
Forbeholdt postvæsnet Klatring 02741

MAGASINPOST B

Forhandles af alle førende outdoor- og sportsforretninger. Nærmeste forhandler henvises på telefon 38 71 69 59

Tikka Zipka Tikka XP Myo XP Duo Myo Lite

Now it´s here
- you can´t live without it

Nr. 1, 2009

American Alpine Club træf • Mod Solen
Arco i april • EM i skialpinisme • Hovs Hallar • BMC vintertræf

Hyttetur på Store Skagastølstind • Fotosession fra Kjugekull
Mini interview med Paw Lee Sørensen

Klatring

D
A

N
S

K
 B

JE
R

G
K

LU
B

K
LATR

IN
G

 N
R

. 1, 2009

Omslag.indd   1 19-06-2009   10:49:44



I

v

Arc’teryx Shop Copenhagen
Frederiksborggade 44

www.friluftsland.dk 

info@friluftsland.dk 

Arc’teryx - Evolution in Action
Arc’teryx står for nytænkning, kvalitet og kompromisløshed. 

Deres design og teknologier har de senere år dannet skole for 

mange af de øvrige producenter, men Arc’teryx er stadig i en 

klasse for sig. Søger du et effektivt værn mod elementernes 

rasen og påskønner du elegante, langtidsholdbare løsninger, er 

Arc’teryx uden tvivl noget for dig. 
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Dansk Bjergklub

Formand Henrik Jessen Hansen (summit@dadlnet.dk, 33322262) 
Kasserer Jan Elleby (janelleby@danskbjergklub.dk, 39297333) 
Sekretær Peter Richter Nielsen (peter.richter.nielsen@gmail.com) 
Øvrige Mikael Kristiansen (mbk@danskbjergklub.dk) 
 Sten Nørkjær (38345356, stn@danskebjergklub.dk) 
 Lars Thorslund (30294458, lthorslund@tiscali.dk) 
 Henrik Ljunggreen (51904662, hlj@danskebjergklub.dk)

leder

»ENDELIG SER DET UD TIL AT DER SKER NOGET!

De seneste par måneder (dette er skrevet 11. maj) ser det endelig ud til at der er sket et gennem-
brud i vores årelange søgning efter et sted at lave et stort klatrercenter iKøbenhavn.

Vi har nu været til de første møder med Refshaleøens Ejendomsselskab om at leje en at de to 
gamle B&W haller. Det er en sag på 5500 kvadratmeter med over 30 meter til loftet. Stedet har 
potentiale til at blive en af de største klatrehaller, der findes i Europa, hvis ikke i hele verdenen. 
Hvad der er nok så interessant er at huslejen er rimelig (billigere end de 1200 kvm vi i sin tid 
forhandlede med B93 om), og vi kan komme i gang med ombygningsfasen allerede i indevæ-
rende år og forhåbentlig åbne næste år. Der forestår et stort stykke arbejde med planlægning, 
finansiering samt strukturering, og vi vil løbende holde alle orienteret. Så når du læser dette, kan 
der meget vel være sket mere i sagen, så hold øje med vores hjemmeside.

Generalforsamlingen var meget stille og rolig, men der kom dog et par spændende punkter 
frem. Igen blev der diskuteret ny Kullenhytte, og der kom et spændende forslag frem om at købe 
et billigt svensk typehus i træ og derved også udnytte den aktuelle kursfordel. Hvis der skal ske 
noget på dette punkt skal der være en medlemsinteresse som udmønter sig i at nogen gider lave 
et stykke arbejde. Der blev på generalforsamlingen nedsat et udvalg, så nu håber jeg at der kom-
mer skred i sagerne på dette punkt. Ligeledes er der i kølvandet på generalforsamlingen nedsat 
et politik- og kommunikationsudvalg som vi i høj grad kan få brug for i den kommende tid, 
hvor vi skal i dialog med politikere om halprojekt og eksponeringen af vores sport – og i lyset af 
at der jo er valg til borgerrepræsentationen til efteråret.

Bladet ændrer profil og mere om dette i deres egen forklaring. Det er med bestyrelsens fulde 
opbakning da bladets plads i dag er til at formidle oplevelser og indtryk og den mere faktuelle 
nyhedsinformation i det 21-århundrede hører hjemme på nettet. Derfor vil en kommende ved-
tægtsrevision også indeholde ændringer så alt formelt stof incl. indkaldelse til generalforsamling 
ser på klubbens hjemmeside.

Der er en stribe spændende klubtilbud i sommeren, dels sommertræffet i Ailefroide og dels klub-
ture til Norge og Schweiz. Se annonceringen andetsteds og udnyt tilbuddene til alles bedste.

