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Der har for nyligt været afholdt generalforsamlinger, se beretning, regnskab, 
budget og referat andetsteds i bladet. Der var en god og konstruktiv stemn-
ing både på KK og DB generalforsamlinger, og denne kreativitet bruges 
aktuelt til bestyrelsesarbejde om at skaffe nye og bedre lokaler i København. 
Gerne i form af nybygning af et klatrecenter, enten som en selvstændig 
enhed eller som en selvstændig del af et større idræts kompleks, beliggende 
centralt i byen.
Der blev på DB’s generalforsamling vedtaget et rygeforbud i alle vore in-
dendørs lokaler. Ligeledes ændredes vores engelske navn til Danish Alpine 
Club, og endelig blev det vedtaget at arbejde videre mod en hytte på op til 
100 m2 på vores grund ved Kullen, og hytteudvalget fik bemyndigelse til at 
søge Höganäs Kommune om dispensation hertil. I den forbindelse er der 
brug for frisk arbejdskraft i dette udvalg, og interesserede bedes melde sig til 
bestyrelsen.
Der har i efteråret været en del uenighed med Dansk Klatreforbund som det 
fremgår af beretningen. Vi håber dette er et overstået kapitel, ikke mindst set 
i lyset af de udskiftninger der har været i forbundsbestyrelsen, og vi ser frem 
til et mere konstruktivt samarbejde med det nye formandskab af Forbundet.

Henrik Jessen Hansen.
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Hot Flashes

Kristoffer Szilas

Pink Panther, M9+
Jeg var ellers begyndt at tro at der ikke blev nogen vinter dette 
år og at alle de sidste månders mixklatre-træning havde været 
forgæves, men på en tur til Kandersteg i Schweiz fandt jeg 
endelig den rute jeg har ventet på så længe: Pink Panther.
Det er beskrevet som en af de bedste mixruter i Schweiz og er 
i verdensklasse. Trods de høje temperaturer var der nok is på 
den til at den kunne klatres.
Ruten starter på meget tynd is og klatrer derefter et 10 meter 
overhæng og derfra en frithængende istap. Den overhæn-
gende del af ruten er ret teknisk og fysisk krævende, især uden 
hælsporer, og istappen skal klatres meget varsomt, hvilket er 
svært, når man er helt sanseløst pumpet i underarmene, inden 
man når til den. Det gik dog uden at slå alt for meget is ned. 
Ruten er uden sammenligning den bedste linie jeg har klatret 
og desuden langt den hårdeste! 
Der er netop blevet lavet en lille film om projektet. Den kan 
ses her: http://bivuak.dk/szilas/video/pinkpant.mov

First Ascent af Bloody Lip, M7
Vi gik den lange vej i sne til knæene og fandt ruten plastret 
til i sne. Det kunne ikke blive bedre! Starten er let, men så 
kommer der to ”steinpulls” i træk, hvor man falder af hvis ikke 
man holder presset udad. Så et par gode hooks og derefter 
følger cruxet: Fødderne op på de dårlige trin, drop højre knæ 
og et langt træk med højre økse. Udtopningen er ret delikat 
og kræver at man bruger et 2 cm tyk og langt stykke mos til at 
mantle ud. Det var en fed fornemmelse at klippe ind i topank-
eret og vide at det var første gang denne rute var gået.
Jeg blev nu hovmodig og tænkte at jeg lige ville føre den igen, 
mens jeg huskede alle bevægelserne og så få taget nogle fotos 
af ruten. Det gik faktisk også helt fint forbi cruxet, men da jeg 
kom til udtopningen hev jeg lidt for hårdt ud i mosplaceringen 
og fløj af. 
Jeg fik et okay styrt, men rebet havde åbenbart kørt lige på 
kanten af overhænget, hvilket flåede strømpen op og blottede 
2 meter af kernen. Desuden blev den karabin, som holdt 
styrtet i den øverste piton bøjet næsten 1 cm! Det var dog et 
ganske fint styrt, og selvom karabinen skulle være knækket 
havde en perfekt kile, 1½ meter derunder, fanget mig. 
Never mind, ruten var lavet, så vi startede den lange travetur 
tilbage gennem sneen.
Kristoffer.

Subiendo El Arco Iris, 10 pitches.
Ruten er superflot, og byder på 1100 fods fin klatring 
langs et 200 meter højt vandfald. Første dag løber vi 
seks pitches og sætter ledgen op under rutens crux 
pitch (8a). Klatringen er fed, men on-sight forsøget 
bliver allerede stoppet på rutens tredje pitch, der er 
graderet 7b. Jacob bliver sandbagget for hårdt og 
brummer op til mange mange gange, at den fan-
deme ikke er 7b til Christian, der vidst bare synes, 
han er lidt pivet. Jacob dock’er den til toppen, og vi 
onsight’er resten af pitchene til 8a’eren. Senere læser 
vi til vores lettelse at Stefan Glowazs havde opgra-
deret 7b’eren til hård 7c+, mens hans makker kaldte 

Wied & Stærk i Mexico

den 8a. Intet under den trak tænder! Vi rammer top-
pen klokken to efter at have docket to pitches (7b? og 
8a), onsigtet en 7a+ og en 7a samt en håndfuld 6c’ere 
og snydt os forbi en enkelt 6c+, hvor der manglede 
et nøglegreb. Fedt! (Dette var rutens eneste egentlig 
dårlige pitch, der var meget løst. Christian måtte 
klippe sig forbi et helt bart stykker, og vi så senere på 
et billede, hvordan der plejede at sidder et nøglegreb, 
der nu var brækket af. Resten af pitch’ene var stellar 
klatring!). 

Christian & Jacob

Foto: CHristian Wied



Hong Kong
Tekst: Ho Kei Au
Billeder: Imke Christine Töllner & Ho Kei Au
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en skrædder og have taget mål til jakkesæt. Det blev 
en meget hyppigt tilbagevendende begivenhed over 
resten af ferien, da det vist blev til i alt otte besøg 
hos skrædderen. Hong Kong er et shopping-mekka, 
og selvom det ikke var en decideret konkurrence, så 
vandt Ho Kei vist i mængder af indkøbt tøj og andre 
ting. Godt at man efter en lang shoppedag kunne få 
løsnet musklerne op med en god gang (og rimelig 
smertefuld) fodmassage.

Den mere traditionelle kulturoplevelse med templer 
og fine kinesiske haver er også at finde i Hong Kong. 
Vi var bestemt mest begejstret for The Shatin Ten 
Thousand Buddha’s Monestary. Navnet var en kom-
plet underdrivelse, idet de første ti tusind buddhaer 
allerede sad oppe i templet - men for at nå dertil, 
skulle man op ad en lang trappe (som virkede som 
mindst ti tusind skridt) op ad bjerget, hvor store gul-
dfarvede buddhaer i naturlig størrelse sad på begge 
sider. Et virkelig unikt sted, hvor kameraet ikke var til 
at holde i ro.

Men dette er jo et blad for bjergklubben, så vi bør 
jo skrive lidt om klatringen. Og dog… I ved jo alle, 
hvordan det er: der findes simpelthen ikke noget 
bedre end klatring i solskin på et smukt sted. I Hong 
Kong blev klatreoplevelserne så yderligere forbedret 
af de mange søde og imødekommende klatrere vi 
mødte. Alle deler for eksempel topreb eller hiver 
deres topreb ned, når andre gerne vil føre ruten, stem-
ningen er meget afslappet og positiv, og det er virkelig 
nemt at falde i snak med de andre klatrere (især for 
ham der taler kinesisk - men de lokale gør også hvad 
de kan for at tale engelsk). 

På vej til Tung Lung Island blev vi allerede i havnen 
standset af en ung fyr, Bon, der ville hjælpe os med 
at finde den rette båd og vejen til klipperne. Sejlturen 
var hyggelig - om end man lige skal huske en trøje 
eller fem (Imke) - og det var rimelig let at finde vej, 
da  stien på øen er meget velpræpareret, og kun 
det sidste stykke ned til selve klippen kræver lidt 
scrambling eller små-klatring. Der er en campingplads 
stort set lige over klippen - og man kunne med fordel 
medbringe telt og blive et par dage. Technical Wall, 
som vi havde fået anbefalet, ligger lige ud til vandet, 
og bølgerne slår ind fra alle sider med deraf følgende 
skumsprøjt og larm. En underlig oplevelse, at sikrings-
manden skal stå ca. 8 meter fra klippen for at undgå 
våde fødder, eller det der er værre. Der er ikke megen 

Forundringen vil ingen ende tage, når man fortæller 
om en klatreferie i Hong Kong. Alle, der hører om en 
tur til Hong Kong, forestiller sig en ren byferie uden 
naturoplevelser - og skulle man klatre i Hong Kong, 
så kunne det vel kun blive til buildering! 

Men hvad mange (inklusive denne artikels ene forfat-
ter) ikke vidste er, at Hong Kong er en by, der byder 
på fantastisk meget og storslået natur, og ikke mindst 
masser af rigtig god klippe. Ho Kei havde opdaget det 
under et tidligere besøg hos sin farmor i Hong Kong, 
mens Imke først skulle lære det på en 18 dages tur til 
Hong Kong over jul og nytår 2006. Efter denne tur 
synes vi, at bjergklubbens medlemmer skulle have en 
lille introduktion til og nogle billeder fra Hong Kong.

Det hele startede med en sms: ”Jeg har lige set 
billeder fra Hong Kong - dejlig fast klippe ved vandet 
og store bygninger” - det var vist engang i foråret 
2006. Mens Imke var på sommerferie i Utah, kom 
den næste sms: ”Jeg kan få billetter til 5.000 kr. over 
julen til Hong Kong - er du frisk?”. Så var den sag jo 
afgjort - man kan jo ikke sige nej til en ny ferie, mens 
man nyder friheden.

Vi drog af sted fra rusk og regn midt i december 
2006. Med Lufthansa og en heldig opgradering til 
business var det en behagelig rejse (læs: Imke sov 
hele vejen og Ho Kei kedede sig bravt). Allerede 
ved ankomsten skinnede solen fra en skyfri himmel, 
og vi fik hurtigt smidt vintertøjet. Selv med Ho Kei, 
som næsten indfødt guide, var det lidt svært at finde 
frem til den helt rigtige af de mange tusinde meget 
ens boligblokke. Men det lykkedes at finde den helt 
rigtige, indeholdende Ho Keis farmors lejlighed, hvor 
vi skulle bo de næste 18 dage. 

Her startede den kulturelle del af oplevelsen så: Ho 
Keis farmor taler desværre kun kinesisk! Men med 
tiden blev det lettere at kommunikere - også uden et 
sprog som fællesnævner. Der var i hvert fald ingen 
tvivl om, hvad farmor mente, når hun endnu engang 
så os på vej ud af lejligheden med to rygsække fyldt 
med reb, slynger, hjelme og sko. Hun delte bestemt 
ikke vores fascination af den vertikale verden!

En anden vigtig bestanddel af ferien var at opleve 
storbyen. Som de to jakkesæts-nørder vi er til 
hverdag, måtte vi selvfølgelig allerede første dag til 



FAKTA
Årstid:
Bedst fra oktober til maj, hvor temperaturen er behagelig og sigtbarheden bedre
(vi havde 18-27 grader i december måneder).
Guide: 
www.hongkongclimbing.com udarbejdet af Stuart, som man typisk vil løbe ind i ved klipperne, 
når man klatrer et par dage i Hong Kong. 
Muligheder: Sport, trad (også flerreblængder både sport og trad) og bouldering.
Graderinger: alt fra 3+ til 8b.
Vores favoritområder: 
Beacon Hill - meget let tilgang (især med en klatremakker, der taler kinesisk, (som kan guide taxaen), 
god fast klippe, både slab og overhæng, en enkelt længere rute og skønne udsigte fra frokost klippen. 
Tung Lung Island (Technical Wall) - super god klippe, fantastisk smuk beliggenhed(man
skal nu lige passe på, at sikringsmanden ikke lige bliver skyllet væk), velboltet, alle graderinger (dog
forsvandt starten på de letteste ruter i bølgerne, da vi var der) og så kan man næsten være sikker på at
møde søde og imødekommende lokal-klatrere.
Hviledage: 
Her kan man så leve op til alles forventninger, ved at gå rundt imellem de ufattelig mange 
og høje bygninger, beundre kinesiske templer, se titusindvis af buddhaer, shoppe til man falder om,
få lidt massage og i det hele taget udnytte alt, som denne storby har at byde på. Man bør også tage sig tid
til at vandre en tur, som fx op til Lion Rock (kan kombineres med klatring), Lama Island (kan kombineres
med bouldering) eller Lantau Island forbi verdens største Buddha.

tid til at tænke sig om, når bølgen trækker sig tilbage, 
skal klatreren løbe frem, og så er det bare op ad 
klippen. Men når klippen er god og fast, og boltene 
sidder, som de skal, så er det jo lidt lettere (for slet 
ikke at tale om Imke, der skamløst benyttede sig af 
Ho Keis topreb). Vi mødtes efterfølgende med Bon og 
hans kæreste til en tour-de-klatreforretninger samt en 
indisk middag - også her var lokalkundskaben meget 
værdsat. 
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Første januar på Lion 
Rock mødte vi Javier, 
fra Spanien, og hans 
kæreste Lisa. Et under-
ligt møde… Javier var 
tydeligvis en meget 
dygtig klatrer, men kla-
trede langt under evne. 
Det viste sig, at Lisa 
sikrede for første gang, 
så Javier valgte at være 
lidt forsigtig og hellere 
hænge i en slynge end 
i rebet. Tilgangen til 
Lion Rock er ca. 45 
minutter, men igen på 
velpræparerede stier. 
En rigtig hyggelig tur, 
hvor man møder mange 
lokale på vandretur. 
Ved Lion Rock finder 
man de lange ruter, som 
samtidig giver en helt 
fantastisk udsigt over 
byen. Men vores reb 
var desværre lidt for 
kort (ja, hvem har dog 
et reb på 46 meter???), 
så vi holdt os til enkelte 
reblængder, så vi var 
sikre på også at kunne 
komme ned igen. 

Næste dag tog vi dem 
med på Beacon Hill, 
hvor vi allerede havde 
været et par gange før. 
Tilgangen er så let, at 
man faktisk godt kan 

tage derop bare for at klatre et par ruter! På Beacon 
Hill kunne Javier med Ho Kei som sikringsmand 
klatre lidt mere efter evne og også Lisa fik mulighed 
for at stifte bekendtskab med klippeklatringen, på en 
god og sikker måde. Mødet med Javier og Lisa blev 
indledningen til vores næste tur: i påsken tager vi til 
Madrid, hvor vi skal bo hos Javier, som vil vise os alle 
klatresteder i området! 

�

Javier fra Spanien på “Angels Wing” 6b+ på Beacon Hill.

Tung Lung Island, Technical Wall, 6c+ til 8b.



Udsigt over Hong Kong Island fra The Peak.

Shatin Ten Thousand Buddhas Monastary

Lantau Island

Lion Rock
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Carsten på snefeltet op til Point Five Gully.

Probably the most famous ice gully in Scotland, 
perhaps in the world – that’s Point Five. Sådan starter 
beskrivelsen af ruten i bogen Cold Climbs som 
Carsten P. Jensen og jeg har lånt i klubbens bibliotek. 
Da Anders Strange samtidigt anbefaler ruten varmt, 
og vi i en anden guidebog læser at ruten nærmest 
definerer skotsk 5. grads isklatring, så er sagen klar 
– den må vi klatre!

Midt i februar satte vi os så i flyveren til Glasgow, 
og i vanlig stil begyndte vi først for alvor at læse i 
guidebøgerne på vejen derover på jagt efter en lettere 
rute med kort tilgang, som vi kunne varme op på. 
Det blev dog til en jagt efter Utopia, da det hurtigt 
viste sig, at stort set alle ruter i Skotland er karakter-
iseret ved meget lange tilgange, hvor man oftest skal 
tilbagelægge 1000 højdemeter for at komme langt 
nok op i højden til at der er “god” is. Vi opgiver 
derfor hurtigt planen om en let opvarmningsrute og 
diskuterer alternativerne, mens vi kører de to timer i 
bil fra lufthavnen til Fort William – byen ved foden af 
det højeste bjerg i Storbritannien Ben Nevis (1344 m), 
hvor man finder de fleste vinterruter. Vi ankommer 
til hotellet omkring midnat, men heldigvis er baren 
stadig åben, så vi diskuterer videre over en pint. Og 
her kommer hjælpen så fra en uventet side, idet bar-
tenderen foreslår at vi starter med at isklatre i The Ice 
Factor, der har verdens største indendørs isklatrevæg! 
Da vi ikke kan komme på andre ruter med 1 minuts 
tilgang står sagen klar – næste dag kører vi derfor den 
halve time til væggen, der viser sig at byde på langt 
mere interessant klatring end vi havde forestillet os. 
Isen er en sjov blanding af is og sne, og der er ruter 
i alle sværhedsgrader inkl. konkurrence ruter fra de 

seneste UK mesterskaber. Det var 
således særdeles underholdende og 
perfekt opvarmning til ruten, vi var 
kommet efter. Samtidigt får vi en 
del værdifuld beta fra instruktørerne 
i centret. Ugen før vores ankomst 
havde der været varmt, hvilket var 
gået hårdt ud over de nedre dele 
af de længste ruter (herunder Point 
Five Gully, der er en af de længste 
på godt 300 m). De siger, at Point 
Five derfor er meget tynd i bunden, 
hvilket ikke er det, vi havde håbet 
på at høre – især ikke fra skotter, 
der jo er verdensberømt for at klatre 
tynd is. Når de siger isen er tynd, 
må den jo være næsten ikke-eksis-
terende, tænker vi. De anbefaler de-
rimod nogle andre ruter, som starter 
højere oppe, og dermed både er 
kortere og med endnu længere 
tilgang. Dårlig kombination ! Vi er 
ikke kommet til Skotland for at lave 
en tilgang på 1200 højdemeter for at 
klatre 150 højdemeter is!

