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Bjergklubben fremover.

Der har lige været afholdt generalforsamling og det var for bestyrelsen rart med den massive 
opbakning til alle de strukturændringer, der er arbejdet med det sidste år. Da der blev vedtaget 
vedtægtsændringer uden at der var 2/3 af medlemmerne tilstede skal der være en ekstraordinær 
generalforsamling i maj. Se referat, beretning, regnskab, budget, forslag til nye vedtægter som 
vedtaget den 9. februar og indkaldelse andetsteds i bladet.

I den nye bestyrelse ser vi nu fremad og vil gøre alt hvad vi kan for at skabe en så aktiv og at-
traktiv klub som muligt for vore medlemmer lige meget hvor i landet de bor. Det skal gøres ved 
vores arbejde i klatreforbundet og UIAA, ved vægtilbud i KK, integrering af lokaler i København, 
evt. ved bygning af et klatringens hus, ved en renovering/nybygning på grunden på Kullen, ved 
et godt blad og Internet, ved en masse tur- og kursustilbud og hvad vi ellers kan finde på. Der 
er allerede tegningen til noget spændende på flere af disse områder se for eksempel tilbuddene 
på reblederture og efter denne leder er skrevet, har der været fællesmøde mellem DB og KK’s 
bestyrelser ud fra det det var beskrevet i lederen sidst.

Vi håber i bestyrelsen af klubben kommer styrket ud af al denne strukturdebat og ser fremad 
til at kunne koncentrere og om det vigtigste: En aktiv klub for medlemmerne med masser af 
spændende tilbud.

Henrik Jessen Hansen

Klatringens struktur fremover

Leder

DIADTM JACKET HEDGEHOG XCR® SKAREB 40

I’m not pushing myself any harder. 

There’s just less resistance.

Tlf. 44 47 90 94 - E-mail: info@fritidsagenten.dk

Damian Benegas tests himself and the new 

Flight Series™ Ascent gear on Mt. Whitney, 

California. Featuring apparel, shoes, and 

equipment, the Ascent ultralight system is 

perfect for moving fast and unencumbered 

across any terrain. Learn more 

at www.thenor thface.com/eu.

Photos: Corey Rich.
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Valget stod i 2005 mellem køb af hus 
eller endnu en 7000 meter ekspedi-
tion. Da det helt rette hus pludselig 
bød sig, blev vi dog hurtigt enige om, 
at det var for strengt et kompromis, 
så det blev hus og en uge i Alperne. Vi 
ville i bjergene.

Målet for turen blev straks fastlagt; 
overnatning på toppen af Mt. Blanc 
med forhåbning om at få det hele for 
os selv. 
At få det hele for os selv var nok ikke 
helt sikkert; Per mindedes, med et smil 
om læberne, en række artikler han 
havde læst i ugeavisen Ingeniøren: en 
dansk fyr med guide havde for et par 
år siden sammen plan. Han påstod, 
at han var den første der nogensinde 
skulle overnatte på toppen, og hans 
forsøg blev i Ingeniøren beskrevet som 

en ekstem vild bedrift. Hans forsøg 
mislykkedes. Måske ville han også 
være der, nu et par år efter denne 
”ekstreme bedrift” .........  Vi ville op 
fra Goûter-siden, da vi begge før har 
været på toppen fra Midi-siden. Det 
skulle være en luksustur.

Efter en lang nats kørsel til Chamonix 
samt indkøb af diverse lækkerier som 
bøffer, chips, ost og rødvin nåede vi 
tungt læssede sidste afgang med tog-
banen op mod Goûter hytten. Det blev 
dog ikke til mange timers vandring, 
før det begyndte at sne voldsomt, så 
vi søgte ly i Baraque forestiere des 
Rognes. Bøffer, rødvin og chips blev 
hurtig fundet frem, og vi nød det 
skønne måltid i selskab med en stor 
fed mus, som også havde søgt ly i den 
lille hytte.

En nat på toppen af Mt. Blanc
Tekst:  Jette Heitmann
Foto:    Per Bager og Jette Heitmann
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I den kolde morgen mindede vi os selv om, at det 
var en luksustur, så vi krøb hurtigt tilbage i de varme 
soveposer. Kl 10:00 var vi dog klar og kunne sam-
men med et halvt hundrede andre begive os op ad 
det lange seje klippestykke mod Goûter hytten. Bare 
der nu ikke var nogle af de mange andre, der havde 
samme plan som os, en helt teltlejr på toppen af Mt. 
Blanc var ikke lige det, vi havde drømt om. At dømme 
ud fra deres oppakning havde ingen dog samme 
planer. 
Jeg går og bliver lidt små-irriteret over alle de men-
nekser der skal op; vi går jo nærmest i kø. Siger hele 
tiden til mig selv, at det jo er ferie, så der er ingen 
grund til at stresse .
Efter flere timers ”klatren” i slow-motion er vi ved 
Goûter hytten, og det begynder at sne. Snart er det 
nærmest white-out, så et par hundrede meter over 
hytten slår vi teltet op i læ for blæsten. Hurtigt er 
det varmt i teltet, og der dufter lifligt af pølseret og 
rødvin. Skønt efter den lange hårde tur op.

Det er isnende koldt næste morgen, og det blæser 
kraftigt. Vi prøver at gå os til varmen. Ved Vallot 
”hytten” søger vi læ for at spise frokost og reparere 
den teltstang, der er knækket i nattens blæst. Hytten 
lever uden tvivl op til sit rygte om at være frygtelig 
ulækker. Der er både madrester, opkast og det der er 
værre på gulvet, men heldigvis er alt stivfrossent så 
der lugter ikke; i hvert fald ikke ret meget. Vi prøver 
at få varmen i de uhumske tæpper. Det blæser stadig 
voldsomt, da vi kommer ud af hytten, og vi beslutter 
os for, at vi vil sætte teltet op et godt stykke fra den 
uhumske hytte. Fy for pokker hvor var der klamt! 
Teltstangen holder til endnu en nat i hård blæst, og 
vi vågner til en smuk kold morgen og kan se at der 
er rigtig rigtig mange mennesker på vej mod toppen. 
Vi beslutter os for at tage den med ro, så vi ikke igen 
skal gå i kø; vi fortsætter først op ad formiddagen. 
Det bliver en varm dag, så på trods af anstrengelserne 
nyder vi turen op og når toppen sammen med 25 -30 
andre. Der er trængsel deroppe!

Folk forsvinder heldigvis hurtigt fra det lille top-
plateau, og så pludselig.. har vi det hele for os selv. 
Yes.... det er sådan her det skal være!
Vi overvejer et kort øjeblik at sætte vores lille telt 
op, lige midt på topplateauet, men.....det vil nok 
ødelægge lidt for dem, der kommer først herop i 
morgen tidlig, så vi går 10-15 meter ned mod den 
italienske side, hvor vi også ligger i læ for blæsten.

Det begynder at sne, så der bliver ingen fantas-
tisk solnedgang over bjergene. Til gengæld er det 
en dejlig fornemmelse at ligge i soveposen på det 
højeste punkt i Europa helt for os selv, og så er der 
forhåbentlig en smuk solopgang i vente.
Det bliver en utrolig kold nat, uden megen søvn, men 
det glemmes hurtigt da væggeuret ringer, og jeg kig-
ger ud af telt-apsis: en helt fantastisk smuk solopgang 
udspiller sig lige uden foran: skyerne under os er som 
lyserøde vattotter, hvor kun de højeste bjergtoppe 
som Matterhorn og Monta Rosa  stikker op igennem. 
Jeg bliver helt varm indvendig af det smukke syn og 
vækker hurtigt Per, så også han kan se, hvor fantastisk 
det er. Uhhhhhhh, hvor er der skønt i bjergene!
Vi kan høre stemmer udenfor. På Mt. Blancs top-
plateau er der nu godt fyldt op med mennesker, der 
alle ser i retning af vores lille telt. Vi føler os lidt 
som dyr i zoologisk have, men kan da godt forstå de 
misundelige blikke, der er rettet mod vores varme 
soveposer. Det er en kold morgen: Vi blunder endnu 
et par timer i de varme soveposer og  nyder derefter 
morgenmaden til den smukke udsigt mod Matterhorn, 
klar til at komme ned til varmen i Chamonix. Nu skal 
der klatres klippe de to sidste dage, inden bilen sætter 
kurs mod Danmark.
På den stejle nedstigning lige under topplateauet 
går et reblag af tre tjekker i cowboybukser; den ene 
tydeligt højdepåvirket. De går ufattelig langsomt, og 
den ældre herre dingler for hvert lille skridt han tager 
nedover. Uhh, han har det ikke godt, frygter at han 
skal styrte ned over den stejle sneskråning. Håber at 
de to andre er mere klare i hovederne. På et lille pla-
teau får vi overhalet indenom, og så har vi ellers bare 
kurs mod Goûter hytten. På det stejle klippestykke 
under hytten udspiller der sig et sandt drama; det 
føles som Strøget en lørdag eftermiddag op mod jul... 
hvad fanden laver alle de mennesker her? Jeg bliver 
små-irriteret og får efter et par timers tid rigtig ondt i 
knæene; det er hårdt at gå ned med den forholdsvise 
tunge rygsæk. Per tilbyder at tage min rygsæk, men 
jeg takker, lidt fornærmet, nej. Han skynder konstant 
på mig; vi skulle jo gerne nå det sidste tog ned. En 
fransk guide med to unge fyre i reb, skubber, ved et 
uheld, til mig så jeg vælter omkuld og banker knæet 
ind i klippen. ”Av for helvede” udstøder jeg spontant 
og de to unge fyre undskylder på dansk. Vi sludrer 
lidt indtil Per igen råber utålmodigt og tilbyder endnu 
engang at tage min rygsæk. Nej tak, jeg klarer mig!
Der er selvfølgelig kø ved Le Grand Couloir; mange 
virker skræmte og usikre for det vælter ned med sten 
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efter nedsmeltningen i den varme middagssol, så vi 
venter længe på at komme over. På med rygsækken, 
nu er det vores tur til at løbe over. Hjertet sidder helt 
oppe i halsen efter den korte løbetur på den smalle 
sti. Det er med at holde balancen på den forholdsvise 
stejle side. Vi undgik heldigvis at blive ramt af ned-
faldne sten, flere så store som fodbolde!
Per sætter straks tempoet op og jeg storker efter. Det 
irritere mig, at jeg ikke kan holde trit med ham. Mine 
knæ gør ondt, så jeg råber at vi bare kan mødes ved 
togbanen; han har helt glemt at det skulle være en 
luksusferie. Hvorfor kan vi aldrig bare tage den lidt 
med ro. Han tilbyder for 3. gang at tage min rygsæk. 
OK tænker jeg, så lad ham dog ta’ den, han finder 
nok hurtigt ud af, at det er for tungt med to rygsække. 
Vi mødes halvanden time senere ved tog-banen, hvor 
han roligt står og sludrer med en han kender. Jeg føler 
mig som en idiot med min vandrestav, uden rygsæk, 
og smører lidt tykt på, da jeg fortæller hvor ondt jeg 
har i knæene. Der er dog ingen sympati at hente. Jeg 
føler mig som en pensionist, der har været ude at gå 
stavgang....

