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DANSK BJERGKLUB

Indendørs og udendørs
Generalforsamlingen i februar gik stille og roligt og der var enstemmig tilslutning til bestyrelsens forslag. Der er 
derfor nu mandat til at bestyrelsen arbejder videre med klatrehals-projektet og en tilslutning til at vi også binder 
klubben økonomisk i den grad det nu er nødvendigt. 
Vi har siden haft endnu et møde med kommunen og stiler imod et konkret forslag indenfor det næste halve år.
Fra generalforsamlingen skal det også bemærkes at der nu ser ud til at komme mere gang i hytteudvalget, så 
der til næste år forhåbentlig kan fremlægges et forslag til en ny hytte på Kullen.

I kan allerede nu godt reservere uge 29, hvor sommerturen genopstår med et træf i Ailefroide i Frankrig. Om-
rådet byder på alt indenfor udendørs bjegsport: Et af Frankrigs førende bouldresteder, et-reblængders boltede 
ruter, tt meget stort og perfekt udvalg i boltede fler-reblængders ruter i et bredt niveau af sværhedsgrad og op 
til 15 reblængder og under en ½ time fra byen, bjergruter på bolte og eget grej, klassisk bjergbestigning med 
gletchere og deslige for eksempel traversen af Pelvoux (3900 m) og den sydligste 4000 meteri 
alperne med Ecrins.

Ailefroide er en hyggelig lille by med et par indkøbssteder, enkelte barer og restau-
ranter og et par sportsforrretninger. Campingpladsen er perfekt og fylder en stor 
del af dalen. Den bærer præg af naturcamping men har dog rigtigt gode toilet-
faciliteter og vi vil prøve at få et område på pladsen reserveret til træffet.

Henrik Jessen Hansen

Så er Klatring på banen igen! Efter et langt efterår og vinter - også i redaktionel forstand - er foråret nu kom-
met med sit mylder af liv og aktivitet. Der er også kommet ekstra liv til bladets redaktion, eftersom vi er blevet 
forstærket med nye kræfter fra Thomas Boesgaard. Velkommen til, Thomas!
I dette nummer er der spændende historier fra ”orlovs-folket”, som afprøver nye spændende og solrige 
klatresteder, udlever isdrømme i Canada og ”road-tripper” mellem nogle af USAs bedste klatresteder. Desuden 
inviterer både bornholmerne og viborgenserne dig til at komme og prøve deres lokale klipper. Slutteligt samler 
vi op på vinterens generalforsamling i DB. Du kan læse referater samt se regnskabet og budgettet under 
klubstoffet sidst i bladet.

Deadline for stof til næste nummer er 1. september, altså efter sommerens eventyr. 
Vi glæder os til at læse om dine sommeroplevelser.

Glædeligt forår og rigtig god læselyst!
Redaktionen
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Søren Andersen har tilbragt en del af marts måned 
i Siurana og Montsant. Det indbragte to styks 8a+ og 
to styks 7c+ hvoraf de sidstnævnte blev klatret i bare 
andet forsøg. 

Stine Østergaard har også været i Siurana. Her kla-
trede hun som første danske kvinde ruten 
La Pren Nota (8a), og blev derved første danske 
kvinde, som har klatret denne grad.

Søren Smidt og Henrik Kristiansen er i gang med 
at klatre de syv højeste toppe på de syv kontinenter. 
Indtil videre har de været på Winson (Antarktis), Ac-
oncagua (Sydamerika), Mount Kosciuszko (Australien), 
Kilimanjaro (Afrika), Carstenz (Oceanien) og mens 
vi skriver disse ord er de i gang på Everest (Asien) 
og derefter venter Denali (Nordamerika) og Elbrus 
(Europa). 

I februar var Kristoffer Szilas, Kasper Berkowicz og 
Jim Broomsfield (UK) i Patagonien. Målet var Cerro 
Torre og Fitz Roy. Toppen af Cerro Torre blev nået 
den 6. februar efter fire dages klatring på den klas-
siske Compressor-rute. Holdet måtte desværre vende 
om 150 meter under toppen af Fitz Roy. 

Jens Gad og Martin Møller har begge været i 
Fontainebleu i årets første måneder. Det er for Jens’s 
vedkommende blevet til et 8A+-problem og tre 8A-
problemer og Martin har fulgt efter med to 8A-proble-
mer. Derudover har de begge klatret en overordentlig 
stor mængde problemer mellem 7A og 7C+.

Mette Høgh-Petersen tilbragte vinteren i Australien 
og var forbi klatreområdet Arapiles hvor hun red-
pointede ruten Orestes. Ruten er omtrent 35 meter 
lang, traditionelt sikret og graderet 7a+ (24. grad på 
australsk).
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Af Hans Bräuner-Osborne

Efter 3 måneders udstationering i Boston er tiden 
kommet til at udfylde en gammel drøm – at tage orlov 
fra mit arbejde for at isklatre. Den 31. januar drog jeg 
således til Banff, Canada hvor jeg havde arrangeret 
at klatre med en række forskellige partnere den kom-
mende måned.

Den første partner var amerikaneren Carlos Buhler 
som jeg mødte første gang i Rjukan i 2003. Han har 
klatret og lavet førstebestigninger i området i over 25 
år, så en bedre makker kunne man næppe forestille 
sig – et leksikon af beta! Hans første spørgsmål var 
hvordan min form var, og om jeg kunne føre canadisk 
WI5? Lidt tøvende (da jeg godt kunne regne ud, hvor 
dette spørgsmål ledte hen) fik jeg svaret at formen var 
god, da jeg allerede havde isklatret godt en uge sam-
menlagt i de foregående måneder i USA og i øvrigt 
vægttrænet ihærdigt op til turen. “Så tager vi ud og 
klatrer The Sorcerer (210 m, IV, WI5) i morgen kl. 
5.00 og du fører cruxet!”. 

The Sorcerer er en super klassiker og en af de bedste 
ruter i The Ghost. Dette område ligger på den østlige 
side af Rocky Mountains hvor det ikke sner så meget. 
Da lavinefaren gennem hele februar er svingende 
mellem 3 og 4 på en skala op til 5 var det således 
ikke sidste gang jeg tog derud! Eneste “problem” med 
området er at der ingen veje er derude og det kræver 
således en 4WD, snekæder og en chauffør med evne 
og vilje til at misbruge sin truck (såsom Carlos) for at 
komme ud til ruterne!

Køreturen ud til The Ghost er således altid en 
oplevelse i sig selv, og vi fik da også prøvet at køre 
igennem isfyldte floder, grave os ud af snedriver, high-
center på klippe m.m. i den kommende måned, men 
denne dag gik det nu helt glat. Efter den lange køretur 
var det tid til at vandre i 2 timer i sne, der bare blev 
dybere og dybere..... The Ghost havde fået mere sne 
end normalt i år. Da vi gik i skov og derfor ikke kunne 
se ruten var vi efterhånden kommet til den konklu-
sion, at vi var gået for langt og dermed havde mistet 
chancen for at klatre ruten. Da dagen alligevel var 
spildt besluttede vi os dog for at fortsætte eksplora-
tionen og så bang kom vi til kløften med The Sorcerer 
for enden. Den var bare mega imponererende her på 
afstand med sine fire reblængder hvoraf de sidste to 
var vertikale. Sank lige en gang, og så var det ellers 

Isklatre-orlov
i Canada

Carlos Buhler på tilgangen til Curtain Call (125 m, IV, WI6). Bemærk klatreren over øverste søjle, hun er netop kommet forbi det store crack i søjlen......
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opad i den knædybe sne mod ruten, 
der viste sig at byde på fantastisk 
klatring. Jeg fik også ført cruxet (sid-
ste reblængde) og var således meget 
glad, da vi nåede tilbage til bilen.

“Hjemme” i en lejet lejlighed 
ventede Line Antoft, Martin Ploug 
og David Brauner med lidt bekym-
ring på min ankomst. De var selv 
ankommet efter et roadtrip fra 
Colorado via Wyoming, hvor de 
havde isklatret på vejen mod Banff. 
Der blev udvekslet røverhistorier 
hvorfor vi kom sent i seng, og de 
næste par dage klatrede vi således 
i nogle ‘sports-isklatre” crags med 
nemme tilgange (Grotto Canyon og 
Haffner Creek) for at komme godt 
i gang. Herefter foreslog Carlos at 
vi alle tog til Evan-Thomas Creek, 
hvor der var to 100 meter lange WI4 
ruter (Moonlight og Snowline) som 
vi kunne dele imellem os. Da vi 
ankom til stedet fik Carlos dog øje 
på en ny potentiel mix-linie, som vi 
så kastede os over mens Martin og 
David klatrede de to WI4 ruter. Klip-
pen var af tvivlsom kvalitet, og jeg 
var således glad for det store snefelt 
under mig mens jeg førte første 
reblængde, der starter med 10 meter 
drytooling (på dårlige sikringer) 
efterfulgt af 20 meter is, der langsom 
bliver tykkere og stejlere. Det var 
således en lettelse at få den første 
skrue sat, da isen endelig blev tyk 
nok til en stubbie. For enden af isen 
lavede jeg et anker, hvorefter det var 
Carlos’ tur til at føre 2. reblængde 
der begyndte med en giftig travers 
på dårlige sikringer i ringe klippe. 
De bedste økseplacering fik han i 
mos! Da han nåede isen satter han 
en stubbie, men måtte binde den af, 
da den gik i klippen godt halvvejs 
inde. I sin sædvanlige stil udbrød 
han “you gotta be crazy to climb 
on this” hvorefter han satte endnu 
en afbundet stubbie til det andet 

halvreb og fortsatte opad mod lidt bedre is! Hvor 
vidt ruten var klatret før er p.t. uafklaret, men uanset 
hvad var det et fedt lille eventyr at klatre en “skotsk” 
rute der ikke var beskrevet i guiden. Vores gradering: 
M5/WI5 R (run-out).

De to kommende uger bød på en lang række 
spændende eventyr. Sammen med David fik jeg 
endelig klatret Louise Falls (110 m, II, WI4-5) i -23 °C 
inkl. den sidste frit-stående crux søjle som jeg opgav 
at klatre sammen med Carsten P. Cooper-Jensen 
for 4 år siden pga. samme lave temperatur. Dejligt 
endelig at få den i kassen selvom det var en kold og 
våd fornøjelse – utroligt hvordan det kan regne ned 
ad en rute, når det er så koldt! Jeg tog også en tur ud 
i det fjerneste hjørne af The Ghost med Carlos for at 
lede efter ruterne Marion Falls (100 m, III, WI5) og 
Caroline Falls (50 m, III, WI5), som han aldrig havde 
klatret. Første gang vi tog derud stoppede vi trucken 
før en stejl bakke, som vi ikke var sikker på at kunne 
komme opad igen uden snekæder - og derfor ventede 
der os 2 timers tilgang. Det blev dog til 5 timers van-
dren rundt, da vi kom til at gå ind i den forkerte dal! 
Da vi endelig fandt ruterne var det således for sent at 
klatre dem, og vi vendte derfor tilbage et par dage se-
nere med Line, Martin, David – og snekæder. Denne 
gang gav Carlos den virkelig gas og kørte ind af smalle 
Quad tracks helt op til bunden af Caroline Falls så vi 
kun havde 10 minutters tilgang! Desværre begyndte 
det at sne netop som vi stoppede trucken, og da 
Carlos var bange for ikke at kunne finde tilbage, hvis 
vores dæk-spor blev slettet af sneen valgte vi endnu 
engang at vende om med uforrettet sag. Næsten ikke 
til at bære, men et par dage senere tog Carlos og jeg 
derud for tredje gang og fik begge ruter i kassen. De 
viste sig at være af meget høj kvalitet: Marion Falls 
med den vildeste crux passage med overhængende 
mushrooms (første gang jeg har klatret overhængende 
is) og Caroline Falls, der begyndte med så dårlig is, at 
jeg først fik sat en skrue 10-15 meter oppe ad ruten. 
Endnu engang var jeg glad for mit crashpad snefelt 
nedenfor som jeg dog heller ikke fik brug for denne 
gang. Det fedeste ved ruterne var dog at de var så 
fjernt beliggende, at vi nok var de eneste der besteg 
dem denne sæson – uberørt is er nu bare bedre end 
hooking på udhakkede populære ruter!