Om aftenen pakker vi vores fem 
korte 10 cm stubbie skruer, nogle 
standard 17 cm skruer og lidt blan-
det klippeudstyr (et halvt sæt kiler, 
4 hexe, 2 friends og 4-5 slagbolte). 
Ruten ser rimelig straightforward ud 
på de billeder, vi har set, og vi bliver 
derfor enige om kun at medbringe 

Point Five Gully 
– verdens bedste vinterrute ?!

Tekst: Hans Bräuner-Osborne
Billeder: Carsten P. Jensen og Hans Bräuner-Osborne
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Carsten klatrer 3. reblængde, 

her kan man virkelig fornemme 
at man er i en gully.

Hans har netop klatret andet crux – en tynd fritstående pillar.

ét 70 m halvreb og 75 m 5 mm statisk line. Sidst-
nævnte er til at trække rebet ned med, hvis vi mod 
forventning skulle abseile. Normalt topper man ud og 
går ned på den anden side af bjerget. En kontroversiel 
løsning, som jo har været debatteret en del på klub-
bens forum – nu skulle vi prøve det i praksis!

Næsten morgen står vi på parkeringspladsen ved 
tilgangen kl. 7.00, og der er allerede en del biler! Sel-
vom det er midt på ugen er Ben Nevis alligevel meget 
besøgt. Vi begynder den lange travetur op mod C.I.S. 
hytten, som vi når knap to timer senere. Det meste af 
vejen er der en god sti, og efterhånden kan vi se alle 
ruterne på det berømte nordøst face. Ved hytten får 
vi hjælp af et par skotter til at pejle et par gullies og 
grater ud, så vi kan orientere os med sikkerhed, og 
herfra hytten ser Point Five faktisk fin ud – der er da 
is/sne hele vejen op! Der er masser af reblag på vej 
op ad bjerget – vi skulle vist være startet lidt tidligere, 
tænker vi, mens vi sætter i gang op mod Point Five. 
Der er også mange andre ruter i den retning, og vi 
ser til vores lettelse, at de fleste fortsætter op mod de 
højere liggende rute. Faktisk ender der med kun at 
være ét reblag foran os, hvilket er noget af et særsyn 
på Point Five, da den ofte vil have reblag fra start til 
slut af de otte reblængder. De fleste har åbenbart 
valgt det sikre og går mod ruterne, der stadig har tyk 
is højt på Ben Nevis.

Tilgangen fra hytten tager ca. en time – først på løse 
klippeblokke og så på et snefelt med stigende hældn-
ing (slutter vel omkring de 30-40 grader). Reblaget 
foran os er halvt oppe ad første reblængde, da vi 
når standpladsen ved bunden af ruten. Det er et par 
lokale fyre, der er foran os. Ham der sikrer har forsøgt 
sig fire gange tidligere på Point Five, men valgte en 
anden rute de første tre gange pga. kø! Fjerde gang 
vendte han om halvvejs oppe pga. en træt kæreste. 
Han er således meget imponeret over, at vi har kastet 
os over Point Five som vores første rute på The Ben! 
Well, i vores optik gælder det jo om at lave denne 
tilgang så få gange i livet som muligt!

Skotten, der fører første reblængde, har ikke klatret 
femte grad i flere år, og det går laaaaangsomt..... 
Den første reblængde er endda den letteste på ruten 
(et bredt slab på ca. 70° med forholdsvis tyk is), så 
Carsten og jeg kigger lidt misfornøjet på hinanden. 
Heldigvis klatrer andenmanden sikkert og hurtigt, 
så det hjælper en del på optimismen, da han når 

standpladsen, og vi kan komme i gang. Carsten fører 
første reblængde hurtigt, men det får han ikke meget 
ud af, da der kun er plads til én på standpladsen. Han 
må altså pænt vente ved en skrue, mens den gode 
skotte klatrer første crux på ruten – et tynd, smalt og 
fritstående gardin. Lidt senere er det mig, der fører 

dette crux på anden reblængde, og det er enormt 
underholdende klatring. Gardinet er kun et par meter 
høj, så jeg er ikke så nervøs for at den skal knække. 
Samtidigt er the gully begyndt at tage sin form, så 
jeg kan stemme ud på et tyndt lag is på højre side 
og få god balance. Reblængden er forholdsvis kort, 
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Vi er nu nået frem til det tekniske crux på ruten: The 
Rogue Pitch, som Carsten kaster sig over. Selve cruxet 
er nemmest i højre side i starten, indtil den side 
bliver overhængende, hvorefter der skal traverseres til 
venstre. Da han kommer til traversen, kan jeg se, at 
Carsten kæmper med sig selv – det er første gang, han 
fører femte grad, siden han brækkede en ankel ved et 
førstemandsstyrt på isruten Borgeaux Left i Canada i 
2004. Jeg kommer med et par opmuntrende tilråb, og 
til min store glæde ser jeg ham fortsætte opad med 
en selvsikkerhed, jeg ikke har set på is længe. Også 
denne reblængde er enormt underholdende teknisk 
isklatring, og samtidigt er isen endelig blevet tykkere.

Efter The Rogue Pitch skifter ruten karakter, idet 
hældningen aftager og fortrinsvis bliver til snefelter 
afbrudt af enkelte isfelter, hvori man kan sikre. Sneen 
er fantastisk, idet den er meget tæt pakket, og de 
fleste økseplaceringer føles således meget sikre. Vi får 
endelig gælde af vores 70 meter reb, idet vi reducerer 
de sidste fire reblængder til tre, og inden vi ved af det, 
står vi foran det sidste crux på ruten – den overhæn-
gende cornice ved toppen, hvor jeg dog heldigvis 
spotter en svaghed, hvor sneen “kun” er lodret. Da 
jeg når den, er det et godt stykke tid siden, jeg har 
haft mulighed for at sætte en skrue, og jeg bander lidt 
over vores fravalg af et snespyd, da jeg nærmer mig 
det lodrette stykke. Det er sgu lidt vildt at klatre lodret 
sne, men heldigvis er den kompakt, og placeringerne 
virker således forholdsvis sikre. Jeg fokuserer på at 
fordele vægten på alle fire økse- og crampon-placer-
inger og ikke trække/løfte for hårdt i nogen af dem. 
Det er en fed følelse at hamre økserne i det vandrette 
topplateau, og så trække hovedet op over kanten. 
Vinden rammer mig med et slag i ansigtet, og jeg 
mødes af den mest utrolige solnedgang bag nødhyt-

ten og top-mærket. Jeg topper ud og laver hurtigt et 
sneanker med mine økser, hvorefter Carsten klatrer 
det sidste stykke. 

Top-plateauet er berygtet for at være svært at navigere 
på, da der er kanter, man kan falde ud over i alle 
retning undtaget mod vest. Vi får hurtigt pakket sam-
men, så vi kan komme så langt ned som muligt, inden 
det bliver helt mørkt. Mens vi roder rundt ved top-
mærket for lige at tage det obligatoriske top-billede, 
får vi nærmest et chok da en enlig klatrer dukker op 
af mørket. Han har soloet en anden 5. grads rute og 
spørger, om han må følges med os ned. Det har vi 
selvfølgelig intet imod – især ikke da det viser sig, at 
han kender en smutvej tilbage til bilen, hvilket vel 
sparer os for en times nedstigning!

14 timer efter vi satte i gang står vi tilbage ved bilen. 
Det har været en fantastisk dag og en fantastisk rute 
med en fantastisk lang tilgang og nedstigning! Næste 
dag tager vi derfor en velfortjent hviledag på Oban 
destilleriet, før vi atter vender næsen hjem mod Dan-
mark med trætte ben og smil på læben.

Carsten fører det tekniske crux – The Rogue Pitch

Hans på standpladsen efter 5. reblængde.

Carsten på standpladsen efter 6. reblængde. For oven ses det 
sidste crux – en overhængende cornice som dog heldigvis 
havde en svaghed der ”kun” var lodret.

Solnedgang på toppen af Ben Nevis med 

topshelter (tv) og topmærke (th).

så Carsten tilbyder mig også 
at føre tredje reblængde, der 
overraskende viser sig at være 
rutens mentale crux. Allerede på 
anden reblængde var ruten tynd 
og svært sikret (læs – test ikke 
dine stubbies!), men det viser 
sig at være vand i forhold til den 
næste reblængde, der starter 
med en fritstående søjle, der 
er så tynd, at jeg uden prob-
lemer kan nå hele vejen rundt 
med armene med en slynge til 
at sikre bunden. Også her er 
underholdningsværdien stor, 
idet jeg igen kan stemme ud på 
tynd rimis på klippen. Bagefter 
går ruten op gennem den small-
este del af the gully. Ruten er 
heldigvis ikke lodret hér, men til 
gengæld er den umulig at sikre. 
“Isen” består af sne dækket af et 
tynd lag is, som jeg nærmest kan 
presse skruerne igennem. Flere 
gang misledes jeg til at tro, at jeg 
er kommet til et godt stykke is, 
men hver gang bliver jeg skuffet. 
Jeg lader et par gange stubbierne 
sidde, men jeg er 100% klar 
over, at de ikke vil kunne holde 
et styrt, så jeg fokuserer på at 
lave sikre økse- og crampon 
placeringer hver gang og ingen 
fejl! Klippen på begge sider er 
så solid, at der ikke kan placeres 
noget i den, men halvvejs oppe 
ad reblængden får jeg øje på et 
klippeudhæng, som har et rids, 
der ligner en perfekt kileplacer-
ing! Jeg klatrer op til ridset, som 
jeg skal læne mig bagud i den 
ene økse for at nå. Jeg kan ikke 
se ridset, men idet kilen glider 
ned i det, giver det en følelse af 
perfekthed. Jeg klatrer således 
videre i troen på at den kile, 
som den eneste sikring på de 
40-50 m, vil kunne holde et 
styrt. 



Tekst og foto: Sørn Bendixen

Et helligt eventyr
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På vej mod Ausangate.

Vi kunne dårligt trække vejret for alt det fine sand, 
der konstant blæste ind i hovederne på os. Bilen 
slingrede, som kørte vi rundt i 20 centimeter nyfal-
den sne på små bjergveje. Vi var på vej fra Cusco i 
Peru til en lille støvet bjerglandsby ved navn Tinki. 

En seks timers køretur på en så smadret grusvej, at vi 
straks vidste, at der måtte være et virkeligt eventyr for 
enden af vejen.
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Min kæreste og jeg var taget af sted for at bestige det 6372 meter 
høje bjerg Ausangate i det centrale Peru (Cordillera Vilcanota.)  
Hele vinteren havde vi studeret beretninger, kort, etc. for at finde 
et dejligt sommerprojekt i Sydamerika. Ausangate havde vundet 
konkurrencen. Et meget smukt bjerg i et spændende område. Højt 
uden at være rigtig højt, teknisk middelsvært, (ad +) og så lidt 
besøgt, at der ikke var bar i basecamp.
Vi havde afsat 12 dage til projektet, og nu var vi altså på vej til 
landsbyen Tinki i 3900 meters højde, der var udgangspunktet for 
vores lille ekspedition. 
For ikke at skulle bruge for meget tid på at arrangere logistik 
havde vi hyret et firma i Cusco til at sørge for pakheste, en kok, 
og fordi vi ikke kunne finde nogen brugbare bestigningsbeskriv-
elser, en guide og hans elev, til at vise os vej ud til bjerget.

Høj sol og blå himmel 
Et af de helt store plusser ved bjergene i Peru er vejret. Dansk 
sommer er Peruviansk vinter. Det er koldt, men solen skinner som 
regel, og uden alt for meget vind. Og dagen, hvor vi satte i gang 
var ingen undtagelse. Gik gennem Tinkis støvede gader og lige 
foran an os, to dages trekking væk, rejste Ausangate sig, som en 
hvid kæmpe på dybblå baggrund. 
To dage gennem et råt højslettelandskab, hvor få lokale bønder og 
tusinder af alpacaer nysgerrigt kiggede, når vi kom forbi. På tred-
jedagen ramte vi vores første pas i 4800 meters højde, på vores 
vej om på den modsatte side af bjerget. Det var ufatteligt smukt. 
Bjergsøernes blå-grønne vand var den reneste balsam for sjælen. 
Sent om eftermiddagen nåede vi det, der skulle være vores base-
camp i 4700 meters højde. Vi befandt os tæt på snegrænsen og 
slog teltene op for foden af en gigantisk moræne. Omgivet af de 
smukkeste uberørte snebassiner kunne vi sidde med vores coca-
te, og se solen brænde bjergene røde. De første to dage havde vi 
mødt et par trekking-grupper, der trekkede hele vejen rundt om 
Ausangate, men her var vi helt alene. Ifølge de lokale besøges 
bjerget højst af 2-3 ekspeditioner om året.

Den næste dag, var en af dem der bare skal overstås hurtigst 
muligt. Et slid op gennem en moræne overdækket med store løse 
sten. Men der var ikke andre muligheder. Gletscheren på den 
ene side var vildt opsprækket, og brækkede af i store stykker, og 
klipperne til den anden side genlød af stenfald. Samtidig beg-
yndte højden at tage pusten fra os. Vi befandt os i 5000 meters 
højde, og der skulle virkelig holdes øje med, hvor støvlerne blev 
placeret, og hvad der røg ned af sten. Sidst på dagen fandt vi 
en skærmet sneplet, og i 5200 meters højde kunne vi smække 
snepløkkerne i. I det øjeblik solen var væk, var det som en dyb-
fryser, med temperaturer ned omkring -20 grader. Vi blev vækket 
næste morgen af de store hule drøn det gav, når store stykker is 
gik løs af gletscheren få meter væk. Hurtigt fik vi pakket sammen, 
spændt cramponer på og var videre. Vi kunne ikke længere se 

Isvæggen på Ausangate.

To klatrere på vej ned af isvæggen efter 
at have været på toppen.



På toppen af Campa med 
Ausangate i baggrunden.
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toppen af Ausangate, men med en stålsat vilje gik vi 
op mod en flere hundrede meter isvæg, der nogle 
steder bevægede sig op mod 90 grader. Det var den, 
vi regnede med ville blive den største udfordring.  
Vi havde ikke hyret en guide for at få hjælp til bes-
tigningen, men når man i 5700 meters højde står og 
stønner, samtidig med at han grinende spørger (han 
havde tilbragt hele den sidste måned i over 5000 me-
ters højde), om ham og hans elev ikke lige skal smide 
et fixed rope noget af vejen, mens vi slog telte op, så 
brokker man sig ikke over arbejdsfordelingen.

Fanget i dyb pudder sne
Vi havde en ide om at gå mod toppen klokken et om 
natten, men for en gangs skyld havde vinden rigtig 
godt fat, og det var isnende koldt. En times tid lyttede 
vi til vindens rasen og først klokken 02.30 kunne 
vi hamre isøkserne i den sprøde is. Den var solid, 
og med fixed reb det første stykke gik det hurtigt 
opad. Det var koldt og min kæreste blev suget helt 
tom for energi. Hun måtte vendte om sammen med 
vores guide, mens jeg fortsatte videre sammen med 
Adrian. En 20 år gammel knægt fra Tinki, der var ved 

at uddanne sig til bjergguide. Efter et par timer nåede vi 
toppen af isvæggen, og stod på kanten af et hav, af dyb 
fin puddersne. Vi havde hørt, at andre ekspeditioner 
var blevet stoppet af den dybe sne, og havde medbragt 
snesko. Uden dem, var vi ikke kommet videre. Ind i mel-
lem stod vi i sne til midt på lårene, og to skridt var nok til 
at mine lunger skreg efter luft. Vi kunne ikke se toppen, 
og jeg var ved at miste troen på at nå op. Det var som om 
dette kæmpe hav af sne ingen ende havde. Vi havde sat 
kl. 1 som turn around point, og jeg bevægede mig meget 
langsommere end viseren på mit ur. Men så pludselig slap 
vi fri af den dybe sne. Vi bevægede os op mod topkam-
men, og her var en del af sneen blæst af. Toppen kom til 
syne og gav fornyede kræfter. Til den ene side åbnede 
højsletten sig, og udsynet stoppede ikke før horisonten. 
Til den anden side, et smukt, men ondt hav af sne, og 
foran lå toppen. Helt uberørt og kun 20 minutter væk. 
Det var fantastisk, og klokken 12.33 var det ikke muligt at 
komme højere op. 
Længe efter det igen var blevet mørkt ramte vi basecamp. 
Meget trætte og meget glade. Det var en fantastisk bjer-
goplevelse. Og mens vi slubrede suppe i os sendte radio 
Tinki en lykønskningshilsen ud til den lokale bjergbestiger 
og undertegnede.