Tilbage i Chamonix tager vi os et hurtigt bad og farer 
derefter ned i Super U for at købe store bøffer og 
mere rødvin. Foran teltet planlægger vi den kom-
mende dags klipperuter. 
Det bliver dog ikke til nogen klipperuter. Især Pers 
lår er fudlstændig smadrede efter den hårde tur ned 
med to rygsække. Han ømmer sig. Jeg holder lidt lav 
profil selvom mine lår også er ømme. Henter i stedet 
lækkerier hos den lokale bager, mens jeg drømmer 
om næste sommers tur: vi skal ud i de høje bjerge; et 
sted hvor vi ikke skal gå i kø!!!
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INFO  HAVKAJAK

Kajak demo-dage hele sommeren
Læg vejen forbi Tuborg Havn i København og prøv hele vores 
udvalg i kajakker, så du er sikker på at få anskaffet dig den 
helt rigtige kajak. Tilmelding nødvendig - senest dagen før.

Tid: Hver onsdag fra og med onsdag d. 5. april til og med 
onsdag d. 30. august i tidsrummet 17.00 – 20.00

Sted: Ved pontonen overfor Tuborg Havnevej 19, 
2900 Hellerup.

Tilmelding: Ved tilmelding skal du oplyse navn, tele-
fon og e-mailadresse, således at vi kan kontakte dig, hvis 
der er behov for det. Tilmelding kan ske enten telefonisk 
til Friluftsland på telefon 33 14 51 50 eller pr. e-mail til:
kundeservice@Friluftsland.dk

KØBENHAVN K: Frederiksborggade 44 & 52 ÅRHUS:  Østergade 30 
ROSKILDE: Karen Olsdatterstræde 4 AALBORG:  Algade 54   
INFO: 33 14 51 50 - www.friluftsland.dk - info@friluftsland.dk 

Så er det nye katalog på gaden med 
masser af nyheder! 
-  Hent et i en af butikkerne.
-  Ring, skriv eller send en e-mail for at 
 få det tilsendt.
-  Download de på www.friluftsland.dk
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Hvor var bjergene? Vi var lige steget ud af inden-
rigsmaskinen efter en times flyvning fra Teheran og 
stod nu på forpladsen i Ardabil lufthavn. Vi, det var 
Erik Storm, Christian Schacht og undertegnede, og 
vi havde sat os for at bruge pinsen (plus nogle ekstra 
dage) på at bestige Sabalan Kouh, Irans trediehøjeste 
bjerg. Efter en dag i Teheran var vi så fløjet op her til 
Ardabil nær den azerbaijanske grænse, men det var 
ikke til at forestille sig at der skulle befinde sig et bjerg 
af Montblanc-højde her i nabolaget, da landskabet 
var fladt og øde så langt blikket rakte. Kun ud mod 
horisonten aftegnede der sig nogle bløde bakker der 
forsvandt i skyerne, og Sabalan var sandsynligvis 
skjult her et eller andet sted.

Fra lufthavnen kørte vi ad motorvejen i sydøstlig 
retning mod Ardabil, hvilket meget godt matchede 
mit indtryk af at lufthavnen lå NW for byen. Det var 
dog mindre forståeligt at vi ifølge GPS’en kørte stik 
væk fra bjerget, men sandsynligvis vi blot skulle ind 
til Ardabil for at komme ud mod Sara’eyn, der skulle 
være udgangspunkt for bestigningen. Ganske rigtigt. 
Vi nåede ind til Ardabil, som var en meget åben by 
med kun få høje huse og masser af byggeaktivitet 
overalt. Ardabil var blevet ramt af et kraftigt jordskælv 
i 1997 som jævnede en større del af byen med jor-
den, og det kunne forklare de mange åbne tomter der 
var rundt omkring. Vi forlod snart Ardabil igen, nu ad 
motorvejen videre mod Tabriz.

Dette undrede mig noget. På det elendige kort jeg 
kunne skaffe var der ikke indtegnet meget andet end 
Ardabil og Sabalan, og jeg havde opfattelsen af at 
Sara’eyn lå stik vest for Ardabil, at man skulle følge 
nogle grusveje direkte fra Ardabil til Sara’eyn, og nu 
kørte vi med 120 i timen ad en moderne motorvej 
mod Tabriz. Ikke desto mindre viste vejskiltene fortsat 
mod Sara’eyn. Efter en rum tid kørte vi så endelig 
af motorvejen og steg op i landskabet. Bjerge var 
der fortsat ingen af, men tunge skyer over bakkerne 
indikerede at der godt kunne være noget stort forude. 
Snart så vi en større by forude, og det undrede mig 
at en så stor by ikke var med på kortet. Men det var 
den nu alligevel, for da vi kørte ind i den viste det sig 
at byen var Sara’eyn. Nærmest på størrelse med en 
mindre dansk provinsby, og slet ikke de 20-30 huse 
jeg havde forestillet mig.

På jagt efter Sabalan Kouh
Tekst & foto: Jan Elleby

På vej op over SE-graten på P.3805.
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Inden vi var taget til Iran havde jeg ringet til min kon-
takt hernede for at få nogle dessin’er om Sabalan, og 
det var rigtigt nok Sara’eyn der var udgangspunkt for 
Sabalan. Vi skulle have fat i en jeep, som kunne køre 
op til et sted som hed Hosseini Shelter. Herfra kunne 
vi på andendagen lave en akklimatiseringstur, for på 
trediedagen bestige Sabalan Kouh. Samme eftermidd-
ag retur til Sara’eyn. Imidlertid var det ikke muligt at 
finde nogen her i Sara’eyn der kendte til dette shelter, 
men i stedet forlød det at vi skulle køre op til et sted 
der hed Alvarez Pisteski, hvorfra der skulle være 
seks timers gang til Sabalan Kouh. Med det elendige 
kort vi havde, havde vi ikke rigtigt mulighed for at 
vurdere det ene frem for det andet. Hverken Hos-
seini Shelter eller Alvarez var indtegnet, så det ene 
kunne være lige så godt som det andet. Vi måtte blot 
håbe det bedste. Det lykkedes dog Christian at fastslå 
vores position med GPS’en, og ud fra denne fandt vi 
en nærliggende unavngiven by på kortet, og vedtog 
herefter, at det måtte være Sara’eyn.

Næste dag forlod vi Sara’eyn i en Paykan taxa, og 
straks vi kom ud af byen kunne vi endelig se Sabalan 
Kouh trone højt over omgivelserne. Sabalan Kouh 
var nærmest en dobbelttop, med en rundagtig ting 
til højre og en tretakket ting til venstre, og det skulle 
være den rundagtige ting der var højest, 4821m. 
Vi havde fået forskellige angivelser af højden på 
Alvarez Pisteski, at det skulle ligge i omkring 2000 
meters højde, men jeg var temmelig overbevist om 
at skiområdet lå noget højere, nærmere 3000 meter, 
da det jo skulle ligge højt nok til at være snesikkert 
om vinteren, og ganske rigtigt. Vi kørte op og op, og 
hver gang vi troede at vejen sluttede fortsatte den blot 
opad. Vejen førte op på en skulder højt over dalen 
og holdt så højden frem til skistationen, som herfra 
kunne ses på lang afstand. 3100m viste højdemåleren 
da vi var fremme, og således ‘kun’ 1700m til toppen 
af Sabalan Kouh.

Sabalan Kouh var dog ikke direkte tilgængelig herfra, 
men stod og hævede sig magtfuld og snedækket over 
en nærliggende grat. Med kompaspejling og høj-
demåler fandt vi ud af hvor skiområdet lå på kortet, 

og der var herfra blot 8 km i luftlinie til toppen - men 
Sabalan Kouh lå ovre i nabodalen. Vi var blevet kørt 
op i den forkerte dal! Vi kunne således ikke se nogen 
bestigningsrute herfra, men måtte først op i højden 
for at kunne overskue sagerne. Vi hilste kort på en 
vagtmand der trissede rundt i den øde og gudsforladte 
skistation, der for længst havde afsluttet sæsonen, og 
satte så kurs mod den grat der adskilte den dal vi var i 
fra den dal der førte op mod Sabalan Kouh.