Som den sidste rute med Martin og David valgte 
vi at klatre en lang rute sammen: Murchinson Falls 
(180 m, III, WI4+). Vi kørte op af sneklædte veje i 

En spansk klatrer på anden reblængde af Whiteman Falls (95 m, IV, 

WI6). Han er nået til cruxet bestående af lodret is med over-

hængende mushrooms sat fast på 10-15 cm glasklar is med vand 

løbende inden under.

Hans Bräuner-Osborne fører Caroline Falls (50 m, III, WI5) og er 

lettet over endeligt at få sat sin første isskrue.
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Efter en hviledag kastede vi os igen ud i The Ghost, 
hvor vi fik klatret tre ruter på én dag: Anorexia Ner-
vosa (130 m, III, WI4 R), Weathering Heights (100 m, 
III, WI4) og endnu en ukendt rute der ikke var beskre-
vet i guidebogen, men som Carlos måtte klatre (60 m, 
III, WI3-4 R). Trætte dagen efter besluttede Carsten 
og jeg at klatre en rute med kort tilgang og endte med 
at tage til Weeping Wall der med 5 minutters tilgang 
giver associationer til Rjukan. Væggen er sydvendt, og 
det var så varmt, at vi ender med at klatre Right-Hand 
variationen (180 m, III, WI5) i t-shirt, hvilket var en 
lidt vild oplevelse. Weeping Wall kan byde på virkelig 
dårlig solbagt is, men vores linie var faktisk af over-
raskende tør og god kvalitet i forhold til min tidligere 
oplevelse på Central Pillar (180 m, III, WI5+) fire år 
tidligere, hvor jeg sked grønne grise hele vejen op ad 
ruten, mens jeg satte sikringer i slush-ice!

Efter denne “hviledag” foreslog Carlos endnu en WI6 
rute, Curtain Call (125 m, IV, WI6) som han havde 
hørt var in good conditions. Jeg gispede lidt da jeg 
læste om ruten i guidebogen, der talte om så store 
mushrooms, at man skulle ofre sin ene arm for at 
sætte sikringer, men heldigvis så den ikke helt så slem 
ud, da vi kom tæt på den. Det var dog en lidt syg kon-
struktion af én reblængde tynd fritstående søjle stab-

bilkortege med Carlos og hans ven Wade, der ville 
klatre en svær mix-route sammen. Godt oppe af 
Icefields Parkway gik deres bil dog i stå og vi stod 
længe og rodede med motoren for at få den i gang. 
Efter godt en time blev vi enige om at vi hellere måtte 
fortsætte mod vores rute – ellers ville vi ikke kunne nå 
at klatre den. Carlos og Wade måtte så selv få gang i 
bilen eller tomle hjemad. Vi havde været lidt nervøse 
for tilgangen der ender i et potentielt lavine felt. 
For første gang i mit liv medbragte vi således fuldt 
lavineudstyr (beeper, probe og spade) samt snesko. 
Heldigvis var der dog ikke så meget sne, der desuden 
var forankret med klippe-boulders og is fra ruten (et 
stort stykke midt på ruten var faldet af!). Lettet over 
dette gik vi frejdigt op til ruten og soloede det første 
WI2-3 stykke, så vi kunne klatre ruten i 3 reblængder 
– én til hver. Jeg havde netop fået sat pinky-rests på 
mine Petzl Quark isøkser og klatrede derfor uden 
håndstropper på de første to reblængder som David 
og Martin førte. Det gik godt, men alligevel var jeg 
i tvivl om jeg også turde føre sidste crux-reblængde 
uden stropperne?! Efter lidt betænkningstid sprang jeg 
dog ud i det, og det viste sig at blive et vendepunkt 
i min isklatre-karriere – resten af turen klatrede jeg 
således uden håndstropper :-) 

Det var så småt begyndt at blive mørkt, da jeg kom 
til toppen af ruten. Jeg skyndte mig derfor at lave et 
anker, men min første skrue ramte en skjult vandåre 
under isen hvorefter det fossede ud med vand gen-
nem skruen! Jeg prøvede forgæves at stoppe hullet 
med is og sne, men det viste sig umuligt. Da Martin 
og David kom op til mig var de således gennemblødte 
og ikke særligt tilfredse! Jeg var derimod tør og nød 
totalt at stå i ensomheden på toppen af ruten, der nu 
reflekterede månelyset i de mest fantastiske mønstre. 
Efterhånden som vi rappellede ned ad ruten steg 
humøret dog også gevaldigt for Martin og David, og 
det viser sig at være en værdig afslutning på vores 14 
dage sammen i Banff.

Næste dag kom Carsten P. Cooper-Jensen og vi lagde 
ud med at få ham varmet op i Haffner Creek og på de 
to WI4 ruter Moonlight og Snowline som jeg jo ikke 
fik klatret under første besøg. Herefter var det alvor 
idet vi tog ud til klassikeren Whiteman Falls (95 m, 
IV, WI6) sammen med Carlos – jeg skulle forsøge at 
føre min første canadiske WI6 rute. Vi stod på ski ind 
til ruten, der ligger i de smukkeste omgivelser som 
i sig selv ville være en tur værd. Da vi kom til ruten 

udbrød Carsten “jeg håber du har nerverne i orden” 
da han som den første så det frosne vandfald. Da jeg 
lidt senere selv så ruten forstod jeg hans udbrud – det 
var uden sammenligning det vildeste vandfald jeg 
nogensinde havde set – mega flakes og mushrooms 
– og så lige det rindende vand under den øverste 
crux-halvdel af ruten.... Carsten førte den første WI4 
reblængde mellem de store flakes og mushrooms og 
fik traverseret så meget frem og tilbage at han til sidst 
måtte lave den vildeste standplads siddende på en 
kæmpe mushroom frem for at bruge den “normale” 
klippehule lidt længere oppe. Det var dog fint da det 
gav mig en chance for at få sat et par gode skruer 
på et 70° slab, før ruten blev vertikal efter hulen. 
Reblængden blev konstant sværere og sværere både 
fysisk og mentalt og kulminerede med overhængende 
mushrooms siddende på krystal-klar 10-15 cm tyk is 
med rindende vand under! Jeg var glad for mine er-
faringer fra Marion Falls som Carlos førte og sørgede 
omhyggeligt for ikke at skrue mine isskruer igennem 
isen ind til vandet for ikke at gentage “succesen” fra 
Murchinson Falls. Den strukturerede is gav super 
interessant teknisk klatring, og bagefter blev Carsten 
og jeg hurtig enig om, at det var den smukkeste og 
bedste rute vi endnu havde klatret.

Carsten P. Cooper-Jensen på tynd is på en potentiel ny rute (WI3-4 R) til venstre for Weathering Heights (100 m, III, WI4), The Ghost.

Carlos Buhler på anden reblængde af Nemesis 

(160 m, V, WI6), hvor han har valgt en utradi-

tionel mix-start op af siden af isen.
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et snefelt under og over ruten, men vi besluttede os 
alligevel for at tage skituren ind til ruten (2 timer) for 
at kigge på forholdene. ¾-del oppe mod ruten mødte 
vi to slovenere – de var vendt om efter at snefeltet op 
mod naboruten Suffer Machine whoompede under 
dem. Carlos og jeg kiggede lidt på hinanden men 
besluttede alligevel at fortsætte, da vi dels var på ski 
(de var på snesko) og da snefeltet op mod Nemesis 
er fladere og mindre lavineudsat. Da vi begyndte at 
zig-zakke op ad snefeltet bad jeg en stille bøn om at 
ruten ikke levede op til sit navn i dag, og lidt senere 
åndede jeg lettet op ved bunden af ruten. Den ned-
erste halvdel af ruten var 70-80 meter lodret klatring 
op ad et 1-2 meter bredt gardin til et plateau med et 
klippeanker, mens den øverste halvdel startede med 
en frygtet 15-20 meter lang travers ad struktureret is 
efterfulgt af 60 meter lodret klatring. Carlos havde 
klatret ruten én gang før (20 år tidligere!), hvor han 
førte nederste del, så han ville gerne føre anden del 
denne gang. Jeg kastede mig derfor ud i at klatre 
gardinet. Det gik rigtig fint, men jeg kunne ikke finde 
en beskyttet standplads på det smalle gardin, så da 
jeg nåede enden af 60 meter rebene valgte jeg at 

let oven på én reblængde fritstående gardin. For at 
komme op til disse skal man op ad 10-15 meter WI3-
4 is som Carsten førte. Desværre havde han svært ved 
at få varme i en finger som han fik forfrysninger i på 
vores epik på Borgeau Left (185 m, IV, WI5) i 2004, 
og derfor valgte han den sikre løsning og bakkede ud. 
Vi firede ham ned, hvorefter jeg kastede mig ud i at 
føre 1. reblængde. Jeg klatrede ud igennem et hul i 
højre side af gardinet og så herefter en lodret groove 
med mushrooms, der dog så ud til at kunne klatres. 
Klatringen viste sig at være sublim idet jeg kunne 
stemme ud med fødderne på hver side af grooven 
mens jeg navigerer rundt om mushrooms, som jeg så 
kunne stå på mens jeg satte isskruer og lagde slag-
planer for at komme rundt om de næste forhindringer. 
Den øverste søjle skulle klatres på venstre side, og jeg 
endte således med at traversere på store flakes under 
søjlen, der ser virkelig weird ud. Carlos kastede sig 
herefter ud i at klatre den fritstående søjle på bag-
siden indtil han nåede klippeoverhænget. Hér i cruxet 
fik han malet sig lidt ind i et hjørne, idet han nu skulle 
vælge mellem at klatre overhængende is eller lave 
en akavet travers. Han valgte det sidste og kom så 
ud i en groove midt på den udvendige side af søjlen, 
hvorefter det bare var med at komme op til ankeret. 
Lidt senere stod jeg i samme crux ved klippeover-
hænget, hvor jeg fik mig lidt af en overraskelse idet 
jeg nu kunne se at hele søjlen var revnet på langs. 
Jeg stirrede ind i et 3-5 cm bredt crack, mens jeg 
lavede de akavede travers bevægelser. Samtidigt var 
det som altid lidt nervepirrende at gå fra en indbildt 
sikkerhedsfølelse fra bagsiden af en søjle til at komme 
ud på ydersiden og få masser af luft under fødderne. 
Halvvejs i traversen måtte jeg således stoppe mig selv 
og få vejrtrækningen på plads – selvom klatring fak-
tisk ikke var super svær, var det mentalt krævende og 
jeg havde grebet for voldsomt om økserne – under-
armene pumpede unødvendigt meget! Snart var jeg 
dog i grooven, hvor jeg kunne stemme fødderne ud 
mod siderne mens jeg havde økserne i midten, hvilket 
gjorde klatringen betydeligt nemmere. Jeg tillod en 
lille glæde at plante sig i mig – om lidt ville endnu en 
Canadisk super klassiker være i kassen :-) 

Næste dag tog Carsten hjem mens jeg havde endnu et 
par dage tilbage sammen med Carlos. Vi ville gerne 
lave ét stort projekt som afslutning og valget faldt på 
en af mine drømmeruter: Nemesis (160 m, V, WI6) på 
Stanley Headwall. Ruten, der er en af de største klas-
sikere overhovedet, var desværre truet af lavinefare af 

Carlos Buhler på tynd is på anden reblængde af en po-

tentiel ny mix-rute (WI5, M5 R) i Evan-Thomas Creek.