Dagen efter brød vi op fra basecamp. Med tunge ben 
slæbte vi os videre – der var endnu tre dages trekking, 
før vi var nået hele vejen rundt om massivet. Lidt over 
middag passerede vi tæt forbi bjerget Campa (5500m). Et 
helligt bjerg for de lokale, og skulle det vise sig, også for 
os. Det fangede straks vores opmærksomhed. Det var til 
at have med at gøre (pd-). Min kæreste ville meget gerne 
have en top med hjem, og jeg havde et projekt, der ikke 
helt var fuldført. Vi slog lejr tæt på bjerget, og brugte 
resten af dagen på at spise og drikke. Kroppen var stadig 
alt andet end i topform, men hvis vi skulle give toppen et 
skud, skulle det være med en meget tidlig start allerede 
den næste morgen. Klokken fire tog vi af sted – de første 
par timer var der ingen sne, og vi gik af sted på en lille 
sti i mørket. Netop som solen begyndte at lysne himlen, 
ramte vi gletscheren, og havde den smukkeste solopgang. 
Klokken 10.00 havde mine trætte ben slæbt mig hele 
vejen til toppen, og med Ausangate i baggrunden kunne 
jeg kaste mig på knæ og fri til min kæreste. Hun sagde ja. 
Jeg fik hende, hun fik sin top, og dagen efter et dejligt bad 
i en varm kilde på vejen tilbage til Tinki. Et helligt eventyr 
vi forhåbentlig aldrig glemmer.  
 

 



24 2�

Dansk førstebestigning af Mt. Merra NØ, Kanchejunga

Tekst og foto: Claus Østergaard

Mt. Merra

En småsløj Thejs Ortmann 
brænder den sidste energi af 
på topdagen.
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Thejs Ortmann og Claus Østergaard var deltagerne 
på en dansk ekspedition til Kanchenjunga regionen 
i oktober 2006. Målet var at bestige det 6335m 
høje Mt. Merra beliggende i Khumbakharna Himal. 
Området, som er meget lidt besøgt, ligger overfor 
Jannus ś berømte nordvæg, og var såvel logistisk samt 
klatrermæssigt en ukendt størrelse.
Det danske hold ankom til Base Camp (4050m) i 
Kambachen d. 14/10 netop som et stabilt højtryk 
lagde sig over området. Den følgende dag gik man 
videre til ABC i Jannu Basecamp (4700m), som 
danner rammen om et af de mere spektakulære 
bjergområder, Himalaya har at 
byde på. Herfra var man i ukendt 
land og skulle forsøge at finde en 
rute til foden af Merra, som ligger 
tilbagetrukket 4-5km fra Jannu. 
”Global Warming” har også fundet 
vejen til Himalaya, og således var 
ruten et løst og stejlt moræne-
mareridt op til lejr 1 i 5500m.
Efter en dags hvilepause og 
rekognoscering, gik man mod 
toppen om morgenen d. 18/10. 
Efter at have arbejdet sig op over 
en mindre gletscher nåede den 
danske gruppe, hurtigt Merra ś 
østvæg i 5800m. Desværre havde 
Thejs Ortmann lidt en del under 
den pressede akklimatisering de 
foregående dage, hvorefter Claus 

Østergaard fortsatte solo mod toppen. Efter fin og 
relativt nem klatring på god sne, ledte en bred colouir 
de sidste 200m op mod topkammen. Efter en del 
rådden is og delikat slabklatring, blev Merrra NØ-top 
i ca. 6200m nået kl. 9 om morgenen. Herfra ledte en 
stejl eksponeret kam det sidste stykke op mod Merra 
central. Imidlertid var lysten til usikret klatring på en 
stejl og rådden snekam ikke til stede, og det danske 
hold ”nøjedes” således med en førstebestigning af 
Merra ś NØ-top inden man vendte snuden mod Base 
Camp igen.       

Udsigt mod 7710m høje Jannu fra Base Camp.

Den imponerende udsigt fra lejr 1 i 5500 m mod 
Jannu´s 3100m barske nordvæg
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Klubtur til Pitztal i Østrig
Uge 30, 21.-28. juli 2007

Efter at have annonceret en række reblederture til 
Saas Grund, Zinal og Randa i Wallis flytter jeg denne 
gang sommerens klubtur til Mittelberg i Pitztal, 
Østrig.
Turmulighederne fra Mittelberg fordeler sig i tre 
grupper. Direkte fra Mittelberg er der muligheder 
for bjergvandring op gennem øverste Pitztal og 
Taschachtal mod henholdsvis Braunschweiger Hütte 
og Taschachhaus samt mod den idyllisk beliggende 
Riffelsee.
For traditionel bjergbestigning, der her i Østrig kun 
sjældent involverer gletscherpassager, kan man fra 
Planggeross, næste by i dalen, stige op mod Kauner-
grat Hütte og Chemnitzer Hütte, hvorfra der især fra 
sidstnævnte er flere gode bestigningsmuligheder af 
blandt andet Hohe Geige, der med 3395m er højeste 
bjerg mellem Pitztal og Ötztal. Fra Chemnitzer Hütte 
udgår også den berømte Mainzer Höhenweg, der 
over fire 3000’ere, som følger bjergkammen frem til 
Braunschweiger Hütte, med et bivuakskur halvvejs på 
toppen af Wassertalkogel.

Klubtur

Endelig er der også masser af højalpine udfordringer. 
Fra Mittelberg fører bjergbanen Pitzexpress op 
til gletscherområdet Mittelbergferner, og selv om 
gletscherne ikke længere er, hvad de var for blot ti år 
siden, er der stadig spændende bestigningsmuligheder 
på Hinter Brunnenkogel, Hinter Brochkogel samt ikke 
mindst Wildspitze, der med 3772m er Tirols højeste 
bjerg. Alle ruter bevæger sig i overvejende grad i sne 
og is, ligesom nordøstsiderne på Linker Fernerkogel 
og Innere Schwarze Schneid, der begge nås fra Braun-
schweiger Hütte.

Formålet med disse klubture er dels at give klubbens 
medlemmer mulighed for at lære et nyt klatre- eller 
bjergområde at kende, og dels at give nye medlem-
mer mulighed for at komme afsted på en fællestur 
med andre af klubbens medlemmer. Turlederens 
opgave på klubturen vil være at fungere som en slags 
rejseleder, der på lokaliteten kan bistå med rådgivning 
om rutevalg i forhold til den enkeltes kvalifikationer 
og forholdene på stedet. Der er altså ikke tale om 
noget kursus, og der ligger heller ikke nogen forplig-
telse for turlederen til at deltage i de ture, der finder 
sted. Turlederens opgave er af rådgivningsmæssig art, 
omend det ikke kan undgås at en vis deltagelse vil 
finde sted.

En småsløj Thejs Ortmann 
brænder den sidste energi af 
på topdagen.

Klubturen vil have basis i Berghof Steinbock i ud-
kanten af Mittelberg, der er den højest beliggende by 
ved vejs ende i Pitztal, inden for gåafstand til både 
lokalbus og bjergbane. Berghof Steinbock er et simpel 
familiepensionat med stor morgenbuffet, traditionel 
østrigsk aftensmad og mulighed for at hænge over 
en pils eller to efter aftensmaden i den hyggelige 
gaststube. Overnatning vil finde sted i dobbelt- eller 
flersengsværelser, og jeg vil bestille plads i takt med 
tilmeldingerne til klubturen. Hurtig tilmelding kan 
derfor tilrådes!

Yderligere oplysninger kan i løbet af foråret findes på 
internet: www.viaalpina.dk/via/pitz07.htm.

Tilmelding senest 23. juni til:

Jan Elleby
Thomas Laubsgade 9
2100 København Ø
eller email: janelleby@danskbjergklub.dk
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Risikovurdering ved bjergsport

- Hvad er der videnskabelig 
 evidens for?
Af Henrik Jessen Hansen

Denne artikel er baseret på en artikel der blev skrevet 
til Ugeskrift for Læger dec. 2006 (1). Det viser sig, at 
der meget få videnskabelige undersøgelser om, hvor 
farlige de forskellige discipliner af vores sport er.

Indledning
Bjergbestigning blev født den ottende august 1786 
med førstebestigningen af Mont Blanc af lægen 
Michel Gabriel Paccard sammen med den lokale 
bonde Jacques Balmat fra Chamonixdalen. Paccard 
havde flere motiver ud over det sportslige, da turen 
også havde til formål at måle barometertrykket på 
toppen af bjerget. Der var af det videnskabelige 
selskab i Geneve udsat en stor pris for at få denne 
måling, idet det var et af tidens store videnskabelige 
spørgsmål, efter at man godt 100 år tidligere for første 
gang havde påvist, at trykket faldt i højden.
Der er siden sket meget, bjergbestigning har udviklet 
sig voldsomt. Bjergsport er i dag en af de hastigst vok-
sende idrætsgrene på verdensplan, og bjergmedicin 
er blevet en selvstændig disciplin med internationale 
videnskabelige selskaber og tidsskrifter. På trods af 
dette foreligger der meget få ordentlige opgørelser 
over risici.

Risici ved forskellige typer 
bjergsport
Der er mange fordomme og myter om klatring og 
bjergsport, som en ekstremsport med vanvid og stort 
dødspotentiale. Dette bekræftes ofte ved den måde 
sporten fremstilles på i diverse medier og et udsagn 
om, at 10% af Everest-bestigere dør på bjerget! Et 
andet eksempel herpå er overskriften på artiklen i 
Ugeskrift for læger, som jeg fik stukket ud af redak-
tionen.
Der er en mortalitet (dødelighed) på 1,58% for ikke-
lokale deltagere/sherpaer på ekspeditioner til Mount 
Everest og for dem, der når toppen er mortaliteten 
3% for bjergbestigere med brug af supplerende ilt, 

og isklatring, så er det højest 2% af udøverne, der 
deltager i nogen form for konkurrence. Den primære 
årsag til at dyrke bjergsport er meget forskellig for de 
enkelte udøvere, men modsat de fleste andre sports-
grene er det ikke en konkurrence mod andre. Glæden 
ligger i egen træning, forbedring af egne evner,  at 
udleve drømme og ved de store naturoplevelser, der 
er i udendørs bjergsport.
At klatring og bjergbestigning kan være givtigt på 
mange planer ses også af bjergsports-relaterede 
aktiviteters popularitet på lederkurser og i team-
building. Det er ikke ”bare” en sport, der er mange 
udfordringer på andre planer - ikke mindst af psykolo-
gisk karakter.
På mange måder kan klatring ses i lyset af Paccard, 
hvor nysgerrighed og søgen efter at udforske det 
ukendte er den dybereliggende drift. En drift som har 
styret og udviklet menneskeheden.
Hvad er der bag det næste klippefremspring, og kan 
jeg komme der op og finde ud af det?

Konklusion 
Ekspeditionsklatring har en høj risikoprofil, som delt-
agere må forholde sig til. Specielt er det rigtigt farligt 
at prøve at bestige et af verdens to højeste bjerge 
uden brug af supplerende ilt. De forskellige dele af 
bjergsport, som det store flertal af udøvere er aktive 
i, har ikke en større risikoprofil end andre sports-
grene, og de giver desuden deltagerne store glæder. 
Fx er risikoen ved indendørs eliteklatring kun 10% af 
risikoen ved fodbold på landshold-niveau.

og 8,5% uden brug af iltflasker (2). Der har været 
et dødsfald blandt de ca. 25 danske forsøg, der har 
været på at bestige Everest. Det skete i 8500 meters 
højde uden brug af iltflasker. Der er ingen opgørelser 
af skader, men de fleste skønner, at der er en risiko 
i størrelsesordenen 10-25% for skader, der fører til 
konsultation hos en læge/paramedic.
Der er få opgørelser for mere almindelig klatreaktiv-
itet. En ældre opgørelse fra Yosemite National Park 
i Californien fandt en skadesfrekvens mellem 0,2 og 
0,4% pr. klatredag (3). Klatringen i Yosemite må reg-
nes for at være svær og krævende sammenlignet med 
de fleste andre steder i verden.
For det store flertal af helikopterredninger i de 
schweiziske alper er der tale om redninger efter 
fald på let terræn som vandrestier og skipister. En 
af de største risici ved bjergsport er lavineulykker 
ved offpiste skiløb, og der omkommer årligt ca. 150 
i Alperne som følge af lavine ulykker. Dette tal har 
været konstant gennem mange år, og må derfor tolkes 
som relativt faldende, da antallet af off-piste skiløbere 
og skibjergbestigere er kraftigt stigende. Der er både 
flere og bedre skiløbere, men der er også sket en 
teknologisk udvikling i ski og sikringsudstyr som bl.a. 
lavine bippere.
For indendørsklatring er der en risiko på 0,016% 
pr. besøg eller på 0,079 pr. 1000 timers aktivitet. 
For deltagere i worldcuppen i klatring i 2005 var 
skadefrekvensen på 3,1/1000 timers aktivitet. Dertil 
kommer overbelastningsskader som følge af hård 
træning som i al anden elitesport (4). Disse tal kan 
sammenholdes med en risiko på 30,3/1000 timer 
ved kamp og 6,5/1000 timer ved træning for svenske 
landsholdsspillere i fodbold (5).

Udbytte af klatring
Der kan være mange grunde til at dyrke klatresporten, 
og den mest berømte årsag gav Everest pioneren 
Mallory i 1920’erne, da han under et foredrag i USA 
svarede på spørgsmålet om, hvorfor man skulle 
forsøge at bestige Everest. Han svarede: ”Because it is 
there”. Selvom der i dag findes World Cup og mester-
skaber indenfor skibestigning, indendørsklatring 
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Bo og undertegnede lod venligt Anders
få alle reblængder. Her er det Bo som andenmand.

Isklatring
i Lillooet 

Tekst & billeder: Thomas Boesgaard

“Vores tur til Seattle bliver alligevel til noget - skal du 
med?” Jeg havde en dag til at bestemme mig. Med 
frihed og indtægt som arbejdsløs var valget nemt. Tre 
uger senere kunne jeg læne mig tilbage i sædet på 
Business Class, ved siden af Anders Strange og Bo 
Nortvig, med udsigt til ti dages isklatring og skiløb.

Vores første plan var at blive i USA og klatre is i 
Cascades Mountain Range. Men Seattle ligger kun 
få timer fra Canada, og efter lidt research på nettet 
havde vi besluttet at køre op cirka fire timer nord for 
Vancouver, til en lille by som hedder Lillooet.

Seattle huser en mængde grej-butikker og noget så in-
teressant som en boghandel, der kun forhandler bøger 
om klatring. Desværre havde ingen af grejbutikkerne 
den guidebog på lager, som vi havde brug for, og den 
meget interessante boghandel havde lukket, mens 
vi var der. En smule udbrændte oven på jetlag og de 
forgæves indkøbs-forsøg, købte vi en kasse Miller 
(øl), tastede Lillooet ind på GPS’en og kørte derudad.

Terrænnet skiftede hurtigt karakter, efterhånden som 
vi kom nordpå. Den mangesporede motorvej blev til 
landevej, og industrikvartererne og bilforhandlerne 
blev til marker. Horisonten åbenbarede en udsigt 
til sneklædte bjerge. Inden længe var vi oppe i selv 
samme bjerge og kørte mellem grønne bjergsider, 
blanke klippevægge med en skummende flod i bun-
den af det hele.

Det var tidlig eftermiddag, da vi ankom til
Lillooet. En gammel by som for hundrede år siden 
var kendt for de gode muligheder for at vaske guld 
i den nærliggende flod. Nu var den hjemsted for en 
håndfuld skovarbejdere, nogle indianere, to kinesiske 
restauranter og en række skæve personligheder. Vi 
havde en reservation på et af byens tre moteller, og 
ved indcheckningen fik vi at vide, at der var andre 
isklatrere på motellet, og at isklatreren Don Serl ville 
ankomme senere. Don Serl? Jo, det var jo forfatteren 
til den guidebog, som vi skulle bruge. Vi nævnte, 
at vi gerne ville tale med ham, og senere på efter-
middagen bankede selv samme Don Serl på døren. 
Vi fortalte om vores uheldige guidebogs-situation og 
aftalte at spise aftensmad sammen. Don var oppe for 
at indsamle information til den kommende udgave af 
sin guidebog. Vi fik en masse beta og anbefalinger, og 
endte med at låne en guidebog af Dons klatremakker.