Det var først på eftermiddagen da vi nåede op i et 
pas på den grat der adskilte skiområdet fra dalen der 
førte op mod Sabalan Kouh. Vi deponerede sækkene 
her, og Erik og jeg steg op over bjergryggen til højre, 
for fra en bakketop måske at kunne overskue tingene 
bedre. Samtidig kunne vi måske få en første top, idet 
bakken så ud til at være tilpas højt over pashøjden. 
Inden vi nåede bakketoppen var vi steget 60m, og 
bjergryggen fortsatte op på den anden side. Nu gik 
der efterhånden sport i det. Den næste grat var en 
kort, men let klippegrat ovenfor et lille snefelt, og 
fremme på hvad vi nu mente var toppen var der 
endnu et punkt længere fremme som muligvis var 

Det omtalte elendige kort, som vi brugte 
under turen til Sabalan.

Taxaen efterlader os ved den øde skistation 
ovenfor Alvarez.

Den ene af de to hyrder vi mødte under bestigningen.
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højere. Det måtte efterprøves, og efter en snegrat 
nåede vi endelig op til en lille tredelt klippetop som 
var det højeste punkt på graten, én meter højere end 
den foregående og 195m over vores bivuakplads i 
passet, så det var utvetydigt en rigtig top vi der havde 
lavet. Desværre havde den selvfølgelig ikke noget 
navn på kortet, og var kun aftegnet med en enkelt 
højdekurve med kortets 500 fods ækvidistance, men 
en top var det nu. Fra toppen havde vi en rigtig god 
udsigt over dalen nedenfor os og kunne se de forskel-
lige veje der førte ind i og rundt om bjergene. Des-
værre var bjergene selv nu skjult af skyer i en højde 
af ca. 3800m og opefter, så vi var egentlig ikke blevet 
meget klogere da vi forlod toppen igen.

Det fik vi så sidst på dagen da vi steg op over bjer-
gryggen til venstre. Herfra fik vi endelig det ønskede 
overblik over hele Sabalan og forland. Det var nu 
indlysende at SE-graten ville være den bedste rute. 
Med udgangspunkt i passet mellem Sabalan og et 
andet bjerg længere mod SE skulle vi stige op over 
en bred flanke, dækket af grov blokmark og store 

klippeblokke. Længere oppe stejlede flanken til med 
kombineret terræn, for til slut at slutte af med en ikke 
særlig stejl klippegrat, der over nogle tårne førte mod 
toppen. Jeg kunne forestille mig at hele ruten stort set 
ville være snefri om sommeren, men lige i øjeblikket 
lå der temmelig meget sne, og selv om ruten teknisk 
set nok ville være let, ville det alligevel blive noget 
besværligt med den mængde sne - og tidskrævende. 
Vi kunne ganske vist godt rykke i position næste dag, 
men det betød så at vi på trediedagen skulle lave top-
pen op og ned, hvorefter vi skulle krydse dalen her til 
passet og endelig stige ned til skistationen. Inden kl. 
16. Det var temmelig urealistisk, og vi måtte nok se i 
øjnene at vi var blevet sat af for langt fra bjerget til at 
det kunne nås på 2½ dag.

Men så var der jo andet man kunne lave i stedet. Lige 
overfor os, på den anden side af dalen, stod et ganske 
pænt bjerg, som vi havde bemærket allerede om 
formiddagen da vi var kommet op i passet. Ejheller 
dette bjerg havde noget navn, men det var utvety-
digt et bjerg, og det havde en bred snecouloir eller 

sneflanke, der fra et punkt under toppen førte lige ned 
mod os. Denne flanke havde jeg et godt øje til, og 
Christian havde et godt øje til SE-graten, som ganske 
vist så meget pæn ud, men som jeg på afstand kunne 
se også var temmelig løs.

Dette ukendte bjerg blev så i stedet vort hovedmål. 
Næste dag steg Christian og jeg ned i bunden af 
næste dal og begyndte opstigningen mod SE-graten. 
Pludselig fik vi øje på to ryttere nede i dalbunden. 
Det var helt stille, så vi kunne tydeligt høre dem råbe 
noget op mod os, men vi lod som ingenting og fort-
satte op over flanken. Så begyndte de gudhjælpemig 
at ride op over flanken i retning mod os. Jeg havde 
ikke rigtigt nogen idé om hvad de ville os, men på 
en måde følte jeg at det nok ikke var noget rart. Vi 
satte lidt mere fart på op over flanken, men rytterne 
kom uafvendeligt nærmere, og 20 meter før vi nåede 
op til gratkanten indhentede de os. Det viste sig dog 
heldigvis at de var ganske fredelige og vist mest var 

interesserede i at finde ud af, hvad det dog var for no-
gle fyre som gik og græssede på deres bjergskrånin-
ger. Vi kunne dog ikke forstå et ord af hvad hinanden 
sagde, om det var persisk eller azari de talte kunne 
jeg ikke en gang finde ud af, men de var flinke nok og 
gav os lidt lokal snack. Men da de skulle til at tænde 
et bål for at lave the til os gjorde jeg dem forståeligt 
at vi egentlig gerne ville videre, og vi skiltes i fuld 
fordragelighed og vi kunne fortsætte vor bestigning.

Graten var præcis så løs som jeg havde forestillet 
mig den, men den var meget bredere end jeg havde 
forventet, og for det meste kunne vi omgå de skøre 
og faldefærdige klippetårne over grusterrasser 
nedenfor tårnene. Kun et enkelt tårn måtte vi klatre, 
vel omkring II°, og efter klatrepassagen var der fri 
bane til bjergets højeste punkt. Jeg målte toppen til 
3805m, og på trods af de drivende skyer var der en 
ganske fin udsigt, blot ikke til Sabalan Kouh, som var 
delvist skjult i skyerne. Vi kunne se ud over det flade 

Den unavngivne top P.3805 som Christian og jeg besteg nedenfor Sabalan Kouh.

På vej op over SE-graten på P.3805.
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Foto: Marmot/Ace Kvale

Marmot har produceret soveposer i mere end 30 år, og har idag et af 
markedets mest komplette udvalg i soveposer. Marmot tilbyder alt fra 
kostbare, ultralette dunsoveposer til prisbillige soveposer til lejligheds-
brugeren og producerer naturligvis modeller, der er tilpasset begge køn.
Poserne har stået distancen på talrige ekspeditioner - fra Himalayas 
ugæstfrie bjerge til nær-uudholdelige skoleudflugter!

Kig forbi din Friluftsland og find din nye Marmot sovepose - og sov godt!

Søger du en sovepose af ordentlig 
kvalitet, der ikke æder hele tur-budget-
tet? Wave serien er med sit fantastiske 
pris/kvalitet forhold lige det du søger!

Serien for dig der kan komme ud for 
lidt af hvert! Soveposerne er lette, har 
et lille pakvolumen og kan klare større 
mængder fugt end dunsoveposer.

Denne serie er skabt til dem der søger 
en dunsovepose og de fordele en sådan 
giver. Serien forener brugen af gåsedun 
af høj kvalitet og fornuftige priser.

AW_hel_feb06.indd   1 10-02-2006   17:45:25

landskab mod landsbyen Alvarez; Sara’eyn kunne vi dog ikke se da byen lå skjult i en lavning, 
og vi kunne tydeligt se over til det pas hvor vi bivuakerede - det lå overraskende langt borte. 
Afstandene her i Iran er altså større end man tror.

Vi vendte tilbage til vores bivuakplads i passet, og næste dag steg vi tilbage til skistationen 
hvor vores Paykan taxa kom præcist som aftalt. Vi fik desværre ikke besteget Sabalah Kouh 
i denne omgang, kom ikke engang over 4000m, men inden vi forlod Sara’eyn havde jeg nye 
planer klar. Der skulle ligge et par 4000’ere i nærheden af Shahr-é-Kord ca. 100 km fra Esfa-
han, og det kunne være en passende anledning til at genbesøge denne herlige by.

På vej op mod vores bivuakplads i passet ovenfor Alvarez Pisteski.

Tilbage i Sara’eyn nyder vi tilværelsen over de obligatoriske vandpiber.
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Lad os først rejse os og holde et minuts stilhed til 
minde om Rune Klausen, der døde under tragiske 
omstændigheder i Chamonix i sommeren.

Rune var meget aktiv i klubben både som klatrer og 
som instruktør og han vil være savnet i lang tid.

Det har i 2005 været masser af god klatring lige fra 
succes på Everest og ”Seven Summits” og til flere 
der har skubbet deres egen grænse og fx har gået 8a 
eller senest M10 elelr har opnået flotte resultater i en 
konkurrence. Specielt flot synes jeg Christian Wied og 
Karin Thomsens’s klatring i Peru har været. Det er rart 
at se medlemmerne opnå store mål.

Medlemstal 
Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første 
figur. Der har igen været en større fremgang og for 
første gang er der over 1450 medlemmer af Dansk 
Bjergklub. 
Til næste år må vi regne med et større fald på grund 
af de kommende strukturforandringer og ÅK’s 
ønske om løsrivelse fra bjergklubben. Jeg håber dog 
stadigvæk at vi vil være stærkt repræsenteret i det 
jyske og at der også derfra vil være mange som finder 
interesse i vores medlemstilbud.
Der har igen været medlemsstop i KK stort set hele 
året og der er fortsat et stort behov for yderlige 
klatremuligheder i Storkøbenhavn. Det vil være et af 
fokusområderne for bestyrelsen fremover og i et tæt 
samarbejde med KK. Vi er aktuelt involveret i projek-
tering af en ca. 25 m. høj udendørsmur på nybygning 
i Ørestaden, men det er selvfølgelig med det danske 
vejr primært indendørs der skal udvides.