En våd Martin Ploug laver abalakov anker på toppen af Murchin-

son Falls (180 m, III, WI4+).
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fortsætte og klatre parallelt. Lidt grænseoverskridende 
at klatre parallelt WI6, men jeg vidste at Carlos ikke 
ville styrte og trække mig ned og samtidigt var jeg 
meget omhyggelig med ikke at løsne is ned i hovedet 
på ham. Efter 15-20 meter parallel klatring nåede jeg 
ankeret, som jeg hurtigt fik sat mig ind i, hvorefter jeg 
sikrede Carlos op til standpladsen. Herefter valgte han 
at klatre på siden af vandfaldet, hvorved han kunne 
stemme ud på klippen med venstre fod. Til sidst blev 
siden af isen dog så smal, at han blev tvunget ud på 
traversen. Den viste sig heldigvis fra sin gode side i år, 
idet han kom ind i en ishule/ishylde, hvor han kunne 
traversere uden at være for eksponeret, indtil han 
fandt en god linie opad. Super underholdene klatring 
som jeg nød at følge op til hans anker.
 
Det var begyndt at sne mens Carlos førte anden 
reblængde, og det væltede nu ned med spindrifts. 
Jeg håbede bare at hele snefeltet ovenfor ikke ville 
komme ned i hovedet på os! Sidst vendte Carlos om 
på dette sted, men faktisk var der stadig ca. 20 meter 
til toppen af ruten. Vi overvejede kort at vende om, 
men nej – denne gang skulle ruten gøres færdig! Jeg 
fik udstyret og traverserede lidt tilbage mod venstre 
indtil jeg fandt en god groove opad. ”God” er måske 
så meget sagt, da klatringen godt nok var relativ nem, 
da jeg kunne stemme ud til siderne med fødderne, 
men til gengæld virkede grooven som en tragt for 
spindriften. Flere gange blev jeg således blændet 
af sne og måtte vente på at spindriften aftog så jeg 
atter kunne se noget. Til sidst nåede jeg dog toppen 
af ruten. Det var en fantastisk følelse at stå her på 
toppen af Nemesis i full on alpine forhold. En total 
kulmination på min måned i Canada og en bedre 
afslutning på min isklatre orlov kunne jeg ikke have 
forestillet mig! 

Besøg http://www.climb.dk/Canada2008.html for 
mange flere billeder og mere detaljerede beskrivelser 
af ruterne. 

Øverst: Carlos Buhler på den afsluttende travers på 1. reblængde 

af Curtain Call (125 m, IV, WI6) hvor han overvejer hvilken rute 

han skal vælge op ad den fritstående søjle ovenfor. Bemærk den 

smukke udsigt over the Icefields – et af de smukkeste gletsjer 

områder i verden! 

Nederst: Carsten P. Cooper-Jensen på hans standplads på White-

man Falls (95 m, IV, WI6) ovenpå en mega stor mushroom med 

fødderne i fri luft.

Modstående: Carlos Buhler fører de overhængende mushrooms 

på anden reblængde af Marion Falls (100 m, III, WI5).
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Røde sandsten
- en klatrebums på klubtur

Tekst og billeder: Camilla Hylleberg

Sportsklatring i Red Rocks, Nevada



18 19
Camilla på Amaretto Corner, 5.9

We’re jamming
Efter en uge i Joshua Tree 
fældede vi næsten en tåre, 
da vi forlod stedet og drog 
videre til Arizona, men nye 
oplevelser ventede forude. 
Vi blev alle ret overraskede 
over Arizonas natur, det 
føltes næsten som at være 
“hjemme” i en svensk skov.
Vi endte dybt inde i nålesko-
ven, som viste sig at gemme 
på en lille perle. Nemlig 
Paradise Forks. En T-formet 
basalt canyon, der bød på 
ruter, som lå med få meters 
mellemrum. Ikke ret mange 
ruter under 5.10, så der blev 
kastet topreb ud og øvet 
endnu mere jam-teknik - vi 
kunne lige så godt vænne os 
til rids, uden for meget lir, i 
form af greb og trin.

Endnu en røvfuld. Mentalt 
og ikke mindst teknik-
mæssigt. Hvordan ville 
vi nogensinde klare os i 
Indian Creek, hvis der skulle 
slides så meget i Paradise 
Forks, hvor der trods alt er 
nogle – ikke mange – trin og 
greb…

Ærgeligt for nogle og godt 
for andre, trak der mørke 
skyer ind over camp’en i 
skoven og efter få minutters 
snakken blev lejren pakket 
sammen og vi rykkede 
videre. Det blev til en hel 
dag i regn, mens vi sad i læ 
i den top proppede van og 
væltede kun ud når det var 
tid til en burger med fedtede 
fritter og flad Coke.

Indian Creek
Next stop Moab, Utah. 

videre-på-deres-tur”-musik. Trafikken viste sig at åbne 
muligheden for at høre om, for os, ukendte 
klatresteder i “nærheden”. En af husets gode venner, 
Patrick, der tidligere var “Climbing Ranger” - i fire 
år hvis job var at klatre så mange ruter, som muligt 
i Red Rocks - anbefalede Paradise Forks i Arizonas 
nåleskov, da han hørte vi gerne ville til Indian Creek i 
Utah. I Paradise Forks kan der for eksempel let sættes 
topreb, så man kan træne sin jam-teknik.

Joshua Tree
Inden Paradise Forks drog vi i den godt læssede 
Dodge Minivan til Joshua Tree, som ligger en dags-
kørsel fra Las Vegas. 
Det var en fantastisk himmel dækket af spredte skyer 
der modtog os, et syn der ikke kom tilbage i den uge 
vi klatrede dér. Joshua Tree National Park adskiller 
sig ikke ret meget ud fra Mohave-ørkenens landskab, 
bortset fra de kæmpe boulders der ligger spredt i 
parken, som gør stedet til noget helt særligt. Selve 
“træet” Joshua Tree, som er en Yucca-plante, syntes 
også at trives og gro sig højere her, end andre steder i 
Mohave-ørkenen.
For mit vedkommende var klatringen i Joshua, eller 
rettere, klatre-oplevelsen langt fra turens højdepunkt. 
Ikke så meget på grund af at man rent graderingsmæs-
sig fik tæsk og ikke helt kan sammenligne Yosemite-
skalaen med den franske sportsskala, som guide-
bøgerne oversætter til, hvilket ikke synes, som den 
rette konvertering, især ikke når man roder rundt på 
5-6 grad på gear og oplever man lige har ført verdens 
hårdeste 5a’er på gear... For os der ikke tidligere har 
klatret i USA, lærte man dog at finde sit nivaeu på 
Yosemite-skalaen. 

Generelt præges de lettere ruter i Joshua (i hvert 
fald dem vi klatrede) af for meget spildtid. Dårlige 
rute-starter med ubehagelig konsekvenser, hvis første 
sikring ikke sad, og nedgange der kunne tage længere 
tid, end at klatre selve ruten. Men det er helt sikkert, 
at er ens Joshua-niveau højere er der en del at komme 
efter, og set i bakspejlet læres jam-teknik bedre andre 
steder, hvor man undgår at ofre blod og kød til de 
ubarmhjertige granit-krystaller.
På denne første del af turen blev mine klatre-
oplevelser desværre mindre gode på grund af den 
skulderskade der havde præget mit sidste år, så der 
var nogle “so-so”-klatredage, men også gode dage, 
især efter graderingsniveauet blev skruet helt i bund.

Første del af tre måneders klatring gik som 
tidligere berettet til Chamonix og Gorges du 
Verdon i Frankrig. Planen var alpinklatring og 
lange ruter. Det gik på grund af vejret ikke helt 
som planlagt, men der blev stadig klatret, hy-
gget og drukket (kaffe) igennem. Turens næste 
stop var USA, nærmere bestemt Dansk Bjerg-
klubs tur til det sydvestlige USA, efter 14 dages 
ferie med min søster, primært i Californien.

Sandsynligheden for at vejret skulle ændre planer var 
på forhånd ret lille. Det er ørkenlandskab med varme 
grader op mod 40 grader C og nærmest evig sol - 
dette passer dog ikke helt, da himmelen ofte er prydet 
med smukke skyer, men som man ofte ikke kan krybe 
i sol-læ under.

Red Rocks
Der blev vinket farvel og sagt goddag i Las Vegas 
lufthavn. Sally, Ingrid, Mikael og Hans ankom til fire 
ugers klatre-roadtrip. På 14 dage var temperaturen 
heldigvis faldet til mere behageligt klatre-vejr. 30-32 
grader ville normalt være helt umuligt for de fleste 
i solen, men ikke i den tørre Mohave-ørken, hvor 
solen prikkede uden sveden dryppede. Der blev lagt 
ud med sportsklatring i et rigtig gear-fler-reblængders 
paradis, nemlig Red Rocks. Sport var en fin måde at 
komme i gang med sandstens-klippene på, så et par 
dage blev spenderet på korte boltede ruter i meget 
varieret klatre-stil – slab, crimps, let overhængende og 
abeklatring på “huecos”.

The Trent House
Vi boede privat hos en af Hans’s bekendte i den 
gamle mineby Blue Diamond, en halv time vest for 
Las Vegas. “The Trent House” bestod af Trent, Sheila, 
børnene Greg(ger) og Audy-Clare, to hunde, to katte 
og tre biler - den ene en Porché, som Mikael fik 
fornøjelsen af at køre fra A til B. 
Som dansker kan det være lidt svært at “lade som om 
man er hjemme”; tage øl og mad i køleskabet, ikke 
spørge om man må dit og dat, men efter nogle dage 
blev det lidt lettere og især da vi vendte tilbage til 
vores pensionat efter tre uger.

“The Trent House” kan beskrives lidt som Hoved-
banegården; evig trafik af venner og bekendte, mens 
den ørepirrende “hold-narkomaner-væk”-musik 
var erstattet af ægte amerikansk country, som kørte 
non-stop og blev til “nu-skal-de-danske-klatrere-vist-
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nærmest fritstående søjle op til ankeret med arme og 
ben jammet dybt i off-width’en. En fin lille startrute.

Efter mange ruter af forskellig type – hjørner, rids med 
bløde kanter, rids med skarpe kanter, slidte rids,  ja 
de letteste og mest klatrede ruter har tydlige spor af 
slitage i den bløde sandstensklippe, nogle ruter er 
endda gået fra tynde handjams til brede handjams 
– er det stadig svært at klatre en hel rute kun ved brug 
af jams. Laybacking fungerer, men suger ens kræfter 
ud af kroppen, inden man kan nå af fumle endnu en 
friend frem fra selen. Det er derfor ekstra lækkert at 
overvære Indian Creek-veteraner cruise splitter efter 
splitter i den rigtige stil, uden deres kræfter slipper op.

Jeg havde på fornemmelsen af at fingerjams kunne gå 
hen og blive min force. Thomas og jeg stod nedenfor 
“Skidmarks” og lurede lidt på hvem der skulle have 
æren af at føre først. Jeg var ret træt og ville nok have 
haft bedst af en hviledag, men man smider ikke hånd-
klædet i ringen på sidste klatredag i dette paradis. Jeg 
kunne se at Thomas så lidt mistænksomt på ruten, 
selvom han virkede noget mere frisk end jeg.  Et en-
kelt blik fra Thomas og jeg begyndte at racke op med 
de mindste friends fra vores enorme udvalg af gear.

