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DANSK BJERGKLUB

Generalforsamlingen i DB.

Der er generalforsamling torsdag den 8. februar, se indkaldelsen andetsteds.
Det sidste år har været præget af halprojektet og forhandlingerne med B93. 
Rent organisatorisk var den store og enstemmige opbakning på den ek-
straordinære generalforsamling en fed oplevelse. Det kan vi desværre ikke 
sige om B93’s bestyrelse og deres krav og opførsel!
Det ser dog ud som om der ske noget rigtigt spændende på denne front 
de næste måneder, da vi er i gang med en positiv dialog med Københavns 
Kommune. Derfor vil vi på generalforsamlingen bede om et udvidet mandat 
til disse forhandlinger. Vi vil gerne have at det mandat vi fi k i juni kommer til 
at gælde generelt til de kommende forhandlinger, så vi i løbet af 2008 kan få 
vedtaget bygningen af en stor klatrehal i København. Der er ikke indkommet 
nogen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

Til næste års budget er der en masse faste punkter, som selvfølgelig skal 
justeres ind og som noget nyt er der jo kommet lønudgifter, da vi har ansat 
Jan Elleby som administrativ medarbejder på deltid. Dette er i fortsættelse af 
vedtagelsen på sidste års generalforsamling og letter det daglige arbejde med 
at styre klubben. Vi har også besluttet at øge beløbet til klubture, da vi mener 
at direkte medlemsaktiviteter er meget vigtige, og vi allerede nu ved at der er 
et par spændende tur tilbud på vej. 

Vi har også diskuteret og fi nder behov for klubture til mere nærliggende des-
tinationer som fx Bohüs og klubture der letter overgangen fra indendørs væg 
til udendørs klatring. Det formelle kursusprogram ligger jo nu i Forbundets 
regi, men det forhindrer jo ikke DB i at lave klubture, som også har en mere 
uddannelsesmæssig karakter og som et tilbud til Bjergklubbens medlemmer. 
Disse ture vil vi arbejde videre med det kommende år.
Pga. de forskellige øgede udgifter samt en større portostigning vil vi på gener-
alforsamlingen foreslå en kontingentstigning på 50 kr. for A-medlemmer, 30 
for B-medlemmer og uændret pris for junior medlemmer.

Der er også andre punkter vi skal arbejde med det kommende år i klub-
ben. Her vil jeg blot nævne bedre registrering af klubaktiviteter mht. at søge 
offentlige tilskud, at vi skal have bladet til at udkomme regelmæssigt, at der 
kommer en ny version af hjemmesiden, at vi skal have hytteudvalget i gang 
igen og sidst men ikke mindst vil vi gerne genindføre sommertræffet.

Henrik Jessen Hansen



Tre meter oppe og ingen udsigt til at kunne sætte en sikring.

“Nå, men det er jo din tur til at tage første reblængde” sagde jeg. 
Camilla: “Ja, det ved jeg godt, hvad betyder...så skal jeg klatre de ulige.....”

Tunnelsyn og ka-
minklatring

Tekst: Thomas Boesgaard
Billeder: Camilla Hylleberg og Thomas Boesgaard
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Vi vidste begge to godt hvad det betød, nemlig at 
Camilla fi k den stort set usikrede femte reblængde, 
som havde lagt navn til ruten. Femte reblængde er 
på 150 fod hvoraf de 100 foregår i mørke i en tunnel 
med glatte vægge - kaminklatring når det er mest 
spændende.

Et reblag er kommet før os, og vi må pænt vente på at 
to ældre herrer og en enkelt kvinde fra Canada kom-
mer afsted. Vi gruer lidt for om de med tre personer 
i reblaget vil forsinke os. Lidt ventetid er dog ikke at 
foragte. Tilgangen var fyrre minutters hård vandring 
gennem ørkenen, og nu kan vi drikke og hvile inden 
vi skal op og hænge på ruten.

Vi binder os ind, og Camilla starter på første re-
blængdes crux, som ligger som de første bevægelser 
inden man har fået ordentlig luft under fødderne. En 
spændende slopet håndtravers, med udsigten til at 
pendulere i jorden, hvis det skulle vise sig at fødderne 
smutter på de blankslidte og slopede trin. En camalot 
nummer tre sikrer Camilla forbi det lille tag, inden 
hun forsvinder op i rutens første kamin, og ud af syne.

Jeg følger efter og bliver nærmest trukket ind i 
kaminen af rebet, som ligger dybt derinde. Trin og 
greb består af fordybninger i sandstenen - “huecos”. 
Det ligner en nederdrægtig kødkværn, og jeg har 
ingen intentioner om at kravle dybt inde i kaminen. 
Store porøse blokke har kilet sig fast, men i toprebets 
sikre greb har jeg det fi nt med at bruge dem som trin. 
Reblængden ender på en dejlig stor hylde.

Canadierne er i gang på næste reblængde, og vi giver 
dem rigelig med luft. Det er min første reblængde 
i den skarpe ende af rebet. Nem kaminklatring på 
store greb - behagelig bridging, men uden udsigt til at 
kunne sætte så mange sikringer. Jeg får stoppet et par 
friends ind i nogle pockets - og stemmer mig videre 
op. En stor blok er faldet ned i kaminen, og jeg skal 
op ovenpå den. Vi har valgt at klatre let, og har hver 
især sat vores tilgangs-sko i udstyrsløkkerne. Kombi-
nationen af den propfyldte udstyrsløkke og skoene, 
medfører at jeg nu får kilet mig fast mellem kaminvæg 
og blok. Der er ingen risiko for at falde, men lige nu 
bekymrer jeg mest om hvorledes jeg får klemt mig 
igennem. En hånd ned om venstre fod, og jeg kan 
ligeså stille trække foden op på blokken, og efterføl-
gende presse mig op. Det giver mulighed for lige at 
få pusten, inden ruten fortsætter op til en hængende 
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Thomas i mørket, men på vej ud i lyset.

Thomas kigger ud af kaminen.

standplads i kaminen. Det er temmelig ukomfortabelt. 
I den indsnævrende kamin kan man se forskellige 
ting som tidligere klatrere har tabt. En walkie talkie, 
en friend. Man skal enten have lange arme, eller en 
meget smal krop for at kunne nå dem. 

Camilla kommer op med udsigt til rutens teknisk set 
vanskeligste reblængde. Man har valget mellem en 
væmmelig kamin som kan sikres med bigbros, eller et 
stejlt slab. Camilla vælger slabbet. En usikret travers 
bringer hende over til et rids hvor reblængden kan 
sikres. Kort efter kan jeg følge efter. Det er balancek-
latring - teknisk, velovervejet og med fysisk overskud. 
Det er skægt.

Så er jeg på igen. Et lille velsikret tag de første seks 
meter og så derefter 30 meters usikret let slabklatring. 
Runout er normalt ikke noget jeg dyrker, og jeg må 
koncentrere mig for at holde alle “hvad-nu-hvis”-tank-
erne væk. Standpladsen er let at fi nde. En hylde - tjek 
- et mørkt hul ind i klippen - tjek...

Vi er hurtigt samlet ved standpladsen, hvor der er så 
god plads, at vi kan gå lidt rundt. Der er nu ikke så 

mange steder at gå hen, og det mest oplagte er at gå 
ind i mørket og kigge på næste reblængde, som for-
svinder op i mørket. Camilla får grejet: Kiler, friends, 
slynger...og en pandelampe. Vi er begge to oppe at 
køre over hvor spektakulært det er og forventningerne 
er helt i top. Det varer kun indtil Camilla får klatret de 
første to-tre meter op. Sikringsmulighederne er dårlige 
og i første omgang ikke til at fi nde. Klippen er glat og 
uden egentlige greb. Eneste mulighed for at komme 
op er at stemme sig imellem tunnelens sider.
Stemningen vender lige så stille fra “Wauv hvor vildt” 
til “Det er sgu ikke så fedt” til “Det er da pisseklamt 
det her”. Jeg kigger en ekstra gang i guidebogen, og 
ser at det skulle være muligt at fi nde to sikringsmu-
ligheder. En friend på bagvæggen i en pocket og en 
lille kile andetsteds.

Gode råd kan være velmente, men er ikke meget 
værd, når de kommer nede fra den trygge standplads, 
så jeg kravler nogle meter op til Camilla, der står på 
en slags hylde højere oppe. Så er vi lidt mere i samme 
båd...



Thomas i en standplads

Jeg tror jeg kan se en løsning, og tilbyder at give det 
et skud, mod at Camilla tager mine sko og en masse 
af grejet som jeg ved, at jeg ikke får brug for. Jeg får 
stemmet mig en meter op, og ser den pocket, som 
kan tage en grøn camalot. Klatringen er løjerlig. Det 
er kamin-klatring, men det er en skæv kamin. Ens 
venstre fod træder nærmest ud i ingenting, mens en 
hoved skubbes til siden af den overhængende væg. 
Jeg fi nder også kileplaceringen, men sætter den i 
blinde, da jeg glemte at få pandelampen med. I den 
bløde sandsten er det heldigvis ikke svært at trække 
en kile godt til. Lyset venter forude, og jeg traverserer 
som en sømand i høj søgang, med arme og ben til 
alle sider for at holde mig stabil.

Ude i lyset kan jeg endelig få sat et par gode sikring-
er, og kommer op til endnu en fi n standplads på en 
hylde. Camilla er hurtigt efter, og det er tid til en halv 
cliffbar inden sidste reblængde.

Rutens sidste 40 meter byder på både slab, overhæng 
og eksponering. Det blev ikke til en rekordtid, da 
vi når toppen. Nedturen viser sig fra sin værste side 
med masser af scrambling i en rende med løse sten, 
og gode muligheder for at komme glat af sted. Da vi 
endelig kommer tilbage til de mere etablerede stier, 
overhales vi af en fl ok hikere. De skulle bare prøve 
hvordan det er at slæbe på tungt klatregrej i denne 
varme. Tilbage på parkeringspladsen ser Camilla med 
store misundelige hundeøjne til, da hikerne trækker 
iskolde øl ud af køleboksen fra deres bagagerum. 
Med et smil forbarmer de sig og byder på øl. Sådan 
skal enhver klatredag slutte, med kolde øl og den 
pose chips, som har ventet på os i bilen.