Klubbens struktur
Den kommende organisering af klatringen i Danmark 
har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i det forgangne 
år og vi har arbejdet udfra det mandat, som vi fik på 
generalforsamlingen sidste år. Tegningen til den nye 
struktur er klar og der er på denne generalforsamling 
forslag til vedtægtsændringer så den kan blive ef-
fektueret.

DSF bliver på deres generalforsamling lavet om til 
Dansk Klatreforbund og bliver det nationale forbund, 
der er medlem af DIF og får offentlig støtte, i 2006 
på ½ mill. og betydeligt mere næste år. Som kon-
sekvens heraf har vi meldt DB ind i DSF i efteråret og 
vedtægtsændringerne er primært for at opfylde DIF’s 
krav. Ligeledes har Henrik Jessen været medlem af 
DSF bestyrelse siden efteråret.

Klatreforbundet vil gradvist en del opgaver fra DB og i 
2006 vil bl.a. flg. opgaver ligge i forbundet:
• Det meste af DB kursusprogram – så det bliver til 
 rådighed for alle klatrere i DK.
• Overordnet styring og støtte af konkurrence 
 klatring.

På sigt skal flg. ligge i forbundet
• UIAA og internationale forbindelser
• Repræsentation af klatring og bjergsport på 
 nationalt plan.
• Forsikrings spørgsmål
• Medlemsadministration og sekretariat funktion

Bladet’s status er uafklaret og i 2006 er det et DB 
blad. Biblioteket forbliver i DB regi, men der skal 
laves en låneordning for øvrige forbundsmedlemmer.
Hytten på Kullen forbliver med at være DB’s.

Som led i dette og udfra ønske fra Århus løsrives 
ÅK fra DB og aktiviteterne i Århus overgår til ÅK. Vi 
håber at så mange som muligt vedbliver med at være 
medlem af DB og vil udnytte de tilbud vi har.
Der er mellem KK og DB’s bestyrelser enighed om at 
forblive sammen og styrke samarbejdet for at fremme 
klatresporten i København. Indtil videre fortsætter 
den tostrengede struktur som vi kender det med der 
kommer til at være et meget tættere samarbejde og 
der er lavet aftaler herom og mødedato er fastsat.
På sigt ønsker vi at bygge nye og større og bedre 
faciliteter i København, hvor alle vore aktiviteter kan 
samles under et tag, men da det ikke sker lige med 
det samme forsøger vi at flytte Løvstræde aktiv-
iteterne ud på Sundholm og er i forhandling med 
Københavns Kommune herom.

Årets program
Det fremgår af den næste figur og er som vanligt 
stærkt præget af kurser og foredragsaktiviteter i 
Løvstræde. Der var som sædvanlig stor tilslutning til 
påsketuren til Buis og jeg er sikker på at vi er mange 
der ses dernede igen i år selvom påsken ligger tidligt 
i år. Der var heller ikke i år ret til sommertræffet sel-
vom de der var tilstede havde en god uge.

Uddannelse
Klubben har igen i år gennemført et større kursuspro-
gram, men for at opretholde aktiviteten og for at 
kunne lave et kursustilbud til alle i klatreforbundet vil 
der være et stort behov for at uddanne flere instruk-
tører. Og lige meget hvordan strukturen bliver så 
kommer DB til at spille en hovedrolle heri. 

Kullen/Gøteborg og hytten
Sidste år sagde jeg: ”Der er ikke noget nyt omkring 
vores samarbejde med AB Kullaberg eller omkring 
boltning på Kullen og jeg tror her at intet nyt er godt 
nyt” og det gælder stadigvæk.
Stormen sidste vinter ommøblerede vores grund 
væsentligt og vi kommer senere på GF med forslag til 
opstart af en større renovering her.  Der skal rettes en 
stor tak til hytteværterne for det kæmpe arbejde de 
har lavet i renoveringen.
Der er ikke noget ny i forhold til Gøteborg, hvor de 
lokale ikke er interesseret i at deltage. Hvis der skal 
ske nogle større tiltag her må det blive en opgave for 
det nye forbund.

Klubture
Der er visse ture som fx det årlige påsketræf som er 
en stor succes, imens andre som sommertræf og til 
dels Kullentræf ikke har samme tiltrækningskraft som 
tidligere. Ligeledes er forsøget med ”rebleder ture” 
endnu ikke rigtigt slået an. 
Men vi mener at det er vigtigt at styrke træf og ture 
og vi vil sætte penge af hertil og have fokus på dette 
område fremover.

UIAA/ ICC og hytteordningen
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som 
generalsekretær i UIAA, der for øjeblikket er ved at 
blive reformeret. 
Jan Elleby deltog i generalforsamlingen i Singapore og 
en rapport herfra findes på klubbens hjemmeside.
Jeg og Peter Harremoës er fortsat aktive medlemmer i 
andre UIAA kommissioner. 
Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen som 
fungerer efter de retningslinier der tidligere er ved-
taget på en generalforsamling.

Bibliotek
Der er fortsat god aktivitet her. Vi ønsker at udvide 
samlingen af guider til sportsklatring og bouldering.

Bladet 
Der har igen været en del forsinkelser men vi har en 
virkelig godt blad og en aktiv og opsøgende redak-
tion, hvor der nu er flere deltagere.
Selvom bladet produceres meget billigt og der er 
pæne annonce indtægter så er det en af de større 
poster på budgettet. Vi får dog portotilskud efter at 
portoen jo steg voldsomt som følge af ændret finans-
lov.

Internet
Internetsiden spiller en stor rolle som informations og 
debatorgan. Det meste af det officielle stof ligger her 
og bladet er derfor primært til mere oplevelsesorien-
terede artikler. 
Der kommer snart en ny version som gerne skulle 
gøre det endnu bedre.

Bogforlag
Der er trykt fjerde oplag af Trangia kogebogen som 
sælges gennem AB camping. Med et samlet oplag på 
6000 er det vores suverænt mest solgte publikation 
gennem tiderne.
Ellers er der ikke meget nyt. Vi har mange Kullenfører 
og jubilæumsbøger på lager og der bliver ikke tale om 
en ny Kullenfører før vi har fået solgt hovedparten af 
de nuværende – så mange nye ruter er der heller ikke.

Årsberetning

Årsberetning for Dansk Bjergklub 2005
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Lokalerne
Der har siden sommerferien været talrige klager 
fra nye overboer og det har medført en del kor-
respondance med udlejer. Jeg skal til møde med 
lejerepræsentanter og udlejer om en uge.
Der er fortsat stor aktivitet herinde og det viser at det 
er berettiget at have ordentlige mødefaciliteter. Vi 
håber dog at kunne flytte mødelokalet til Sundholm 
også selvom der evt. så bliver tale om en alkoholfri 
bar.

I det sidste år har det store arbejde med strukturæn-
dringerne desværre medført en nedprioritering af en 
række administrative opgaver og gjort at vi måske ikke 
har været så tur kreative. Vi ser fremad til at de store 
forandringer i organiseringen af klatring i Danmark 
falder på plads. Vi skal her beholde Dansk Bjergklub 
som stor og stærk klub med gode medlemstilbud til 
alle lige fra indendørs væg til store bjerge.

Henrik Jessen Hansen.
 

Medlemstal  
  31/12-03 31/12-04 31/12-05
A medlemmer 1185 1248 1223
B medlemmer 112 103 109
Junior medlemmer 37 54 117
Æresmedlemmer 3 3 4
Medlemmer i alt 1337 1408 1453
   
Afgang 2003 269 280 285
Tilgang 2003 347 351 330
   
Heraf klatrevægs medlemmer   
KK 600 602 612
ÅK 258 327 380
   
Med i hytte rabat ordning 150 154 150
Bladabonnenter 4 2 2

 

Oversigt over året
• 20. januar: Informationsaften om uddannelsen til 
 Autoriseret Klippeklatreinstruktør.
• 22 – 23 jan: Bjergmedicin ved Henrik Jessen 
 Hansen
• 1 februar: Generalforsamling ÅK
• 6 feb: Kursus i udstyrs- og materialekendskab 
 Peter Harremoës
• 10. februar: Ordinær generalforsamling DB 
• Uge 7: Isklatrekurser i Rjukan ved Mads Granlien.
• 25. februar: Cho Oyu & Shishapangma: Søren 
 Gudmann viser billeder fra Shishapangma turen 
 2003 og Cho Oyu/Shishapangma turen 2004. 
• 3. marts: Auktion ved Henrik Ljunggreen 
• 5 – 6 marts: Artificiel klatrekursus Kullen ved 
 Henrik Bruun.
• 12 – 13 marts: Bjergredning Henrik Ditlevsen
• Påsken: Det årlige træf i Buis og andre steder i 
 Sydfrankrig
• 2 – 3 april: Instruktørkursus praktik Kullen
• 16 - 17. april: Klippeklatrekursus 1.
• 5 – 8 maj: Randonee kursus Norge ved Allan 
 Christensen
• 28 - 29 maj: Klippeklatrekursus 2
• 18 – 19 juni: Midsommertur til Kullen
• Uge 28: Alpinkursus, Norge ved Søren Svinth
• Uge 29: Sommertræf er i Mellodalen Italien. 
• 3 – 4 september: Videregående kursus i Gøteborg 
 ved Thomas Møller Hansen. 
• 17 – 18 september: Klippeklatrekursus 3.
• 24 – 25 sept.: Insttruktørtræning Kullen.
• 1 – 2 oktober: Klippeklatrekursus 4
• 25. okt: Skriftlig eksamen AK
• 27. okt: Everest foredrag ved Søren Gudmann.
• 5. nov: Praktisk eksamen AK på Kullen
• Nov: Førstehjælps kursus
• 16. nov: Førstehjælp repetition.
• 17. nov: Foredrag med Ian Parnell på riget. 
• 24. nov: Big-wall aften.
• 8. dec: Foredrag East of Himalaya  foredrag ved 
 Tom Nakamura fra Japanese Alpine Club.
• 10 – 11 dec: Juletur til Kullen.