Ruten gik i et venstre-vendt hjørne, som startede med 
fingertips i en tynd sprække, hvor fødderne smear’er 
på den let bølgede venstre væg. Fingerspids-sprækken 
gik hurtigt over i et mere anvendeligt fingerrids på helt 
lodret klippe, hvor højre væg var blank som marmor 
og derfor ikke anvendelig til laybacking eller smear, 
ergo rutens crux. På den sidste “bølge” stod jeg godt 
og sikkert, og der kunne jeg let placere en lille friend, 
så langt mine arme kunne række, hvilket selvfølgelig 
gik hen og blev dér hvor jeg helst ville mase fingerne 
ind i ridset senere. Højre fod gled af før jeg nåede at 
smear’e  på marmoren. Endnu et forsøg, som heller 
ikke gik. Som så tit i sådanne situationer blev der sat 
endnu en sikring. Et lidt bedre forsøg endte desværre 
med “Stram op!” Hænget blev udnytte til at se et lille 
fodtrin langt ude på højre væg. Venstre fod blev smurt 
ind hjørnet og højre fod ud på trinet, samtidigt med to 
ring-locks i det tynde rids. Dette endte med at være 
den perfekte løsning og sidste tredjedel af ruten blev 
klatret hurtigt med to-tre sikringer på den let over-
hængende klippe, hvor flager der stak ud af ridset, var 
perfekte jugs. Ærgeligt at alt ikke klappede og ruten 
blev onsightet, men en god grund til at vende tilbage 
til The Creek.

Tilbage i Red Rocks
Tre måneders klatring sluttede af 
med fler-reblængders ruter på gear 
i Red Rocks, de sidste tre dage. 
Udvælgelsen af ruter var ikke svær. 
En gradering på cirka 5.8 (fransk 5c) 
og med mange stjerner! Det blev til 
Frogland 5.8, 6 reblængder, Tunnel 
Vision 5.7+R(run-out), som Thomas 
berettede om i sidste udgave af 
Klatring og sidst Black Magic 5.7+, 4 
reblængders slab med masser af greb 
og frivillige run-outs på 15-20 
meter. Ingen af disse ruter kom i nær-
heden af Dark Shadows 5.8, som 
bød på rigtig lækker og luftig klatring. 
Jo, Tunnel Vision står klart i hukom-
melsen, da den bød på klatring,  jeg 
normalt ikke ville gå efter, nemlig 
kaminklatring.

Tre måneders klippeklatring blev 
afsluttet med luksus-buffet på casino 
i Las Vegas og derefter en laaang 
flyvetur hjem til kulde og vådt vejr.

Motel med bad, luksus. Tiltrængt tøjvask hos The Wet 
Spot. Sandwich på The Peace Tree, hyggeligt. Shop-
ping i Pegan Mountaineering, som også anbefalede 
andre klatresteder i nærheden, end Indian Creek, 
foreksempel Wall Street, Day Canyon og Arches Na-
tional Park. Efter søgen, uden held, efter Wall Street 
langs Colorado-river, kørte minivan’en direkte til 
Indian Creek og The Needles Outpost campground.

Indian Creek ligger i Utah udenfor nationalparken 
Canyonlands sydøstlige indgang. Tager man på 
udflugt i parken fra den nordlige indgang, vil man 
opleve natur som Grand Canyon, bare mere åbent og 
ikke så dybt, derfaf navnet Canyonlands.

De to foregående dage havde været præget af delvis 
regn, hvilket ikke er en særlig god cocktail med Indian 
Creeks parallelle rids på fuldstændige blanke vægge 
i blød sandsten. Vinden havde til vores fordel fundet 
sin vej ned gennem splitterne, så der kunne klatres. 
En splitter er et lodret rids, som gerne er lige smalt 
eller bredt hele vejen fra bunden til ankerne, der 25 
til 50 meter oppe. Vi vidste allerede på forhånd at 
klatring ville blive meget krævende, men også oplev-
elsesrigt. Det er spetakulært og stærkt vanedannende 
at opholde sig i dette cowboy- og indianer-landskab.

Da jeg vendte tilbage til Indian Creek en uge senere, 
denne gang med Thomas som makker, efter Ørken 
Klubtursholdet var sendt hjem efter en meget vel-
lykket tur, var det en stor tilfredsstillelse af få ført 
nogle af de ruter, der blot en uge tidlige kun var 
toprebet. Om det var mere mod eller mindre træthed 
i kroppen husker jeg ikke, måske et mix.

Letteste og hårdeste rute i Indian Creek
Der blev endnu engang lagt ud på Supercrack But-
tress, hvor ruten Supercrack startede den seriøre 
klatring i Indian Creek i 1978, da der kom friends på 
markedet. Craggets letteste rute er en 60 fods 5.9 rute 
med navnet Twin Crack. 
Ruten går dels i et fingerrids i et højre-vendt hjørne, 
hvor de første sikringer placeres, hvorefter der et par 
meter oppe på højre væg startet to parallelle rids som 
løber til toppen med en halv meters afstand, som er 
perfekte til fod-jams. Man bevæger sig stille og rolig 
væk fra hjørnet og finger-ridset jo højere op man 
kommer, og ender med at klatre de to parallelle rids 
der bliver mere og mere off-width og de sidste tre-
fire meter klamrer man sig hjælpeløst rundt om den 
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Efter et par års pause har vi besluttet at genoplive 
sommertræffet. Vi håber det bliver en ligeså stor suc-
ces som påsketuren og lignende arrangementer. Der 
burde i hvert fald være basis for det med Ailefroide 
som destination. 
Byen ligger i 1500 meters højde og har noget af det 
mest stabile vejr i alperne. Hedeslag er en større 
risiko end at skylle bort i regn, da dalen ligger i læ for 
dårligt vejr fra nord og vest.
Området regnes som nummer to i Frankrig efter Cha-
monix mht. alpine klatresteder. Det er dog et helt an-
det sted med en hyggelig lille by på max 20 huse og 
langt væk fra de dyre modebutikker og det hype der 
også er en del af Chamonix. Der er et par indkøbs-
steder, hvor dagligdagsvarer inkl. frisk brød, grønsager 
og kød kan købes. Større indkøb og basisvarer til 
ferien kan med fordel købes i Briancon eller evt. 
Argentière-la-Bessée på vejen (30 min. væk). Derud-
over er der nogle hyggelige barer og restauranter og et 
par sportsforretninger. 
Campingpladsen er perfekt og fylder en stor del af 
dalen. Den er delt op i forskellige sektioner og bærer 
præg af naturcamping, men har dog rigtigt gode 
toiletfaciliteter. Vi vil prøve at få en del af pladsen 
reserveret til træffet, så følg med på nettet for detaljer 
og spørg i receptionen når I kommer frem.

Dalen byder på alt indenfor udendørs bjergsport:
• Et af Frankrigs førende bouldersteder med egen 

guidebog og hjemsted for et årligt træf
• Et-reblængders boltede ruter 10 forskellige steder 

og alt fra 3. grad op opad inkl. Frankrigs første 8a 
på granit.

• Et meget stort og perfekt udvalg i boltede 
 fler-reblængders ruter i et bredt niveau af sværheds-

grad og op til 15 reblængder og under en ½ time fra 
byen. I guidebogen fra 2007 er der 80 ruter mellem 
5a og 7a. Jeg har lavet over ti af dem og de kan alle 
anbefales og er alle på nær en på bolte. Dobbeltreb 
er en fordel.  Eksempler er:

• Klassisk er Palavar 400 m med to femtegradsteder 
• Den gamle Terrey-rute La Fissure, der dog nok 

mere er historie og sjov end kvalitetsklatring
• Kvalitets slapruten Orange d’etroiles, 5c og den 

lange og meget varierede Rivière Kwai på 
 15 reblængder og 5c/6a
• Cathiminie 6a/b med flot og eksponeret klatring og 

en abseil man altid vil huske (guidebogen: gare à 
l’arrêt cardiaque – Station Hjertestop).

• Bjergruter på bolte og eget grej. Området ved 
Sialouze skulle give klippe som det bedste i 

 Chamonix og ved Glacier Noir er der 1000 m ruter. 
Klippe, sne, is – vælg selv.

• Klassisk bjergbestigning med gletchere mv. fx 
traversen af Pelvoux (3900 m, AD) og den sydligste 
4000 meter i alperne med Ecrins.

Ailefroide 

DB sommertræf 2008 - Ailefroide i uge 29

Eksempler på guidebøger er til 
dalen er Jean Michel Cambon’s  
”Escalades Autour D’Ailefroide” 
version 2007 til 9 Euro. Til bjer-
gruterne er der hans: Oisans 
Nouveau, Oisans Sauvage. Begge 
er topoguider og kan bruges uden 
fransk kendskab. Der er også den 
engelske Alpine Club guide og en-
kelte dalruter er med i von Känels 
Schweiz Plasir Sud. På nettet se fx: 
http://www.ailefroide.com/eng-
lish/  og http://www.summitpost.
org/area/range/189844/ailefroide-
rockclimbing-area.html 

Vejen dertil fra Danmark er lettest 
i bil selvom det er muligt med of-
fentlige transportmidler. Turen går 
over Briancon, som nås via Italien 
eller Frejus tunnelen. Man kan 
køre via Grenoble, men det er en 
lang vej over bjergene.

Bestyrelsen glæder sig til at rigtigt 
mange medlemmer til træffet.
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Solopgang på kraterkanten. Det er ikke skyer, men svovldampe!

Tekst og billeder: Anders Strange Nielsen

Isla del Inferno og 
Pico de Teide
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snak med. Der blev udvekslet klatreoplevelser og an-
dre historier. Vi var her i samme ærinde og over et par 
spande te blev det aftalt at starte tidligt så vi kunne nå 
op og se solopgangen på kraterkanten af El Teide.

Det blev naturligvis en af den slags nætter, hvor man 
aldrig sover godt og hvor man må døje med den 
velkomne nervøsitet og kildren i maven, som er en 
fast følgesvend natten inden en top. Man vågner ofte 
og kigger nervøst på uret med håb om at det snart er 
tid til at komme i gang.

Tidligt næste morgen gik vi så ad “Bravo”-ruten med 
pandelamper mod toppen af El Teide. Vi mødte ikke 
de store tekniske vanskeligheder bortset fra noget 
forventet sne og lidt scrambling på overiset klippe der 
krævede en del opmærksomhed. Ved syvtiden beg-

yndte det at blive lyst 
og omkring halv otte 
stod vi i svovldampen 
på den isede kraterkant 
i 3718 meters højde og 
var klar til solopgang.

Jeg har aldrig før be-
steget en aktiv vulkan 
og var meget forundret 
over at stå på toppen 
i 10 graders frost i 
en stank af svovl og 
damp. Man kunne lige-
frem varme fingrene på 
den dampende klippe. 
På et tidspunkt var jeg 
da også lidt bekymret 
for om det dog ikke 
var usundt at indånde 
al denne svovl. Det er 
en meget imponerende 
og ydmyg oplevelse at 
se ned i krateret på de 
underlige grønne farver 
og fornemme de store 
kræfter der er på spil i 
undergrunden.

Det var også fantas-
tisk at følge de første 
spæde solstrejf og se 
solen stå op over havet 

i et flot farvespil. El Teide kaster en skygge på mere 
end 50 km, og udsigten over Tenerife og de omkring-
liggende øer var nærmest ubeskrivelig.

Vi blev på toppen en times tid og jeg fik blandt andet 
optaget en kort panorama video som kan ses på min 
hjemmeside på.  Så var der ellers en lang nedstign-
ing tilbage til varmen og civilisationen. På vejen 
ned kunne man nyde udsigten til et andet kæmpe 
vulkankrater, det imponerende Pico Viejo

Hvis man på et eller andet tidspunkt skulle komme 
forbi Tenerife, så kan jeg kun anbefale den fantastisk 
og anderledes klatreoplevelse som venter på El Teide.

I middelalderen var 
Tenerife kendt på 
Spansk, som “Isla 
del Inferno”, der frit 
kan oversættes til 
det malende navn 
“Helvedesøen”. Dette 
skyldes naturligvis at 
øens største vul-
kan, Pico de Teide, 
var aktiv. Dengang 
voksede vulkanen 
mere end 200 meter 
til den højde som 
den har i dag, nemlig 
3.718 meter og blev 
altså Spaniens højeste 
punkt. I dag er vul-
kanen blot kendt som 
“El Teide”. Der har 
ikke været vulkanud-
brud på øen siden 
1907, men vulkanerne 
ulmer stadig, så det 
er blot et spørgsmål 
om tid.