34 3�

Bo, sikret af Anders, klatrer på en populær rute på “Marble Canyon”. 

Vi mødte en stor gruppe venlige canadiere på “Marble Canyon”
og der blev venligt delt topreb.

Udsigten på ruten gjorde standpladserne til en hel fornøjelse.

Marble Canyon
Første dag på is i Canada for os alle, og første dag på 
is for mig overhovedet. Tilgangen til Marble Canyon 
foregår via en frossen sø, hvor vi kunne ane en flok 
is-fiskere og gamle sne-scooter-spor. Marble Canyon 
er et godt “komme-igang-sted”, da man via en lille 
sti kan sætte topreb på de fleste af ruterne. Det øger 
selvfølgelig også stedets popularitet, og man kan 
tydeligt se huller og hylder fra tidligere klatrere. Vi var 
heller ikke alene om ruterne, men delte dem med et 
canadisk kursus.

Anders satte topreb på den nemmest tilgængelige 
rute, som ikke allerede var optaget. Bo og jeg kiggede 
tvivlsomt på linien, som rebet blev kastet ud over. Det 
så svært ud, og ifølge guidebogen var det WI5. Bo fik 
lov at prøve først. For rigtigt at komme igang på ruten, 
skulle man forbi et hul ind i klippevæggen, hvor isen 
endnu ikke var nået forbi. Den smule is, som var 
nået ned over hullet, var tynd, og var mere i vejen 
end til gavn. Bo fik kæmpet sig op, så han stod med 
fødderne i den nederste del af hullet. For at komme 
videre skulle han traversere til højre. Isøkserne havde 
ikke meget at bide i, så det blev ren balance-klatring. 
Da Bo endelig kom ud til højre, hvor isen var tyk nok, 
var pumpet fra den hårde start gået i armene, og efter 
et par spæde forsøg på at komme videre, pendulerede 
Bo af ruten.

Så blev det min tur. Jeg havde vidst det rigtige udstyr 
på fødderne og i hænderne, og tyve minutter tidligere 
fik jeg vist hvorledes en økse skal svinges. Det tog 
lang tid at komme op til hullet, og på traversen følte 
jeg mig ikke særligt tryg. I hovedet havde jeg et 
billede af hvorledes min højre steigeisen skærer sig 
igennem min venstre læg, mens den ene økse mister 
grebet, og slår mine fortænder ud. Jeg bevægede mig 
meget langsomt og meget forsigtigt til højre, med 
en knap synlig skridtlængde. Så var det overstået, 
og rystende af spænding, kom jeg en halv meter op, 
mistede fodfæstet og røg ukontrolleret af væggen 
hængende sidelæns og noget overrasket... Da Anders 
kommer til, ser det noget lettere ud. Efter et par 
kontrollerede hæng kom han til tops, og efter en kort 
pause klatrede han hele ruten uden problemer.

The Rambles - rambles right
Vi nåede et par succesfulde ture mere på Marble 
Canyon, inden den varme bil, kolde øl og et par 
saftige burgere skulle nydes. Næste dag var der lidt 
mere eventyr over det, da vi tog til “The Rambles”. 
Vejbeskrivelsen sagde 26 kilometer syd for Lillooet 
ved en sne-scooterbro. Vi holdte øje med både broer 
og kilometer-tæller. Men i sidste ende hjalp det nok, 
at der holdt en stor firhjuls-trækker med klatre-logo-
klistermærker på en lille plads ved en lille bro. Vi 

pakkede ud, og kunne heldigvis se fodspor i sneen, 
og vi forberedte os på den næste times tilgang op ad 
en ravine. Anders havde valgt at tage komplet klip-
pegrej med, og svedte synligt. Den morgenkolde luft 
var nu udskiftet med den varme en slidende krop pro-
ducerer. Mens vi smed dunjakkerne, satte vi også jern 
på støvlerne, og gik derefter de sidste par hundrede 
meter op gennem den stejle og isglatte skovbund. Vi 
kom naturligt op til “Rambles right”, hvor vi mødte 
ejeren af den store firhjulstrækker. Han klatrede sam-
men med sin kæreste, og foreslog hentydningsvis, at 
vi istedet kiggede på “Rambles right”. En lille ekstra 
gåtur, og vi stod ved foden af det, som skulle vise sig 
at være en tre-reblængders rute ved navn “first step”.

Anders fik lov at føre det hele. Det var min første 
gang på is, og Bo ville ikke risikere at komme til skade 
inden en længere boulder-ferie.
Bo etablerede en standplads, og Anders gik straks i 
gang med klatringen. Det var noget nemmere terræn 
end første dags klatring, og Anders fik hurtigt lagt 
afstand til os, inden han ude af syne råbte “Sikret”. 
Jeg fulgte efter som tredjemand, selvom Bo og jeg 
klatrede mere eller mindre parallelt. Vi havde begge 
skruer at rense på hvert vores reb, men fulgte stort 
den samme linie. Så mens jeg lod Bo få lidt afstand, 
kunne jeg dels prøve at regne ud, om jeg ville få hans 
steigeisen i hovedet, hvis han skulle falde, og dels 
nyde den køligt hårde fornemmelse, det er at få en 
masse is i hovedet. Is som jo typisk kommer, mens 
man er midt i en svær bevægelse, eller står og fjerner 
de skruer, som førstemanden har sat midt i crux-bev-
ægelserne.

Men ellers var det her klatring, som jeg kunne følge 
med på, og derfor også nyde lidt mere. Omgivelserne 
bestod af nåletræer, et isfald formgivet som kun 
naturen kan levere ægte æstetik, og bag mig et kig 
op til bjergsider belyst af frostklar sol. Da jeg endelig 
kom op til standpladsen, kunne jeg skimte endnu en 
fantastisk reblængde foran mig, mens der bag mig 
åbenbarede sig en åben og luftig udsigt ud igennem 
den slugt med den vej, som vi havde kørt på hertil.

Næste reblængde var en anelse mere vedvarende, 
med nogle korte lodrette passager. Dejligt og udfor-
drende, og denne gang sluttede vi lige, hvor næste 
reblængde startede omkring et hjørne. Her blev det 
straks sværere, med en meget glas-agtig is og et vold-
somt gardin af istapper til højre for ruten, som man 



36 37

Anders er ved afslutningen af første reblængde på ruten First Step.

Abseils ned gennem skoven krævede præcisions-kast, 
som kun en abseil-jedi kan gøre det.

Solnedgang, kolde øl og chips. Når der ikke skal mere til ved 
man at det har været en god klatredag.

Bo og Anders på vej mod bilen efter en hård dags arbejde.

bare skulle holde sig langt væk fra. Anders 
fik igen ære af at føre, men kom lidt på 
afveje i starten af ruten. Skulle han fortsætte 
eller skulle han fire af? Efter at have vurderet 
situationen satte han en isskrue til, og fort-
satte op, rundt om hjørnet og ud af syne. Det 
eneste vi nu mærkede til Anders var, når der 
skulle gives reb ud eller når der dumpede en 
klump is ned i hovedet på Bo.

I den trygge ende af rebet var det en god 
afslutning på dagen med lidt udfordringer. 
Det var en kortere reblængde end de to 
første, men til gengæld var det tæt på lodret, 
og isen var væsentlig vanskeligere.

The Rambles - rambles left
Vi havde udset os den rute, hvor vi havde 
mødt kæreste-klatre-parret dagen forinden. 
Vi kendte vejen, og var hurtigt ved ruten. 
De første to reblængder var noget mere 
vedvarende, end dem vi havde klatret dagen 
forinden, men stadig i den nemme ende af 
skalaen. Efter anden reblængde var der en 
udfordrende gang is- og sne-scrambling i 
mindre stejlt terræn. Vi kom op til det, der 
skulle være sidste reblængde, men fandt 
det for vanskeligt og for dårligt formet. Det 
havde egentlig også været to gode re-
blængder, så vi gik forsigtigt tilbage i vores 
spor og firede af.

Man ønsker for alt i verden at undgå, at der 
går kludder i rebet, når man skal abseile ned.
Det endte så med at blive vores sidste dag 
med isklatring. Næste dag ville vi videre mod 
Whistler, og fandt vi noget is på vejen ville 
vi klatre det. Desværre havde det ikke været 
den optimale sæson. Så de isfald, vi pas-
serede på vejen, var enten meget vanskelige, 
dårligt formet eller slet ikke formet. Så vi val-
gte at køre direkte til Whistler, som jo byder 
på ganske fantastisk ski- og snowboard-kør-
sel. Men det er vist en anden historie…

FAKTA
Guidebog
West Coast Ice af Don Serl

Overnatning
www.4pinesmotel.com
www.goldpannerhotel.com
www.reynoldshotel.com
www.mileomotel.com

Transport
Fly til Seattle med SAS, eller direkte til Vancouver 
med British Airways, Air Canada eller Lufthansa.

Lækker sne !
www.whistlerblackcomb.com

 



Elvira og de to kiwi’er på sne rampen over skyerne med udsigt til 
Mt. Aspirings skygge i horisonten, fuldmånen og den smukkeste solopgang.
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Mount Aspiring
- New Zealands Matterhorn

Tekst:  Hans Bräuner-Osbourne
Billeder:  Elvira Vaclavik Bräuner & Hans Bräuner-Osbourne

Bjergbestigning i New Zealand er kendetegnet ved tre 
ting: lange tilgange, løs klippe og dårligt/omskifteligt/
uforudsigeligt vejr. Man kan derfor undre sig over 
hvorfor jeg er taget derned for at bestige Mt. Aspiring 
sammen med min kæreste Elvira.....

Alle de høje bjerge i New Zealand ligger i “The 
Sounthern Alps” på sydøen i to naturparker opkaldt 
efter det højeste bjerg i hver af dem; Mt. Cook (3754 
m) og Mt. Aspiring (3033 m). De to bjerge har det 
ligesom Mt. Blanc og Matterhorn i alperne - først-
nævnte er det højeste bjerg, mens sidstnævnte er det 
smukkeste.... Vi har på forhånd fundet frem til at Mt. 
Aspiring skulle være en bedre klatreoplevelse end 
Mt. Cook, da Aspiring ligesom Matterhorn ligger ret 
alene, og således giver en fantastisk udsigt fra toppen. 
Samtidigt er Aspiring ikke så overrendt som Cook, og 
vores prioritet er således klar fra starten: vi vil helst 
bestige Mt. Aspiring.

Når man kigger på et verdenskort bliver man hurtigt 
klar over hvorfor The Southern Alps er notorisk 
kendt for dårligt vejr. Bjergkæden ligger kun 50 km 
fra vestkysten hvor næste stoppested er Sydamerika. 
Der er således intet til at mildne vestenvinden fra det 
Tasmanske Hav, og man får sjældent et langt varsel 
for dårligt vejr, da de kun har satellitter og nogle få 
havstationer til at give metrologerne data. Efter at 
have læst adskillige beretninger om folk, der har været 
fastlåst i storme i op til en uge i snehuler på bjergene 
- ikke altid med lykkelig udgang - er det med den 

største respekt, at vi kaster os ud i projektet. Mange 
er blevet snydt af de relativt lave bjerge, der får én 
til at tro, at det er nemt og sikkert i forhold til f.eks. 
alpernes 4000 m toppe. Endvidere er der ikke mange 
hytter i bjergene (der alle er uden hyttevært, mad, 
tæpper men dog med gasbrænder og 2-vejs radio), 
hvilket resulterer i lange topdage, og der er stort set 
ingen mobiltelefondækning i disse sydlige alper. Med 
andre ord, er det med en helt anden “commitment 
grade” at man klatrer i New Zealand end i Europas 
alper. Fedt, da det giver en følelse af eventyr, men 
respekten har vi i hvert fald fået under huden, inden 
vi overhovedet har fået sat vores ben på bjerget...

En af de store fordele ved at klatre i New Zealand er, 
at der er 1 million ting man kan foretage sig, mens 
man venter på vejrvinduet. Efter vi lander d. 28/12/06 
finder vi hurtigt ud af at vejret er koldt og vådt for 
årstiden. I modsætning til den usædvanlige varme 
december i Danmark, har New Zealand således lige 
haft den koldeste i 40 år. Vi lægger således ud med at 
vandre “The Northern Circuit” - en 55 km vandretur 
om og over de smukkeste vulkaner på nordøen. Turen 
er opgivet til at vare 3-4 dage, men vi laver den på 
2 og får bekræftet at træningen op til turen har båret 
frugt. Vi får således stimuleret vores selvtillid til den 
kommende maraton-topbestigning og tilgang/ned-
stigning. Samtidigt får vi rystet noget af de 12 timers 
jetlag af os. Herefter begiver vi os ned på sydøen. Vi 
kører ned ad østkysten i dårligt vejr, mens vi jævnligt 
checker vejrudsigten på nettet. 



Helikopteren forlader os på Bevan Col. 
Colin Todd hytten ligger på venstre del af klippegraten
der kan ses i det fjerne under helikopteren.
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Det forunderlige ved New Zealand er, hvor forskelligt 
vejret kan være vest og øst for den nord/syd gående 
bjergkæde. En aften sidder vi således på østkysten i 
dårligt vejr og kan pludselig se, at der er et højtryk 
på vej mod sydøen fra det Tasmanske hav, og at 
vejret allerede er godt på vestkysten. Vi beslutter os 
derfor at drage mod Wanaka tidligt næste morgen og 
forberede bestigningen. Vejrvinduer varer sjældent 
mere end et par dage i de sydlige alper, og vi er 
derfor under tidspres. Vi bliver hurtigt enige om at de 
to dages tilgang i hårdt terræn er udelukket - ellers 
når vi det ikke! Vi booker derfor en helikopter til at 
bringe os op til Bevan Col bjergpasset (1851 m) et par 
timers gletsjer vandring fra Colin Todd hytten (1800 
m), som man laver toppen fra. En dyr fornøjelse (ca. 
3200 kr) som pludselig får én til at synes at Midi-liften 
i Chamonix er billig! 

Vi pakker om aftenen, og næste morgen er det så af 
sted med helikopteren. Det tager ca. 10 min at tilba-
gelægge tilgangen på ca. 25 km og 1500 højdemeter 
og samtidigt får vi en super udsigt over alperne, som 
næsten er alle pengene værd i sig selv. Vi får også 
udpeget tilgangsruten, som vi går nedad et par dage 
senere. Da vi når passet hopper vi ud af helikopteren 
og snupper vores rygsække fra “bagagerummet”. 
Herefter letter den, og det er en underlig følelse der 
sætter sig i én. Kun få dage efter vi er ankommet til 
New Zealand står vi nu i de sydlige alper på den 
anden side af jordkloden. Man føler sig virkelig alene 
i verden og den tidligere omtalte respekt knuger lidt i 
maven..... Vejret er dog perfekt - høj sol og ingen vind 
- så vi får hurtigt bundet os ind og begiver os ud over 
gletsjeren til hytten, som vi kan se på en klippegrat 
på den anden side af bassinet. Der er kun få spalter 
og sneen er stadig forholdsvis hård, så det føles let og 
sikkert. På vejen mod hytten møder vi et par andre re-
blag, som er på vej ned efter succesfuld bestigninger. 
De beretter om perfekte forhold på ruten, så optimis-
men får endnu et nyk opad.

Ligesom Matterhorn har Mt. Aspiring tre markante 
grater og tre faces, der alle er besteget og har ruter i 
varierende sværhedsgrader. Især nordvest- og sydvest-
graterne er meget populære, og vi har udset os først-
nævnte som også er den letteste. Nordvest-graten kan 
enten følges hele vejen fra hytten via klippe i starten 
eller også kan man tage en genvej via en sne-rampe 
(kaldt “The Ramp”), hvorved første og sværeste del 
af klippegraten undgås. Sidst på sommeren er sneen 

i bunden af denne rampe dog smeltet 
væk, og den kan endvidere have en 
svært passabel bergschrund. Det nor-
male er således at bruge rampen indtil 
den bliver for ufremkommelig, hvorefter 
man går over til at klippegraten.

Mens vi går over gletsjeren har vi frit 
udsyn til hele nordvest graten og jvf. 
den kolde sommer ser rampen meget 
tyk og god ud, mens klippegraten stadig 
er delvist snedækket. Den øvre halvdel 
af graten er ligeledes dækket af sne og 
is, så i modsætning til de beskrivelser, 
vi har læst, ser det ud til, at vi slet ikke 
kommer til at røre klippe på ruten...