Fakta:
Rute: Tunnel Vision
Grad: 5.7+ R (run-out)
Reblængder: 6
Sted: Nevada - Red Rocks - Angel Food Wall
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Sidste efterår tog tre friske drenge af sted mod 
Yosemite i Californien. Målet var at klatre på nogle af 
verdens største vægge. Meget få steder i verden fi ndes 
lodrette vægge på ca. 1000 meter, men Yosemite er 
et af disse steder. Specielt for Yosemite er desuden, at 
vejret er langt mere stabilt end andre lokaliteter med 
store vægge.
Tobias og jeg havde slået turen op som en klubtur i 
Dansk Bjergklub, men ingen andre end os og min kla-

tremakker Daniel havde åbenbart lysten til at hænge 
på en væg i en uges tid! Vi havde 2½ uge og ville for-
søge at nå to ruter. Hovedmålet var ruten Mescalito, 
en 850 meter lang rute på El Capitain graderet A3. 
Tobias og jeg havde 2 år tidligere klatret ruten Pacifi c 
Ocean Wall også på El Cap. Vores tredjemand, Dan-
iel, var på sin første Big Wall. På Tobias og min første 
tur op ad El Cap, havde vi udstået vores læretid med 
alle de dumheder, der nu hører til. Jeg havde brugt 

Big Wall Tekst og billeder: Martin Harss

Klatring på en af verdens største vægge
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de første 10 reblængder på at rydde op i de tre reb, 
der hele tiden legede kluddermor med mig, og brugt 
2 timer på mit første haul (ophejsning af grej). Tobias 
havde lavet et 12-15 meter langt styrt og fået fl ået hul 
i sin rygsæk af en bjørn. Yderligere var vores hjem-
melavede portaledge kollapset en nat efter klatring til 
kl. 01.00. Den kunne heldigvis repareres igen, da det 
kun var en hjørnestrop, der var gået op. Denne gang 
var vi udlærte, og mente nok, vi havde styr på det 
hele. Kun vores makker Daniel var vi lidt bekymrede 
for. Ville hans fysik holde, ville han mentalt kunne 
klare det? Dette var spørgsmål vi kun kunne få svar 
på undervejs. Tobias og jeg havde forsøgt at fortælle 
Daniel, at det er hårdt og han skulle se at få lidt sul på 
kroppen. For med sine 62 kg ville han få svært ved at 
løfte vores haulbags. Vores haulbags med grejet, mad 
og vandet vejede omkring 130 kg. Big Wall klatring 
er en ret udmattende affære, så lidt ekstra energi i 
reserve kan være en fordel. Daniel forstod ikke, lige 
som jeg selv ikke havde forstået første gang, hvor 
hårdt det egentlig er. Denne erkendelse skulle imidler-
tid nok komme.

Tobias og jeg havde optil turen ret travlt. Jeg med at 
arrangere DTU Adventure Race og Tobias med at del-
tage i et kroatisk race. Vi fi k derfor ikke trænet helt så 
meget, som Daniel godt kunne have tænkt sig. Faktisk 
nåede vi kun en reel weekendtur til Ulorna i Bohu-
slen. Alle var alligevel ved godt mod, da vi havde fået 
pakket vores ca. 150 kg bagage og nu sad i fl yveren 
på vej mod San Francisco.
Tobias har været i Yosemite 4-5 gang efterhånden, 
så han mente, at den rigtige approach var at leje en 
bil i San Francisco, køre direkte til et supermarked 
og proviantere, for derefter køre direkte til foden af 
El Cap og starte med at klatre. Ingen indkvartering 
eller anden spildtid. Nu lander vi kl. 20, men i USA 
er der ingen lukkelov, så vi følger planen. Vi får købt 
ind og begynder at køre mod Yosemite. Kl. 01 må vi 
dog køre ind til siden, da vi er trætte. Vi tager 6 timers 
søvn på en P-plads og fortsætter så mod El Cap. Kl 08 
er vi fremme, begynder at pakke for derefter at slæbe 
grej og proviant til foden af ruten. Det tager ca. 30-40 
minutter fra P-pladsen til rutestart. I det vi nærmer 
os stiger ærefrygten, da klippen tårner sig 1000 m 
op over os. Vi kommer fri af de sidste træer, kan se 
”vores” rute, men bliver ramt af en nedslående følelse. 
Der er en klatrer på 2. reblængde og endnu et par 
klatrere sidder ved foden af ruten. Åh nej, skal vi nu 
til at sidde og vente et par dage eller ændre rute? Vi 

går op og snakker med klatrerne ved foden af ruten. 
Heldigvis er de på vej væk, den ene ville solo-klatre 
ruten på 3 dage, men da tempoet ikke var med ham, 
var han fi ret af og er derfor sammen med en ven 
ved at pakke sammen. Vi får at vide, at klatreren på 
2. reblængde er en russer, der er meget langsom. Vi 
må derfor satse på at kunne overhale ham ved en 
standplads. Hvis dette lykkes, vil vi have ruten over 
for os selv. Vi skynder os derfor ned og hente et læs 
til. Hvorefter jeg går i gang med at solo-klatre med et 
selvsikringssystem. Daniel og Tobias tager ned og får 
købt det sidste bigwall-grej, som vi ikke kunne skaffe i 
Danmark. Jeg når op til toppen af første reblængde og 
Daniel kommer tilbage og begynder at rense. Daniel 
kommer op, og vi venter lidt på russeren, der stadig 
hænger på 2. reblængde. Vi ved nu, at vi skal forbi 
ham, hvis vi skal kunne holde det planlagte tempo. 
Endelig kan Daniel starte på 2. reblængde. Det er nu 
sen eftermiddag og det begynder at regne. Jeg har 
fået haulet vores grej op til standpladsen og fi nder en 
skaljakke frem. Artifi cielklatring er dog en langsom-
melig affære, så jeg hænger 3 timers tid i regnen og 
bliver rigtig gennemkold. Vi kan dog ikke stoppe nu, 
for russeren er taget ned, så nu har vi muligheden 
for at overhale. Jeg får renset reblængden, så nu skal 
vi bare i gang før russeren næste dag. Vi fi rer ned, 
møder Tobias og får lidt at spise, inden vi lægger os i 
udkanten af Camp 4 og sover. 

Næste morgen er det alvor, vi skal forlade den 
horisontale verden for i en uge at bevæge os rundt i 
den vertikale verden. En verden hvor alt skal bindes 
fast, hvor de mest banale hverdagsaktiviteter er en 
kræftanstrengelse, og hvor vi lever tre mand på to små 
platforme på 1,2 x 2 meter. Platforme vi kalder por-
taledges og som er bygget af aluminiumsrør, hvorover 
der er udspændt et stykke stof. 

Vi ankommer til ruten før russeren, så nu har vi 
chancen. Vi skynder os op og i gang. Daniel får med 
lidt hjælp fra Tobias lavet sit første haul. Nu begynder 
han at forstå, at det ikke var for sjov, at vi sagde, at 
det er hårdt og lidt sul på kroppen ville være godt. 
Når 130 kg skal hæves anvendes et 2:1 taljesystem, alt 
vægt skal lægges i, en jumar sættes omvendt på rebet 
ned til haulbags, og nu hives så alt hvad man kan. Ja 
alt hvad man kan, man tror først ikke det er muligt at 
løfte læsset. Dette gentages så cirka 200 gange for 
hver reblængde, og når der så er 26 reblængder, kan 
man godt nå at få brugt en anselig mængde energi. 

Klatringen går fi nt for alle mand, 
kun haulingen tager hårdt på alle. 
Vi når tre reblængder på vores 
første rigtige dag på væggen. Vi 
får slået portaledges op og kan 
nyde vores første Big Wall måltid 
siddende i ”ledgene”, chili con 
carne varmet direkte i dåsen. Lidt 
luksus har vi dog, et rør Pringels 
til deling og en cola pr mand. 
Efter maden bliver Daniel lidt 
stille og eftertænksom. Tobias og 
jeg kigger på hinanden, vi ved 
begge, at det er nu, hvis Daniel 
har fortrudt og vil ned. Jeg spørg-
er forsigtigt, og ganske rigtigt 
sidder Daniel og overvejer situ-
ationen. Det er ikke højden eller 
klatringen. Det er den samlede 
mængde arbejde, der skal til for 
at bevæge sig sølle 120 meter, og 
specielt haulingen. Han er ikke 
sikker på, at han kan holde til 
det. Fra vores nuværende posi-
tion kan vi binde tre reb sammen 
og fi re Daniel ned. Daniel ved, 
at han ikke får os med ned og se-
nere, kan vi kun svært vende om, 
da første reblængde næste dag 
er en travers. Det er nu beslut-
ningen skal træffes. Daniel sover 
på det og vågner heldigvis mere 
positiv og klar på udfordringen. 
Tobias begiver sig ud på ”The 
Segull pitch”, hvor traversklatring 
og pendulsving bringer ham til 
næste standplads. Pendulsvin-
gene foregår ved at sikrings-
manden fi rer 1. manden 5-10 
meter ned, hvorefter der ”løbes” 
på tværs af væggen for at komme 
over og gribe en kant. Pendulet 
kommer, da det sjældent er nok 
at løbe en gang. Der vendes, 
løbes den anden vej og så frem 
igen, indtil kanten gribes. Denne 
travers bliver også testen på 
vores tre-mands system. Normalt 
klatrer man to. En fører og en 
renser (fjerner sikringerne). Vi 
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har valgt at medbringe et ekstra reb, som 3. manden 
jumarer op ad. Tanken er, at vi kan sparer lidt tid, 
idet 3. manden hurtigt kan komme op og starte med 
at føre næste reblængde, mens 2. manden rydder 
standplads og renser reblængden. På en travers er der 
dog det problem, at rebet hænger vandret, hvilket gør 
det svært at jumare på. Vi løser problemet ved at fi re 
Daniel ned/ud i vores zipline, så han kommer ned 
og hænge frit. Ziplinen er en 6 mm snor, der normalt 
anvendes til at fragte nye sikringsmidler mm. op til 
1. manden. Resten af klatringen denne dag går uden 
problemer. Vi er imidlertid ikke så hurtige, som vi 
havde håbet, vi når kun 3 reblængder igen. Tobias har 
dog modtaget en kommentar første gang, han var på 
Big Wall. En kommentar, der er blevet vores motto: 
”You will get faster as you go!” Så det sætter vi vores 
lid til. Vi bliver forhåbentlig hurtigere, for ellers vil vi 
ikke have meget mad til de sidste dage. 
Næste morgen er vi alle ret slidte, men efter vores 
”lækre” morgenmad bestående af en dåse syltede 
frugter og en tør bagel, kommer vi i gang. Det går 
dog ikke helt så hurtigt, som vi gerne ville. Da mørket 
falder på er Daniel i gang med at rense dagens tredje 
reblængde. Dette bliver lidt af et eventyr, da det er 
Daniels første regulære travers rensning. Problemet 
er, at jeg klatrede strækningen ved hjælp af mange 
skyhook bevægelser, og til rensningen skal der derfor 
også anvendes skyhooks. Skyhooks er metalkroge der 
sættes på fremspring og over mindre klippe fl ager. 
De står løst og fjernes derfor umiddelbart efter brug. 
Nu har vi ikke sørget for, at Daniel har fået et sæt 
skyhooks. Yderligere er Daniels pandelampe ved at 
løbe tør for strøm. Det hele ser derfor lidt skidt ud. 
Heldigvis startede den reblængde Daniel hænger på 
med 15 meters travers mod højre, hvorefter den gik 
i en fi n bue op og tilbage mod venstre. Tobias og jeg 
hænger derfor næsten 30 meter lige over Daniel. Vi 
får efter adskillige forsøg et reb ned til Daniel. Han 
kan nu ved at belaste rebet afl aste de sikringer han 
hænger i, og dermed fjerne dem. Det lykkes Daniel 
at få renset og komme op. Klokken er nu mange, så 
vi når også kun 3 reblængder denne dag. I løbet af 
natten begynder det at dryppe, hvorfor vi får trukket 
fl y’et (teltdugen) ud over portaledgene.