Jeg tilbragte det 
meste af februar og 
min barselsorlov på 
Tenerife med klatring 
og afslapning i selskab 
med den nye del af 
familien. Udover den fremragende klippeklatring på 
fast rød basalt var der altså også en vulkan, som godt 
kunne trænge til en vinterbestigning.

Jeg måtte dog først en tur forbi Tenerifes “hovedstad” 
Santa Cruz, for at hente en “Peak Permit” da toppen 
på El Teide af økologiske årsager ikke er tilgængelig 
for offentligheden uden en tilladelse. Det gik dog 
ganske smertefrit efter at jeg havde lokaliseret nation-
alparkens kontor, på fjerde sal i en kontorbygning i en 
sidegade nær havnen.

Jeg havde på forhånd opgivet at overtale min ni 
måneder gamle datter og hendes mor til at klatre med 
op og se solopgang, og forberedte mig derfor på en 
solobestigning.

Den 6. februar 2008 parkerede jeg bilen i Los Cana-
das som ligger i 2200 meters højde og begyndte min 
ensomme gang op mod Altavista hytten, som ligger i 
3200 meters højde. Hytten er ubemandet om vinteren 
og der ligger både sne og is på det meste af vulkanen. 
Jeg havde derfor bevæbnet mig med et par steigeisen, 
varmt tøj og proviant, men isøksen havde jeg efterladt 
derhjemme da jeg ikke forventede de store tekniske 
passager.

Jeg gik gennem et månelandskab, hvor nogle af Star-
Wars-filmene efter sigende skulle have været optaget. 
Uden de store problemer ankom jeg efter nogle timer 
til den mere end 100 år gamle Altavista-hytte. I den 
utroligt veludrustede hytte mødte jeg ganske over-
raskende to Walisiske brødre som jeg hurtigt faldt i 

Pico Viejo krateret er 16km i diameter!
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Fakta

Tenerife er den største af de syv kanariske øer. Øen ligger i Atlanterhavet cirka 300 kilometer fra Afrikas 
kyst og er af vulkansk oprindelse. Klimaet er oceansk, og dagtemperaturen kommer sjædent under 20 
grader. Udover muligheder for sportsklatring og bouldering, byder øen også på mange muligheder for 
vandring og mountainbiking, og ikke mindst solbadning.

Anders video fra toppen: http://frontpoint-sport.com/teide.avi 

Pico de Teide er 3718 meter høj vulkan der ligger på Tenerife ud for Afrikas vestkyst. Det er samtidigt 
Spaniens højeste punkt. Den kan bestiges hele året og er forholdsvis ukompliceret, men om vinteren må 
man regne med at møde både sne samt overiset klippe på kraterkanten og steigeisen samt en isøkse kan 
være nødvendig. Det kræver en tilladelse at gå helt op på kraterkanten, denne tilladelse er gratis og kan 
hentes på nationalparkens kontor i Santa Cruz.

Altavista hytten kan nås på ca. 3 timers gang fra Las Canadas (2200m), men den er kun bemandet fra juni 
– september. Fra Altavista hytten er der ca. 1½ time til toppen i gode forhold. Det er muligt at ’snyde’ og 
tage gondolbanen og til 3.400 meters højde og gå til toppen via ’La Rambletta’ ruten, men det udelukker 
naturligvis solopgangen og hvem er det egentligt man snyder?

Pico de Teide (3718m) set fra Los Canadas (2200m)

Altavista Refugen, 3200m – Den slår de fleste hytter i alperne mht. til komfort
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Jeg må tilstå at jeg var noget skeptisk. Jeg stod i en 
gymnastiksal i Viborg i sensommeren 2006 og be-
tragtede Per fra Abekatten. Han brugte en lille model 
til at fortælle om den udendørs ”klippe” der skulle 
bygges umiddelbart på den anden side af den væg jeg 
stod ved siden af. Nok var modellen detaljeret, men 
den var jo ikke ret stor. 

Ydermere undrede jeg mig over at man ville bygge 
en udendørs klatrevæg umiddelbart ved siden af en 
sprit-ny indendørs 
klatrevæg. Hvad 
skulle man med to 
klatrevægge?
Per fortalte at 
det ikke ”bare” 
ville blive en 
klatrevæg, men 
derimod en klippe. 
”Hm” tænkte jeg 
undrende igen, 
mens mit blik gled 
op på den store in-
dendørs klatrevæg, 
som kort tid efter 
skulle indvies.

Efter at have klatret 
i Nordjydsk Kla-
treklub i 12 år, men 
boet i Viborg i de 
10 af dem, var jeg 
meget tilfreds med 
at der nu var kom-
met både en klatrevæg og en klatreklub i Viborg. De 
næste måneder spekulerede jeg da heller ikke meget 
over den udendørs væg, men nød blot at jeg kunne 
klatre meget tæt på mit hjem.

På et tidspunkt i løbet af vinteren 2006/2007 havde 
jeg glemt alt om den udendørs væg og blev derfor 
meget overrasket da jeg en dag tilfældigvis kom forbi 
byggegrunden og så en vældig aktivitet. Det var dog 
svært at danne sig et overblik på grund af normalt 
byggekaos. Men så en dag var der en klatrekammerat 
der bad mig komme med for at se hvordan der stod 
til med byggeriet. Jeg var mildest talt chokeret. Nok 
var hele konstruktionen dækket med presenning, men 
man kunne nu for første gang fornemme størrelsen af 

den udendørs væg 
– den var jo stor!

Herefter kiggede 
jeg forbi bygge-
grunden mindst en 
gang om ugen og 
pludselig en dag 
var presenningen 
væk og væggen 
stod færdig. Det 
vil sige der var kun 
en enkelt linje der 
var (delvist) boltet. 
Selvom Viborg Kla-
treklub ikke på det 
tidspunkt havde en 
aftale om at måtte 
bruge den udendørs 
væg, så kunne jeg 
simpelthen ikke 
lade være (und-
skyld!) – jeg måtte 
prøve. Jeg fandt 

en sikringsmand og førte for første gang en rute på 
væggen. Det var en flot, varieret og lang 4. grads rute. 
Da jeg kom ned igen udbrød jeg spontant: ”Det er jo 
en rigtig klippe!”

Fra den dag og frem til November var jeg på væggen 
mindst én gang om ugen og har derfor et rimeligtgodt 
kendskab til væggen – eller bjerget, som det hedder i 
daglig tale. For mig er dette en klippe! 
Geologisk er dette selvfølgelig noget pjat, da der 
er tale om sprøjtebeton. Men følelsen er som at 
klippeklatre. Der er langt fra tale om en ”almind-
elig” klatrevæg som er flyttet udenfor. Der er ingen 
monterede greb og klatringen foregår derfor på selve 
formationerne. Før Bjerget blev bygget var der noget 
kritik af manglen på greb, da det betyder at man ikke 
sådan lige kan ændre en rute (jeg tænkte selv lidt i 
samme baner). Svaret på denne kritik er
1) Bjerget er købt og betalt af en højskole, hvis formål 
er at bruge klippen til uddannelse/underholdning 
af/for sine elever, som typisk er på skolen et halvt år 
af gangen. Til dette formål fungerer klippen rigtig godt 
da der er rigtig mange ruter omkring 5. grad, samt 
også sværere ruter til eliten. 

Fakta

Bjerget befinder sig på  Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, som også er ejer. Der kan parkeres 
få meter fra bjerget på højskolens parkeringsplads og overnattes på campingplads et par km. fra Bjerget. 
Bjerget består af en sammenhængende struktur mellem 7-12 meter høj samt en firsidet 14 meter høj pillar. 
Bjerget, som er den største af sin slags i Nordeuropa, er designet og opført af  Abekatten i 2007. 

Der er 50 ankre med dertilhørende boltlinjer (4a – 8?). Boltlinierne er relativt brede, hvilket giver dels flere 
rutevarianter samt helt nye ruter. Ankrene dækker således på nuværende tidspunkt cirka 65 ruter. Der findes 
4 bundsikringer, som dækker de fleste ruter, og der er på de fleste af de lettere ruter snore i ankerne, således 
at tobrebsklatring let kan etableres.

Der er lavet to førere over Bjerget. Den ene indeholder detaljer, mens den anden er en komprimeret version 
på én A4 side. Links til førerne er angivet nedenfor.

Der er endnu 14 ruter som ikke er ført. Så hvis du vil have en førstebestigning og dermed få dit navn i føren, 
ja så er det bare med at komme til Viborg.

Med håbet om at resten af klatre-Danmark vil nyde denne fantastiske facilitet lige så meget som jeg gør!

Links:
Gymnastik- og idrætshøjskolen ved Viborg - www.klatresport.dk
Abekatten - www.abekatten.dk
Fører til Bjerget - www.viborgklatreklub.dk/bjerget.html

2) Modsat de fleste almindelige indendørs vægge, så 
er der en del ruter hvor det ikke er indlysende hvilken 
vej man skal klatre. Dette gør at man faktisk hurtigt 
glemmer den rigtige/bedste vej op og derfor er det 
bestemt ikke blevet rutine. Hvordan det ser ud om 
fem år er selvfølgeligt svært at sige. 
3) Der er mange ruter som indtil videre giver rigelig 
med udfordringer.

Bjerget byder på forskellige slags strukturer. Der er 
rids, som minder en om Gøteborg, underlige forma-
tioner som minder om eroderet sandsten, som set i 
Ith eller Red Rocks, og massive sektioner, der minder 
lidt om Yosemite. Alt i alt en utrolig variation på et 
meget lille område. Hvis man skal sammenligne med 
noget, så minder det måske mest om Seglora (ved 
Gøteborg), men det skyldes muligvis at begge steder 
er velboltet og har meget kort tilgang (mindre end 1 
minut).

Tekst og billeder: Thomas Moeslund

Klippeklatring i Viborg
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Præliminært Program

Onsdag d. 30/7
Klatrefestivalens campingareal i slotslyngen åbner fra 
klokken 9:00
Velkomstreception i hovedteltet kl. 20

Torsdag d. 31/7
Fri klatring med lokalkendte klatrere
Teknisk klatreworkshop med kendis navn
Foredrag om aftenen i hovedteltet, hvor baren er 
åben

Fredag d. 1/8
Fri klatring med lokalkendte klatrere
Teknisk klatreworkshop med kendis navn
Åben DWS træning på konkurrencevæggene ved 
Opalsøen.

Foredrag om aftenen i hovedteltet, hvor baren er 
åben

Lørdag d. 2/8
International åben DWS-konkurrence (kval, semifi-
nale & finale)
Præmieoverrækkelse, BBQ og party med hip DJ

Søndag d. 3/8
Fri klatring med lokalkendte klatrere
International åben dynokonkurrence og Bornholms-
afslapning
Præmieoverrækkelse og afslutningsreception i 
hovedteltet

Mandag d. 4/8
Klatrefestivalen lukker og campingarealet skal forlades 
senest kl. 10

Programmet er foreløbigt og vil løbende blive revi-
deret efterhånden, som detaljerne falder på plads. 
Se også gerne på hjemmesiden http://dwsfestival.dk 
hvor der løbende vil komme information, bl.a. om 
tilmelding.

Bornholm Climbing & Deepwater Festival
30-07-08 - 03-08-08

Steve McClure
Et virkeligt verdensnavn kommer til Bornholm i forbindelse med 
sommerens festival. Steve McClure er en af verdens bedste sportsklatrere 
og medlem af den eksklusive 9a klub. Steve holder foredrag og 
masterclass i forbindelse med festivalen. Han agter også at deltage i 
konkurrencen som således bliver særdeles hårdt besat.