Dansk Bjergklubs generalforsamling 9.feb 2006

Ref: Peter Walbum

Tilstede 42 personer med 108 stemmer

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Henrik Ljungreen, som blev 
valgt.
(1 minuts tavshed til minde om Rune Klausen)

2. Beretninger:
Bestyrelsen aflagde beretning ved Henrik Jessen 
Hansen (se foregående sider). 

Kort beretning fra KK ved Lise Usinger: 
Visionsdag om fremtids ideer for væg-forhold, 
sanering af vagtkorps, KK’s egen hjemmeside og god 
økonomi.

Kort beretning fra ÅK ved Hans Linde: 
ÅK løsrevet efter manglende tilfredshed med DB-
engagement blandt ÅK’s medlemmer. ÅK løsrives 
udgiftsneutralt og overtager ÅK & afd. Vest Aktiver. 
ÅK arbejder pt på at bygge ny væg og oplever stor 
medlemstilgang.

Kort beretning fra UU ved Jonas Johansen: 
UU’s aktiviteter er at se i formandens beretning ved 
de forskellige kursus-aktiviteter og UU arbejder    pt 
på at rekruttere aspiranter og uddanne disse for at 
imødegå det stigende AK instruktør-behov.

3. Kasserer Jan Elleby fremlægger 
DB’s regnskab for 2005.
Større overskud end budgetteret af flere årsager. Kur-
susudgifter lavere end ventet og kurserne har været 
afholdt mere omkostningseffektivt. Udbetaling af ud-
dannelsesbonus optjent i år 2000 været lav og dette 
er blevet tilbageført.

Udbetalt tilskud til afdelinger lavere end budgetteret. 
Kun 4 blade mod planlagt 5 til lavere stk. pris end 
budgetteret har også givet en besparelse.

Hyttematerialeforbrug er en forøget udgift omkostnin-
ger i forbindelse med stormskader. Det bemær-kes at 
hytten ved den seneste vurdering er fordoblet i værdi.
Alt i alt er der et overskud på ca 150.000 mod forven-
tet underskud på 75.000.

KK og til dels ÅK har tilsammen ca 750.000 stående 
på disses konti i DB. 

Regnskabet er revideret og godkendt af revisor og det 
blev regnskabet godkendt af GF.

4. Bestyrelsen fremlægger budgetforslag 
for 2006 ved Jan Elleby:
Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse fra 500 kr. 
til 400 kr. for A-medlemmer  250 for B-medlemmer 
og 100 for J-medlemmer. Der forventes en medlem-
snedgang på 2-300 i forbindelse med ÅK’s løsrivelse.
Forventning om regulering af den kollektive ulykkes-
forsikring for næste periode. Bestyrelsen er dog i gang 
med at undersøge andre forsikringer på markedet.
Huslejetilskud i 2006 fra Dansk Klatreforbund er i 
forbindelse med forbundets brug fremover af Kullen-
hytte og Løvstræde. 

Budgetteret med op til 20.000 til støtte for ÅK’s af-
vikling af Kochs Skole i en 50/50 ordning med ÅK.
UIAA udgifter forventes senere dækket af det fremti-
dige Klatreforbund ved overdragelsen af DB’s UIAA 
medlemskab.

Forventet årsresultat på 40.000 i underskud for 2006.
Jakob Barfod mener der må findes en løsning på 
problemer omkring udbetaling af uddannelses bonus 
ved forældelse og den deraf manglende honorering af 
instruktørerne. Søren Smidt mener krav til ud-betaling 
af uddannelsesbonus bør lempes. Det skal forhandles 
mellem UU og bestyrelsen.  

Mikael Kristiansen spørger til manglende budgettering 
af kursusaktivitet. Henrik Jessen svarer at dette er sat 
til nul, da det forventes at hvile i sig selv. Det skal ikke 
ses som udtryk for, at DB har opgivet kursusaktiviteter 
som helhed.

ReferatÅrsberetning fortsat
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David Munch spurgte til støtte til ÅK-flytning. Hans 
Linde og Henrik Jessen redegjorde for forløb og 
forhandling af denne støtte.

Mikkel Tamstorf efterspørger bedre honorering af 
instruktører også i lyset af øget arbejdsbyrde for UU.
Budgettet vedtaget enstemmigt.
    
5. Forslag til generalforsamlingen:
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne og flg. fra 
bestyrelsen:

A: Forslag til vedtægtsændringer for DB i forbind-
else med samarbejde med og etablering af Dansk  
Klatreforbund. Henrik Jessen fremlægger de af DIF 
godkendte vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne 
blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
Skal vedtages på en ekstraordinær GF i foråret.

B: DB’s bestyrelse indstiller til generalforsamlingen at 
løsrive ÅK udgiftsneutralt.
Dolfi spørger til om der fremover kun er tilbud til 
vægklatrere i Århus. Hans Linde redegjorde for den 
nu næsten dominerende interesse for vægklatring. 
Valdemar Jensen spørger til hvor længe debat om 
ÅK-løsrivelse har stået på og hvor den kunne følges. 
Hans Linde svarer at debatten har løbet 5 års tid men 
primært på ÅK’s og Stonemonkeys forum.
Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.

C: DB’s bestyrelse beder generalforsamlingen om 
mandat til at finde klublokaler andetsteds helst 
samme sted som klatrevæggen pt. Sundholm. Henrik 
Jessen redegjorde for ønsket om at samle og integrere 
aktiviteter og klubliv og for ønsket om at spare på 
huslejebudgettet.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
 
D: For at ruste klubben til evt. kommende anlægs-
udgifter beder bestyrelsen GF om mandat til at optage 
lån til anlægsudgifter på linje med andre sportsfore-
ninger. Søren Smidt spørger til varigheden af dette 
mandat. Hvad er perspektiverne for uansvarlige besty-
relses dispositioner? Henrik Jessen foreslår en passus 
om at investeringer på over en million skal godkendes 

af en ekstraordinær generalfor-samling. Søren Smidt 
indvender at rammen er for høj. Mads Christensen 
synes det er uheldigt at stække bestyrelsens handle-
muligheder. Johannes Madsen mener forslaget skal 
ses som en forespørgsel om hensigtserklæring fra 
forsamlingen. David Munch vil gerne have afklaret 
relationen mellem dette mandat og evt. renovering 
af Kullenhytten. Henrik Jessen forklarer at Kullenhyt-
ten bliver behandlet særskilt på GF og at det er disse 
forslag der tages til følge med hytten.
Det oprindelige ureviderede forslag blev vedtaget 
med stort flertal.

E: Oplæg fra hytteudvalget og status ved Maria 
Sturluson. Intet endeligt projekt endnu, men forslag 
om nyt hus med plads til ophold for 30 personer med 
mulighed for undervisning og madlavning. Der skal 
være vand og el. Sovepladser skal primært være i 
shelters eller telte. Hytten ønskes på 80 kvm hvilket 
kræver dispensation og i denne sammenhæng skal 
shelters betydning for bebyggelsesprocenten afk-
lares. Udvalget mener at dette kan realiseres for ca. 
500.000 kr. Forskellige typehuse af træ bliver præsen-
teret som eksempler på mulige løsninger. David 
Munch spørger om det er fornuftigt at tage udgang-
spunkt i en beløbsramme på 500.000 for det videre 
arbejde. Da det på sigt kan betyde spildt udvalgsarbe-
jde, hvis medlemmerne ikke støtter et sådant beløb, 
når der endelig skal bygges. 

Henrik Jessen mener at man kan forestille sig en 
anderledes prioritering af midlerne i fremtiden, hvor 
lavere husleje på klublokaler etc. og øget prioritering 
af Kullenhytten.

Peter Walbum udtrykte undren over udvalgets oplæg 
som ligger uden for de lovgivningsmæssige ram-
mer og at der ikke er udarbejdet et forslag der ligger 
inden for lovens rammer. Mikkel Tamstorf svarede 
på udvalgets vegne at man ikke i udvalget ville lave 
”en blød mellemvare”, da man ikke mente det var 
arbejdet værd. Der blev debatteret frem og tilbage om 
budgettets holdbarhed og beløbsrammen. Afstemning 
om hytteudvalget skal fortsætte arbejdet med at lave 
projekt for renovering. Vedtaget ved flertal.

 
6. Valg til bestyrelsen:
Mads Granlien er trådt ud i løbet af året og Hans 
Linde træder ud ved GF. Martin Harss er på valg og 
modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Mikael Kri-
stiansen og Carsten Engedal  som vælges enstemmigt.

7. Valg af revisor:
Kjeld Birch blev genvalgt uden modkandidat.
           
8. Evt.
Hans Thor og Carsten Hansen påskønnes for deres 
indsats som hytteværter.

Ekstraordinær 
generalforsamling i DB 

Torsdag den 18 maj kl. 20 i Løvstræde.