Da vi ankommer til hytten mødes vi 
af to kiwi’er som netop er gået op fra 
parkeringspladsen på de notoriske to 
dage – respekt! Lidt senere dukker tre 
reblag op, som har lavet nordvest ruten 
samme morgen. De giver værdifuld beta 
om ruten og bekræfter endnu engang at 
rampen og den øvre halvdel af graten er 
i perfekt form. Samtidig får vi dog øje på 
et stort skilt på væggen af hytten fra De-
partment of Conservation som advarer 
mod at klatre rampen, da den har været 
skueplads for adskillige dødsulykker. 
Pga. sneen på den nedre klippegrat er 
denne dog udelukket – det er rampen 
eller ingenting...

Vi diskuterer rutevalg med de to kiwi’er, 
som viser sig at være utrolig sjove og 
hyggelige. De har dog ikke den store 
erfaring med bjergbestigning, og den 
ene har endda lovet sin svigerinde (der 
har klatret den sværere sydvest grat to gange) at han 
IKKE vil klatre rampen.... Farerne ved rampen er 
åbenlyse – den har en hældning på 45-55 grader, kan 
kun sikres med snespyd (og hvem stoler på dem!?) og 
et styrt vil sende én ud over en klippekant i frit fald. 
Især nedstigningen om eftermiddagen med trætte 
ben og blød sne har givet styrt eller laviner. Jeg havde 
således håbet på at klatre rampen på vejen op og så 
tage klippegraten på vejen ned, men sneen på klip-
pen udelukker denne strategi. Til gengæld kommer 
vi til at bevæge os på sne hele vejen og kan derfor gå 

særdeles let med kun ét halvreb, og et par snespyd og 
slynger som udstyr. Af respekt for vejret medbringer 
vi dog også en spade og en brænder m. gryde, så vi 
kan grave en snehule og smelte sne, hvis vejret skulle 
skifte.

Vejrudsigten forudsiger at vejrvinduet vil lukke først 
på eftermiddagen den næste dag og blive afløst af 90 
km/t vind og nedbør, så vi bliver enige om at lave en 
meget tidlig alpin start med afgang kl. 02.00. Planen 
er at komme ned ad rampen, mens sneen stadig er 
fast og inden vejret skifter. Timeglasset er vendt...

Om aftenen begynder der at kommer skyer ind fra 
nord. De trækker langsomt længere og længere op ad 
bjergene mod hytten i 1800 m. Det er således ikke 
uden bekymring, at vi lægger os til at sove – vi har 
brug for en klar nat uden varme-isolation fra sky-
dække så rampen kan fryse til!

Kl. 00.15 går jeg ud for at lade vandet. Da jeg går ud 
af hytten går jeg ind i tåge på blød sne. Fuck – tænker 
jeg – vi har misset vejrvinduet! Da vi alle fire vågner 
som aftalt tre kvarter senere, starter vi med at holde 
krisemøde udenfor. Ingen af os kan lide hvad vi ser, 



Mount Aspirings vestside med nordvest 
graten(til venstre) og sydvest graten(til højre). 
Den rute vil klatrede følger første sne rampen 

skrående op mod højre under det markante 
klippe parti midt i billedet og herefter selve 

nordvest graten.
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men som et kald fra himlen, skiller 
skyerne sig pludseligt og kortvarigt 
ad og viser en stjerneklare himmel 
ovenfor. Pga. fuldmånen kan vi se 
rampen og at skydækket kun lige 
er over hytten. Rampen har altså 
været over skyerne hele tiden. 
Perfekt! Vi spiser hurtigt morgen-
mad og gearer op i to reblag, og så 
er det afsted mod rampen. Det er 
relativt nemt at følge sporet over 
gletsjeren i lyset fra månen, og kun 
ét sted, hvor en lavine har slettet 
sporet, bliver vi i tvivl om vejen. 
Efter lidt vandren rundt finder vi 
dog sporet igen på den anden side 
af lavinen. Efter at have passeret 
et par halvbesværlige spalter står 
vi ved bunden af rampen, hvor 
vi relativt nemt kommer over 
bergschrunden. Rampen er stejlest 
i starten (55°) og flader så ud til 
40-45°. Vi lægger derfor ud med 
at sikre med standpladser (uden 
mellemsikringer) bestående af ét 
snespyd og én isøkse de første 3-4 
reblængder efterfulgt af parallelk-
latring med mellemsikringer med T-
blocs i snespyd (ca. 6 reblængder) 
indtil vi til sidst går parallelt helt 
uden sikringer. Sneen er så fast at 
snespydene skal bankes ned med isøkserne, og til 
min egen forbløffelse tror jeg faktisk, at de vil kunne 
holde til et styrt! Vi klatrer i måneskin over skyerne 
og kan langsom se solen stå op, mens skyggen af Mt. 
Aspirings top afbilledes i horisonten og på skyerne 
– et af de mest fantastiske syn jeg endnu har oplevet 
i bjergene! 

Vi når toppen af rampen efter 3 _ timers klatring og 
begiver os op ad nordvest graten, hvor hældningen af-
tager lidt, mens eksponeringen tiltager. Graten er bred 
nok til at vi kan gå i zigzag for at reducere hældningen, 
og det går således hurtigt opad – og nærmest plud-
seligt, 1 _ time efter rampen, står vi på toppen, hvor vi 
bliver mødt af en kraftig vind og en fantastisk udsigt. Vi 
er over skyerne, og kun de højeste toppe, såsom Mt. 
Cook, stikker op over dem. Vi får taget de obligatoriske 
topbilleder og vender så snuden nedad mod rampen, 
der heldigvis stadig er i skygge, da vi når den.

Tilbage i hytten er det ren fest, da vi ser at de seks der 
klatrede til toppen dagen før har efterladt en del god-
ter til os. De to kiwi’er spiser så meget, at jeg ikke tror 
mine egne øjne, men på nedstigningen dagen efter 
går logikken op for mig – de tankede op til endnu en 
hård dag, som Elvira og jeg klart undervurderede. 
Som man siger: “It ain’t over ‘til the fat lady sings”! 

Om eftermiddagen begynder det at småregne ved 
hytten – vejret er klart ved at skifte til det værre 
som forudsagt. For at komme over gletsjeren i kolde 
forhold til vores nedstigningsrute ad “The French 
Ridge”, laver vi en semi-alpin start den næste morgen 
med afgang kl. 05.00. Det viser sig dog at være 
nyttesløst, idet regnen har taget til i løbet af natten, og 
det er således ubehagelig blød sne vi begiver os ud 
på. Af samme årsag bliver vi enige om at gå sammen 
alle fire i ét reb så vi er flere til at sikre et evt. styrt i 
en spalte og lave gletsjer-redning. Det giver endvidere 

Elvira og mig den fordel at de 
kender vejen ned, da de jo kom op 
samme vej to dage tidligere – ikke 
mindst en fordel i det tykke skylag, 
som gør det svært at orientere 
sig ved at kigge på de omkringli-
ggende bjerge. 

Før vi fløj op havde jeg haft store 
kvaler ved at vælge mellem min 
softshell eller hardshell jakke, da 
jeg klart foretrækker at klatre i 
førstnævnte, der dog kun holder 
vand ude i ca. 10 minutter.... Jeg 
valgte softshellen, hvilket viste sig 
at være en rigtig dårlig beslutning, 
da jeg hurtigt bliver totalt gennem-
blødt på hele kroppen. Det er ikke 
koldt, men vinden bliver tiltagene 
kraftig efterhånden som vi når 
op til passet mod “The French 
Ridge”. Jeg er godt kold, da vi når 
passet, mens de andre klarer sig 
noget bedre bag deres Gore-Tex 
jakker. Dårligt valg! Heldigvis 
kender kiwi’erne en smutvej via 
“Break-away” passet i 2000 meter 
fremfor “Quarterdeck” passet i 
2300 meter, som ellers er anført 
i guidebøgerne. Det sparer os 
vel for en times gletsjervandring. 

Årsagen til at man kan anvende denne smutvej er 
den kolde sommer, som gør at en grim bergschrund 
på den anden side af Break-away passet stadig er 
passabel. Snebroen synger dog på sidste vers, da vi 
nedklatrer den baglæns med udsigt til en meget dyb 
(men smuk) spalte på begge sidder af den smeltende 
snebro. Vi kommer dog alle helskindet over spalten, 
og efter ca. 6 timer ankommer vi til French Ridge 
hytten beliggende på toppen af graten. Normalt sover 
man her og fortsætter ned dagen efter, men vi vil bare 
ned til tørt tøj i bilen og fortsætter således nedad efter 
en kort kaffepause. Ruten skifter nu fuldstændigt kara-
kter: Først går vi på klippe i åbent terræn men hurtigt 
begynder det for alvor at gå nedad og samtidigt 
begynder regnskoven. Fuldstændigt vildt at komme 
fra sne/is til frodig regnskov på få timer!
Vi har ikke medbragt regndækken til vores rygsække 
som derfor nærmest virker som svampe og alt i dem 
er efterhånden vådt. De vejer nu dobbelt så meget, 

På trods af at vi sikrede begyndelsen af rampen på 
vejen op har vi været relativt hurtige, og sammen-
holdt med vores tidlige start er rampen således stadig 
fast, da vi når den. Fedt – vores strategi har virket! Vi 
gør nu det omvendte af før og starter med at gå paral-
lelt, indtil det bliver for stejlt til at Elvira kan gøre det 
sikkert. Herefter sikrer jeg hende nogle reblængder 
fra sneankre, mens jeg hurtigt nedklatrer til hende. 
Til sidst sikrer hun også mig et par reblængder, indtil 
vi står ved et klippefremspring foran den sidste, 
stejleste og tyndeste reblængde. Der er et anker af 
slynger, som vi beslutter os for at bruge sammen med 
kiwi’erne, således at vores to reb i fællesskab netop 
kan nå over bergschrunden. Vi abseiler, og så er det 
“plain sailing” tilbage til hytten som vi når 10 timer 
efter vi startede. En tilfredsstillende tid for 1200 høj-
demeter og 4000 horisontale meter), idet guidebogen 
angiver normaltiden til 11-13 timer og endda helt op 
til 16 timer for de langsomste! 



Elvira i zigzak på vej op ad selve nordvest 
graten mens Mt. Aspirings smukke Toblerone 
form afspejler sig smukt på skyerne.

Hans på toppen af Mt. Aspiring. 
Mt. Cook kan netop skimtes i horisonten.

Elvira på toppen af Mt. Aspiring.
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som da vi startede, og ruten er nu så stejl, at vi til 
tider decideret nedklatrer ad våde/mudrede klipper 
og glatte trærødder. Vi har for længst spist det sidste 
af vores få madrester og er nu ved at gå sukkerkolde, 
så det er hårdt og det går langsomt! Endelig når vi 
bunden af graten og står nu med et valg mellem at 
gå gennem en brusende flod eller bruge godt en 
time på at gå op ad dalen til en bro. Vi er gennem-
blødte på benene og fødderne, så det vil ikke gøre 
en forskel om vi går gennem floden, men vi vælger 
alligevel det sikre og går op til broen. Herefter går 
det op og ned ad en snoet sti ud ad dalen, der klart 
er anlagt for at behage dagsvandrere fremfor at 
fremskynde en retræte! Regnen gør at der er 
vandfald overalt på begge sidder af dalen, 
der er rent “Ringenes Herre” terræn 
(dele af filmene blev skudt hér, 
så det er egentlig ikke så un-
derligt). Utroligt smukt, 
men vi har lidt 
svært ved at 
sætte pris 
på 

Der er flere billeder og 360° video panorama
fra toppen kan ses på www.climb.dk

udsigten... 13 timer efter vi satte i gang når vi 
parkeringspladsen, hvor glæden for alvor 
melder sig over at have klatret et utrolig 
smukt bjerg i de mest utrolige 
omgivelser. 
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Mindeord

Af journalist Søren Bendixen

En ener er gået bort. En sand even-
tyrer, der kunne vise vejen. Både dem 
man skulle tage, og dem man skulle 
holde sig fra, for han afsøgte dem 
alle. Bar det hele videre i sin store 
rygsæk, og delte gavmildt ud til alle 
han mødte på sin vej.
Han trådte sine ungdoms skispor i 
Chamonix i Frankrig, hvor han uds-
tyret med ski, isøkser og cramponer 
konstant udfordrede sine og andres 
grænser. Han var ekspeditionsleder 
på talrige bjergbestigningsprojekter i 
Asien, raftingekspeditioner i Nepal og 
mange andre vilde eventyr fyldt med 
både succeser og katastrofer. Tusinder 
af mennesker har hørt hans vanvittige 
historier gennem foredrag, tv-pro-
grammer eller genfortalt ved store 
lejrbål. Grænseoverskridende eventyr 
for alle dem der rejste med, og tryl-
lebindende historier for alle dem, der 
efterfølgende lyttede med. Jespers 
historier var af en sådan karakter, at 
de aldrig bliver glemt. Han var et lys 
for mange. En glad dreng med en 
enorm energi. Ingen havde en appetit 
på eventyr og en så ukuelig livsvilje 
som Jesper. For ham var der ingen 
grænser. Alt kunne lade sig gøre, og 
hvis det så viste sig ikke at være tilfæl-
det, så serverede han blot replikken: 
”så tager vi den bare derfra” med 
hans helt særlige smil på læben.  Det 
var umuligt ikke at blive smittet og 
klogere af denne særlige mand og hans unikke tilgang 
til livet. Og måske derfor var Jesper Ritzau også var 
en højt respekteret proceskonsulent og teambuilder i 
dansk erhvervsliv, uanset om det handlede om sam-
menlægninger af kommunale skatteforvaltninger eller 
ledelsens mødekultur i en stor bank. 

“Jeg vil altid mindes de mange gode stunder jeg har 
haft med Jesper. Både i bjergene og her til lands. Han 
var en helt særlig smittende ildsjæl, der bl.a. tændte 
den alpine ild i Nørrebro Klatreklub tilbage i slutnin-
gen af halvfemserne. Der var ingen grænser for hvad 
der kunne lade sig gøre. Det var bl.a. den energi, sam-
men med hans helt ufatteligt gode humør, der gjorde 
Jesper til en ener. Tilmed en meget fin af slagsen.”
Peter Tranevig

“Det er meget trist og helt ubegribeligt aldrig mere at 
skulle høre Jespers karakteristiske stemme med en frisk 
bemærkning. Jeg kan stadig høre ham inde i hovedet.”
Lars Thorslund

“Jesper var 100% sig selv, 100% fordomsfri, 100% 
rummelig og tolerent, 100% positiv, 100% visionær, 
100% musisk og filmisk, 100% humoristisk, 100% 
respektløs, 100% givende og tilgivende, 100% kærlig, 
100% afvæbnende, 100% ærlig, 100% livsbekræf-
tende, 100% bindegal, 100% elskelig og havde 100% 
appetit på livet.”
Henrik Wiese

“En mand, der kunne spille på et meget bredt spekter 
af menneskelivets tangenter.” 
Jakob Vemmelund

“Jesper, jeg håber at der er masser af bjerge, klipper, 2 
m. puddersne og vilde gadgets hvor du så end er !”
Anton Greiffenberg

“Når jeg tænker på livsglæde, tænker jeg altid på 
Jesper.#
Jesper

#Min første SMS sendte jeg i sommer til Jesper, da 
han var syg på sin tur til Kina. Jeg skrev, at jeg elskede 
ham og det er jeg så glad for idag. Der er sikkert 
mange mennesker I elsker, og husk at sige det til dem. 
Det kræver lidt øvelse, men det kan læres.”
Viggo, Jespers far

“Jesper havde et afslappet forhold til fysiske skader 
– sine egne og andres - hvilket var vidunderligt 
befriende men også super irriterende når man sad og 
klamrede sig til resterne af sin storetånegl mens han 
klaskede sig på lårene af grin. Man kunne ikke andet 
end elske og tilgive ham.”
Tobias Kjølsen

“Ind i mellem fandt vi nogle stille stunder sammen. Vi 
havde en aften sammen, i haven på kroen, hvor vi hev 
vores dyner ud i nogle liggestole, drak en flok pilsnere 
og kiggede op på stjernehimlen. Det er stadigvæk den 
dag i dag en særlig aften jeg ikke glemmer.”
Peter Richter

“Jesper holdt aldrig op med at overraske mig, og hver 
gang vi var sammen lærte jeg én ting af ham: at livet 
sker LIGE NU – i alt hvad han gjorde mærkede jeg 
hans enorme appetit på at få det hele med. En appetit 
som ikke kunne undgå at smitte og inspirere til også 
selv at leve sit liv fuldt ud.”
Henrik Kongsbak

“Better to live like a tiger for a day than a sheep for a 
lifetime.”
Martin
Bristol. England

“En stor mand og et stort menneske fyldt med kær-
lighed har forladt os og verden er ikke den samme 
mere for os der kendte ham.”
Christian Holst

Forfatteren til disse mindeord har også skrevet artiklen 
fra Peru. Også her har Jesper Ritzau sat sit fingeraftryk. 
Det var ham der lærte dem begge at klatre, og det var 
ham, der introducerede de to for hinanden...