Vi vågner dagen efter til mere regn. Vi er nu alle ret 
udmattede og har ikke lyst til at klatre i regnvejr. Vi 
bliver derfor liggende og diskuterer situationen. Vi er i 
toppen af 11. reblængde, vi mangler 15 reblængder, vi 
havde håbet på 6 klatredage, men har taget mad med 

til 7. Hvis vi bliver liggende i dag, har vi brugt 4 dage 
og har derfor kun mad med til 3 dage til. Hvis vi skru-
er tempoet op og får klatret 4 reblængder pr. dag, kan 
vi nå op på 4 dage. Vi må så til at rationere maden. 
Vand har vi heldigvis rigeligt af, da temperaturen har 
været lav. Vi trænger til hvile, så vi beslutter at blive i 
tørvejr og satse alt på, at vi kan skrue tempoet op og 
nøjes med lidt mindre mad. I løbet af dagen klarer det 
lidt op, men der kommer stadig byger ind i mellem. 
Vi er fast besluttede på vores nye strategi, så vi tager 
en fuld hviledag.

Dagen efter er vejret godt igen, og vi er alle friske. 
Tobias og jeg skyder den af fra morgenstunden og 
inden kl. 10 står jeg på toppen af dagens anden re-
blængde. Vi har linket 2 reblængder og nu skal Daniel 
”bare” fi re vores haulbags ud og så selv følge efter. 
Alt går dog i kludder, og da Daniel endelig kommer 
ud og hænge sammen med vores haulbags, viser det 
sig, at klippen er let overhængende. Dette betyder, at 
Daniel og vores haulbags hænger og svinger fra side 
til side, ind i og rundt om hinanden. Daniel bliver 
voldsom frustreret over den manglende kontrol og de-
raf manglende fremdrift. Han udbryder af sine lungers 
fulde kraft: ”Nu vil jeg op, så vil jeg sove og så vil jeg 
reddes!” Tobias, der blev reddet ned fra ”New Dawn” 
året inden, kigger seriøst på mig og siger: ”Ikke igen, 
jeg gør det ikke!” Jeg kender dog Daniel bedre end 
Tobias og ved, at Daniel bare skal af med noget 
frustration. Ganske rigtigt, han kommer op og fortsæt-
ter ufortrødent med at føre op gennem en squezze-
chimney. Vi når vores fi re reblængder denne dag, dog 
sover vi ved bunden af sidste reblængde, da vi så kan 
slå portaledges op i det sidste dagslys.

Dag 6 starter fi nt, og jeg får lov at klatre en lækker 
A3 reblængde. Nogle skyhook bevægelser over en 
½ meters klippefremspring gør det ret spændende. 
Alt kører i dag. Daniel får lavet sin 2. A3 reblængde 
og friklatret det meste af en reblængde. Vi står nu 
ved foden af den berygtede ”Bismark” reblængde. En 
reblængde jeg har kæmpet for at få lov til at føre. Vi 
har hørt meget om, hvor besværlig den skulle være, så 
vi har købt noget stort sikringsgrej og medbragt træ-
lægter, som vi ville save til og banke fast. Reblængden 
er et smukt kæmpe rids på 160 fod. Kun slutningen er 
bøvlet, da ridset bliver overhængende og åbner op, så 
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kun meget store sikringsmidler kan anvendes. Jeg får 
sat vores største friend, videre op i vores nyindkøbte 
Big-bro og så kan en slynge komme op over kanten. 
Jeg kommer op ved lidt bøvleklatring. Det er lidt 
skuffende, at vi ikke får brugt vores lægter. Vi lader 
dem ligge til russeren, som vi tænker godt kan bruge 
lidt hjælp. Jeg fi rer ned og vi tager en overnatning på 
El Caps bedste naturlige klippehylde: ”The Bismark 
Ledge”. Midt om natten vågner vi alle, da det lyder 
som om folkevogn-store klippestykker falder meget 
tæt forbi os. Vi bliver først nervøse, men indser så, at 
den overhængende klippe giver os ly. Vi kan dog ikke 
helt forstå det. El Cap er en meget solid klippe, og 
nu skulle fi re store blokke falde kort efter hinanden. 
Efter lidt tid gætter vi på, at det var basejumpers. De 
må ikke springe fra El Cap, hvorfor fi re gutter ganske 
rigtigt har anvendt det klare måneskin til at bryde 
loven.

Dag 7 gryer, Daniel og jeg kommer op og i gang med 
20. reblængde. Nu er målet for øje, kun 7 reblængder 
mere. Vores strategi ser ud til at have virket. Vi er 
friskere og nyder livet på væggen langt mere end 
inden vores hvile dag. Vi er lidt sultne, da vi må dele 
vores dåsemad, men det går an. Dag 7 forløber som 
den skal, og vi får klatret vores 4 reblængder. Vi får 
slået portaledges op for foden af 23. reblængde. 
Dag 8 kører også som den skal, og vi topper ud lidt 
efter mørkets frembrud. Vi slår lejr på toppen af El 
Cap. Vi har nu næsten ingen mad, men vi er oppe 
og meget glade. Der lykkes. Næste morgen er vi ved 
godt mod, selvom vi ved, at vi nu skal 1000 højdem-
eter ned med 30 kg på ryggen. Vi starter ud med en 
lille sighteseeing, hvor vi er så heldige at fi nde lidt 
efterladt dåsefrugt. Vi får derfor morgenmad og kan 
påbegynde vores nedtur med fulde maver. Turen ned 
involverer et 120 meter abseil og 3. grads nedklatring 
med 30 kg. i en haulbag på ryggen. Det er en udmat-
tende affærer, og for en sidste gang savner Daniel lidt 
mere at stå i mod med. Jeg har som den eneste ikke 
investeret i en haulbag, så jeg må slæbe Tobias’ gamle 
140 liters plasttønde. Jeg er ved at give op, men så 
bytter Tobias lidt med mig. Vi kommer ned og er så 
glade, at vi beslutter at indlogere os på hotel. En stor 
luksus med bløde madrasser og varmt bad. Vi har nu 
klatret Mescalito! Daniels første Big Wall, og en stor 
sejr for os alle. Vi går på restaurant og nyder livet i 
dalen den aften.

Allerede næste dag kigger vi på tidsplan og rutemu-
ligheder. Tobias og jeg vil gerne give den endnu 
mere gas, mens Daniel synes vi skal fi nde en lettere 
rute. Vi får dog lokket Daniel med på Re-animator 
(11 reblængder) på Washington Column, ved at jeg 
lover at tage hans A3 reblængder, hvis han ikke synes 
om dem. Kæk var jeg på dette tidspunkt, det skulle 
nok ændre sig. Ruten ser fantastisk ud, da den kører 
helt ude på spidsen af the Column. At den har 6 A3 
reblængder i streg og ikke er klatret helt så meget som 
Mescalito skræmmer ikke. Vi kan se af planen, at vi 
kun kan tage en hviledag. Allerede næste dag skal vi 
begynde at klatre, så vi får købt ind, pakket og tager 
så endnu en nat på hotel. Vild luksus.

Vi får klatret 3 reblængder første dag, og skal derefter 
blot lave 2 reblængder om dagen for at kunne nå fl yet 
hjem. Dagen efter starter problemerne imidlertid. 
Tobias tager den første A3 reblængde, og han piver 
vældig meget, men kommer op. Jeg tager derefter fat 
på min A3 reblængde. Jeg begynder nu at forstå To-
bias piveri og stemmer selv i. Det er sg* tynd klatring. 
Først er der en række aluheads, så en A3+ hookpas-
sage. I toppen af hookpassagen står jeg længe og 
kigger, før jeg fi nder en maskinbolt slået ind som rivet. 
Et 6 mm hul er boret og maskinbolten er slået i så 
gevindet bliver mast og sidder dermed fast. Jeg håber 
de er boret og slået langt ind, men ved det ikke. Jeg 
fortsætter på to til af samme slags. Så siger guidebo-
gen ”reachy hook”. Det skal jeg love for. 2 meter over 
den sidste rivet ser jeg en blok på den ellers blanke 
væg. Det må være der. Jeg får cheaterstick’en op og 
får placeret vores store skyhook i blinde. Det virker 
som det holder, så jeg begynder forsigtigt at klatre op. 
Da jeg har næsen udfor blokken, giver blokken efter 
og bliver revet af væggen. Jeg falder nu sammen med 
blokken og håber bare at maskinboltene er slået langt 
ind i klippen. Det er imidlertid ikke maskinboltene 
der giver efter, men wiren i min rivethanger rundt om 
bolten. Den første bliver revet over, men den næste 
holder heldigvis. Jeg får en fl yvetur på 6-8 meter og 
bliver vendt i luften, så hovedet kommer nedad. Der 
hænger jeg så! Hovedet ned og har netop fjernet den 
eneste feature på den blanke væg. Tobias foreslår 
nu, at vi bare tager ned og går i byen! Jeg kigger op 
og beder så om vores håndbor. Jeg jumarer op ad 
rebet og får klatret op i den øverste rivet igen. Der er 
nu meget langt til næste sikring, en lille aluhead 3-4 
meter oppe. Jeg borer nu, så højt jeg kan et ca. 5 mm 
dybt hul, som jeg så placerer et lille skyhook i. Jeg 

bevæger mig forsigtig over i det og klatrer op. Denne 
form for sikring kaldes bathooking og er normalt kun 
forundt førstebestigerne at lave. Jeg kan stadig ikke nå, 
så jeg borer endnu et lille hul, nu stående i mit første 
lille hook. Jeg bevæger mig forsigtigt over i næste 
skyhook og nu kan jeg ved hjælp af cheaterstick’en 
nå den lille aluhead. Jeg fortsætter op ad det tynde 
aluheadrids, hvor jeg dog et sted får sat en god kile. 
Én god kile på 50 meter, er det hvad de kalder A3? 
Jeg kommer op, men nu råber Tobias igen, om vi ikke 
bare skal fi re af og gå i byen. Han er træt og demo-
tiveret. Daniel er enig. Jeg mener nu at have fået al 
den spænding, jeg søgte, så jeg indvilliger. Daniel slår 

Hvad er Artifi ciel Big Wall klatring ?