Ved den ordinære generalforsamling den 9. 
februar blev der enstemmigt vedtaget nye 
vedtægter for bjergklubben, men da der ikke 
var mødt to tredjedele af medlemmerne op, 
indkaldes der derfor til ekstraordinær general-
forsamling i henhold til vedtægterne af 2002 
Eneste punkt på dagsordenen er forslaget til nye 
vedtægter. Forslaget er publiceret andetsteds i 
bladet. På den ekstraordinære generalforsamling 
kan to tredjedele af de fremmødte medlemmer 
gyldigt kan vedtage de nye vedtægter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter 
3. Eventuelt 

Der gøres opmærksom på at dirigenten 
leder generalforsamlingen og afgør afstemn-
ingsmåden, stemme-afgivningen samt afstem-
ningens resultater. Et medlem kan maksimalt 
råde over 10 fuldmagter på generalforsamlingen.

IndkaldelseReferat fortsat
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Dansk Bjergklub Regnskab 31-12-2005 Budget 2005 Regnskab 2004 Budgetforsl. 2006
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

FORENINGSAFSÆTNING

Kontingenter
Kontingenter 662.325,00 630.000,00 657.570,00 420.000,00
Kontingent hytteordning 15.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Salg af ulykkesforsikringer 129.300,00 120.000,00 122.455,00 120.000,00
Medlemsgebyrer 38.310,75 30.000,00 37.345,00 20.000,00
Kontingenter i alt 845.135,75 795.000,00 832.370,00 575.000,00

Kurser
Kurser 147.874,00 152.500,00 134.634,80 0,00
Instruktørkurser 20.200,00 5.500,00 3.200,00 0,00
Kurser i alt 168.074,00 158.000,00 137.834,80 0,00

Øvrige aktiviteter
Entre ved arrangementer 3.600,00 10.000,00 6.840,00 10.000,00
Konkurrencer 0,00 0,00 13.157,10 0,00
Øvrige aktiviteter 2.425,00 3.000,00 15.530,00 2.000,00
Hyttepenge 0,00 1.500,00 1.105,00 26.000,00
Driftstilskud 32.902,31 25.000,00 34.383,89 20.000,00
Øvrige aktiviteter i alt 38.927,31 39.500,00 71.015,99 58.000,00

Medlemsblad
Annoncer i medlemsblad 22.320,00 30.000,00 27.920,00 30.000,00
Bladabonnenter 400,00 500,00 400,00 500,00
Portotilskud 22.066,77 14.500,00 11.637,35 12.000,00
Medlemsblad i alt 44.786,77 45.000,00 39.957,35 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 30.000,00 46.341,70 15.000,00
Publikationer i alt 23.533,43 30.000,00 46.341,70 15.000,00

NETTOOMSÆTNING 1.120.457,26 1.067.500,00 1.127.519,84 690.500,00

DIREKTE OMKOSTNINGER

Kontingentomkostninger 
Hytteordning UIAA 46.220,58 45.000,00 43.955,09 45.000,00
Køb af ulykkesforsikringer 140.493,75 120.000,00 141.196,00 145.000,00
Kontingentomkostninger i alt 186.714,33 165.000,00 185.151,09 190.000,00

Kurser
Kursusudgifter 116.407,66 170.000,00 130.676,62 0,00
Instruktøruddannelse 29.366,34 22.500,00 10.342,10 0,00
Tilskud til kurser 0,00 4.500,00 0,00 0,00
Kurser i alt 145.774,00 197.000,00 141.018,72 0,00

Øvrige aktiviteter
Udstyr til udlejning 1.373,75 4.000,00 0,00 1.000,00
Foredrag 14.683,35 28.000,00 16.390,92 24.000,00
Konkurrencer 0,00 0,00 73.856,26 0,00
Entre Kullen 6.140,75 5.000,00 5.014,80 6.000,00
Reblederture 0,00 15.000,00 3.732,05 15.000,00
Tilskud til afdelinger 10.000,00 40.000,00 47.797,50 20.000,00
Øvrige aktiviteter i alt 32.197,85 92.000,00 146.791,53 66.000,00

Medlemsblad 
Produktion medlemsblad 60.295,00 110.000,00 62.701,25 70.000,00
Porto medlemsblad 40.000,63 40.000,00 40.000,00
Medlemsblad i alt 100.295,63 150.000,00 62.701,25 110.000,00

Publikationer
Produktion/forarbejdning forlag 25.125,00 25.000,00 4.267,00 0,00
Kostpris solgte publikationer 11.807,95 16.000,00 36.191,51 12.000,00
Publikationer i alt 36.932,95 41.000,00 40.458,51 12.000,00

DIREKTE OMKOSTNINGER I ALT 501.914,76 645.000,00 576.121,10 378.000,00

DÆKNINGSBIDRAG 618.542,50 422.500,00 551.398,74 312.500,00

Dansk Bjergklub Regnskab 31-12-2005 Budget 2005 Regnskab 2004 Budgetforsl. 2006
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

KAPACITETSOMKOSTNINGER

Administration
Kontorartikler 8.929,91 11.000,00 5.141,53 11.000,00
Porto 22.357,65 30.000,00 41.736,86 25.000,00
Telefon 21.108,48 25.000,00 24.556,90 22.000,00
Internet 10.028,51 25.000,00 8.163,49 12.000,00
Administrative gebyrer 1.293,00 2.000,00 1.249,65 2.000,00
EDB-serviceydelser 10.687,58 12.000,00 10.709,26 12.000,00
Administration i alt 74.405,13 105.000,00 91.557,69 84.000,00

Lokaler 
Husleje 138.411,12 137.500,00 136.234,78 76.000,00
Elektricitet og varme 9.009,09 11.500,00 8.404,26 9.500,00
Forsikring indbo, hytte og ansvar 16.212,53 17.000,00 16.312,29 17.000,00
Vedligeholdelse 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00
Skatter og renovation hytten 15.805,46 18.000,00 12.217,73 19.000,00
Materialer hytten 35.097,76 25.000,00 31.427,08 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 7.382,89 8.000,00
Materialer Løvstræde 2.404,50 5.000,00 15.449,40 20.000,00
Lokaler i alt 303.672,96 277.000,00 307.428,43 210.500,00

Foreningsomkostninger
Bespisning og drikkevarer 2.789,20 5.000,00 2.630,30 5.000,00
Kontingenter til foreninger 26.944,42 23.000,00 26.562,04 37.000,00
Rejser, bestyrelse UIAA o.l. 18.374,01 30.000,00 19.766,81 10.000,00
Revision 8.948,75 10.000,00 9.048,25 10.000,00
PR 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Gaver 6.311,00 8.000,00 3.692,29 5.000,00
Foreningsomkostninger i alt 63.367,38 76.000,00 76.699,69 67.000,00

Udvalg
Instruktøruddannelsesudvalget 13.318,23 30.000,00 9.124,35 0,00
Instruktørkollegiet 1.981,00 1.500,00 925,20 0,00
Kontaktudvalget 0,00 0,00 0,00 0,00
Udvalg i alt 15.299,23 31.500,00 10.049,55 0,00

Mindre anskaffelser
EDB 15.853,00 25.000,00 20.862,51 15.000,00
Inventar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Bøger og tidsskrifter bibliotek 26.517,34 13.500,00 30.709,38 23.500,00
Mindre anskaffelser i alt 42.370,34 39.500,00 51.571,89 39.500,00

Diverse omkostninger 78,00 0,00 179,93 0,00

KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT 499.193,04 529.000,00 537.487,18 401.000,00

RESULTAT AF AKTIVITETER 119.349,46 -106.500,00 13.911,56 -88.500,00

Afskrivninger
Afskrivninger 302,00 0,00
Lagerreguleringer 25.351,93 21.863,65 0,00
Justering af kreditorer/debitorer 1,39 0,01 0,00
Afskrivninger i alt 25.048,54 0,00 21.863,64 0,00

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT 144.398,00 -106.500,00 -7.952,08 -88.500,00

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 FINANCIELLE POSTER 144.398,00 -106.500,00 -7.952,08 -88.500,00

FINANCIELLE POSTER

Renteindtægter
Bank-/girorenter 30.801,56 13.000,00 21.215,18 20.000,00
Obligationsrenter 26.500,00 18.500,00 18.620,22 30.000,00
Kursgevinst obligationer 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteindtægter i alt 57.301,56 31.500,00 39.835,40 50.000,00

Renteudgifter
Provisioner 0,00 0,00 0,00
Kurstab obligationer 7.532,50 1.778,20 0,00
Renteudgifter i alt 7.532,50 0,00 1.778,20 0,00
Finansielle poster i alt 49.769,06 31.500,00 38.057,20 50.000,00

ÅRETS RESULTAT 194.167,06 -75.000,00 30.105,12 -38.500,00
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Dansk Bjergklub Regnskab 31-12-2005 Budget 2005 Regnskab 2004 Budgetforsl. 2006
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

AKTIVER

Likvide midler
Kasse 0,00 0,00
Nordea, indskudskonto 1.532.423,68 892.445,80
Nordea, checkkonto 29.173,57 28.937,83
Danske Bank, kursuskonto 878,00 911,00
Giro 35.969,67 27.153,21
Girokonto, kurser 0,00 0,00
Fondsbeholdning 359.338,00 616.870,50
Likvide midler i alt 1.957.782,92 1.566.318,34

Driftsafledt investering
Debitorer 26.950,00 5.599,50
Deposita 38.926,47 37.827,22
Varelager 43.924,05 29.630,24
Forudbetalte omkostninger 13.640,00 37.250,50
Driftsafledt investering i alt 123.440,52 110.307,46

Anlæg
Hytten 651.572,00 322.575,00
Inventar 13.598,00
Akkumulerede afskrivninger 302,00
Anlæg i alt 664.868,00 322.575,00

AKTIVER I ALT 2.746.091,44 1.999.200,80

PASSIVER

Driftsafledt finansiering
Myndighedskreditorer 6.575,35 4.319,00
Medlemskreditorer 760.767,10 643.578,28
Uindløste checks 2.199,50 3.174,50
Hensat uddannelsesbonus 81.628,93 92.443,00
Mellemregning Grønland 2001 0,00 0,00
Hensættelser i øvrigt 54.448,75 10.000,00
Skyldige omkostninger 0,00 8.378,38
Driftsafledt finansiering i alt 905.619,63 761.893,16

Moms
Udgående moms 11.463,73 13.098,37
Indgående moms 11.861,42 7.073,17
Momsafregning 398,00 6.025,00
Skyldig moms 0,31 0,20

Egenkapital
Hyttefond 651.572,00 322.575,00
Hytteopsparing 240.000,00 160.000,00
Jubilæumsfond 0,00 0,00
Fri egenkapital 754.732,44 724.627,32
Overført resultat 194.167,06 30.105,12
Egenkapital i alt 1.840.471,50 1.237.307,44

PASSIVER I ALT 2.746.091,44 1.999.200,80

Vedtægter for Dansk Bjergklub.