Invitation
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Norsk Tindeklub, 100 år

December 1983
Bogen ”Norsk Fjellsport” var havnet i min postkasse 
samme dag, og da det stort set var umuligt at skaffe 
klatrebøger dengang, var jeg i voldsomt underskud 
efter gode historier. Jeg kom ikke i seng den nat! 
Hvis jeg ikke havde vidst det før, så gjorde jeg det 
efterfølgende. At norske klatrere, deres præstationer 
og ruter stak hoveder og længder op over, hvad jeg 
tidligere havde læst om. Doseth, Kolsrud og Lure 
Munn, friklatring og vinterklatring af Trollveggen. 
Eiger, Cassinruten, El Cap, og stenhårde ruter omkring 
Oslo. Bogen, som var udgivet i anledning af Norsk 
Tindeklubs 75 års jubilæum, er stadig en af mine mest 
skattede.

Når 1983 var et jubilæumsår, så betyder det 
naturligvis, at 2008 også er det. Den 10. april 1908 
stiftede en lille gruppe tindebestigere Norsk Tindek-
lub. En af stifterne var Carl Wilhelm Rubenson, der i 
1907 med bestigningen af Kabru på 7320 m var nået 
højere end nogen anden i verden. Norsk Tindeklub 
var fra starten en eksklusiv klub for amatører i lighed 
med forbilledet fra England, The Alpine Club. Der for-
langtes flere års øvelse i tindebstigning og at medlem-
merne respekterede ”god tindebestigning”. Optagelse 
i klubben kræver stadig anbefaling fra to medlemmer, 
der personligt kender og har klatret med ansøgeren, 
og ansøgeren skal aflevere en meritliste over ruter og 
klatrepartnere. Eksklusiviteten betød på den ene side, 
at klubben blev en magtfaktor i udviklingen af tinde-
sporten i Norge, måde sportsligt og politisk. Men det 
betød også, at klubben gennemlevede lange perioder 
af spidsborgelig bedrevidenhed, der blandt andet 
medførte, at kvinder først fik adgang som medlemmer 
i 1975. 

Festligholdelsen af jubilæet er kommet til udtryk på 
flere måder, blandt andet med en klatregalla i Oslo 
og med udgivelsen af endnu et ”bind” af Norsk 
Fjellsport, denne gang med undertitlen ”gjennom 
200 år”. Med tanke på min begejstring for bogen 25 
år tidligere, øjnede jeg muligheden for dels at få et 
eksemplar under armen og dels at høre en række af 
Norges kendeste klatrere holde foredrag. 

Oslo, 21. februar
Køen op mod indgangen til Oslo Universtet 
fra Karl Johan var lang og bred. På vejen forbi 
de massive doriske søjler befamlede jeg dis-
kret rillerne, som Zappfe og Arne Næss have 
pinchet, da de for 70-80 år siden klatrede op 
ad deres lodrette sider. Jeg fik plads fremme 
i universitetsaulaen, der er udsmykket af 
Edvard Munchs freskoer. På forreste række 
sad klubbens ældre medlemmer, de fleste 
solbrændte med markerede ansigter, slanke. 
Givetvis stadig lette til bens. Aftenens mest 
prominente gæst var naturligvis Professor 
Arne Næss. Han mangler blot 4 år i at være 
lige så gammel som klubben, og ingen har 
haft så stor indflydelse på norsk klatring som 
han, bl.a. hans indførelse af bolteklatring 
i 30’erne og førstebestigningerne af Tirish 
Mir øst i 1950 og vest i 1964. Han blev på 
et tidpunkt karakteriseret som én af de 10 
mest intelligente mennesker i verden. Mange 
var forbi hans plads for at hilse og for at give 
hånd, og hver gang greb han vedkommendes 
hånd i et tommelfingergreb og gav sig til at 
lægge arm i stedet! Til overraskelse og forvir-
ring for de fleste.

Aftenens elegante konferencier var Ralf 
Høibakk, der med 50 års medlemskab også 
har jubilæum i år. Samtidigt er det 50 år 
siden han sammen med Arne Randers Heen 
klatrede en af Europas længste klipperuter, 
Trollryggen i Romsdalen. Han introducerede 
aftenens første taler, Jon Gangdal, Norges 
mest succesrige 8000-meter klatrer. Han 
beskrev tindesportens udvikling fra Slingsby 
og danske Carl Hall frem til 1950’erne, ofte 
humoristisk hudflettende de konservative 
kræfter i klubben. Stein P. Aasheim for-
satte i om muligt endnu mere humoristisk 
stil fra 1950 og frem, selvom der ikke var 
megen glæde at spore i hans beretning om 
Trangoulykken i 1984, hvor Hans Christian 
Doseth og Finn Dæhli omkom. Stein P. har 

været med i front på næsten alle 
store ture, der blev foretaget i 
1975-1990, og hans navn dukker 
op i hver anden beretning i 1983-
bogen. 

Kvindesiden blev charmerede 
dækket af Cecilie Skog. Jeg 
påberåber mig uvidenhed, 
men i Norge er hun HOT! Ikke 
underligt. Hun har været på 
begge poler, seven summits plus 
en stribe 8000’er. Og så har hun 
storkruset rødt hår, blomstrende 
sunnmøredialekt og kommer med 
gentagne kommentarer om ægte-
mannen hennes, som hun savner 
fremdeles, når hun er på tur.

Sidst – men sandelig ikke mindst 
– kom Robert Caspersen. Med 
stærkt underspillet humor gav 
han beretningen om hans nu 
tredje ekspedition til Antarktis, 
Droning Maud Land. Op af isen 
stikker flere rækker af denne 
klodes mest dramatiske klip-
petårne. Fenriskjeften, Ulvetanna, 
Rondespiret er enkelte markante 
navne. Sammen med bl.a. Ivar 
Tollefsen har Robert Caspersen 
udvist en fuldstændig kompro-
misløs ihærdighed for at klatre de 
højeste og tilsyneladende mest 
umulige linier. 
Robert Caspersen udkrystalliserer 
to begreber eller traditionsmøns-
tre, som er væsensbeskaffenheder 
ved norsk tindeport: ”At være på 
tur”-traditionen og ”Hold kjeft”-
traditionen. Om det så er første 
norske Everestbestigning, Næss’ 
Tirish Mir-ture, eller storvægge 
rundt i verden, så ligger der 

af Michael Hjort
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tydeligvis et indbygget krav og ønske om god trivsel 
og stemning, og en underspillet holdning til, at det 
hele ikke er så mye hardere enn en tur i Nordmarka! 

En af de mindst omtalte og mest ukendte stor-
vægsruter i moderne tid er Caspersens Trango Pulpit, 
Karakoram, hvor han med tre andre klatrere er 38 
dage i væggen, uden fixreb og nogen som helst kom-
munikation med basislejren og omverdenen. De er 
ganske enkelt ”på tur”, og når ruten stort set ikke er 
beskrevet i internationale tidskrifter, tror jeg, at det er 
en afledning af den gode gamle regel: ”Norske fjell for 
norske klatrere”. Eller: ”Hold Kjeft!”

Norsk Fjellsport gennem 200 år
Bogen som jeg fik med mig hjem (også et eksemplar 
til klubbiblioteket), er ikke alene Tindeklubbens his-
torie. Bogen strækker sig tilbage til 1814, hvor Norge 
løsrives fra Danmark (400-årsnatten er slut!), og hvor 
den spirende nationalisme får unge videnskabsfolk og 
malere til at udforske fjeldverdenen. Toppene bestiges 
dog næppe endnu af sportslige grunde; det opstår 
først rigtigt da danskeren Carl Hall og englænderen 
Cecil Slingby påbegynder deres høst af ubestegne 
toppe. 

Bogen er opdelt overordnet kronologisk og derefter 
i områder, så man bevæger sig uvilkårligt fra Jo-
tumheimen til Nordnorge og tilbage et par gange. 
Efterhånden som vi når op i moderne tid, giver 
hovedforfatteren pennen (eller er det ctrl C + ctrl V?) 
til de enkelte udøvere, og vi får en række klip, hvoraf 
jeg har læst de fleste – ikke mindst i 1983-fjellsporten. 
Også mange billeder er genbrug fra andre publika-
tioner. Men heldigvis for mig følger jeg ikke så meget 
med længere, og jeg læste på de sidste sider med 
glæde og spænding om Caspersens ture i Pakistan 
og på Antarktis.

Denne fjellsportsbog har et andet formål end 
jubilæumsbogen fra 1983. Den blev dengang skrevet 
af klatrere for klatrere, og jeg tvivler på, at den havde 
et stort publikum uden for sporten. 2008-bogen deri-
mod skal tydeligvis ud og ligge i boghandlerne. Den 
er holdt i et bredere, altfavnende og mindre teknisk 
sprog, der dog efter min mening ikke er altid er vel-

I år ligger ridsklatre- og flere-reblængder kurserne i samme uge og samtidigt indkaldes træf for alle, der brænder 
for at klatre naturligt sikrede ruter. Dette er en enestående mulighed for at flashe dine kiler og friends, samt at 
socialisere blandt ligesindede trad-freaks! Vi satser på hyggelig atmosfære og erfaringsudveksling ved bålet og klippen.

Tid og sted 
Uge 32. Planen er at første halvdel af ugen klatrer vi i Bohuslen. Bohuslän er legendarisk for sine imponerende 
ridslinier af meget høj kvalitet. Tilsæt et hyggeligt landskab og skærgårdsstemning, så er scenen sat for gode 
oplevelser. Ruterne er for det meste én reblængde, men ofte en lang én. Føren til området kan købes i bla. 
Friluftsland. Onsdag hviler armene, mens vi cruiser over på den anden side af Oslo til Nissedal. I Nissedal findes 
måske østlandets bedste samling af fler-reblængders ruter. Miniguide kan ses på Steepstone.com. En guidebog 
kan sikkert købes på campingpladsen.
Ridsklatring afholdes mandag og tirsdag, mens flere-reblængder er torsdag og fredag. 
Det står selvfølgelig træf deltagere frit for om de vil gøre ophold i Bohus eller køre direkte til Nissedal. Alle op-
fordres til at tilmelde sig på klatreforbund.dk, da deltagerlisten kan bruges til at koordinere transport. I Bohus ov-
ernatter vi på Johannesvik Camping og i Nissedal er det Nisser Hyttegrend og Camping, der er udgangspunktet. 

Ridsklatring (udvidet-klatrekursus)
Kursets formål er at lære deltagerne de grundlæggende klatretekniker man typisk får brug for ved ridsklatring. 
Det være sig ”jamming” af fingre, hænder, næver, tæer, fødder eller hele kroppen, samt andre relevante te-
knikker. Mandag afholdes kurset som en workshop, hvor der klatres på topreb, og om tirsdagen klatres ridsruter, 
hvor der føres på normal vis.
Kursets målgruppe: Dette er et videregående kursus. Du skal have erfaring i det, der undervises i på beg-
ynderkursus og have klatret nogentid, således at du som minimum kan føre 4. grad på egne sikringer med god 
margen og måske en femmer. Du kan lave standpladser. Det er endvidere en forudsætning, at du har gennem-
ført 12 timers førstehjælps-/repetitionskursus inden for de sidste 2 år.

Flere-reblængder
For dem der ønsker at klatre lange ruter med flere standpladser, er dette kursus en god start. Kurset koncentrerer 
sig om organisering og orden på standpladserne samt hurtige og sikre abseilteknikker. Kurset gennemføres på 
lange klipperuter, hvor du oplever fornøjelsen af luft under fødderne. Ruterne er af overkommelig sværhedsgrad 
men du skal selv sætte sikringer. Holdene er typisk 2 elever med 1 instruktør, hvor de vigtigste aspekter ved 
klatring på fler-reblængders ruter gennemgås og afprøves.
Kursets målgruppe: Dette er et videregående kursus. Du skal have erfaring i det, der undervises i på beg-
ynderkursus og have klatret nogentid, således at du som minimum kan føre 4. grad på egne sikringer med god 
margen og lave standpladser. Det er endvidere en forudsætning, at du har gennemført 12 timers førstehjælps-/
repetitionskursus inden for de sidste 2 år.