Artifi ciel Big Wall klatring er en lidt speciel disciplin. Først er der det artifi cielle element. Det betyder, at 
klatringen foregår på så svære vægge, at klatreren bliver nød til at placere ”stiger” i sikringerne og så klatre 
op i dem. ”Stigerne” er lavet af nylon remme. De sikringer som sættes kan i mange tilfælde kun lige holde 
vægten af klatreren. Så hvis klatreren styrter, vil chokbelastningen (fangrykket) rive sikringen i stykker eller 
ud af væggen. Ind i mellem er der heldigvis gode sikringer. Det er afstanden mellem disse gode sikringer, 
der afgør hvad sværhedsgraden (graderingen) af ruten er. Graderingen går fra A1 til A5. A står for artifi ciel 
og tallet angiver seriøsiteten. 3 betyder et faldpotentiale på optil 50 fod, hvis man skulle falde i de placer-
inger, der kun kan tage kropsvægt. Det andet element er Big Wall. Dette betyder, at væggene er så store, at 
klatrerne hænger på dem i mange dage, typisk 3 til 10 dage i Yosemite. Al mad og vand til denne periode 
skal slæbes med op, og mulighederne for at afbryde halvvejs er ikke til stede, da det ofte er lige så svært 
at komme ned som op. Det er derfor et comittende eventyr, når de første traverser er passeret. Traverser 
er klatring i horizontal retning, hvorfor der ikke kan abseiles ned igen. Området midt på de store vægge 
kaldes også: ”No mans land”, da man kun kan opholde sig her så længe forsyningerne rækker. Hvis vejret 
bliver dårligt eller klatreren kommer til skade, kan det være lige så svært at blive reddet, som fra en øde 
Alpetop. Det på trods af, at der passerer tusinde af turister forbi på vejene under væggene.

portaledges op, mens jeg renser på vej ned. Vi spiser 
alt, hvad vi kan og fi rer af dagen efter. Vi pakker 
sammen og tager til San Francisco og går i byen. Efter 
vores hjemkomst læser vi, at fi re hold efter os ikke 
er kommet forbi 5. reblængde på Re-animator. Dette 
giver en smule selvtillid, da vi jo trods alt kom forbi, 
men så fi rede af.

Det har endnu engang været en fantastisk oplevelse, 
at hænge på nogle af verdens største vægge. Vi fi k 
klatret Mescalito og er derfor med i en meget lille 
klike af danskere, der har besejret El Cap.
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Efter at have dyrket moderat sportsklatring i en 
længere årrække, primært i det sydlige Europa, har 
det sidste år budt på en indføring i den traditionelle 
klatrings forunderlige verden. Dette er en kort beret-
ning om mine oplevelser som “nybegynder” under 
en længere tur til det sydvestlige USA og Red Rocks, 
Joshua Tree, Paradise Forks, samt Indian Creek. Tre 
af stederne er klassiske indenfor den mere dynamiske 
tradklatring og byder på et væld af hårde ruter. Det 
betyder dog ikke, at den habile novice kommer til at 
kede sig.
 
Min klatrekarriere startede for snart 9 år siden som 
andenmand på Kullen. Siden er det mest blevet til 
sportsklatring ‘à la francaise’ og motivationen har 
været den elegante blanding af teknik, problemløsning 
og styrke. Mine grunde til ikke at placere egne sikring-
senheder har været: (i) sportsklatring er fantastisk. (ii) 
Jeg er nervøs for at falde på bolte og har ikke brug for 
mere spænding. (iii) Det ville medføre en mærkbar 
nedgang i niveau. Lysten til alligevel at lære trad-
klatringens ædle kunst, blev plantet i forbindelse med 
udsigten til at få job i det nordlige Californien. Under 
et tidligere ophold var trad ikke en del af mine kom-
petencer. Istedet for at tage til Yosemite eller Lover’s 
Leap, hoppede jeg derfor rundt på nogle mindre 
fantastiske sportsruter i Napa Valley. Tidligere besøg i 
både Red River Gorge (Kentucky) og Rifl e (Colorado) 
har også ledt til samme koklusion, sportsklatring gøres 
bedst andetsteds De første spæde trad-skridt blev 

Mikael cruiser Binou’s Crack i Indian Creek, Utah.
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Man, that’s a lot of pro
- en sportsklatrer på eget grej

Text: Mikael Sonne Hansen
Foto: Camilla Hylleberg og Hans Hurvig
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taget sidste efterår under en weekendtur til Bohus-
län med Polyteknisk Klatreklub. Desuden gik denne 
sommers eneste ferieuge også til Bohuslen. Faktum 
var dog, at inden turen til USA, havde jeg kun en 
håndfuld traditionelle ruter på samvittigheden.
 
Det første USA bød vores rejsende femkløver på 
var en graderingsmæssig røvfuld. Adskillige aftener 
blev benyttet til sammenlignende guidebogsstudier 
af oversættelserne mellem Yosemiteskalaen og den 
franske skala. Hårdt presset kunne vi konstatere, at 
gruppen som helhed bevægede sig omkring 5a-6a. 
Ganske utilfredsstillende for en inkarneret sportskla-

trer og et fald fra 7. grads højde er ganske smertefuldt. 
Vi fandt dog også, at der ikke er konsensus mellem 
oversættelserne for de lave graderinger. Nogle uger 
inde i turen lykkedes det endelig at opfatte grade-
ringerne på den rigtige måde: Et sæt retningslinjer 
for det enkelte  område, som lokalt kan guide dig i 
valget af ruter. Dette var især tydeligt i forbindelse 
med ridsklatringen i Indian Creek. Her har hænder og 
fødders størrelse stor betydning for hvilke ruter der er 
overkommelige. Rutens gradering er så en opsumer-
ing af længde, ridsbredde og lignende. Stemkaminer 
anses for værende for lettere end håndrids, som er 
lettere end fi ngerrids, som er lettere end ...

Første møde med lodrette rids. Paradise Forks, Arizona.

“Flake”-klatring i Indian Creek.
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Højdepunkterne var Paradise Forks og Indian Creek:
Paradise Forks er et lille kløftsystem i Arizonas 
nåleskove og var en lise for sjælen efter en uge i 
Mohave ørkenen. Det karakteristiske for området 
er basaltstensrids i den sværere ende. Lig Verdon 
er der mulighed for at sætte topreb på næsten alle 
ruter og stedet er derfor udemærket opvarmning til 
Indian Creek. Muligheden for topreb udnyttede jeg 
til at prøve mit livs første fi ngerrids, der endte med 
at blive en udsøgt øvelse i problemløsning. Hvordan 
passerer man en basaltdiedre kun udsmykket med 
et 2 cm dybt  hjørnerids? Samme sted fi k Jolly Roger 
sat ridsevnerne i det rette perspektiv. Rutens crux var 
et lille overkommeligt tag, med fulgt af en længere 
lodret ridspassage. Det er imponerende så hurtigt 
man kan få symaskineben, bliver træt i armene, og får 
brandsår ved desperat at gnide sin højre underarm lidt 
for hårdt mod indersiden af et noget for stort rids. En 
typisk konsekvens af mine psykiske genvordigheder er 
akut oversikring. Det førte til en beundrende kom-
mentar fra kløftens modsatte side: ‘Man, that’s a lot of 
pro(tection)’.

Indian Creek nær MTB’ens vugge Moab, er en del af 
et stort kløftsystem i Utahs Canyon Lands national-
park. Det består af en lang række 60-200 m sand-
stensvægge med sidekløfter af varierende størrelse. 
De klassiske og mest markante ruter er imponerende 
rids der løber fra bund til top på de lodrette vægge 
(eng: splitters). Ofte er ridsenes sider parallelle og 
med næsten identisk bredde langs ruten. Det første 
gør, at de fl este ruter let sikres med friends, hvilket 
giver stedet et sportsagtig præg. Det andet, at ganske 
mange identiske friends kan være nødvendige på 
længere ruter. Heldigvis er omgangstonen kollegial 
og der er rig mulighed for at låne udstyr eller få sat to-
preb op. Indian Creek er noget af det sjoveste klatring 
jeg har prøvet. Specielt når man har indset, at sikring-
erne rent faktisk KAN tage et fald. Det mulighed for at 
fokusere på klatringen og arbejde med at forbedre sin 
rids-, layback- og stemteknik. Gang på gang viste der 
sig uanede muligheder for forbedringer... 

Ridsklatring er elegant, smukt og simpelt for den 
øvede, men bøvlet, smertefuldt og hårdt for en nybeg-
ynder. Alligevel er det fantastisk og i sig selv grund 
nok til at starte med tradklatring. Teknikken kan læres, 
selv hvis man er ny og nærmer sig de 30 år. Og i 
modsætning til hård sportsklatring er der udsigt til at 

Klatring på basal klippe i Paradise Forks, AZ.

blive bedre hele livet, netop fordi teknikken udgør så 
stor en del. Men naturligvis handler det ikke om enten 
traditionel eller sportsklatring - men både og.

Indian Creek 2008 - Anyone?



DEN ÆGTE VARE - NÆSTEN...

Skulptur eller idrætsanlæg. Bring klippens udfordringer, 
aktivitet og oplevelser ind i byen. Abekatten producerer 
klatrevægge fremstillet i jernarmeret beton med håndmo-
deleret overflade så naturtro, at selv det trænede øje kommer 
i tvivl - f.eks. en stor fjeldside i skandinavisk granit, brudt og 
sprængt af frost med dybe regnvands fuger. Eller sydeuro-
pæisk kalksten, der er marmoreret af organiske materialer og 
oxiderede metaller med tufaer og drypsten. Eller bouldersten 

eroderet over tusinder af år med bløde former og overhæng. 
Kun dine idéer og fantasien sætter grænser for vores bygning 
af klatrevægge, som f.eks. også kan overrisles med vand om 
vinteren, så de får forløb af store ispilaer lig de skandinaviske 
fjelde. Klatrevæggene fordrer kun lidt vedligehold men har 
ubegrænset holdbarhed og overholder naturligvis alle sports-
lige og sikkerhedsmæssige krav.