Vedtaget på generalforsamlingen 9 feb. 2006

§ 1.
Klubbens navn er Dansk Bjergklub. 

§ 2.
Klubbens hjemsted er København. 

§ 3.
Klubbens formål er at varetage interessen for al form 
for klatring og bjergsport, samt at virke for sikkerhed 
i bjerge og ved klatring gennem uddannelse og kurser. 

§ 4.
Enhver der støtter klubbens formål kan være medlem 
af klubben. Personer under 18 år kan kun opnå 
medlemskab efter forevisning af skriftlig tilladelse 
fra forældre eller værge, herunder til deltagelse i 
klubbens arrangementer. Æresmedlemmer vælges af 
generalforsamlingen og har samme rettigheder som 
ordinære medlemmer, men er fritaget for at betale 
kontingent. 

§ 5.
Efter bestyrelsens godkendelse kan der oprettes 
interessegrupper til fremme af særlige interesser inden 
for klubbens formål. Sådanne interessegrupper er 
undergivet klubbens overordnede ledelse. 

§ 6.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar 
måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker 
gennem meddelelse i klubbens medlemsblad eller 
ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 
mindst 14 dages varsel og med angivelse at dagsor-
den. 

Dagsorden skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder 
 aflægges beretninger fra udvalg og interesse-
 grupper, der er nedsat af bestyrelsen eller general
 forsamlingen. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
4. Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til 
 kontingent for medlemmer. 
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør 
afstemningsmåden, stemme-afgivningen samt 
afstemningens resultater. Beslutninger kan, uanset 
de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages 
med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om 
vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst 
to tredjedele af medlemmerne er mødt og mindst to 
tredjedele af de fremmødte stemmer for ændrings-
forslaget. Stemmer to tredjedele at de fremmødte for 
forslaget, men uden det nødvendige antal medlem-
mer er mødt, indkalder bestyrelsen inden en måned 
en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da to 
tredjedele af de fremmødte medlemmer gyldigt kan 
vedtage vedtægtsændringen. Medlemmers forslag, 
der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam-
ling, må skriftligt være tilstillet bestyrelsen inden den 
1. januar samme år.

Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted. Et 
medlem kan maksimalt råde over 10 fuldmagter på 
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes, når bestyrelsen finder dette påkrævet eller 
når mindst 100 medlemmer fremsætter begæring 
herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der øn-
skes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er 
da pligtig at foranstalte den begærede ekstraordinære 
generalforsamling indkaldt inden en måned efter 
begæringens modtagelse. Indkaldelse sker som til den 
ordinære generelforsamling. 

§ 7.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, 
der vælges af generalforsamlingen. Hvert år afgår 3 
medlemmer (dog kun 2 hvis bestyrelsen kun består 
at 5 medlemmer) efter anciennitetsprincippet. Har 
mere end 3 (2) medlemmer fungeret lige længe, sker 

VedtægterRegnskab fortsat
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afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 
Skulle der indenfor en valgperiode opstå vakance in-
denfor bestyrelsen, supplerer denne sig selv til næste 
generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler de 
forskellige hverv blandt dens medlemmer samt be-
stemmer sin egen forretningsorden. 

§ 8.
Størrelsen at kontingentet vedtages af klubbens or-
dinære generalforsamling for indeværende regnskab-
speriode. Medlemmer under 18 år kan optages som 
juniormedlemmer til særligt reduceret kontingent.
Kontingentet forfalder, efter det er fastsat af general-
forsamlingen og skal være betalt inden 1. april samme 
år. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, 
hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens adresse inden 
den 1. december med virkning fra årets udgang. 

§ 9.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Snarest efter 
regnskabsårets udløb afgives regnskabet til den for 
klubben valgte revisor. Denne afgiver det reviderede 
regnskab med påtegning om revisionens foretagelse 
og eventuelle revisionsbemærkninger til klubbens 
bestyrelse. 

§ 10.
Klubben tegnes ved underskrift af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele 
prokura. 

§ 11.
Kontingentrestance udover 15. april medfører automa-
tisk eksklusion af klubben. Herudover kan bestyrelsen 
beslutte at ekskludere medlemmer. En sådan eksklu-
sion skal dog på førstkommende ordinære general-
forsamling forelægges til godkendelse under punktet 
“Forslag fra bestyrelse eller medlemmer”. 

§ 12.
Klubben kan kun opløses ved beslutning af to umid-
delbart på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Såfremt opløsningen på en til dette formål indkaldt 

generalforsamling vedtages af mindst to tredjedele at 
de afgivne stemmer og tillige at mindst to tredjedele 
af medlemmerne er tilstede, indkaldes snarest til en 
ny generalforsamling, hvor forslaget gyldigt kan ved-
tages endeligt med to tredjedeles majoritet. I tilfælde 
af opløsning af Dansk Bjergklub tilfalder klubbens 
formue primært en dansk klub eller forening, som 
beskæftiger sig med klatring eller bjergbestigning efter 
beslutning på den opløsende generalforsamling. Så-
fremt, der ikke efter generalforsamlingens opfattelse, 
findes en sådan forening tilfalder klubbens formue 
UIAA, den internationale klatre- og bjergbestigning-
sorganisation.

Reblederture

Reblederture 
Klubben vil gerne styrke tur tilbuddet til med-
lemmer gennem rebleder ordningen. 
Ved en rebleder forstår man en person i klub-
ben med et ordentligt kendskab til et område 
og som i minimum en uge stiller sig til rådighed 
til en fællestur. Man skal ikke guide de øvrige 
deltagere og man er ikke forpligtet til at klatre 
sammen med dem, men man skal være behjæl-
pelig med organisering af tur og ophold samt 
både inden turen og under denne løbende 
være til rådighed til råd, vejledning og turfor-
slag. Man skal skabe rammerne for at andre 
medlemmer af klubben får en god tur og kan 
lære et nyt sted at kende.

Ansøgninger om at være rebleder sendes til 
bestyrelsen ved formanden til godkendelse 
og i god nok tid til at det kan blive annonceret 
ordentligt. De fleste gode forslag vil blive ac-
cepteret dog er der nogle destinationer som fx 
Buis og en Mont Blanc bestigning, som falder 
udenfor, da det formodes at medlemmerne kan 
organisere en tur dertil uden en rebleder. Den 
samme destination vil heller ikke blive støttet 
gentagne gange.

Klubben dækker en rebleders dokumenterede 
omkostninger til rejse og billigste ophold op til 
maks. 5.000 kr. Ture skal som minimum annon-
ceres på nettet (og helst i bladet) og der skal 
mindst være 4 deltagere og vi ser gerne en tur 
beretning til andre medlemmer. 

Rebledertur til Randa i Schweiz

Uge 29, 15.-22. juli 2006

For fire år siden afholdt jeg Dansk Bjergklubs anden 
rebledertur til Randa i Schweiz, med ganske pænt 
resultat, og efterfølgende er jeg blevet opfordret til at 
gentage turen. Nu er det dog sådan, at de her rebled-
erture har det formål at introducere klubbens med-
lemmer på nye områder, og derfor kunne turen ikke 
umiddelbart gentages. Men nu hvor der er gået fire år 
finder jeg at turen godt kan gentages, og præsenterer 
hermed sommerens rebledertur til Randa, en lille by 
nær Zermatt i Mattertal for foden af Dom og Weiss-
horn, to af de højeste bjerge i Schweiz.

Intet andet sted i Alperne finder man en sådan 
koncentration af høje bjerge som omkring Mattertal, 
og omkring halvdelen af alle bjergtoppe i Alperne 
over 4000m kan bestiges fra Mattertal. Der er langt 
over 100 bjergtoppe som kan bestiges fra Mattertal, 
så uanset hvilken interesse man måtte have inden for 
bjergbestigning finder man her et bredt udvalg af tur-
muligheder. Populæreste mål er uden tvivl Breithorn 
(4164m), som er en ganske let gletscher_ og snetur fra 
det højtliggende udgangspunkt i svævebanestationen 
Klein Matterhorn. En lidt mere seriøs bestigning i 
samme genre er Dom (4545m), som samtidig er det 
bjerg i Alperne som kræver den højeste opstigning 
af sin bestiger: udgangspunktet for bestigningen er i 
1408m, og der er ikke mulighed for at afkorte turen 
med bjergbaner. Det mest berømte bjerg er uden 
tvivl Matterhorn (4478m), men for at bestige dette 
bjerg bør man være temmelig rutineret eller købe 
sig til en guide. I stedet kan Rimpfischhorn (4199m) 
kraftigt anbefales, da man på dette bjerg møder stort 
set alle alpine terræner på en objektiv sikker rute _ og 
udsigten er fuldt på højde med den fra Matterhorn.