Henrik Jessen Hansen
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Københavns Klatreklub

Formand Emil Underbjerg (emil.underbjerg@3.dk) 
Kasserer Peter Walbum (peter.walbum@gmail.com) 
Øvrige Marie Bang 
 Bo Nortvig (bonortvig@gmail.com) 
 Nicolai Liebach (nlieback@gmail.com) 
 Dina Danielsen

redaktion

»Med sol, sommertid og vinterjakkerne lagt bagerst i skabet, har de fleste af os hurtigt glemt 
hvor kolde, mørke, fugtige og overskyede årets første måneder var. Sådan må det gerne fortsætte 
lige indtil september, ja gerne oktober.

Ikke kun vejret har ændret sig. Som du sikkert har bemærket, ser bladet denne gang også ander-
ledes ud. Vi har i redaktionen forsøgt at give det et mere moderne grafisk udtryk i en bedre kva-
litet. Bladet udkommer senere end du er vant til. Det er fordi udgivelses-frekvensen er ændret til 
en sommer- og en vinterudgave. Alle de aktuelle nyheder og aktiviteter i klubben kan du meget 
nemmere finde på klubbens hjemmeside - www.danskbjergklub.dk.

Vi håber at der er mange som vil have lyst til at berette om store såvel som små ture. Vi vil gerne 
have de gode historier som fortælles omkring bålet eller i pandelamperne skær. Hvis du har bil-
leder eller illustrationer, så sende dem endelig. Og hvis du har historien, men måske ikke kan få 
den skrevet så kan vi også hjælpe med det over en øl eller en kop kaffe. 

God sommer, god klatring og god læsning! 
Camilla, Maria, Thomas og Claus 
(blad@danskbjergklub.dk)
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ÅLET KNITRER 
og sender gløder  
afsted med små eksplosions-
agtige knald. De skyder først 
som præcise og målsøgende 
raketter for at gå over i vug-

gende mellemøstlig dans på den stjerneklare 
himmel, før de sluttelig slukkes. 

En gruppe mennesker sidder samlet i cirkel 
og i flere rækker, på slabs af sandsten i et 
lille naturligt amfiteater omkring bålet, der 
er placeret i en lille fordybning i landskabet. 
Deres skygger bagud er lange og strækker sig 
mange meter, før de bliver opslugt af mørket. 
De langlemmede skygger forstærker bevæ-
gelserne på flokken, specielt armene er aktive.  
Personerne snakker, pjatter og lader sig perio-
devis transficere af flammernes dansen op og 
ned af brændestykkerne. Der er noget tribal, 
nærmest religiøst over det.

Stemningen er høj og kammeratlig, men også 
lidt træt på en god fysisk måde. Der bliver 
snakket og udvekslet røverhistorier på et utal 
af forskellige sprog. Det er ikke en hel normal 
forsamling, der er forsamlet omkring dette 
bål. Stemmerne har nemlig babelske dimmen-
sioner i forskelligheden af sprogene.

I de sidste tyve minutter har jeg famlet rundt 
i mørket for at tage billeder af scenariet, jeg 
er blevet kold og søger varme. Øjner en ledig 
plads tæt ved essen, og glider hurtigt ind i 
flokken og besætter den. Strålevarmen fra det 
antændte træ varmer i dybden og får mig hur-
tigt til at afføre dunjakke og hue. Det prikker 
og bider i ansigtet, det er svært ikke at smile 
bare en smule veltilfreds.

Jeg kigger rundt på på karaktererne omkring 
mig. AAC præsidenten Jim Donini, med det af 

Patagoniens kolde vinde vejrbidte og furede 
ansigt, sidder og drikker Tequila af flasken. 
Han udveksler blikke, grin og anekdoter med 
Jack Tackle, der sidder med sixpence, cigar og 
en åben whiskeyflaske. Jack har blide ansigts-
træk, samt briller hvor glassene spejler livet 
i bålet – og et overskæg der kunne gøre BS 
Christiansen misundelig. De griner og smiler 
veltilfredse til hinanden. 

Jim, Jack, samt Jay Smith, Kitty Calhoun, 
George Lowe, Craig Luebben, Malcolm Daly, 
Steve Swenson m.fl. Store amerikanske  
klatrepioneer af højeste karat deler jeg varmen 
og ilden med. Men ikke blot det, for jeg har 
også delt reb og makkerskab med flere af dem 
i den forløbne uge. De er alle ‘top feeders’, 
øverst i fødekæden. Pioneer i klatringens 
mange facetter og top klasse klatremakkere.

Endnu engang kommer den transylvanske 
plasticflaske forbi med Draculas hostesaft. 
Slibowich, Waaah... Anden aften i træk at 
disse plasticflasker med hjemmebrændt sprit, 
der kunne afsyre et helt spisestuesæt, sendes 
rundt. Slagkraftige smuglervarer fra Rumæni-
en. Der er én ting der er sikker, det går galt for 
irerne igen, Jane, Mick, Geoff og Bloody Mary 
ser allerede godt kørende ud. Geoff havde 
ellers forsvoret ikke at gentage forleden nats 
hylen om kap med Coyoterne.