Voerbjergvej 35 • 9400 Nørresundby • Tlf. 9819 3930 • Fax: 9819 3931
abekatten@abekatten.dk • www.abekatten.dk
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Basecamp teltet.

Ideen startede som så mange andre alpine projekter, 
nemlig under indtagelse af alkohol! Carsten og jeg 
havde fundet ud af, at vi sammen ville til Himalaya 
og lave noget tekniske svært. Så med rødvin i glasset 
gik vi i krig med Internettet. Vi faldt over Buni Zom 
i Pakistans NWPF, som så meget interessant ud. Te-
kniske svære passager, hurtigt at komme ind til og en 
højde, der kunne laves på tre uger, nemlig 6551. Det 
var så en ekstra bonus, at den kun var besteget af tre 
tidligere hold. Vi fi k kontakt til en græker, som havde 
prøvet på at bestige bjerget to gange før, og af ham fi k 
vi en masse information og gode billeder. Over endnu 
mere rødvin blev Carsten og jeg enige om, at vi da 
skulle prøve en ny rute på østsiden. Den så bestemt 
ikke nem ud, men heller ikke uoverkommelig. 

Træningen op til turen gik med terrænløb og trap-
petræning på de 16 etager på rigshospitalet med tung 
rygsæk. For at spare vægt på ruten ville vi klatre med 
et 7,8 mm halv reb, og have et 5mm statisk reb med 
i sækken, som vi kunne pare med halvrebet, så vi 
kunne lave fulde abseils. Denne kombination blev 
testet en stormende forårsdag på Kullen. Kombinatio-
nen fungerede under de forhold fi nt, men krævede 
noget mere rebdisciplin end normalt.

Efter en del søgen fandt vi endelig et fi rma i Pakistan, 
som kunne lave turen til en god pris. Der blev købt 
fl ybilletter og betalt depositum... Forventningerne 
voksede.

Himalayan Trouble
Tekst: Morten Johansen
Billeder: Carsten P. Jensen, 
Nikolas Kropis & Morten Johansen 
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Morten på vej til Gordoghan gletcheren. 

fi k hilst på dem da de ankom til BC. 
Da solen gik ned faldt temperaturen 
drastisk, så dunjakkerne kom frem. 
Aftensmaden blev serveret af vores 
unge kok, ris med dal og salat, som 
viste sig at være temaet for maden i 
BC. 

Der var fra BC to ruter, der førte op 
til Buni Zom. Den ene gik tæt på BC, 
via noget der efter grækernes udsagn, 
var 4. grads klatring, som blev efter-
fulgt af en masse scrambling, hvor 
man fi k adgang til gletscheren i ca. 
4800m. Den anden gik op langs en 
fl od, ca. 3 km tilbage af den dal vi 
kom op til BC fra. Den første hviledag 
blev brugt på at gå de 250 højde 
meter op til start af først nævnte rute, 
for lige at se hvordan det så ud. 2 
reblængder velsikret 4. grads, der 
så overkommeligt ud, førte op til en 
masse opbrudt klippe. Vi skulle ikke 
denne vej op i første omgang, men 
det var godt lige at se alternativet, 
hvis vores første plan mislykkedes. 
Vi fi k en masse info om forholdene. 
Grækerne havde et par dage forinden 
været omkring 200m. under toppen 
af Buni Zom fra sydsiden. De var 
nødt til at vende om på grund af hoft-
edyb ukonsolideret sne. Det tegnede 
ikke godt for vores rute, som var ren 
sne og is. Vi ville op og kigge på 
ruten og se beskaffenheden af den, så 
vi pakkede vores rygsækkene. 

Klokken var tre da alarmen lød 
dagen efter. Jeg havde sovet enormt 
dårligt, men snart var vi ude i den 
mørke nat, og jeg fi k det bedre. Et 
par kilomenter nede i dalen, drejede 
vi op i sidedalen. Solen begyndte at 
titte frem, og et lag tøj blev smidt. 
Dalen gennemskæres af en fl od, som 
vi valgte er at gå på venstre side af, 
dette skulle senere vise sig, at være et 
rigtig dårlig valg. Det var rigtig fedt at 
være her, hvor man vidste der ingen 
mennesker var i nærheden. 

I ugerne op til afgangen til Pakistan var den indenrig-
spolitiske situation i landet ustabil. Vores lokale agent 
forsikrede os dog om, at der ikke var problemer, hvor 
vi skulle hen. Under forberedelserne fandt vi ud af, at 
vores Græske kontakt Nikolas også ville være i Base 
Camp med 11 andre klatre på samme tid som os. 

Afgangsdagen kom og spændte fl øj vi af sted via 
London til Islamabad, et hurtigt fl yskifte i Islamabad, 
hvor vi mødte vores guide, og vi var i Chitral, hoved-
staden i NWPF-delen af Pakistan. Kontrasterne der 
er enorme, golde brune bjerge omgav os nede i de 
grønne frodige dale. Over os tårnede Terich Mir sig 
op, det 7800 M. høje bjerg dominerede udsigten fra 
Chitral. Der er utrolig smukt. Ikke helt til at forstå, at 
vi dagen forinden sad i København.

Efter en god nats søvn pakkede vi vores jeep, en 
ældre sag, men den så velholdt ud. Vores guide, som 
skulle følge os til Base Camp var utrolig fl ink og havde 
styr på sagerne. Vi startede ud på ganske gode as-
faltveje, men som vi arbejdede os længere og længere 
ind i bjergene blev de dårligere og dårligere, og efter 
et par timer skiftede de over til grusveje. Efter 6 timer 
endte vi i en lille landsby. Her skulle vi overnatte i 
Amirs baghave. Amir, er en ældre herre som vores 
guide kender. Vi blev budt velkommen med varm te 
og frisk gedemælk.

Der var hyret bærere til at transportere proviant og 
grej op til Base Camp. De ankom hen på aftenen. Der 
var stor diskussion om, hvem der skulle have lov til 
at bære. Det er gode penge for dem, så der var kamp 
om pladserne. Guiden fi k styr på fordelingen, og vi 
kunne gå til ro i teltet i 2800 meters højde. Starten op 
mod base camp gik tidlig næste morgen. Hurtigt steg 
vi op i morgensolen, træerne forsvandt, og vi fi k en 
rigtig god udsigt ud over dalen med landsbyen bag os. 

Det tog omkring 6 timer at nå op til BC, som lig-
ger i 3970 m.. Her var ingen sne, og der var varmt, 
ca.30 grader. Vi mødte Nikolas, meget sjovt endelig 
at møde ham. Vi fandt et godt spot til vores lejede 
BC-telt, en pakistansk VE25 kopi. Vel at mærke en 
dårlig kopi, men det så da stabilt ud. Hen på efter-
middagen fi k jeg pludselig en kraftig hovedpine. Vi 
havde presset opstigningen en smule så hovedpine 
var forventet, men et par piller og en lur kurerer den, 
dejligt. Livet i en Base Camp er på hviledage utrolig 
simpelt. Flere og fl ere grækere kom ned fra bjerget, vi 
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Buni Zom’s sydvæg.

Morten med Buni Zom i baggrunden.

Underlaget bestod af løse sten, så det var hårdt arbe-
jde to skridt frem og et tilbage. Vi kom til første reelle 
forhindring, gletscheren krydsede fl oden, og blok-
erede vores videre færden. Væggen af gletscheren 
var i vejen for os, så vi monterede steigeisen og tog 
økserne frem. Væggen var 60-70 grader stejl, og 15m 
høj, så den blev hurtigt forceret, og vi afmonterede 
vores steigeisen igen. Stenene blev mindre og det 
blev stejlere, så det var rigtig hårdt arbejde. Vi var ved 
at være oppe i omkring 4600 meters højde, så det 
kunne også mærkes. 

Nu blev vores vej op blokeret af fl oden på den ene 
side og en lodret blank klippevæg på den anden side. 
I midten var en blok med nogle sektioner der så ud til 
at kunne klatres. Carsten gik efter den slabbede sek-
tion med små greb, mens jeg fandt det lodrette med 
større greb mere tiltalende. Vi havde ingen klippegrej 
med, så vi måtte tage den solo op over. Det var ikke 
svært, men et fald her ville være meget uheldigt. Hver 
bevægelse blev gennemtænkt, hvert greb undersøgt 
og testet inden det blev brugt. Stejlheden aftog, og vi 
var på toppen af den 20m høje klippe blokken. Efter 
endnu et par timers hårdt arbejde op gennem de små 
sten, og vi var oppe ved gletscheren. 

Her opdagede vi, at vi var kommet op i den forkerte 
side af dalen. Vi skulle have været ovre i den anden 
side for at komme frem til østvæggen af Buni Zom. 
Dalen var omkring en km bred her, og var hele vejen 
over til den anden side dækket af store spalter. Vi 
valgte at blive natten over der i 4800m. for at få lidt 
akklimatisering. Det tog os ca. 9 timer at komme 
derop, så vi var godt brugte. Vi slappede af og nød 
den spektakulære udsigt til Buni Zom. Natten gik fi nt 
i vores lille telt, næsten uden frost, utroligt deroppe i 
4800 meters højde. 

Næste morgen pakkede vi vores grej og  begyndte 
nedstigningen. Dagen før blev vi enige om, at vi ikke 
skulle samme vej ned over den store klippeblok. Det 
ville være svært at nedklatre gårsdagens udfordring. 
Derfor valgte vi at holde mere til højre, her mødte 
vi et 15-20 m. lodret drop. Vi kiggede efter noget at 
abseile i, men der var ikke rigtig nogle gode sten at 
lægge rebet over. Vi diskuterede om vi skulle gå rundt 
og prøve nedklatringen, men lige i det øjeblik opd-
agede jeg en sne-/isbræmme. Var det mon muligt at 
lave et abalakov i den? Isbræmmen blev testet, og den 

var god nok. Jeg startede med at abseile, og kom ned 
til en hylde hvor abseilsruten drejede 90 grader. 