En lang række andre bjerge er også ganske interes-
sante, men jeg bør her nok også nævne Oberrothorn 
(3415m), som er Alpernes højeste vandretop, og som 
samtidig har en fremragende udsigt til alle dalens 
bjerge; et must at besøge hvis man ikke har været i 
Mattertal før. 

Reblederturen bliver støttet af klubben således, at 
klubben betaler halvdelen af reblederens udgifter, 
mens reblederturens deltagere i fællesskab betaler 
den resterende andel, antageligt ca. 300 kr. pr. 
deltager. Formålet med disse reblederture er dels at 
give klubbens medlemmer mulighed for at lære et 
nye klatre_ eller bjergområde at kende, og dels at 
give nye medlemmer mulighed for at komme afsted 
på en fælles tur med andre af klubbens medlem-
mer. Reblederens opgave på reblederturen 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 således ikke tale om noget kursus, og der ligger 
heller ikke nogen forpligtelse for reblederen til at delt-
age i de ture der finder sted, reblederens opgave er af 
rådgivningsmæssig art, omend ikke det kan undgås at 
en vis deltagelse vil finde sted. 

Yderligere oplysninger kan findes på internet: www.
viaalpina.dk/via/randa06.htm .

Tilmelding inden 21. juni til:

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

Vedtægter fortsat
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Rebledertur til granitmekkaet 
’High Tatras’ i Slovakiet 4/6–11/6

Prøv noget andet end Alperne og Yosemite og tag 
med på eventyr i Tatra-bjergene, som ligger på 
grænsen mellem Slovakiet og Polen. Her er der høje 
bjerge, klippe af super kvalitet og ikke mindst god 
billig øl.

Tatra-bjergene er en drømmedestination for alpin 
klippeklatring. Det er et af de få alpine områder i 
Europa, der endnu ikke er invaderet af borebolte. Her 
er heller ikke nogle ’slemme’ gletschere, og om som-
meren er der ikke ret meget sne på tilgangene. I områ-
det finder man flere hundrede etablerede velsikrede 
multipitch-ruter på fast granit i alle graderinger på 
op til 900 meters længde. Kvaliteten af granitklippen 
er på højde med det man finder i f.eks. Yosemite og 
Bohus.

Vi bor på dobbeltværelser ved foden af den højeste 
top i Tatra (Gerlach 2655m) i den gamle bjergby 
Smokovec. Fra byen er der ikke lang tilgang til de 
lange klipperuter. Nogle af ruterne kan naturligvis 
kræve anmarch og evt. overnatning i bjerghytte.

Slovakiet er på trods af deres medlemskab af EU 
stadig et meget billigt rejseland så der skulle være god 
mulighed for også at få gode kulinariske oplevelser til 
en fornuftig pris.

Turen er ikke et kursus, og det forventes, at man 
klatrer på egen hånd. De alpine klipperuter kræver 
lidt forudgående erfaring, men det er også muligt at 
finde noget sportsklatring og bouldering i området. 
Hovedattraktionen er de lange ’grejruter’ og ikke 
mindst den flotte natur. Udover klippeklatring er der 
naturligvis gode muligheder for bjergvandring og let-
tere topbestigninger. En bestigning af Gerlach vil være 
en oplagt mulighed for folk med lidt forudgående 
erfaring. Det er i byen også muligt at hyre lokale 
UIAGM bjergguider.

Det Praktiske
Pris for ophold i 7 dage inkl. halvpension er 
ca. 900 Kr.

Hertil skal lægges prisen for transport. Det er rigtigt 
billigt at flyve retur til Bratislava med SkyEurope 
- http://www.skyeurope.com  (ca. 500-700 Kr.) Her 
lejer vil biler og kører de ca. 350 Km til Tatra bjer-
gene.

Samlet pris for hele tuen (alt inkl.) bliver formentligt 
max. 3000 Kr. (afhængigt af deltagerantal)

Tilmelding så hurtigt som muligt så vi kan få de billige 
flybilletter. 

Spørgsmål og tilmelding til Anders Strange på: 
astrange@mail.tele.dk, der også har de relevante 
klatreførere for området.

Jeg arrangerer denne tur for maksimalt 8 personer 
og formidler naturligvis også gerne klatrepartnere til 
turen, hvis du ikke selv lige har en på hånden.

Yderligere info på nettet
High Tatra: http://www.slovakian-mountains.com/
Klatring i Tatra: http://www.tatry.sk/index.php (Se 
under activities/climbing)
God Engelsk side med Tatra topos: http://oqdos.com

UIAA

UIAA generalforsamling, 
Singapore 13.-15. oktober 2005
Den årlige generalforsamling for UIAA fandt sted 
lørdag den 15. oktober 2005 i Singapore, og på 
forhånd var der lagt op til det helt store rivegilde. Bag-
grunden for dette var et stigende modsætningsforhold 
mellem præsident Alan Blackshaw og bestyrelsen 
siden sidste års generalforsamling i New Delhi, 
hvor der var blevet valgt såvel ny præsident som ny 
bestyrelse. Det sidste halve år havde UIAA i praksis 
været handlingslammet på grund af modsætnings-
forholdet mellem bestyrelsen og præsidenten, og det 
sidste halve år havde kommunikationen mellem disse 
ofte skullet gennem schweiziske jurister for at sikre 
sig at alt gik ret til, og mens arbejdsindsatsen har gået 
på at bekrige hinanden har ressourcerne gået til de 
schweiziske jurister. I stedet for at acceptere sit min-
dretal følte Blackshaw sig kaldet og forpligtet af sin 
opfattelse af generalforsamlingens valg af ham som 
præsident, og valgte i stedet at bekrige bestyrelsen og 
tilbagekalde deres beslutninger, hvilket han slet ikke 
havde mandat til.

Hvor dette skulle ende fik jeg dog et hint om en uge 
før Singapore, da jeg modtog præsidentens beretning, 
for hvor beretningen året før kunne skrives på tre sider 
skulle den her i 2005 fylde 40 sider (!) hvoraf de 32 
sider var et forsvarsskrift for præsidents handlinger og 
omtale af bestyrelsens samarbejdsvanskeligheder. Der 
var således rigeligt med vognstangs-vink, men selv 
om beretningen var blevet nedstemt ved bestyrelses-
mødet om onsdagen med det sædvanlige flertal så 
præsidenten ikke nogen grund til ændre i sit skrift 
inden fremlæggelsen for Council om fredagen. Heller 
ikke her var der nogen opbakning at få, beretningen 
blev nedstemt med 11 stemmer mod 2, og så stod 
generalforsamlingen for.

Det endelige resultat var forudsigeligt, og efter en lang 
debat blev beretningen forkastet med 58 stemmer 
imod og 20 stemmer for. Der opstod nu konsensus 
i salen om at vi suspenderede generalforsamlin-
gen, således at bestyrelsen kunne afholde et ek-
straordinært bestyrelsesmøde og selv finde løsningen 
på problemet. Efter frokosten trådte vi sammen igen, 
hvorefter Blackshaw tog ordet og meddelte at besty-
relsen havde besluttet at han fortsatte som præsident 

frem til midnat, og herefter ville vicepræsidenten, 
belgieren Pierre Humblet, overtage præsidentposten 
frem til næste ordinære generalforsamling.

Desværre havde vi nu spildt halvdelen af dagen på 
formalia, og det betød at resten af dagens program 
blev unødigt presset, hvilket især fik betydning for, 
hvad jeg finder det mest interessante ved UIAAs 
generalforsamling, nemlig kommissionernes rappor-
taflæggelse. Det er i disse kommissioner at en stor del 
af UIAAs arbejde på verdensplan udføres, men des-
værre kunne der ikke bevilges mere end 3-5 minutter 
til hver enkelt kommission, og afrapporteringen bar 
tydeligt præg heraf. Det skal dog nævnes at der blandt 
andet har været møder med de tyrkiske myndigheder 
om en bæredygtig udvikling af bjergturismen, med de 
georgiske myndigheder om miljømæssigt forsvarlige 
mini-vandkraftværker, og i Mexico om ærkæologiske 
studier på klippevægge. Der er også blevet holdt et 
træningsseminar ved Sustenpass, blandt andet med 
deltagelse af repræsentanter fra Dansk Bjergklubs 
Uddannelsesudvalg, og der var ros til de pakistanske 
myndigheder for at simplificere procedurerne med 
tilladelser til ekspeditioner og for at give rabat på peak 
fee. Derimod så man med bekymring på varslede 
kraftige indskrænkninger i bevægelsesfriheden i den 
nyoprettede Huascaran Park i Peru.

Fra den sportslige side finder det biannuelle verdens-
mesterskab i Skimountaineering sted ved Cuneo i 
Norditalien i februar 2006, ganske fiffigt planlagt, 
således at UIAAs aktiviteter får så stor bevågenhed 
som muligt under de Olympiske Lege. Herudover er 
det også lykkedes UIAA Climbing at få foden indenfor 
ved de OL selv: ved vinterlegene i februar bliver der i 
en af konkurrencebyerne Bardonecchio opsat en stor 
aktiv sportsudstilling om de olympiske sportsgrene 
og dem der er på vej, og her er der blevet plads til en 
klatrevæg samt hele fire bouldervægge. Dette vil blive 
en fantastisk mulighed for at provomere klatresporten 
over for IOC. I 2006 vil UIAA Climbing afholde EM i 
Jekaterinburg, Rusland den 1.-5. juli, og ungdoms-VM 
i Imst, Østrig den 24.-27. august.
Den fulde rapport fra generalforsamlingen i UIAA kan 
læses på klubbens hjemmeside.

Jan Elleby

Rebleder ture fortsat
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Forbeholdt postvæsnet

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

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

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

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

www.scanlico.dk
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