Til minde om eventyreren og teambuilderen Jesper Ritzau
Der er ingen tvivl om at Jesper vil blive savnet. Nedenstående er sakset fra DB’s hjemmeside:
Debatten > Dansk Bjergklubs åbne DeBat forum > Åben Debat   Jesper Ritzau er død!  
 



Regnskab & Budget

Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Budget 2007
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Foreningsomsætning
Kontingenter

Kontingenter 662.325,00 420.000,00 462.965,00 455.000,00

Kontingent hytteordning + Kullen 15.200,00 15.000,00 19.270,00 19.000,00

Salg af ulykkesforsikringer 129.300,00 120.000,00 137.060,00 140.000,00

Medlemsgebyrer 38.310,75 20.000,00 32.025,03 25.000,00

Kontingenter i alt 845.135,75 575.000,00 651.320,03 639.000,00

Kurser

Kurser 147.874,00 0,00 43.775,23 0,00

Instruktørkurser 20.200,00 0,00 1.800,00 0,00

Kurser i alt 168.074,00 0,00 45.575,23 0,00

Øvrige aktiviteter

Entre ved arrangementer 3.600,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Konkurrencer 0,00 0,00 0,00 0,00

Øvrige aktiviteter 2.425,00 2.000,00 3.153,35 2.000,00

Hyttepenge 0,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00

Driftstilskud 32.901,31 20.000,00 32.886,49 30.000,00

Forbundstilskud (lokaler+hytte) 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00

Øvrige aktiviteter i alt 38.927,31 133.000,00 137.539,84 93.000,00

Medlemsblad

Annoncer i medlemsblad 22.320,00 30.000,00 17.120,00 20.000,00

Bladabonnenter 400,00 500,00 400,00 500,00

Portotilskud 22.066,77 12.000,00 22.423,73 22.000,00

Medlemsblad i alt 44.786,77 42.500,00 39.943,73 42.500,00

Publikationer

Annoncer i publikationer 0,00 0,00 0,00 0,00

Copy-Dan vederlag 0,00 0,00 0,00 0,00

Salg af egne publikationer 23.533,43 15.000,00 20.001,58 15.000,00

Publikationer i alt 23.533,43 15.000,00 20.001,58 15.000,00

NETTOOMSÆTNING 1.120.457,26 765.500,00 894.380,41 789.500,00

Direkte omkostninger
Kontingentomkostninger 

Hytteordning UIAA 46.220,58 45.000,00 44.587,83 45.000,00

Køb af ulykkesforsikringer 140.493,75 145.000,00 130.233,50 140.000,00

Kontingentomkostninger i alt 186.714,33 190.000,00 174.821,33 185.000,00

Kurser

Kursusudgifter 116.407,66 0,00 60.905,70 0,00

Instruktøruddannelse 29.366,34 0,00 23.703,80 0,00

Tilskud til kurser 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurser i alt 145.774,00 0,00 84.609,50 0,00

Øvrige aktiviteter

Udstyr til udlejning 1.373,75 1.000,00 7.280,00 1.000,00

Foredrag 14.683,35 24.000,00 200,00 19.000,00

Konkurrencer 0,00 0,00 0,00 0,00

Generalforsamling i DB
Referat fra DB’s generalforsamling 
8. februar 2007, 30 fremmødte. 

1. Valg af dirigent: Jan Bønding blev valgt. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder aflæg-
ges beretninger fra udvalg og interessegrupper, der er 
nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen.  
Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne 
(se senere, red.) KK aflagde beretning. 
Hytteudvalget aflagde beretning. Hoved pointer var: 
Shelter og anden mindre bebyggelse indgår ikke i 
bebyggelsesprocenten, hvilket er blevet udtalt af kom-
munen og et stort skridt frem, da det gør det muligt at 
bygge nyt, uden at fjerne shelters. 
Hytteudvalget viste billeder af et fuldtømmer hus, 
som de håber kan blive på 100 m2. Beretningerne blev 
godkendt. 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Diverse 
spørgsmål blev besvaret. Bestyrelsen modtog en 
opfordring om at søge Kommunen om tilskud til leder/
træner-uddannelse. 
Der var en diskussion om udprintning og udlevering 
af regnskabet, hvilket bestyrelsen blev opfordret at 
gøre næste år. En pause blev indlagt, så regnskabet 
og budgettet for 2007 kunne besigtiges. Herefter blev 
regnskabet godkendt med overvældende flertal. 
Det blev oplyst at regnskabet bliver offentliggjort i 
næste nummer af bladet. 
 
4. Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til kontin-
gent for medlemmer.  
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget 
med uændret kontigent. Lønnet hjælp er sat på 
budget, så bestyrelsen kan bruge deres kræfter på 
politisk arbejde frem for administrativt. Dette specielt 
set i lyset af alle de kræfter der skal lægges i arbejdet 
med et nyt klatrecenter. Budgettet blev godkendt med 
overvældende flertal. 
 
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
a. Dansk Bjergklub er røgfri i alle klubbens indendørs 
lokaler. Argumenter for og i mod blev fremført, og der 
blev skredet til afstemning: 
24 for forslaget 
6 imod forslaget 
2 undlod at stemme 
(referent kommentar: fuldmagter gør at flere stemmer 
end fremmødte er muligt), 
Fra først kommende torsdag er det hermed forbudt at 
ryge i alle klubbens indendørs lokaler. Pt. Løvstræde 
og Kullenhytten. 
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b. Plan for renovering/nybygning af Kullenhytten efter 
oplæg fra hytteudvalg, der vil præsentere flere mu-
ligheder. Efter en længere diskussion blev der opstillet 
to afstemningsmuligheder: 
1. Der arbejdes videre på at få en 100 m2 hytte, hvilket 
vil kræve dispensationsansøgning til kommunen. 
2. Der arbejdes videre på at få en 60-65 m2, hvilket 
kan påbegyndes uden dispensationsansøgning. 
Der blev efter motiverende indlæg afholdt afstemning, 
der resulterede i 15 stemmer på foreslag 1, og 13 stem-
mer på forslag 2. 
Hytteudvalget er herefter bemyndiget til at arbejde 
videre på at få en 100 m2 hytte. Beslutningsforslag 
fremlægges på næste generalforsamling om alt går vel. 
 
c. Dansk Bjergklub skifter sit engelske navn ud til: 
Danish Alpine Club. 
Hovedargumentet for dette er, at vi slægter andre 
gamle klubber med stolte traditioner på, samt at det er 
mere mundret. Der blev skredet til afstemning, hvor 
25 stemte for forslaget og 2 imod. 
 
6. Valg til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik Jessen Hansen, 
Jan Elleby, samt Peter Richter der er indtrådt siden sid-
ste generalforsamling. Bestyrelsen foreslog endvidere 
nyvalg af Sten Nørkjær, Henrik Ljunggreen og Lars 
Torslund. Mikael B. Kristiansen var eneste medlem 
ikke på valg. 
Der blev spurgt om der var yderligere kandidater, 
hvilket ikke var tilfældet. Herefter blev de af besty-
relsen foreslåede valgt. 
 
7. Valg af revisor: Keld Birk blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt  
Formanden takkede Anna Walbom for logo design og 
overrakte en gave. 
Peter Walbum, Carsten Engedal og Martin Harss blev 
takket for deres indsats i bestyrelsen, og fik ligeledes 
overrakt en gave. 
Der blev rejst en debat om lødigheden af vores forum. 
Nogle ville have forbudt/forhindret anonyme indlæg. 
Andre ville have ordet frit og ingen krav. Flest var vist 
for et frit og åbent forum. 
Trøjer eller lignende med det nye logo blev foreslået, 
hvilket bestyrelsen bekræftede, at der allerede var 
planer om. 
Slutteligt blev det præciseret, at affaldet skal sorteres 
ved Kullenhytten, da det ellers ikke bliver afhentet.
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Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Budget 2007
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Entre Kullen 6.140,75 6.000,00 8.247,00 6.000,00

Reblederture 0,00 15.000,00 15.829,31 15.000,00

Tilskud til afdelinger 10.000,00 20.000,00 6.169,36 5.000,00

Øvrige aktiviteter i alt 32.197,85 66.000,00 37.325,67 46.000,00

Medlemsblad 

Produktion medlemsblad 60.295,00 70.000,00 62.256,00 70.000,00

Porto medlemsblad 40.000,63 40.000,00 48.370,37 45.000,00

Medlemsblad i alt 100.295,63 110.000,00 110.626,37 115.000,00

Publikationer

Produktion/forarbejdning forlag 25.125,00 0,00 0,00 0,00

Kostpris solgte publikationer 11.807,95 12.000,00 10.070,25 8.000,00

Publikationer i alt 36.932,95 12.000,00 10.070,25 8.000,00

Lønninger

Lønninger m.v. 0,00 0,00 75.000,00

Lønninger i alt 0,00 0,00 75.000,00

Direkte omkostninger i alt 501.914,76 378.000,00 417.453,12 429.000,00

Dækningsbidrag 618.542,50 387.500,00 476.927,29 360.500,00

Kapacitetsomkostninger
Administration

Kontorartikler 8.929,91 11.000,00 10.455,18 11.000,00

Porto 22.357,65 25.000,00 12.056,95 13.000,00

Telefon 21.108,48 22.000,00 18.954,42 20.000,00

Internet 10.028,51 12.000,00 13.068,95 14.000,00

Administrative gebyrer 1.293,00 2.000,00 1.172,60 2.000,00

EDB-serviceydelser 10.687,58 12.000,00 11.655,78 12.000,00

Administration i alt 74.405,13 84.000,00 67.363,88 72.000,00

Lokaler 

Husleje 138.411,12 151.000,00 147.872,69 150.500,00

Elektricitet og varme 9.009,09 9.500,00 9.571,40 10.000,00

Forsikring indbo, hytte og ansvar 16.212,53 17.000,00 12.967,27 15.000,00

Vedligeholdelse 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Skatter og renovation hytten 15.805,46 19.000,00 13.813,91 16.000,00

Materialer hytten 35.097,76 16.000,00 16.343,64 16.000,00

Henlæggelse hytten 80.000,00 40.000,00 80.000,00 40.000,00

Rengøring Løvstræde 6.732,50 8.000,00 7.271,00 8.000,00

Materialer Løvstræde 2.404,50 20.000,00 296,00 5.000,00

Lokaler i alt 303.672,96 285.500,00 288.135,91 265.500,00

Foreningsomkostninger

Bespisning og drikkevarer 2.789,20 5.000,00 6.079,19 6.000,00

Kontingenter til foreninger 26.944,42 37.000,00 38.352,47 40.000,00

Rejser, bestyrelse UIAA o.l. 18.374,01 10.000,00 21.168,39 15.000,00

Revision 8.948,75 10.000,00 9.016,00 10.000,00

PR 0,00 0,00 0,00 0,00

Gaver 6.311,00 5.000,00 1.735,02 5.000,00

Foreningsomkostninger i alt 63.367,38 67.000,00 76.351,07 76.000,00

Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Budget 2007
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Udvalg

Instruktøruddannelsesudvalget 13.318,23 0,00 50,00 0,00

Instruktørkollegiet 1.981,00 0,00 0,00 0,00

Kontaktudvalget 0,00 0,00 0,00 0,00

Udvalg i alt 15.299,23 0,00 50,00 0,00

Mindre anskaffelser

EDB 15.853,00 15.000,00 7.763,55 12.000,00

Inventar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Bøger og tidsskrifter bibliotek 26.517,34 23.500,00 16.355,14 23.000,00

Mindre anskaffelser i alt 42.370,34 39.500,00 24.118,69 36.000,00

Diverse omkostninger 78,00 0,00 249,00 0,00

Kapacitetsomkostninger i alt 499.193,04 476.000,00 456.268,55 449.500,00

Resultat af aktiviteter 119.349,46 -88.500,00 20.658,74 -89.000,00

Afskrivninger

Afskrivninger 302,00 0,00 6.398,00 7.000,00

Lagerreguleringer 25.351,93 0,00 475,70 0,00

Justering af kreditorer/debitorer 1,39 0,00 0,08 0,00

Afskrivninger i alt 25.048,54 0,00 6.873,78 -7.000,00

Ordinært driftsresultat 144.398,00 -88.500,00 13.784,96 -96.000,00

Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekstraordinært resultat 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultat før finansielle poster 144.398,00 -88.500,00 13.784,96 -96.000,00

Finansielle poster

Renteindtægter

Bank-/girorenter 30.801,56 20.000,00 38.841,11 20.000,00

Obligationsrenter 26.500,00 30.000,00 7.106,84 50.000,00

Kursgevinst obligationer 0,00 0,00 0,00 0,00

Renteindtægter i alt 57.301,56 50.000,00 31.734,27 70.000,00

Renteudgifter

Kreditorrenter 0,00 0,00 96,00 0,00

Kurstab obligationer 7.532,50 0,00 16.450,35 0,00

Renteudgifter i alt 7.532,50 0,00 16.546,35 0,00

Finansielle poster i alt 49.769,06 50.000,00 15.187,92 70.000,00

ÅRETS RESULTAT 194.167,06 -38.500,00 28.972,88 -26.000,00



Årsberetning 2006

�2 �3

Det har været et begivenhedsrigt år i dansk klatring 
og mange har haft succesfulde oplevelser på væg og 
i naturen. Vi har været forskånet for dødsulykker ved 
klatring blandt medlemmerne, men et par prominente 
profiler fra klubbens historie er desværre døde i en alt 
for tidlig alder.

Det er også året, hvor vi langt om længe har fået et 
logo, og vi synes i bestyrelsen at det er rigtig flot og 
et stærkt symbol for vores klub. Vi vil gerne sige tak 
til designeren Anne Walbom, og vi har en gave til 
hende.

Medlemstal 
Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første 
figur. 

Det er spændende tal, da det er første år efter struk-
turforandringerne og ÅK’s løsrivelse fra bjergklubben. 
De 98 der står i parentes er ÅK medlemmer i 2005 
som stadigvæk er DB medlemmer i 2006.
Som det fremgår af tallene er der 282 tidligere ÅK 
medlemmer, der ikke længere er DB medlemmer men 
det totale fald i medlemmer har kun været på 203. 
Dvs. at der i virkeligheden er en netto medlemsfrem-
gang på 79 medlemmer.

 31.12 2003 31.12 2004 31.12 2005 31.12 2006
A medlemmer 1185 1248 1223 1083
B medlemmer 112 103 109 88
J medlemmer 37 54 117 75
Æresmedlemmer 3 3 4 4
Medlemmer i alt 1337 1408 1453 1250
Afgang i løbet af året 269 280 285 457
Tilgang i løbet af året 347 351 330 254
Heraf medlemmer i KK 600 602 612 655
                                 i ÅK 258 327 380 (98)
Med i hytterabatordning 150 154 150 154
Bladabonnenter 4 2 2 2

 
Bemærkning til ÅK-medlemstallet for 2006: Dette angiver ÅK-medlemmer i 2005, der i 2006 fortsat var medlem 
af DB.

Der har igen været medlemsstop i KK stort set hele 
året, og stigningen skyldes friere rammer for juniorm-
edlemmer. Dette viser, at der fortsat er et nærmest 
desperat behov for indendørs klatremuligheder i 
København.

Årets program og uddannelse

Året program for Løvstræde.
•  05-01-2006: Filmaften   
•  02-02-2006: Nostalgiaften   
•  16-02-2006: Alpine Eventyr på Kaukasus ved 
 Anders Strange  
•  23-02-2006: Auktion ved Henrik Ljunggreen 
•  02-03-2006: Vinterklatring i Skotland 
•  16-03-2006: Iceclimbing Ecrin/ICEXPO ved Martin  

Harss
•  23-03-2006: Welcome to the Slabs of Koricancha 

V 650 meter 5.13b ved Karin Thomsen & Christian 
Wied • 06-04-2006: Intro til bjergbestigning i 
Saastal/Mattertal ved Jan Elleby

• 20-04-2006: Førstebestigning af Peak Olufsen 
 (5905 m) ved Jakob Vemmelund m.fl.  
• 01-06-2006: Et halvt års omfattende bjergaktiviter 

ved Jan Elleby
• 05-10-2006: Klatring i Wales  

• 02-11-2006: Isklatring i Kina ved Hans Braüner-Os-
borne 

• 14-12-2006: Koskulak og førstebestigningen af Peak 
6541

Årets største turbegivenhed var igen påsketuren til 
Buis med i alt 82 deltagere.
Vi havde ikke noget sommertræf i år, men derimod 
flere klubturstilbud, og det er noget, vi gerne vil have 
kommentarer til. 

Der var flg. klubture i 2006: 
• Tatra ved Anders Strange, 6 deltagere
• Randa i Wallis ved Jan Elleby, 6-9 deltagere
• La Berarde ved Morten Overgaard / Sally Wester-

gaard, ikke nok tilmeldte, men en del mødtes 
dernede.