Brittany Griffiths indtager scenen, med hendes 
‘late night award show’. ‘Microtrash contest’, 
hvem har samlet mest mikroskrald fra klatre-
områderne. ‘The girliest man-lead’, dagens  
tudeprinsesse. ‘The manliest girl-lead’, hvem 
har bidt tænderne sammen, løbet den ud, 
kæmpet hårdt og givet den gazzz.  
Opfindsomheden var stor, og hver aften var 
der nye priser, ofte til stor morskab og under-
holdning.

Brittany Griffith

Jim Donini

Text og foto: Thomas Østby
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SEKSOGFIRS MENNESKER OMKRING 
DET LILLE BÅL. Treogtyve forskellige natio-
ner repræsenteret. De fleste fra Europa, men 
også Japan, Kina, Iran, Sydafrika, Australien, 
Rusland, Brasilien. Og jeg var den heldige 
kaftoffel, der skulle repræsentere Danmark.

Aftenerne havde budt på megen forskellig 
form for entertainment, Slideshows, foredrag, 
levende musik mm. Største underholdnings-
værdi var dog helt klart Malcolm Daly på 
slap line med en fod og benprotese, som på 
malerisk vis forklarede om brugen af  
the Wag Bag,  en pose til ‘human waste’ eller 
bare S-H-I-T-E. ‘Leave only footprints’ etikken 
indskærpes i Indian Creek, da økosystemet er 
meget skrøbeligt. 

Hvor er det dog for fedt at være tilbage i 
Indian Creek. Landskabet er unikt. Vinden, 
sandet og stjernerne.

American Alpine Club havde inviteret til inter-
nationalt klatretræf. Og når The AAC inviterer 
til træf i God’s Own Country, så handler det 
naturligvis om riss klatring. Selvom inkarne-
rede sportsklatrere, bouldrere og plastichunde 
vil modargumentere, så er det dét her der 
er ‘back to basics’, i hvert fald for mig og en 
masse andre. Det er dét her, der er essensen af 
klatring. I Indian Creek er klatringen  
destilleret i store røde tøndeformede buttresses 
af Wingate sandsten, scenesat i det smukke-
ste og vidtrækkende landskab ‘ever’. Det får 
nærmest al anden klatring til at synes som en 
kop sur morgenurin.

Rissklatring på Indian Creek splittere er at 
få en full-body-pump over 30 til 50 meter, 
mælkesyre det er ´nitty gritty´ og ´chizel my 
fizzel´ i ´tips and fingers´, det er plug n’ play 
i håndriss. Og så er der alle størrelserne over 

de store hænder, det er næsten altid den store 
battle zone, med støn, pust, masen, skubben, 
med dyb vejrtræning før den bliver afbrudt af 
sporadisk og meget hurtig vejrtrækning. Det 
er det perfekte sted at træne alle riss klatrin-
gens facetter. Jim Donini har i årevis brugt 
ørkenen til at komme i klatreform til førstebe-
stigninger i Patagonien og Alaska.

American Alpine Clubs første ‘International 
Climbers Meet’ var en stor succes. På ærke 
amerikansk vis, var der gjort alt for at vise 
det absolut bedste AAC og Amerika kunne 
tilbyde. Først velkomstmøde i AAC’s hoved-
kvarter i Golden Colorado, AAC’s svar på the 
White House. Bygningen var forsynet med et 
helt igennem meget velassorteret bibliotek, 
med klatrelitteratur fra hele kloden. Samt et 
nyt museum med klatreklenodier, til folk med 
hang til at mærke historiens vingesus. Dernæst 
blev det budt til dans, med fem dages riss 
klatring i Indian Creek. Og slutteligt skulle der 
være Craggin’ Classics i Colorado, hvilket dog 
mest udviklede sig til en stor fest, da vinteren 
meldte sin ankomst lidt tidligt dette efterår.

Jeg havde nogle af mit livs absolut bedste  
klatredage på denne tur. Det var en herlig  
forsamling af gode positive og nysgerrige 
mennesker. Der kom mange nye venskaber og 
det var forbandet svært at sige farvel til den 
mageløse klatring og alle de gode mennesker. 
 
 
Stor tak til bjergklubben for deres støtte til 
min deltagelse.

Lucy Creamer på 5.12

”Hvor er det dog for fedt at være tilbage i 
Indian Creek. Landskabet er unikt.  
Vinden, sandet og stjernerne.”