Tilmelding og betaling 
Tilmelding til træf og kurser sker på klatreforbund.dk. 
På kurserne betales for instruktion: Ridskursus: 1500 kr. Fler-reblængder 1800 kr. Begge kurser 2900 kr. 
Priserne er aconto og kan evt. justeres efter de faktiske udgifter.  Der er en aldersgrænse på 15 år for kursister. Er 
du under 15 år kan der søges dispensation. Er du under 18 år skal vi have en underskrift fra dine forældre. Der 
udsendes et deltager brev til kursister med praktiske oplysninger via e-mail en uges tid inden kurset.
  
Har du spørgsmål vedrørende kurser/træf er du velkommen til at kontakte kursusleder Thomas Møller Hansen 
på tlf 61270333 eller e-mail: tmhansen2@hotmail.com.

skrevet. Ofte med en lidt naiv nerve og tit 
upræcist. Også billedvalget er ind i mellem upræcist. 
To eller tre billeder benyttes af det samme motiv, 
uden at tilføre informationsværdi. 

Det er en flot jubilæumsbog, Tindeklubben har 
udgivet, og ønsker man et bredt billede af Norges 
klatrehistorie, er der ikke noget valg. Men er man på 
jagt efter ”state of the art” beretninger skal man søge 
tilbage til 1983. Den holder!

Norsk Fjellsport genom 200 år
Norsk Tindeklub, 2008
Pris: 500,- NOK (ekskl. forsendelse)
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Dansk Bjergklub  Regnskab 2007  Budget 2007  Regnskab 2006 
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 Foreningsomsætning      
 Kontingenter      

11100-120 Kontingenter  440,675.00  455,000.00  462,965.00

11200-210 Kontingent hytteordning + Kullen  22,865.00  19,000.00  19,270.00

11300 Salg af ulykkesforsikringer  122,655.00  140,000.00  137,060.00

11900 Medlemsgebyrer  28,604.00  25,000.00  32,025.03

11999 Kontingenter i alt  614,799.00  639,000.00  651,320.03

       

 Kurser      

12100-800 Kurser  0.00  0.00  43,775.23

12910-980 Instruktørkurser  0.00  0.00  1,800.00

12999 Kurser i alt  0.00  0.00  45,575.23

       

 Øvrige aktiviteter      

13300 Entre ved arrangementer  0.00  10,000.00  0.00

13350-360 Konkurrencer  0.00  0.00  0.00

13100-310 Øvrige aktiviteter  1,400.00  2,000.00  3,153.35

13400 Hyttepenge  1,843.00  1,000.00  1,500.00

13900 Driftstilskud  74,315.54  30,000.00  32,886.49

13910 Forbundstilskud  50,000.00  50,000.00  100,000.00

13999 Øvrige aktiviteter i alt  127,558.54  93,000.00  137,539.84

       

 Medlemsblad      

14100 Annoncer i medlemsblad  19,920.00  20,000.00  17,120.00

14200 Bladabonnenter  400.00  500.00  400.00

14900 Portotilskud  24,343.45  22,000.00  22,423.73

14999 Medlemsblad i alt  44,663.45  42,500.00  39,943.73

       

 Publikationer      

15100 Annoncer i publikationer  0.00  0.00  0.00

15120 Copy-Dan vederlag  0.00  0.00  0.00

15200 Salg af egne publikationer  19,353.04  15,000.00  20,001.58

15999 Publikationer i alt  19,353.04  15,000.00  20,001.58

       

19999 NETTOOMSÆTNING  806,374.03  789,500.00  894,380.41

       

 Direkte omkostninger      
 Kontingentomkostninger       

21200 Hytteordning UIAA 46,877.38  45,000.00  44,587.83 

21800-810 Køb af ulykkesforsikringer 91,453.50  140,000.00  130,233.50 

21999 Kontingentomkostninger i alt 138,330.88  185,000.00  174,821.33 

       

 Kurser      

22110-820 Kursusudgifter  7,290.00 0.00  60,905.70 

22840-890 Instruktøruddannelse 0.00  0.00  23,703.80 

22900 Tilskud til kurser 0.00  0.00  0.00 

22999 Kurser i alt  7,290.00 0.00  84,609.50 

       

 Øvrige aktiviteter      

23100 Udstyr til udlejning 0.00  1,000.00  7,280.00 

23300-320 Foredrag 2,200.00  19,000.00   200.00

23350 Konkurrencer 0.00  0.00  0.00 

23400 Medlemsaktiviteter 4,553.58  0.00  0.00 

23410 Entre Kullen 7,988.00  6,000.00  8,247.00 

23510 Klubture 23,814.50  15,000.00  15,829.31 

23600 Tilskud til aktive 0.00  5,000.00  6,169.36 

23999 Øvrige aktiviteter i alt 38,556.08  46,000.00  37,325.67 

       

Referat fra generalforsamling i DB Regnskab 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Bjergklub 2008
 
26 medlemmer var mødt op. Referent Henrik Ljunggreen.

1. Valg af dirigent
 Jan Bønding blev valgt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
 Herunder aflægges beretninger fra udvalg og interessegrupper, 
 der er nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen. 
 DB-beretning af formanden Henrik Jessen Hansen. KK-beretning af Lise Ussinger. 
 Begge beretninger blev godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 Kassereren fremlage det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4.  Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer
 Henrik Jessen Hansen fremlagde budgettet for 2008 inkl. en kontingent stigning på 50,- til 450,- for A-med-

lemmer og 250,- til 280,- for B-medlemmer, J-medlemmer forbliver uændret, endvidere vil bestyrelsen kigge 
på den ulykkesforsikring vi har og tilskuddet til klubture udvides. Budgettet blev godkendt. 

5.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen: 
 Generalforsamlingen støtter opførelse af en klatrehal i København. Der gives generel bemyndigelse til   

bestyrelsen for Dansk Bjergklub til forhandlinger herom og til at optage nødvendige lån på klubbens   
vegne til at gennemføre dette projekt. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.

6.  Valg til bestyrelsen 
 På valg var Jan Elleby, Henrik Jessen Hansen og Mikael Kristiansen, alle var villige til at modtage genvalg.  

Alle blev genvalgt, så bestyrelsen i 2008 består af: 
 Henrik Jessen Hansen
 Jan Elleby
 Steen Nørkjær
 Lars Thorslund
 Mikael Kristiansen
 Peter Richter Nielsen
 Henrik Ljunggreen 

7.  Valg af revisor 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Keld Birk. Dette blev vedtaget. 

8.  Eventuelt 
 Ole kom med hytteudvalgets løse tanker om en ny hytte. Bestyrelsen foreslog at udvalget    

kommer disse tanker på hjemmesiden så der kan komme en debat der. 

 Bestyrelsen har i år tænkt sig at genindføre sommertræffet, som bliver i uge 29 i Ailefroide.



Dansk Bjergklub  Regnskab 2007  Budget 2007  Regnskab 2006
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Medlemsblad       

24100 Annonceprovision 5,028.00  0.00  0.00 

24200 Produktion medlemsblad 55,016.00  70,000.00  62,256.00 

24220 Porto medlemsblad 37,745.95  45,000.00  48,370.37 

24999 Medlemsblad i alt 97,789.95  115,000.00  110,626.37 

       

 Publikationer      

25200 Produktion/forarbejdning forlag 0.00  0.00  0.00 

25210 Kostpris solgte publikationer 9,520.77  8,000.00  10,070.25 

25999 Publikationer i alt 9,520.77  8,000.00  10,070.25 

       

 Lønninger      

28100-960 Lønninger m.v. 74,799.30  75,000.00  0.00 

28999 Lønninger i alt 74,799.30  75,000.00  0.00 

       

29950 Direkte omkostninger i alt 351,706.98  429,000.00  417,453.12 

       

29990 Dækningsbidrag  454,667.05  360,500.00  476,927.29

       

 Kapacitetsomkostninger      
 Administration      

31100 Kontorartikler 5,059.23  11,000.00  10,455.18 

31200 Porto 11,467.45  13,000.00  12,056.95 

31300 Telefon 26,286.01  20,000.00  18,954.42 

31350 Internet 11,942.46  14,000.00  13,068.95 

31500 Administrative gebyrer 939.50  2,000.00  1,172.60 

31600 EDB-serviceydelser 12,033.35  12,000.00  11,655.78 

31999 Administration i alt 67,728.00  72,000.00  67,363.88 

       

 Lokaler       

32100 Husleje 155,372.76  150,500.00  147,872.69 

32200-210 Elektricitet og varme 11,780.84  10,000.00  9,571.40 

32300 Forsikring indbo, hytte og ansvar 3,526.01  15,000.00  12,967.27 

32400 Vedligeholdelse 0.00  5,000.00  0.00 

32610-620 Skatter og renovation hytten 18,552.29  16,000.00  13,813.91 

32630 Materialer hytten 3,345.89  16,000.00  16,343.64 

32680 Henlæggelse hytten 80,000.00  40,000.00  80,000.00 

32720 Rengøring Løvstræde 6,665.74  8,000.00  7,271.00 

32730 Materialer Løvstræde 472.40  5,000.00  296.00 

32999 Lokaler i alt 279,715.93  265,500.00  288,135.91 

       

 Foreningsomkostninger      

33200 Bespisning og drikkevarer 5,069.90  6,000.00  6,079.19 

33300 Kontingenter til foreninger 44,346.17  40,000.00  38,352.47 

33400 Rejser, bestyrelse UIAA o.l. 17,187.24  15,000.00  21,168.39 

33500 Revision 9,304.50  10,000.00  9,016.00 

33520 Advokat 21,250.00  0.00  0.00 

33600 PR 0.00  0.00  0.00 

33800 Gaver 4,441.00  5,000.00  1,735.02 

33999 Foreningsomkostninger i alt 101,598.81  76,000.00  76,351.07 

       

 Udvalg      

34100 Instruktøruddannelsesudvalget 60.00  0.00  50.00 

34210 Instruktørkollegiet 0.00  0.00  0.00 

34400 Kontaktudvalget 0.00  0.00  0.00 

34999 Udvalg i alt 60.00  0.00  50.00 

       

Dansk Bjergklub  Regnskab 2007  Budget 2007  Regnskab 2006
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Mindre anskaffelser      

37100-110 EDB 0.00  12,000.00  7,763.55 

37200 Inventar 1,981.25  1,000.00  0.00 

37400-410 Bøger og tidsskrifter bibliotek 7,130.83  23,000.00  16,355.14 

37999 Mindre anskaffelser i alt 9,112.08  36,000.00  24,118.69 

       

39900 Diverse omkostninger 120.00  0.00  249.00 

       

39950 Kapacitetsomkostninger i alt 458,334.82  449,500.00  456,268.55 

       

39990 Resultat af aktiviteter  -3,667.77  -89,000.00  20,658.74

       

 Afskrivninger      

41100 Afskrivninger 6,398.00  7,000.00  6,398.00 

41200 Lagerreguleringer  253.70  0.00 475.70 

41250-410 Justering af kreditorer/debitorer  0.05 0.00  0.08 

41999 Afskrivninger i alt 6,144.25   -7,000.00 6,873.78 

       

44990 Ordinært driftsresultat  -9,812.02  -96,000.00  13,784.96

       

45100 Ekstraordinære indtægter  0.00  0.00  0.00

45200 Ekstraordinære udgifter 0.00  0.00  0.00 

45950 Ekstraordinært resultat  0.00  0.00  0.00

       

45990 Resultat før finansielle poster  -9,812.02  -96,000.00  13,784.96

       

 Finansielle poster      

 Renteindtægter      

46200 Bank-/girorenter  43,747.46  20,000.00  38,841.11

46300 Obligationsrenter  50,000.00  50,000.00 7,106.84 

46400 Kursgevinst obligationer  0.00  0.00  0.00

46990 Renteindtægter i alt  93,747.46  70,000.00  31,734.27

       