Da kunne jeg se helt ned, og se at det her ikke 
ville blive nemt! Abseilet endte på en lille tunge af 
gletscheren, og mellem denne tunge, og væggen jeg 
skulle ned over var der et gab på 3 m. Udover det, 
var der et vandfald i vejen  Jeg måtte kaste mig ud i 
det og tage det som det kom, jeg lod rebet gå gennem 
bremsen og gik nedad. Der gik ikke mange sekunder 
før rebet, og jeg gled ind under vandfaldet, der var 
jeg var glad for at jeg havde Gore Tex bukser på. Jeg 
kiggede ned i hullet, men kunne ikke se hvor dybt det 
var, lyset forsvandt bare dernede, der skulle man ikke 
ende nede. Jeg nærmede mig kanten af gletscheren, 
og lod prussiken låse, satte af med fødderne, og kom 
over til kanten og fi k fat. Jeg havde desværre ikke nok 
reb ude til at komme ind over kanten, så jeg måtte 
tilbage under vandfaldet, og længere ned. Satte af 
igen, og havde lige reb nok til at jeg kunne komme 
op på kanten. ”Reb frit” råbte jeg op til Carsten, og 
ventede på at han kom ned. Da han kom ned til 
gletscherkanten, kunne jeg hive ham ind til kanten, 
og han kom nemt ind. Vi fortsatte nedover, og ved 
at krydse over på den anden side af fl oden undgik vi 
sektionen med isklatringen, og resten af turen ned til 
BC gik uden problemer.

Tilbage i BC stod den på udstyrstørring og snak med 
grækerne og Razaq. Snakken faldt på alle mulige 
emner, men især forskelle mellem de forskellige kul-
turer blev diskuteret fl ittigt. Servicen i BC var utrolig 
god, og maden var også fi n om end lidt ensformig. 

Jeg vågnede efter endnu en nat i BC ved 7 tiden og 
kunne ikke sove mere. Kunne høre der var liv uden 
for teltet, så jeg gik ud for at se. Her mødte jeg en af 
grækerne. De havde haft en slem ulykke. En af deres 
klatre var faldet, og hans makker kommet ned til BC 
uden ham. De var tre grækere der straks tog af sted 
for at prøve at fi nde ham. Det viste sig at hans makker 
var faldet, på næstsidste abseil. De var kommet ned til 
en 300 meter rampe, omkring 45 grader, her kom den 
overlevende ned først, og satte en isskrue. Den anden 
kom ned, men i stedet for at klippe ind i isskruen 
satte han sin økse i isen og klippede ind i den. De 
stod og gjorde rebet klar til næste abseil, og pludselig 
poppede øksen ud af isen, og han fi k overbalance. 
Han faldt ned af rampen, hvor vennen kunne se, at 
han prøvede at få fat på øksen, uden held. Rampen 
sluttede, og han faldt ud over og ca.20 meter ned på 
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II Gordoghan Zom 6240 moh.

gletscheren, som var meget opsprækket, og forsvandt 
ned i en spalte. Vennen kunne ikke se hvilken, da det 
var mørkt. 

Flere af grækerne ankom til BC, stemningen var meget 
tung og trykket. Vi talte med deres ekspeditionsleder, 
og tilbød vores hjælp, hvis de kunne bruge os til 
noget. Det var ikke til at undgå at blive påvirket af 
ulykken. 

Hovedet var fyldt med tanker, men prøvede at ration-
alisere. Han lavede en fejl, en meget dum fejl. Ville vi 
kunne lave samme fejl? Vores konklusion var, at det 
ikke var sandsynligt. Grækerne havde valgt at lave 
ruten i et stræk, så de havde klatret i næsten 36 timer 
da ulykken skete. En fejldisposition var vi enige om. 

Grækerne der gik ud for at lede kom tilbage, de havde 
desværre ikke fundet ham. Vi blev bedt om at tage 
med på næste dags eftersøgning. 

Efter lidt morgenmad i den trykkede stemning, gik 
det af sted. Vi kom hurtigt til opstigningen til ruten. 
Vores form var ved at være rigtig god, så vi havde 
ingen problemer med at følge grækerne, som virkede 
tynget både af situationen og af tidligere dages ture. 
Lidt oppe ramte vi lidt sne, dejlig afveksling fra de 
små sten. Farten var høj, og vi var hurtigt oppe ved 
gletscheren, i næsten 4800 m. Vi riggede til, og tog 
udstyr på, det viste sig dog at Grækerne havde regnet 
lidt forkert, så der var ikke reb nok til alle. Så vi var 
nogle der blev tilbage ved kanten af gletscheren. 
Carsten endte i et reblag med 2 grækere. Reblagene 
begyndte at undersøge spalterne for spor af den 
forsvundet klatrer. Vi andre sad og snakkede lidt. Det 
var en meget underlig følelse at sidde der, og vide 
at han lå et eller andet sted lige i nærheden, uden 
at vi havde en anelse om hvor. En af grækerne råbte 
op, han havde måske set noget nede i en spalte. De 
samlede sig der, og fandt en kikkert frem, men det 
viste sig bare at være en sten. Opgivende kom grup-
perne efter et par timer tilbage fra gletscheren og op 
på stenen til os andre. 

Humøret faldt endnu et hak. Ikke at der var stor tiltro 
til at vi ville fi nde ham i live, men det ville være godt 
at fi nde liget, især for familien. 
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Basecamp

Krydderier

Landskabet

The Ramp

På tilbagevejen til lejeren skulle vi krydse en stor fl od, 
som vi også krydsede om morgnen, men nu var der 
meget mere vand i, så det var meget svært. Vi måtte 
gå et par km ekstra, før vi fandt et nogenlunde sted. 
Vandet gik stadig til øverst på låret, og det var om-
kring 3-4 grader. Det var lige ved at gå galt for mig, 
men jeg klarede mig lige over uden at komme under. 

Tilbage i lejren blev vi ramt af endnu en dårlig nyhed. 
Guiden havde via satellit tlf. snakket med politiet om 
ulykken. De ville lukke bjerget, alle skulle ned. Det 
blev vi noget fortørnede over. Tankerne og snakken 
gik. Skulle vi pakke taskerne med så meget mad som 
muligt og bare tage af sted? Politiet kunne jo ikke 
komme op på ruterne. Eller skulle vi følge trop og 
tage ned fra bjerget? Carsten og jeg snakkede frem 
og tilbage om situationen, og kom frem til at vi nok 
hellere måtte følge med ned fra bjerget, selv om det 
virkeligt var bittert. Vi skulle jo lige til at gå i krig, alt 
vi havde gjort optil daværende tidspunkt havde været 

klargøring, og vi var perfekt akklimatiserede. Efter 
maden kravlede vi tidligt i posen, morgendagen bød 
på opbrud, og nedgang. 

Vel nede i dalen endte vi igen hos Amir. Politiet var 
der for at sikre at alle var taget ned, så var det måske 
nok en meget god ide, at vi gik ned. 

Efter et par dage var vi igen tilbage i Danmark med 
mange indtryk i bagagen. Alt i alt var vi begge meget 
positivt overraskede over landet, vores guide var helt 
fantastisk, havde styr på alle detaljer. 

Det fede ved området er at man på meget kort tid står 
midt i Himalaya bjergene. Dette område byder stadig 
på ubestegne toppe mellem 5 og 6000m, også relativt 
lette toppe! Der er også et væld af muligheder for nye 
ruter, blandt andet ”vores”. Vi vil begge gerne tilbage 
på et tidspunkt og give den og alle de andre fantas-
tiske ruter et bedre go.
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væggen og i eftermiddagssolen

Marmolada’s
sydvæg

For tredje år i træk har Ole Fjeldhagen og jeg aftalt en 
ekstra sommerferie for at forsøge at lave en rute på 
Marmoladas sydvæg. Marmolada er Dolomitternes 
højeste bjerg med sine godt 3300 meter. De to forrige 
år er drømmen forsvundet op i dårligt vejr, selvom vi 
dog har fået lavet andre ruter i Dolomitterne. 
I sommeren 2007 skulle det så være, og vejrudsigten 
var også bedre end de forudgående år, da vi tog af 
sted den 20. august. Vi havde bevidst lagt turen sent 
i år, da risikoen for kraftige storme og regnskyl skulle 
være mindre, og chancen for at fi nde væggen tør 
størst. Opvarmningen i det nærliggende Rosengarten 
massiv forsvandt dog noget i regn, tåge og våd klippe 
pga. snefald i begyndelsen af måneden. Og det blev 
ikke bedre af at det styrtede ned, da vi kørte hen til 
dalen hvorfra hyttetilgangen begynder. Så den blev 
udsat et døgn.

- tredje gang er åbenbart lykkens gang

Tekst og billeder: Henrik Jessen Hansen
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kommer ud i noget snavs ved 
coloiren ved siden af den pillar, 
den øvre del af ruten går på. 
Endelig er vi oppe ved cruxet – 
et VI+ ris – som dog lettes ved 
at hive til nogle bolte. Fortsæt-
telsen er et par reblængder 
vidunderlig klatring på en stejl 
væg. Da vi er midt i det er det 
dog noget tungt efter over 20 
reblængders klatring og en lang 
dag i solen på væggen. Og det 
bliver ikke bedre af at man har 
glemt at tegne dem ordentligt 
ind på topoen, så vi er nervøse 
for om vi er gået galt.

Vi kommer op samtidig med at 
det gyldne aftenlys breder sig 
ud over bjergene i et utroligt 
fl ot syn. De sidste dråber bliver 
suget ud af vandsækken, og der 
bliver spist lidt samtidig med at 
nedstigningen inspiceres. Der 
er et par abseils og noget nedk-
latring til Dolomitternes eneste 
gletscher, som ligger på nordsi-
den af Marmolada. Vi har ikke 
noget is udstyr med, men kan 
se et spor, vi kan følge.
 
Bjerget giver sig dog ikke 
frivilligt, da rebet efter den sidst 
abseil på 60 meter og udover 
en noget spooky bergschrund 
sætter sig håbløst fast. Efter 
længere tids hiv og slid får 
vi det ene halvreb med os 
men må efterlade det andet. 
I tusmørke og pandelampe 
går det ned over gletscheren 
og moræner. Nedstigningen 
er såmænd ”bare” på 1500 
højdemeter, 10 km vandring (vi 
får et lift på de 5) og endelig 
3 kvarter opad til bilen. Ingen 
mad og vi bivuakerer i sko-
vbunden ømme og udmattede 
efter en af de klatredage, man 
altid vil huske.