• Yosemite v. Martin Harss, ikke nok tilmeldte.
• Fontainebleau juniortur v. Peter Walbum 

Der er allerede flere spændende projekter i år med 
Siurana, Kalymnos og jeg har hørt noget om som-
mertur til alperne også. Endelig er Rjukan kommet på 
med meget kort varsel da forbundsaktiviteten i uge 
7 ikke blev til noget, og vi i stedet for arrangerer det 
som en DB klubtur.

Vores del af kursusprogrammet fremgår af 
nedestående: 
• 5. februar: Kursus i udstyrs- og materialekendskab 

v. Peter Harremöes
• 1., 22, 29.  marts: Instruktørkursus, teori 
• 11.-12. marts: Bjergredning: kursus og repetition 

v.Henrik Ditlevsen 
• 25.-26. marts: Bjergmedicin v. Henrik Jessen 

Hansen
• 1.-2. april: Instruktørkursus, praktik v. Lars Koch
• 29.-30. april: Klippeklatrekursus på Kullen v. Sten 

Nørkjær
• 5.-8. maj: Randonnée-kursus og træf, Hurrungane, 

Norge v. Allan Christensen
• 20.-21. maj: Klippeklatrekursus på Kullen v. Sten 

Nørkjær
• Uge 29: Kursus i flerreblængders klatring samt træf 

v. Jakob Lapp

• 26.-27. august: Genopfriskningskursus v. Andreas 
Linnet

• 26.-27. august: Artificielt kursus/Bigwall v. Sten 
Nørkjær

Det meste af vores traditionelle store uddannelsespro-
gram er i løbet af året overgået til Forbundet, så det 
bliver et tilbud til alle i DK, og der er også et stort kur-
susudbud i 2007. Det skal der fortsat også være sådan 
at vores medlemmer ikke taber noget ved denne 
omstrukturering. Der skal således også etableres et 
bedre samarbejde med forbundet, så det via links 
fra vores hjemmeside bliver muligt at tilmelde sig på 
forbundskurserne.

Vi vil i DB-regi se på mulighederne for anderledes 
kursus- og turtilbud til vore medlemmer.

Bestyrelsen
Christina Liebach valgte i løbet af året at træde ud 
pga. travlhed, og vi har suppleret bestyrelsen med Pe-
ter Richter, hvis valg skal konfirmeres i dag. Christina 
fortsætter dog arbejdet med forsikringerne. Der har 
været flere meget konstruktive fællesmøder med KK’s 
bestyrelse, hvilket er mundet ud i fællesarbejde om-
kring lokaleforhold samt initiativ til en DWS konkur-
rence i Københavns havn til sommer.

Dansk Klatreforbund
DSF bliv på deres generalforsamling lavet om til 
Dansk Klatreforbund, men allerede ved deres 
generalforsamling begyndte der desværre at komme 
spændinger mellem DB og DKF, da forbundets 
bestyrelse gjorde alt inkl. bagtalelse for at undgå at 
få vores kandidat valgt ind i bestyrelsen, og denne 
skræmmekampagne lykkedes. Senere har de dog 
indset at de fejlvurderede vores kandidat, og han blev 
siden medlem af konkurrenceudvalget og er senere 
blevet opfordret kraftigt til at træde ind i forbundsbes-
tyrelsen.
Dernæst var der nogen uenighed om træneruddan-
nelsen, undervisere og kursusindhold, og her var 
vi nok for kritiske, og vi kan konstatere at de kører 
en velfungerende træneruddannelse i forbundsregi. 
Vores kommentarer gik på dels en betænkelighed ved 

Af formanden for Dansk Bjergklub, Henrik Jessen Hansen
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det manglende forarbejde og erfaringsindsamling fra 
andre lande, som har træneruddannelser og på en 
diskussion af DB’s ret til selv at tilbyde trænings-sem-
inarer til egne medlemmer. Senere er disse problemer 
blevet løst, man har inddraget vores kommentarer i 
arbejdet, og det er nu en uddannelse, som vi støtter 
helt og fuldt.

Der har været en del problemer vedrørende forbun-
dets overtagelse af DB store kursusprogram, det var 
planlagt til 1.1.06, hvad vi også var klar til, men det 
endte med at overdragelsen blev 1.8., og der været 
en del administrative og økonomiske overgangsprob-
lemer. 

Dette betyder også at UU nu er et udvalg under 
forbundet, og vi håber på og regner med at der fortsat 
vil være det store og brede kursustilbud til alle kla-
trere i DK inkl. vores medlemmer. I forbindelse med 
dette og via UU har Forbundet også som aftalt fået 
adgang og nøgler til møder i lokalerne i Løvstræde.
I efteråret er der opstået flere gnidninger mellem dele 
af forbundets bestyrelse og DB’s bestyrelse. Der blev 
i forbindelse med strukturforhandlingerne i 2005 
mellem DB og Dansk Sportsklatreforbund, som ledte 
til dannelsen af Dansk Klatreforbund lavet en plan om 
økonomisk støtte til DB med 100.000 kr. i 2006 og 
med en årlig nedtrapning på 20.000 kr. dvs. 80.000 
kr. i 2007. På forbundets generalforsamling blev der 
kun vedtaget et beløb for 2006, men nedtrapningen 
blev tydeligt fremlagt.  Denne nedtrapning blev også 
bekræftet af forbundets daværende formand ved et 
møde med DB’s formand 15. august 2006 og fremgår 
af forbundets referat. 

Årsagerne til denne økonomiske støtte og gradvise 
nedtrapning var:

1. Usikker fremtidig økonomi i DB, pga. frygt for tab 
af medlemmer og således kontingentindtægter. 

2. Som betaling for overdragelse af kursusaktiviteten.
3. Som betaling for brug af Løvstræde og Kullenhyt-

ten.
4. Som betaling for DB som ressource-organisation.

Vi har fra bjergklubbens side levet op til disse forhold 
og hele tiden stået til rådighed og gentaget dette tal-
rige gange overfor forbundets repræsentanter specielt 
på udendørsområdet. Det kan virke som om forbun-
dets bestyrelse ønsker at opfinde den dybe tallerken 
igen, når man i et referat fra forbundets hjemmeside 
læser, at der er nedsat et bjergudvalg uden at involv-
ere ressourcepersoner fra DB. 

2. januar 2007 modtager DB’s bestyrelse et brev, hvor 
der står, at man kun vil udbetale en støtte på 50.000 
i 2007. Denne ændring i støtten til Dansk Bjergklub 
kan vi kun opfatte som aftalebrud. Der er tale om 
at varen er leveret med forventet betaling i rater, og 
denne aftale misligholdes. Hele forløbet af efterårets 
møder med forbundet har dog været præget af, at 
man ikke har kunnet stole på de udmeldinger, der 
kom fra forbundet.

På mødet den 15. august aftales det bl.a. at der skal 
nedsættes et udvalg, som skal se på den danske 
stemmeret i UIAA i lyset af de strukturforandringer, 
der er på vej her. Udvalget skulle bestå af forbundets 
daværende formand Peter Harremöes, Jan Bønding, 
Jan Elleby og Henrik Jessen. Det næste der sker, er 
at DB modtager en pdf-fil med et færdigt og under-
skrevet dokument, hvor vi overgiver stemmeretten til 
forbundet. Det sker få dage før UIAA generalforsam-
lingen og efter at Möes er flyttet til udlandet. Et sådant 
dokument kan vi selvfølgelig ikke skrive under på, og 
vi vil afvente at se, hvad der sker i UIAA.

Den 21.9. 2006 er der møde mellem repræsentanter 
for DB, KK og forbundet vedrørende forhold ved løn-
net personale i idrætsklubber og om hjælp til etabler-
ing af nye og bedre lokaler i København.
Det var et meget mærkeligt møde og DB’s og KK’s 
deltagere var samstemmende dybt skuffet over 
forbundets holdninger og manglende lyst til at 
hjælpe dets to største klubber. Vi fik et foredrag om 
at forbundets fandt at klubber på mellem 50 og 300 
medlemmer var bedst, og til sidst måtte et menigt 
medlem af forbundets bestyrelse bryde ind og sige 
til forbundets daværende formand, at de godt ville 
hjælpe os og fortælle, hvem der kunne være behjæl-

pelig i DIF. Bagefter har Johannes, forbundets ansatte 
breddekonsulent, dog lavet et udmærket stykke arbe-
jde, og der har været et godt møde i januar 2007med 
en DIF-konsulent.

Den 30. oktober 2006 var der et konstruktivt møde 
mellem de Københavnske klubber og forbundet 
(repræsenteret ved andre end ved de tidligere møder). 
Der var en god og konstruktiv stemning og enighed 
om, at man supplerer hinanden og at DB/KK er de 
eneste, der kan løfte opgaven med at bygge et stort 
og mere professionelt klatrecenter i København.
Næste møde med forbundsrepræsentanter inkl. den 
nye formand var den 20.11.06. Dette møde må i lyset 
af de senere offentliggjorte referater fra forbundets be-
styrelse den 25.10 betragtes som spild af tid. Forbun-
det havde i disse referater dels besluttet at nedsætte et 
bjergudvalg med Staun som formand og besluttet at 
ændre den aftalte økonomiske kompensation til DB i 
2007 fra 80.000 til 50.000. Intet af dette kom frem på 
fællesmødet. Senere har vi også modtaget et subjek-
tivt og forkert referat af fællesmødet, som vi ikke kan 
godkende.

Den 27.11. 2006 blev jeg ringet op af forbundets 
formand, og han fortæller os om beslutningen om 
ændring af tilskuddet. Det er en længere samtale, 
hvor han roder rundt i forklaringerne, og jeg kan kun 
konkludere, at der er tale om aftalebrud.  Endelig får 
vi det officielle brev 2. januar 2007.
Vi vil dog under protest acceptere et tilskud i 2007 på 
50.000 kr., men forventer at det aftalte total beløb fra 
den oprindelige nedtrapningsordning betales, så vi i 
en årrække får 50.000 kr. årligt. 
Ligeledes politiserer forbundet i deres bestyrelsesref-
erat over DB/KK strukturen. Det skal de ikke blande 
sig i, det er forbundets opgave at støtte og hjælpe sine 
medlemmer lige meget, hvordan de har organiseret 
sig.

Der er for øjeblikket så mange løse ender i forbun-
det, hvor der også er lagt op til en større udskiftning 
i bestyrelsen ved den kommende generalforsamling, 
at forbundet skal reorganiseres, inden der kan blive 
tale om at overdrage mere til det. Vi støtter fortsat 

forbundet, men det skal fungere og udvise et positivt 
samarbejde med de største klubber. Vi fortsætter det 
gode samarbejde og støtten til konkrete projekter som 
fx træneruddannelse og ser frem til at kunne trække 
på forbundet på et konstruktivt møde vedrørende 
lokaleforhold i København.

UIAA/ ICC og hytteordningen
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som gen-
eralsekretær i UIAA, og Jan Elleby er vores repræsent-
ant ved de officielle UIAA møder. Rapporter herfra 
findes på klubbens hjemmeside.
Jeg og Peter Harremoës er fortsat aktive medlemmer i 
andre UIAA-kommissioner. 

På opfordring af ICC besluttede UIAA på generalfor-
samlingen i Banff i oktober at konkurrenceklatring 
ikke længere skulle varetages af UIAA. Som følge 
heraf blev IFSC - International Federation of Sport 
Climbing etableret i januar 2007 for at varetage 
konkurrenceklatringen på verdensplan. Klatreforbun-
det er her den danske repræsentant, på samme måde 
som Sportsklatreforbundet var det i ICC. 
I lyset af forholdene i forbundet vil DB indtil videre 
forblive dansk repræsentant i UIAA.

Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen, som 
fungerer efter de retningslinier der tidligere er ved-
taget på en generalforsamling.

Lokalerne
Der er intet nyt vedrørende lokalerne i Løvstræde og 
ingen nye klager fra overboer. Biblioteket fortsætter 
som vanligt, og der anskaffes til stadighed nye bøger.
Det sjove og konstruktive arbejde i bestyrelsen i år 
har handlet om at skaffe nye, større og bedre facili-
teter i København, så alle vore aktiviteter kan samles 
under et tag. Der er accept fra de andre Køben-
havnerklubber om at vi i DB og KK gør dette, og der 
har været konstruktive møder med breddekonsulent-
en og DIF. Forskellige lokaliteter er i spil, og lige nu er 
der forhandlinger med bl.a. B93 omkring nybygning af 
idrætsfaciliteter på Østerbro. Vi har også været inde 
omkring Nordhavnen, Enghave og Carlsberggrunden 
i Valby.
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Vi har set på økonomien, fået lavet økonomiske 
modeller over hvad der er muligt, set på muligheder 
for finansiering med bl.a. kreditforeningslån samt set 
på størrelse og form for et stort klatrercenter med 
omklædning, mødefaciliteter og evt. cafe. Målet er et 
moderne og lækkert center, der kan rumme mellem 
1000 og 2000 medlemmer på væg og bouldering, en 
internationalt dimensioneret konkurrencevæg og alle 
Løvstræde-faciliteterne. 

Der er ikke meget nyt om det udendørs klatrevæg-
sprojekt i Ørestaden.

Kullen
Vedr. hytten så vil hytteudvalget selv aflægge rapport 
og vi skal under forslag diskutere et oplæg om en ny 
hytte.
Der er indført ændrede adgangsvilkår til Kullen, så 
man vil ikke kunne fortsætte den gamle ordning med 
klubkortet som adgangs billet. Vi har købt 100 årskort 
til uddeling og salg blandt medlemmerne og regner 
med en lignende ordning i år.

Bladet 
Vi har et kanon godt blad, og der skal lyde en stor 
tak til redaktionen, og en opfordring til alle om at 
overdynge dem med materiale. Bladet fortsætter som 
et DB blad, da Forbundet ikke magter at overtage det 
nu og det er vel også spørgsmålet, om vi ikke skal 
beholde det som et DB aktiv.
Selvom bladet produceres meget billigt, kan vi godt 
bruge flere annoncer. Vi får dog portotilskud efter 
at portoen jo steg voldsomt som følge af ændret 
finanslov.

Internet
Der er kommet en ny version, der som sædvanlig 
debatteres kraftigt, og i løbet af året er debatforum-
met også blevet opdateret og er heldigvis dejligt aktivt 
med for det meste lødige indlæg. Der bliver nedsat et 
web-udvalg, så det ikke fortsat skal være en enmand-
sopgave at drive nettet og som gerne skulle gøre det 
endnu bedre. Der skal lyde en stor tak til Henrik 
Ljungreen for hans kæmpe arbejde her.

Bogforlag
Der er ikke trykt nye bøger, og salget af lagret går 
noget langsomt. Vores største bogsucces, 100 Trang-
iaretter, har også i 2006 haft et tilfredsstillende salg, 
takket være vort samarbejde med AB Camping. Bo-
gen forventes dog udsolgt i løbet af 2008, og da AB 
Camping ikke ønsker at byde ind på et 5. oplag bør 
det overvejes, om vi i stedet skal lave en anden form 
for kogebog, da markedet tilsyneladende er der.

Drift og personale
Det er en tidskrævende opgave at drive en så stor 
organisation som bjergklubben og KK, og vi ønsker i 
de kommende år at konsolidere os og gerne at få et 
klatringens hus i København. Derfor finder vi det i be-
styrelsen nødvendigt at have mulighed for at købe os 
til løsning af en række administrative opgaver, så det 
frivillige arbejde går til idrætspolitik og medlemstil-
bud. Dette vil fremgå af budgetforslaget, også selvom 
vi endnu ikke har sat navn på de konkrete opgaver.

KØBENHAVN K: Frederiksborggade 44 & 52 ÅRHUS:  Østergade 30 
ROSKILDE: Karen Olsdatterstræde 4 AALBORG: Algade 54

KUNDESERVICE: 33 14 51 50 - www.friluftsland.dk - info@friluftsland.dk 

Download vores 148-siders katalog www.friluftsland.dk
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Dirigent: Flemming Henriksen 
Referent: Dan Overgaard
Tilstede: 36 personer

Valg af dirigent 
Formanden forslog Flemming Henriksen, hvilket for-
samlingen accepterede.

Flemming takkede for valget - og konstaterede, at in-
dkaldelsen af generalforsamlingen var sket i overens-
stemmelse med vedtægterne

Formandens beretning 
Lise fremlagde beretning og berørte bl.a. følgende 
punkter:

• I det forgangene år er Emil Underbjerg og Dan Over-
gaard indtrådt som konstituerede medlemmer.

• Bestyrelsen har i år brugt mere tid på procedurer og 
principper. Målet er at bestyrelsen i højere grad skal 
sætte de overordnede rammer, samt motivere og 
støtte medlemmernes initiativer.

• Der arbejdes på at få et professionelt firma til at 
udfører rengøringen i KK. Grunden er, at det er 
nemmere at administrere betalingen. Overlades 
rengøring til en privatperson, vil KK blive betragtet 
som arbejdsgiver, hvilket bl.a. betyder tilbageholdes 
af skat, feriepenge, indberetning mv. – altså en større 
administrativ opgave.