 Renteudgifter      

48100 Kreditorrenter 75.00    96.00 

48400 Kurstab obligationer 10,134.00    16,450.35 

48990 Renteudgifter i alt 10,209.00  0.00  16,546.35 

       

49950 Finansielle poster i alt  83,538.46  70,000.00  15,187.92

       

49990 ÅRETS RESULTAT  73,726.44  -26,000.00  28,972.88

       

 Aktiver      
 Likvide midler      

51110 Kasse 0.00    0.00 

51210 Nordea, indskudskonto 1,040,249.78    887,014.96 

51220 Nordea, checkkonto 72,407.81    24,611.02 

51260 Danske Bank, kursuskonto 1,498.00    858.00 

51310 Giro 30,472.95    54,596.71 

51320 Girokonto, kurser 0.00    0.00 

51510 Fondsbeholdning 1,235,005.00    1,245,139.00 

51999 Likvide midler i alt 2,379,633.54    2,212,219.69 

       

40 41



Dansk Bjergklub  Regnskab 2007  Budget 2007  Regnskab 2006
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Driftsafledt investering      

52110-500 Debitorer 20,139.18    24,905.00 

52600 Deposita 37,926.47    38,926.47 

52700 Varelager 24,333.03    33,853.80 

52910 Forudbetalte omkostninger 1,900.34    2,768.38 

52999 Driftsafledt investering i alt 84,299.02    100,453.65 

       

 Anlæg      

53110 Hytten 647,144.00    676,254.00 

53310 Inventar 28,588.00    28,588.00 

53910 Akkumulerede afskrivninger  13,098.00    6,700.00

53999 Anlæg i alt 662,634.00    698,142.00 

       

59990 AKTIVER I ALT 3,126,566.56    3,010,815.34 

       

 Passiver      
 Driftsafledt finansiering      

72110-130 Myndighedskreditorer  4,824.00    5,260.00

72140 Medlemskreditorer  909,209.89    879,453.52

72190 Uindløste checks  0.00    0.00

72210-55 Skyldige skatter m.v.  7,575.75    0.00

72410 Hensat uddannelsesbonus  63,661.92    92,264.73

72610 Hensættelser i øvrigt  12,400.00    35,800.00

72910 Skyldige omkostninger  30,152.21    23,910.00

72999 Driftsafledt finansiering i alt  1,027,823.77    1,036,688.25

       

 Moms      

74110 Udgående moms  9,819.39    9,281.13

74210 Indgående moms 3,984.42    3,744.42 

74910 Momsafregning 5,835.00    5,536.00 

74999 Skyldig moms  -0.03    0.71

       

 Egenkapital      

78010 Hyttefond  647,144.00    676,254.00

78040 Hytteopsparing  400,000.00    320,000.00

78110 Fri egenkapital  977,872.38    948,899.50

78120 Overført resultat  73,726.44    28,972.88

78999 Egenkapital i alt  2,098,742.82    1,974,126.38

       

79990 PASSIVER I ALT  3,126,566.56    3,010,815.34

       

79999 BALANCE 0.00    0.00 

Dansk Bjergklub   Budget 2007  Regnskab 2007  Budget 2008
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Foreningsomsætning      
 Kontingenter      

11100-120 Kontingenter  455,000.00  440,675.00  504,000.00

11200-210 Kontingent hytteordning + Kullen  19,000.00  22,865.00  24,000.00

11300 Salg af ulykkesforsikringer  140,000.00  122,655.00  140,000.00

11900 Medlemsgebyrer  25,000.00  28,604.00  25,000.00

11999 Kontingenter i alt  639,000.00  614,799.00  693,000.00

       

 Kurser      

12100-800 Kurser  0.00  0.00  0.00

12910-980 Instruktørkurser  0.00  0.00  0.00

12999 Kurser i alt  0.00  0.00  0.00

       

 Øvrige aktiviteter      

13300 Entre ved arrangementer  10,000.00  0.00  10,000.00

13350-360 Konkurrencer  0.00  0.00  0.00

13100-310 Øvrige aktiviteter  2,000.00  1,400.00  2,000.00

13400 Hyttepenge  1,000.00  1,843.00  1,000.00

13900 Driftstilskud  30,000.00  74,315.54  30,000.00

13910 Forbundstilskud  50,000.00  50,000.00  50,000.00

13999 Øvrige aktiviteter i alt  93,000.00  127,558.54  93,000.00

       

 Medlemsblad      

14100 Annoncer i medlemsblad  20,000.00  19,920.00  20,000.00

14200 Bladabonnenter  500.00  400.00  500.00

14900 Portotilskud  22,000.00  24,343.45  22,000.00

14999 Medlemsblad i alt  42,500.00  44,663.45  42,500.00

       

 Publikationer      

15100 Annoncer i publikationer  0.00  0.00  0.00

15120 Copy-Dan vederlag  0.00  0.00  0.00

15200 Salg af egne publikationer  15,000.00  19,353.04  15,000.00

15999 Publikationer i alt  15,000.00  19,353.04  15,000.00

       

19999 NETTOOMSÆTNING  789,500.00  806,374.03  843,500.00

       

 Direkte omkostninger      

 Kontingentomkostninger       

21200 Hytteordning UIAA 45,000.00  46,877.38  48,000.00 

21800-810 Køb af ulykkesforsikringer 140,000.00  91,453.50  140,000.00 

21999 Kontingentomkostninger i alt 185,000.00  138,330.88  188,000.00 

       

 Kurser      

22110-820 Kursusudgifter 0.00   7,290.00  0.00

22840-890 Instruktøruddannelse 0.00  0.00  0.00 

22900 Tilskud til kurser 0.00  0.00  0.00 

22999 Kurser i alt 0.00   7,290.00  0.00

       

 Øvrige aktiviteter      

23100 Udstyr til udlejning 1,000.00  0.00  1,000.00 

23300-320 Foredrag 19,000.00  2,200.00  19,000.00 

23350 Konkurrencer 0.00  0.00  0.00 

23400 Medlemsaktiviteter 0.00  4,553.58  5,000.00 

23410 Entre Kullen 6,000.00  7,988.00  10,000.00 

23510 Klubture 15,000.00  23,814.50  30,000.00 

23600 Tilskud til aktive 5,000.00  0.00  0.00 

23999 Øvrige aktiviteter i alt 46,000.00  38,556.08  65,000.00 

42 43
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Dansk Bjergklub   Budget 2007  Regnskab 2007  Budget 2008
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Medlemsblad       

24100 Annonceprovision 0.00  5,028.00  5,000.00 

24200 Produktion medlemsblad 70,000.00  55,016.00  70,000.00 

24220 Porto medlemsblad 45,000.00  37,745.95  57,000.00 

24999 Medlemsblad i alt 115,000.00  97,789.95  132,000.00 

       

 Publikationer      

25200 Produktion/forarbejdning forlag 0.00  0.00  0.00 

25210 Kostpris solgte publikationer 8,000.00  9,520.77  8,000.00 

25999 Publikationer i alt 8,000.00  9,520.77  8,000.00 

       

 Lønninger      

28100-960 Lønninger m.v. 75,000.00  74,799.30  100,000.00 

28999 Lønninger i alt 75,000.00  74,799.30  100,000.00 

       

29950 Direkte omkostninger i alt 429,000.00  351,706.98  493,000.00 

       

29990 Dækningsbidrag  360,500.00  454,667.05  350,500.00

       

 Kapacitetsomkostninger      
 Administration      

31100 Kontorartikler 11,000.00  5,059.23  10,000.00 

31200 Porto 13,000.00  11,467.45  15,000.00 

31300 Telefon 20,000.00  26,286.01  25,000.00 

31350 Internet 14,000.00  11,942.46  14,000.00 

31500 Administrative gebyrer 2,000.00  939.50  2,000.00 

31600 EDB-serviceydelser 12,000.00  12,033.35  12,000.00 

31999 Administration i alt 72,000.00  67,728.00  78,000.00 

       

 Lokaler       

32100 Husleje 150,500.00  155,372.76  152,500.00 

32200-210 Elektricitet og varme 10,000.00  11,780.84  10,000.00 

32300 Forsikring indbo, hytte og ansvar 15,000.00  3,526.01  15,000.00 

32400 Vedligeholdelse 5,000.00  0.00  5,000.00 

32610-620 Skatter og renovation hytten 16,000.00  18,552.29  19,000.00 

32630 Materialer hytten 16,000.00  3,345.89  16,000.00 

32680 Henlæggelse hytten 40,000.00  80,000.00  40,000.00 

32720 Rengøring Løvstræde 8,000.00  6,665.74  8,000.00 

32730 Materialer Løvstræde 5,000.00  472.40  5,000.00 

32999 Lokaler i alt 265,500.00  279,715.93  270,500.00 

       

 Foreningsomkostninger      

33200 Bespisning og drikkevarer 6,000.00  5,069.90  6,000.00 

33300 Kontingenter til foreninger 40,000.00  44,346.17  45,000.00 

33400 Rejser, bestyrelse UIAA o.l. 15,000.00  17,187.24  15,000.00 

33500 Revision 10,000.00  9,304.50  10,000.00 

33520 Advokat 0.00  21,250.00  12,000.00 

33600 PR 0.00  0.00  0.00 

33800 Gaver 5,000.00  4,441.00  5,000.00 

33999 Foreningsomkostninger i alt 76,000.00  101,598.81  93,000.00 

       

 Udvalg      

34100 Instruktøruddannelsesudvalget 0.00  60.00  0.00 

34210 Instruktørkollegiet 0.00  0.00  0.00 

34400 Kontaktudvalget 0.00  0.00  0.00 

34999 Udvalg i alt 0.00  60.00  0.00 

       

Dansk Bjergklub   Budget 2007  Regnskab 2007  Budget 2008
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

 Mindre anskaffelser      

37100-110 EDB 12,000.00  0.00  12,000.00 

37200 Inventar 1,000.00  1,981.25  1,000.00 

37400-410 Bøger og tidsskrifter bibliotek 23,000.00  7,130.83  18,000.00 

37999 Mindre anskaffelser i alt 36,000.00  9,112.08  31,000.00 

       

39900 Diverse omkostninger 0.00  120.00  0.00 

       

39950 Kapacitetsomkostninger i alt 449,500.00  458,334.82  472,500.00 

       

39990 Resultat af aktiviteter  -89,000.00  -3,667.77  -122,000.00

       

 Afskrivninger      

41100 Afskrivninger 7,000.00  6,398.00  7,000.00 

41200 Lagerreguleringer    253.70  0.00

41250-410 Justering af kreditorer/debitorer    0.05  0.00

41999 Afskrivninger i alt 7,000.00  6,144.25  7,000.00 

       

44990 Ordinært driftsresultat  -96,000.00  -9,812.02  -129,000.00

       

45100 Ekstraordinære indtægter  0.00  0.00  0.00

45200 Ekstraordinære udgifter 0.00  0.00  0.00 

45950 Ekstraordinært resultat  0.00  0.00  0.00

       

45990 Resultat før finansielle poster  -96,000.00  -9,812.02  -129,000.00

       

      Finansielle poster      

 Renteindtægter      

46200 Bank-/girorenter  20,000.00  43,747.46  30,000.00

46300 Obligationsrenter  50,000.00  50,000.00  50,000.00

46400 Kursgevinst obligationer  0.00  0.00  0.00

46990 Renteindtægter i alt  70,000.00  93,747.46  80,000.00

       

 Renteudgifter      

48100 Kreditorrenter   75.00  0.00 

48400 Kurstab obligationer   10,134.00  0.00 

48990 Renteudgifter i alt 0.00  10,209.00  0.00 

       

49950 Finansielle poster i alt  70,000.00  83,538.46  80,000.00

       

49990 ÅRETS RESULTAT  -26,000.00  73,726.44  -49,000.00
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