Næste dag var bedre, og endelig så det ud til at heldet 
og vejrudsigten var med os. Turen op til Falierhyt-
ten er utroligt fl ot, da den går gennem en dal uden 
veje og op over et pas til en dal, der nærmest er en 
højsæter. Og mod nord ligger Marmoladas impon-
erende sydvæg, der er en km høj og adskillige km 
lang. Den kan i størrelse minde om Grandes Jorasses 
nordvæg, men er solbeskinnet kalk af Verdon kvalitet. 

Hytten er rigtig fi n med masser af klatrehistorie, men 
om dagen er der dømt italiensk sommerferieshow 
med masser af mennesker. Ved 5-tiden er de sidste 
turister dog væk, og der sænker sig en ro med kun en 
7-8 reblag tilbage. Vi havde overvejet Solda/Mess-
ner ruten, men da den primært foregår i kaminer og 
rids, der nok ville være våde med det vi havde set 
på opvarmningen, og da den er lidt sværere endte vi 
med en af de andre favoritter på væggen, nemlig Don 
Quixote, der mere er på slabs og væg. 

En af ulemperne ved det sene tidspunkt af sommeren 
er de korte dage, så vi tog afsted fra hytten i mørke 
og var fremme ved einsteig lidt i 7 om morgenen. De 
første reblængder gik parallelt i noget lidt løst 3. grad 
med en lidt diffus linieføring, men ligeså snart klatrin-
gen kom op i fjerde grad var det på god fast grå kalk 
af sydfransk kvalitet. Ruten var herfra også til at sikre 
med et mix af slagbolte og kiler/friends. Marmolada 
er en anden type kalk en resten af Dolomitterne (ge-
ologer må forklare nærmere), og derfor er den også 
meget mere fast.

Midtvejs oppe er der en bred hylde der gennem-
skærer det meste af væggen, men inden man kommer 
derop, er der et par reblængder i en ridskamin, der 
absolut viser tænder og stiller krav til teknik og fysik. 
Oppe på hylden rammes vi af solen, og der bliver 
pattet godt på camelbaken. Udsigten bliver nu mere 
og mere imponerende, og hytten er efterhånden kun 
en lille prik - man fornemmer virkelig at det er en stor 
væg. 

Et par reblængder over hylden er der en overhæn-
gende V+ reblængde på store greb, og derefter 
kommer der en stribe fornøjelige 4.grads reblængder. 
Ole fører de sværeste reblængder for at det skal gå 
hurtigere, men efterhånden kan vi godt mærke højden 
og de mange meter, og vi indser at vi ikke når op til 
at kunne nå liften ned. Det bliver heller ikke bedre, 
da vi går galt og Ole klatrer for langt til venstre og 

Et kik ned af ruten mod sæteren

Henrik i nedre kamin
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Ruten

FAKTA

Don Quixote
Eller Don Quijote på dansk er en roman af spanieren Miguel de Cervantes. Udkom omkring 1600 og er en parodi på 
sin tids ridderromaner.
Hovedpersonen i romanen: “den sindrige ridder Don Quijote af Mancha” er en forarmet herremand, der på sin strid-
shest - et magert øg ved navn “Rosinante” - drager ud i verden for, som en af de “Vandrende riddere” at tage kampen 
op mod alskens ondskab og trolddom. Alt dette til ære for den skønne Dulcinea, en køn bondepige, som han var 
udsigtsløst forelsket i. Han er ledsaget af sin tro våbendrager, den bondesnu Sancho Panza.
Handlingen i romanen er nu fordelt på en række eventyr, hvor Don Quijotes fantasi løber af med ham, så han 
indvikles i drabelige kampe mod får, vindmøller og uskyldige forbipasserende, altid med et for ridderen uheldigt 
resultat. Den selvbestaltede ridder Don Quijote er ikke kun til nar. Han er også idealist og belærer ved en lejlighed 
Sancho Panca således: “Den som tror at tingenes tilstand i denne verden kan ændres, tror noget han ikke bør tro”. 
Sancho har også sin livsvisdom: “Har man først fået ord for at stå tidligt op, kan man godt blive liggende til middag”. 
Bogens to hovedpersoner er blevet et klassisk par. Den virkelighedsfjerne idealist Don Quijote og den særdeles 
jordbundne Sancho.

Marmolada
Er et imponerende bjergmassiv som adskiller sig noget i form fra Dolomitternes typiske mere slanke tårne. Der er en 
stribe toppe, så bjerget nærmest er en hel bjergkam. Nordsiden er en gletcher med skiløb og sågar en isrute (som jeg 
lavede i ’86, se et meget gammelt nummer af bladet).
Der går nu 180 klipperuter på sydvæggen, der er op imod 1000 meter høj, og der er lige kommet en guide ude-
lukkende til denne væg. Det er nok den mest betydningsfulde kalkvæg i Dolomitterne, ja nok i hele Alpeområdet, 
og mange af ruterne er milepæle i klatrehistorien (Climbing havde en cover historie om den i juli ’07).

Af super klassikere kan nævnes:
Via Classica - imponerende 20 reblængder op til –V og lavet tilbage i 1901.
Vinatzer - 30 reblængder midt på væggen og med Messner-udstigningen giver den 30 reblængder og op til VI+ (Det 
er den Messner soloede VI+ slappet i 1969 800 meter oppe ad væggen, endda i stive støvler, respekt!)
Hienz Mariacher – en meget kendt lokal guide og for nogle kendt for de lilla Sportiva friktionssko i 80’erne der bar 
hans navn -  har været meget aktiv på væggen med mange ruter bl.a. Moderne Zeiten VII+ med hans kone Luisa 
Iovane der er gammel world cup vinder
Via dell’ Ideale - VII- eller VI/A0 der giver 1400 meter klatring og gennem den kompakte midterdel af væggen. Ved 
siden af ligger:
Weg durch den Fisch - IX- eller F7b lavet af Igor Koller i 1981. 900 højdemeter og 1220 klatremeter klatremytologi 
og nu den test piece.

Don Quixote går til toppen Marmolada d’Ombretta på 3247 meter og er 800 klatremeter. Max grad er VI+, men 
store dele af ruten er IV-grad. Er mellem 21 og 25 reblængder alt efter hvor meget der parallelklatres. Som alle andre 
ruter på væggen et mix mellem slagbolte og egne sikringer, hvor nogle slynger til sanduhr er en god ide. Der  1-1½ 
time fra hytte til einsteig.

Romertal angiver UIAA graduering
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DB Generalforsamling Kontingent for 2008

Indkaldelse til DB generalforsamling 2008

Der er generalforsamling i Dansk Bjergklub torsdag den 7 februar kl 20 i lokalerne i Løvstræde 8A.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen afl ægger beretning. Herunder afl ægges beretninger fra udvalg og interessegrupper, 
    der er nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen. 
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 re-
sultater. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmefl ertal. 
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 ændringsforslaget. Stemmer to tredjedele at de 
fremmødte for forslaget, men uden det nødvendige antal medlemmer 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 generalforsamling, må 
skriftligt være tilstillet bestyrelsen inden den 1. januar samme år.

I slutningen af februar vil opkrævningen for kontingent i 2008 blive udsendt, og ligesom de tidligere år vil du 
blive opkrævet for samme type medlemskab, som du er blevet opkrævet for i løbet af 2007. Hvilket vil sige, at 
hvis du har været tilmeldt KK eller hytterabatordningen i det forløbne år, vil du også blive opkrævet for disse 
tilvalg i år.

Hvis du måtte ønske, ikke længere at have et eller fl ere af disse tilvalg, bedes du give besked til mig INDEN 
torsdag den 7. februar (generalforsamlingen). Dette sparer mig for en del arbejde og dig selv for et ekspeditions-
gebyr på 60 kr. ved senere fravalg.
B-medlemmer, som måtte være fl yttet siden sidste kontingentopkrævning bedes for en sikkerheds skyld sende 
mig deres nye adresse, hvis ikke det allerede er gjort, idet jeg ikke automatisk modtager fl yttemeddelelse på 
B-medlemmer.

Udmeldelse af bjergklubben skal ifølge vedtægterne fi nde sted senest den 1. december for at have virkning for 
det kommende år, men jeg vil i lighed med de foregående år alligevel acceptere udmeldelser frem til dagen før 
generalforsamlingen.

Bemærk, at ændringerne skal være skriftlige, enten pr. email (janelleby@danskbjergklub.dk) eller pr. post (Tho-
mas Laubsgade 9, st, 2100 Kbh. Ø). Husk navn og medlemsnummer!

Specielt om hytterabatordningen skal det nævnes, at hvis du ønsker at gøre brug af ordningen i eller omkring 
påskeferien bedes du give mig besked herom, ligeledes inden generalforsamlingen, så vil jeg foretage en manuel 
opkrævning for at sikre at du kan få hyttemærkerne i tide. Hvis du måtte ønske at tilmelde dig ordningen her i 
2008 kan du ligeledes med fordel tilmelde dig senest den 7. februar, da det vil spare dig for et ekstra girokort.
Hvis du ikke indgiver nogle ændringer, vil du blive opkrævet for dit hidtidige tilvalg og kan forvente at få dine 
årsmærker i løbet af 4-5 uger efter indbetalingen.

Jan Elleby



Dansk Klatreforbunds kursuskalender for 2008, 1. halvår

Dato Kursus Beskrivelse Kursusleder/ansvarlig Forudsætninger Pris Tilmelding

17. januar Informationsaften om uddannelsen 
til UIAA Klippeklatreinstruktør 
(KKI) og Toprebsleder (TRL)

Informationsaften, hvor du kan få svar på spørgsmål om 
instruktøruddannelsen. Det er vigtigt, at du tilmelder dig som 
aspirant på www.klatreforbund.dk/tilmelding

Lars Koch
Allan Andreasen

Ingen Gratis 7. dec. til 11. jan.

4. + 25. febr.
+ 10. marts

Instruktørkursus, teori
(alternative datoer kan aftales til 
info-aften)

Den teoretiske del af instruktøruddannelsen indeholder 
undervisning i erstatningsansvar ved klatreulykker, 
pædagogiske metoder, organisationsstruktur og klatrehistorie.

Lars Koch
Allan Andreasen

Se Norm for 
UIAA Klippeklatre-instruktør.

Med i kursus-pris-
en for praktik

21. dec. til 25.  jan.

9. februar Kursus i udstyrs- og 
materialekendskab

Kurset er meget relevant for instruktøraspiranter, men 
henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om udstyrets 
egenskaber.

Peter Harremoës Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret.

100 kr. 21. dec. til 25.  jan.

Uge 8 Isklatre-kursus og træf i Rjukan, 
Norge. Kursus begynder 18. 
februar. Isfestival i den afsluttende 
weekend.