• Der arbejdes på at finde nye lokaler i samarbejde 
med Dansk Bjergklub.

• Væggen til højre for indgangen, har været udsat for 
en del debat. Desværre er det ikke muligt delvist at 
reparere på væggen pga. konstruktionen. Derfor er 
det besluttet at udføre en træktest og få afklaret, om 
væggen er sikkerhedsmæssigt i orden. Testen bliver 
udført i slutning af januar og bestyrelsen vil herefter 
vurdere det videre forløb. 

• I det forgangene år er der taget flere initiativer, bl.a.:
• Indkøb af nyt fald underlag – både gummimåtter og 

madrasser 
• Indkøb af anlæg
• Nyt logo (Designet af Stokkeby) – præsenteret på 

generalforsamlingen
• Afholdelse af 2 total boulder konkurrencer
• 3 fester
• Et rutebygningskursus for kvinder
• Bredde Workshop
• Nye hold – bl.a. et senior og junior hold
• Lise sluttede med at takkede Maibrit, som udtræder 

af bestyrelsen, for hendes indsats i bestyrelsesarbej-
det. 

Referat af KK’s generalforsamling, 23.januar 2007

Generalforsamling i KK
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Debat om beretning
Det blev kort diskuteret hvilket konsekvenser en øget 
holdtræning har for klubben. (Debatten blev gentaget 
under pkt. 5 stk. 4)

Formandens beretning blev godkendt uden bemærk-
ninger. NB! Den fulde beretning kan finde på KK’s 
hjemmesider under ”Dokumenter”.

Regnskab 2006
Regnskabet er ikke blevet revideret pga. travlhed 
hos revisoren. Peter bad derfor forsamlingen om en 
forhåndsgodkendelse, såfremt revisionen kunnne 
godkende referatet.
Forsamlingen godkendte dette!
Peter gennemgik regnskaber med følgende bemærk-
ninger:
• Der arbejdes på et mere gennemsigtigt regnskab. Vi 

er nået et stykke vej, men ikke hele vejen.
• Posten ”Klatrevæg” dækker bl.a. over indkøb af 

madrasser og greb
• Posten ”Fest” er en slags underskudsgaranti
• En del af vores formue er placeret i kortfristede obli-

gationer
• Renteindtægter tilfalder Dansk Bjergklub som betal-

ing for medlemshåndtering.

Debat om regnskabet
Sp: Vil der være muligt, at få en specificering af 
tilskuddet fra kommunen som juniorerne udløser?
Sv: Desværre er dette ikke muligt pga. opgørelsen fra 
Kommunen

Sp: Har vi søgt kommunalt tilskud til uddannelsesak-
tiviteter – der er tale om mange penge?
Sv: Nej – Bestyrelsen er klar over muligheden, men har 
ikke haft den fornødne tid.

Sp: Hvad er uddannelsestilskuddene gået til?
Sv: ca. 18.000 til kurser gennem forbundet – ca. 12.700 
til Sikringskurser – ca. 10.000 til forskellig kurser, 
herunder breddeworkshop. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, så-
fremt at revisionen senere godkendte regnskabet.

Budget og kontingent
Budget
Da nogle af budgettallene er baseret på vedtagelse af 
fremlagte forslag blev det bestemt, at fremsætte de 
berørte forslag inden videre behandling af budgettet.
Budgetter er et ambitiøst budget, som bl.a. tager 

udgangspunkt i, at de fremlagte forslag vedtages. 
Peter gennemgik budgettet med følgende bemærk-
ninger:
• Vi forventer en huslejestigning.
• Udgifter til rengøring vil stige, da det fremover bliver 

et firma, der skal varetage dette.
• Forsikringsstigning – vurderet efter realiserede udg-

ifter i 2006 samt forventet prisstigning på el.
• Ekstra udgifter til vagtordren pga. flere aktiviteter og 

en regulering af godtgørelse.
• Den foreslåede kontingentstigning er indberegnet i 

budgettet.

Debat om budget
Sp: Der er afsat 270.000 til forbedring, hvilket syntes 
for meget uden en plan?
Sv: I dette beløb indgår både en del af de fremlagte 
forslag, samt en ”hensættelse” såfremt væggen efter 
træktest skal skriftes.

Budgettet blev godkendt uden yderlige bemærkninger.

Kontingent
Bestyrelsen har forslået en kontingentstigning på 200,- 
kr. årligt med følgende begrundelse:
• Hensættelse til investering i nyt lokaler
• Forventede udgifter til renovering af væg
• Forventet huslejestigning
• Forventet prisstigning på el
 
Det blev kort debatteret hvilket rammer et nyt lokale 
kunne etableres under bl.a.
• Vi skal selv finanser 20 %
• Åben fra 10 til 22
• Udlejning

Kontingentstigningen blev godkendt uden yderlige 
bemærkninger!
For:  33
Imod: Ingen
Blank: 3

Indkomne forslag
Indledning
De fem første forslag blev stillet af Jakob, Jacob, Peter, 
Rune og Søren Henrik . Bestyrelsen havde haft en 
dialog med forslagsstillerne om ordlyden i forslagene, 
nærmere bestemt ”Bestyrelsen forpligtes til” i forsla-
gene. Bestyrelsen mente ikke, at det er deres opgave, 
at udføre forslagene, såfremt ingen andre påtog sig 
opgaven, men mere at sætte de nødvendige rammer 
og følge op. Dette blev accepteret af forslagsstill-

erne, som pointerede, at det ikke var et angreb på 
bestyrelsen – dette havde bestyrelsen nu heller ikke 
opfattet.

1. T-shirts
Forlaget med at anskaffe klub-T-shirts blev diskuteret, 
med følgende kommentar:
•  God kvalitet
•  Pigerne skal inddrages i modelvalg og udseende 
•  Projektet skal være omkostningsneutralt 
•  Ålborg havde haft gode oplevelser med et lignende 
projekt
Forslaget blev vedtaget uden afstemning, da forsam-
lingen mente at det lå indenfor petitesse grænsen.

2. Skabe
Dette forslag blev diskuteret en del, specielt da der er 
tale om en stor investering ca. 150.000,- kr. Følgende 
blev bl.a. sagt:
• at lave en kontrakt som udløber en gang om året, så 

alle skal forny skabet.
• Depositum og årlig leje.
• mindre skabe – vil det sænke omkostningen.
• Der skal være en skabsadministrator. 
• Kan man skaffe brugte skabe.
• Dårlig ide, da der kommer omkostninger til at udskift 

af låse og vi får muligvis forskellige størrelser.
• Den nuværende ordning med at vagter og ledere har 

skabe skal indarbejdes i løsning.
• Overvej om det er muligt at tage skabende med ved 

en flytning.

Forslaget blev vedtaget!
For:  27
Imod: 2
Blank: 7

NB! Forslaget bliver opslået på KK’s hjemmeside eller 
forum, således at rammer kan debatteres. Det er dog 
op til de medlemmer som arbejder med det enkelte 
forslag om de vil lytte.

3. Foredrag og arrangementer
Forslaget blev debatteret og følgende kommentar blev 
fremsat
• Oplevelsen er, at kommer man med et oplæg, siger 

bestyrelsen ja
• Dansk Bjergklub vil gerne støtte - eventuel med 

knowhow og lokaler
• Markedsføringen blev diskuteret med følgende kom-

mentarer:
• Hvordan når man de personer, som ikke læser nettet
• Opslag i Friluftsland har ikke virket
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• Eventuel ”direct mail”  - Dario Pacino påtog sig at 
undersøge lovgivningen på dette punkt.

• Der var undring over, at arrangementer med Kather-
ine Schirrmacher og Steve McClure ikke var blevet 
revet væk – 31 er pt. Tilmeldt.

Forslaget blev vedtaget!
For:  18
Imod: 2
Blank: 16

4. Senior træning
Der var en længere diskussion og udveksling af 
synspunkter – følgende er et uddrag:
• Faste hold belaster lokalet i åbningstiden.
• Kan hold ligge udenfor åbningstiden?
• Det kræver at deltagere, instruktører og vagter kan 

udenfor åbningstiden
• Nogle hold kan lægges udenfor almindelig åbning-

stid
• Holdtræning – en principiel diskussion
• Har stor betydning for det sociale i klubben og ans-

porer personer til elite, ledere, vagter, initiativtager 
mv.

• Hvor mange hold kan der være plads til – bestyrelsen 
siger jo ”ja” til alt! 

   Bestyrelsen arbejder med en overordnet plan – og 
siger ikke bare ”ja”. f.eks er tirsdags senior træningen 
flyttet til netop tirsdag kl. 20. 30 da opfattelsen er, at 
der ikke var så stort pres på lokalet.

•  Kan man med fordel lægge alle holdtræninger en 
fast dag?

• Der kommer flere hold i fremtiden, så der er vigtig 
med en overordnet plan.

• Der er sat opslag op med en oversigt over, hvornår 
de forskellige hold træner

Forslaget blev vedtaget.
For:  23
Imod: 1
Blank: 12

5. Sofakrog
Det blev kort diskuter og generelt var holdning, at 
hjørnet er meget svær at gøre brugeligt, da man ikke 
kan se dem der klatrer. Man var dog enige om, at 
”sætte rummet i spil”. Følgende blev kort ”vendt”:
• TV i hjørnet – Pas på med indbrud – genovervej det
• Hvad med en bar – Alkohol er ikke tillad på sundhol-

men 

Forslaget blev vedtaget.
For:  19
Imod: Ingen
Blank: 17

6. Vedtægtsændring
Bestyrelsen fremlage forslag om ændring af 
vedtægterne, således at forslag til Generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
og at alle forslag fra medlemmer og bestyrelse skal 
offentliggøres på KK’s hjemside seneste en uge før.
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.
For:  36
Imod: Ingen
Blank: Ingen

Valg af bestyrelse
• Emil Underbjerg som var konstitueret medlem blev 

valgt for en 2-årig periode.
• Dan Overgaard som var konstitueret medlem blev 

valgt for en 2-årig periode.
• Lise Usinger var på valg som følge af anciennitet-

sprincippet og blev valgt for en 2-årig periode.
• Henrik Spanggård var på valg som følge af ancien-

nitetsprincippet og blev valgt for en 2-årig periode.
• Vivian Chrom blev valg ind i bestyrelsen - og efter-

følger dermed Maibrit
• Imke Christine Töllner blev valgt som 1. suppleant til 

bestyrelsen  

Valg af revisor
Keld Brik – vores nuværende revisor – blive valgt for 
endnu en periode.

Eventuelt
Juniortræning
Der er lavet et stort arbejde med, at organisere og 
udvikle juniortræningen. Bestyrelsen har set arbejdet, 
og næste skridt er, at der laves et fælles oplæg. Dan 
skal i løbet af foråret færdiggøre dette arbejde, så der 
er fælles fodslag.

Rasmus underrettede om Juniorudviklingen:
• Der kigges kritisk på indstillingen hos deltagerne, 

som kun flyttes til hold i åbningstiden, hvis de er 
fokuseret på klatring.

• Der er lavet et nyt hold for at tage noget af presset 
på ventelisten, hvor de ældste tilbydes en plads.

• Et hold består typisk af 6 til 12 deltagere.
• Trænerne forsøger at sikre, at juniorerne ikke ”for-

styrrer” andre klatrere i den almindelige åbningstid, 
ligesom selve træningen forsøges lagt i ydertid-
spunkterne.  

Lift udenfor
Den tilhører Dansk Sportsklatre Forbund 
o KK har fået den tilbudt, men takket nej, da den ikke 
kan bruges på grund af udformningen af KK’s lokale. 
Det spiller også ind, at der er vedligeholdelses omko-
stninger og løbende sikkerhedsgodkendelse.
o Jacob kan dermed forsætte med at bruge den som 
cykelstativ 

Dansk Bjergklub har generalforsamling
KK’s medlemmer opfodres til at deltage d. 8/2 – Gen-
eralforsamlingen afholdes i lokalerne i Løvstrædet 8a 
3. Kbh. K

KK’s forum – Bestyrelsen holdning
Det blev kort debatteret, at bestyrelsen ikke vil kom-
menterer en debat på KK’s forum. Bestyrelsen kom-
menterer ikke løbende debatter pga:
o Bestyrelsen vil gerne have mulighed for, at have en 
fælles holdning til et emne.
o Der er dog intet til hinder for, at bestyrelsesmedlem-
mer lufter holdninger og diskuterer på livet løst – men 
det er den personlige holdning som udtrykkes.
o Bestyrelsen følger løbende med i de forskellige 
debatter, men vil man være sikker på, at bestyrelsen 
behandler et konkret ønske, skal det sendes til 
bestyrelsen på mail. Man vænner medlemmer til, at 
man ”bare” kan rejse forslag og spørgsmål og herefter 
forvente, at bestyrelsen tager ”stafetten” herfra.
 
DM
KK skal afholde DM til november og mangler en 
tovholder, samt nogle vandbærer. Der var flere, som 
gerne vil høre mere og andre der tilbød deres erfar-
ing. Så bestyrelsen forsøger at samle de interesseret. 
Følgende blev vendt:
o Der ligger en konkurrence manual som Johannes har 
skrevet.
o Mads vil gerne stille viden til rådighed - og lovede 
det samme på Johannes vegne. 

Nye lokaler
Det blev kort redegjort for rammer for det arbejder 
der er lavet indtil videre, men medlemmer blev opfor-
dret til at deltage på Dansk Bjergklubs generalforsam-
ling, for at få en dybere udredning.  

Medlemsfordeling
KK’s medlemmer fordeler sig som følgende

Grupper  Kvinder Mænd Total
0 til 12 år 15 6 21
13 til 18 år 14 16 30
19 til 24 år 14 30 44
25 til 59 år 142 410 552
60 og op  8 8
Total  185 470 655

Logo
Bestyrelsen har valgt følgende logo til klubben:

 

Dirigenten takkede for god ro og orden!



Kursusmulighederne for DB’s medlemmer er mange. 
Nu udbydes kurserne blot gennem Dansk Klatrefor-
bund. Tjek www.klatreforbund.dk for at se, om 
der skulle være et kursus for dig. Her finder du altid 
den mest opdaterede kursuskalender og detaljeret 
information om tilmelding og betaling. Herunder 
finder du lidt overordnet information sakset direkte fra 
klatreforbundets hjemmeside.

Praktisk info  
Tilmelding 
Al tilmelding sker via tilmeldingssystemet på 
www.klatreforbund.dk 
Tilmelding er bindende, når booking og betaling er 
registret. 

For at kunne deltage skal kursisten opfylde de fast-
satte krav for deltagelse. Disse oplysninger sendes til 
kursuslederen, som vil fremgå af annonceringen. Ved 
pladsmangel på kurset er det kursuslederen, der afgør, 
hvem der ikke kan komme med, på baggrund af de 
tilmeldtes erfaring og anciennitet. I sådanne tilfælde 
vil betaling selvfølgelig blive tilbageført. 

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

De endelige datoer og priser vil fremgå af annoncer-
ing på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. Tilmelding 
foretages ifølge annonceringen på nettet. 

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 indbetalt 
kursusafgift. 
Overtages den afmeldte plads af en anden person 
på venteliste tilbagebetales kursuspris til oprindelig 
tilmeldt. 

Kursusinfo Foredrag
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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 via 
klubbernes egne instruktørlister. 

Generelle krav 
Deltagelse på kurser kræver medlemskab af Dansk 
Klatreforbund. På Dansk Klatreforbunds hjemmeside 
finder du detaljerede kursusbeskrivelser af flertallet af 
kurserne, herunder hvilke krav, der stilles for delt-
agelse på det enkelte kursus. 

Udstyr 
Til alle kurser medbringer kursister eget udstyr. Visse 
klubber kan i særlige tilfælde være behjælpelig med 
udlejning af udstyr til medlemmer. 

Eventuelle spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kursuslederen, eller 
alternativt til Kursuskoordinator i Uddannelsesudval-
get under Dansk Klatreforbund: 

Allan Christensen 
Hjortlund 1, Vindinge 
4000 Roskilde 
Tel: 46 35 75 86 
E-post: rac@vucra.dk

Torsdag d. 19. april kl.20 i Løvstræde

Kom og oplev første aften i rækken af arrangementer om 
solobestigningsteknikker. De indkaldte guruer vil bl.a. 
være Michael Hjorth og Torben Redder.

Michael Hjorth giver en historisk introduktion til begrebet 
solobestigning, suppleret med egne erfaringer. Torben 
Redder Øser også ud af sine erfaringer og fortæller lidt fra 
sine egne solo-klatreeventyr. 
Dertil kommer en præsentation af “den stille hjælper” 
eller “silent partner”-hjælpemidlet.

Der arbejdes stadig på programmet for aftenen, så følg 
med på hjemmesidens kalender og debatforum for se-
neste information.

Soloklatringsteknikker - 
klassiske og nyere
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