Herefter sendes bekræftelse på tilmelding. Tilmeld-
ing er bindende, når booking og betaling er regis-
tret. 

For at kunne deltage skal kursisten opfylde de 
fastsatte krav for deltagelse. Oplysninger om 
kvalifi kationer skal sendes til kursuslederen via 
kursus@danskbjergklub.dk 
Kursusprisen trækkes ikke umiddelbart efter 
tilmelding på kursistens konto, men indtil det sker, 
er beløbet at betragte som depositum.

Tilmelding kan kun foregå i den fastsatte periode, 
dvs. efter annoncering i bladet/på nettet. Dette sker 
for også at tilgodese nye medlemmer af klubben. 
Tilmeldingerne modtaget uden for tilmeldingsperi-
oden vil ikke blive behandlet.

Afmelding
Afmelding kan kun ske senest:
• 2 uger før afholdelse af dag/weekendkurser
• 3 uger før afholdelse af længerevarende kurser
Ved senere afmelding mister man 100% af den ind-
betalte kursusafgift. 
Overtages den afmeldte plads af en anden person 
på venteliste tilbagebetales kursuspris til oprindelig 
tilmeldt.

Afmelding til eksamen følger beskrivelsen i Norm 
for Autoriseret Klippeklatreinstruktør.

Venteliste
Medlemmer, som ikke kommer med på kurser, har 
mulighed for at søge autoriserede instruktører på 
hjemmesidens instruktørforum.

Udstyr
Til alle kurser medbringer kursister eget udstyr. 
Dansk Bjergklub kan i særlige tilfælde være behjæl-
pelig med udlejning af udstyr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Uddannelseskoordinator i Uddannelsesudvalget 
under Dansk Bjergklub
Allan Christensen
Helligkorsvej 23 B, st.tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 75 86
E-post: ac@vuc-roskilde.dk

UU: Uddannelsesudvalget.

Dansk Bjergklubs Kursuskalender for 2005

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Husk at opfylde forudsætningerne for 
deltagelse! Alle instruktører bedes markere kursusdatoer i deres kalender 
- så kommer en henvendelse fra kursuslederen aldrig overraskende!
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Forbeholdt postvæsnet

Petzl Hirundo
Konkurrence- og sportsklatresele 
med lav vægt og super pasform.
314 g.
Vejl. udsalgspris Kr. 719,00

Petzl Reverso
Sikringsbremse og abseilbremse i et.
81 g. 
Vejl. udsalgspris Kr. 189,00

Petzl Tandem Speed
Som tandem men ekstrem hurtig, med 
kuglelejer.
270 g. 
Vejl. udsalgspris Kr. 499,00

Petzl Myo 3
Pandelampe med xenon-halogen og 
3 lysdioder. Også med 5 eller 8 dioder. 
137 g. 
Vejl. udsalgspris fra Kr. 569,00

www.scanlico.dk
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