Isklatrekurset omhandler sikring og bevægelse på stejl is. 
Der klatres udelukkende på frosne vandfald. 
Kurset varer tre dage, de øvrige dage kan bruges på egen hånd.

Claus Karstensen Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. jælpskursus. 

3500 henh. 2000 
kr.

7. dec. til 11.  jan.

8.-9. marts Genopfriskningskursus Trænger du til at få rebteknikkerne genopfrisket? Klippeklatrekursus. 200 kr. 11. jan. til 8. febr.

8.-9. marts Bjergredning: kursus og repetition. 
Forberedende aften på klatrevæg.

På kurset gennemgår man sammen med instruktøren de 
obligatoriske redningsteknikker på klippe. På repetition øver 
man redningsteknikker i hold og får sine evner som redder 
testet på handlebane.

Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. hjælpskursus.

Kursus 700 kr. 
Repetition 300 kr.

11. jan. til 8. febr.

29.-30. marts Bjergmedicin
Min. 12, max. 24

Emnerne på kurset er bl.a.: kort genopfriskning af førstehjælp, 
erkendte sygdomme og sport/friluftsliv, planlægning af den 
medicinske side af en bjergtur, psykiske reaktioner ved ulykker, 
mindre skader, højdemedicin, ledskader.

Henrik Jessen Hansen/
Christian Wied

Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. hjælpskursus.

500 kr. 18. jan. til 22. febr.

12.-13. april Instruktørkursus, praktik
Også  mulighed for 
TRL aspirantdeltagelse

Instruktørkursus på Kullen. På kurset gennemgås og trænes 
relevante undervisningsmetoder, sikkerhed under klatring samt 
redningsteknikker.

Lars Koch Se Norm for 
UIAA Klippeklatre-instruktør.

600 kr. Frem til 25. jan.

26.-27. april Klippeklatrekursus på Kullen Kurset indeholder en grundlæggende introduktion til klippe-
klatring. Der lægges størst vægt på sikkerheden ved klatring, 
placering af sikringer, etablering af standplads samt 
rebarbejde. Det er målet, at deltagerne efter kurset selvstæn-
digt skal kunne klatre lette ruter med størst mulig sikkerhed.

Ingen 1300 kr. 29. febr. til 28. marts

9.-12. maj Randonnée-kursus og træf, 
Hurrungane, Norge

DM i skialpinisme samme sted 
(12. maj)

Randonnéekurset omhandler laviner, sikre vejvalg og færdsel 
på ski/snowboard i alpine terræner, op som ned.

Allan Christensen Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers  1. hjælpskursus. Kurset 
forudsætter desuden gode skifærdigh-
eder og meget god fysisk form. 

Kursus 4000 kr. 
(incl. transport)

3. marts til 4. april

24.-25. maj Klippeklatrekursus på Kullen Se tidligere Ingen 1300 kr. 29. febr. til 28. marts

Uge 28 Alpinkursus i Alperne På kurset gennemgås de vigtigste aspekter af færdsel i alpint 
terræn, gletschervandring og orientering, spalteredning, paral-
lelklatring, lettere topbestigning, tids- og udstyrsdisponering, 
bivuakering m.m.

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

4000 kr. 9. maj til 6. juni

Uge 32 Kursus i fl erreblængders klatring, 
videregående klatrekursus samt 
træf i Romsdalen, Norge

Kurserne (på to dage hver) er en introduktion til 
enten klatring af ruter med fl ere reblængder herunder under-
visning i effektive abseilmetoder, 
eller mere avanceret klatreteknik såsom jams og lay-back.

Thomas Møller Hansen Klippeklatrekursus. Føre IV sikkert og 
rutineret. 12 timers førstehjælpskursus.

3000 henh. 2000 
kr. 
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placering af sikringer, etablering af standplads samt rebarbejde. 
Det er målet, at deltagerne efter kurset selvstændigt skal kunne 
klatre lette ruter med størst mulig sikkerhed.

9.-12. maj Randonnée-kursus og træf, 
Hurrungane, Norge

DM i skialpinisme samme sted 
(12. maj)

Randonnéekurset omhandler laviner, sikre vejvalg og færdsel 
på ski/snowboard i alpine terræner, op som ned.

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

Kursus 4000 kr. 
(incl. transport)

3. marts til 4. april

24.-25. maj Klippeklatrekursus (maj) på Kullen
Reserver Løvstræde onsdag

Se tidligere Ingen 1300 kr. 29. febr. til 28. marts

Uge 28 Alpinkursus i Alperne På kurset gennemgås de vigtigste aspekter af færdsel i alpint 
terræn, gletschervandring og orientering, spalteredning, paral-
lelklatring, lettere topbestigning, tids- og udstyrsdisponering, 
bivuakering m.m.

Jesper Kristensen Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. hjælpskursus. 
Meget god fysisk form.

4000 kr. 9. maj til 6. juni

Uge 32 Kursus i fl erreblængders klatring, 
videregående klatrekursus 
samt træf i Romsdalen, Norge

Kurserne (på to dage hver) er en introduktion til 
enten klatring af ruter med fl ere reblængder herunder 
undervisning i effektive abseilmetoder, 
eller mere avanceret klatreteknik såsom jams og lay-back.

Thomas Møller Hansen Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. hjælpskursus.

3000 henh. 2000 
kr. 

26. maj til 21. juni

13.-14. sept. Klippeklatrekursus på Kullen Se tidligere Ingen 1300 kr. 27. juni til 8. august

13.-14. sept. Kursus i artifi ciel klatring      På kurset vil du kunne lære de mest basale ting omkring 
artifi ciel klatring. Du vil bl.a. lære, hvordan du bruger stiger, 
tester sikringer, klatrer op ad reb samt slår bolte i.

Sten Nørkjær Klippeklatrekursus. 
Føre IV sikkert og rutineret. 
12 timers 1. hjælpskursus.

500 kr. 27. juni til 8. august

20.-21. sept. Instruktørtræning Træningsweekenden foregår som en workshop, 
hvor instruktøraspiranter i samråd med instruktøren udvælger 
træningsemner. Til slut er der mulighed for individuel 
evaluering med henblik på forberedelse til eksamen.

Lars Koch Se Norm for 
UIAA Klippeklatre-instruktør

400 kr. 27. juni til 22. august

1. nov. Spørgetime til skriftlig eksamen Dette er muligheden for at få styr på de sidste udestående 
spørgsmål inden teoretisk eksamen.

UU Tilmeldt eksamen til 
UIAA Klippeklatre-instruktør

1. nov. Skriftlig eksamen 
UIAA Klippeklatreinstruktør

Skriftlig eksamen i forbindelse med uddannelsen til 
UIAA Klippeklatreinstruktør

UU Se Norm for 
UIAA Klippeklatre-instruktør

1500 kr.
samlet

2. nov. Praktisk eksamen
UIAA Klippeklatreinstruktør

Praktisk eksamen i forbindelse med uddannelsen til 
UIAA Klippeklatreinstruktør

UU Se Norm for 
UIAA Klippeklatre-instruktør

29. nov. Instruktørseminar UU
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Dansk Klatreforbunds kursuskalender for 2008, 2. halvår

Dato Kursus Beskrivelse Kursusleder/ansvarlig Forudsætninger Pris Tilmelding

UU: Uddannelsesudvalget.

Endelig annoncering og tilmelding sker på nettet!
Det er kursuslederen, der ordner annoncering på forbundets hjemmeside med assistance fra sekretæren.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Husk at opfylde forudsætningerne for deltagelse.
Generelt er ophold medregnet i kursusprisen for udlandskurser, men ikke transport (med mindre angivet).

....fortsætter



Dansk Klatreforbunds kursuskalender for 2008 Rute DM 2008 

RESULTAT:

Damer:
1: Christina Liebach, Københavns Klatreklub 
2: Marie Bang Nielsen, Københavns Klatreklub 
3: Mette Thomsen, Nørrebro Klatreklub 

Herre:
1: Søren Andersen, Københavns Klatreklub
2: Johannes Madsen, Københavns Klatreklub 
3: Rasmus Aamand, Århus Klatreklub

En stor tak for et fl ot arrangement !

Foto: Thomas Boesgaard

Ændringer
Dette er en foreløbig kursuskalender til brug for planlægning og overblik.
De endelige datoer og priser vil fremgå af annoncering på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. 
Tilmelding foretages i følge annonceringen  på nettet.

Yderligere oplysninger
På Dansk Klatreforbunds hjemmeside fi nder du detaljerede kursusbeskrivelser af fl ertallet af kurserne, herunder 
hvilke krav, der stilles for deltagelse.

Generelle krav
Deltagelse på kurser kræver medlemskab af Dansk Klatreforbund. 

Tilmelding 
Al tilmelding sker via menupunktet: ”Tilmelding” øverst til venstre på www.klatreforbund.dk 
Tilmelding er endelig, når betaling er registreret på konto: 
Reg.nr. 1551 Kontonr. 10226929 med angivelse af navn og kursus under ”meddelelser”. 

Skulle der opstå en venteliste, vil betalingsdatoen blive afgørende for, om du er endeligt optaget. 
Tilmelding er bindende, når booking og betaling er registreret. 
Ved pladsmangel på kurset er det indbetalingsdato og eventuelt kursuslederen, der afgør, hvem der kan komme 
med, på baggrund af de tilmeldtes erfaring og anciennitet. Skulle du ikke blive optaget, vil betaling selvfølgelig 
blive tilbagebetalt. 

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

Venteliste 
Medlemmer, som ikke kommer med på kurser, har mulighed for at søge autoriserede instruktører via klubbernes 
egne instruktørlister eller ved private udbydere, se under menupunktet: ”links” på www.klatreforbund.dk. 

Udstyr 
Til de fl este kurser (ikke begynderkurser på Kullen) medbringer kursister eget udstyr. Visse klubber kan i særlige 
tilfælde være behjælpelig med udlejning af udstyr til medlemmer. 

Eventuelle spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kursuslederen, alternativt: 
Kursuskoordinator i Uddannelsesudvalget under Dansk Klatreforbund 
Allan Christensen 
Hjortlund 1, Vindinge 
4000 Roskilde 
ac@klatreforbund.dk

 
Cho Oyu 8.201 meter 
Dansk ekspedition med Bo Belvedere Christensen maj 2008 

www.kiplingtravel.dk - lg@kiplingtravel.dk 

www.kiplingtravel.dk 

Tag med Bo Belvedere 
til verdens 7.  højeste 
bjerg på en enestående 
ekspedition.  
April-maj 2008, 45 dage.  
Kr. 89.900,- 
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