Mary på Scarface 5.11 Jay Smith på Ghurka 5.12



Månen hænger lavt over Bridger Jack Spires
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SolenText: Thomas Boesgaard 

Foto: Camilla Hylleberg & Thomas Boesgaard



ækken af biler står helt stille. 
Solen skinner hårdt gennem 
bilens forrude, og mine lår 
klæber til de alt for varme 

cowboybukser. Anders og jeg holder stille på 
E20 mod Århus, hvor vi skal samle Camilla op 
på vejen til Hægefjell i Nissedal.

Radioen underholder med trafi kmeldinger, 
som på selv en garvet hverdags-pendler, ville 
trække nervøse svedperler. Men vi når det 
hele, og kan efter en søvnløs overfart med 
Colorline og en hastig køretur kaste os i sove-
poserne, alt imens solen for længst er stået op. 

MOT SOLA - SKÆBENS POESI?
Vi havde på forhånd bestemt at vi skal klatre 
den syv reblængder lange rute - "Mot Sola". 
Vejr- og rutemæssigt er det skæbnens poesi, 
for i denne pinse-weekend oplever vi ikke 
andet end en helt blå og skyfri himmel og 25 
grader plus på termometret.

I nattens sene hastige ankomst, havde vi lagt 
os i poserne på første og bedste plads, som vi-
ste sig at være midt i et kærestepars lejrplads. 
En ældre herre med en meget yngre kæreste, 
som havde medbragt en hund og i deres 
varevogns dyb, intet mindre end en beostær 
som vækkede os med et pibende "hej skat!"

Efter en morgenmad af københavnsk brunch-
café'sk varighed, var vi klar. På "Mot Sola" 
kan man springe de to første nemme reblæng-
der over ved at traversere ind over et slab. 
Dernæst bliver det gradvist vanskeligere 
reblængde efter reblængde, og med en svin-
gende kvalitet standpladser. Et par rigtige fi ne 
af den slags hvor man kan sidde tre og nyde 
udsigten, og den mere irriterende, hængende 
af slagsen, hvor benene begynder at summe, 
selen strammer de mest ubehagelige steder og 
solen brænder ens lægge noget så smertefuldt. 

Camilla er i hopla og får lov at klatre rutens 
tekniske crux på tredjesidste reblængde, som 
er velsikret men med garanti for at falde di-
rekte ned på den skrånende hylde som udgør 
standpladsen. Et par ekstra camalots sikrer det 
mentale velvære, og med et tungt jam får hun 
hevet sig op på sikrere grund, og har nu kun 
den mentalt evigt våde travers i vente.  

På toppen nyder vi de medbragte og nu sol-
opvarmede cola'er mens vi imponeret kigger 
ud over det fl otte landskab. Hvis der ikke var 
så mange myg om sommeren, og hvis det ikke 
regnede så ofte, så ville Norge være et klatre-
paradis uden lige, men sikkert også overfyldt 
og med kø på de bedste ruter.

R
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REVEN 
Søndag er det endnu varmere. Det afholder os 
ikke fra at vælge en rute uden skyggemulig-
heder og først at starte med at klatre ved mid-
dagstid. Reven hedder ruten, syv reblængder 
blandet slab og ukomfortable standpladser.

Svagt hældende slab som her på Reven, er en 
disciplin helt for sig. Bevægelserne er ikke så 
meget et spørgsmål om forfinet teknik eller 
balance. Ej heller styrke. Hvert trin op skal blot 
ledsages af en smule beslutsomhed, og det 
simple rationale at foden ikke glider. Men det 
er ikke altid så nemt som det lyder.

Jeg fokuserer på mine fødder hele vejen op. 
Det er mest fordi et dårligt valg af klatresko og 
den høje varme forårsager en smerte, som var 
mine tæer hævet til dobbelt størrelse. Og på de 
få standpladser hvor man kan stå uden sko på, 
er klippen så varm at det kan være det samme.

Lettelsen kommer dog på næst-sidste stand-
plads. Et herligt lille plateau hvor der er plads 
til at ligge ned, og hvor vi i ren søndags-sløv-
hed lader næste reblag overhale. 

Og toppen er endnu engang rigtig fin her på 
Hægefjell. Selv vandreturen ned er en flot op-
levelse, og vi har rigelig tid til at stoppe for at 
soppe i floden og sidde dovent og kaste med 
sten mens vi glæder os til aftensmaden.

Tilbage i lejområdet er der total bade- og 
ferie-stemning, og omkring os hersker en fri-
modig stemning med klatrere i badeshorts, øl i 
hånden og gang i grill-kullene.

Anders har vin og øl med, Camilla har taget 
snacks med og jeg et større udvalg af frysetør-
ret mad med overskredet holdbarhedsdato. 
Det gælder om at strække maden ud, så man 
kan nå igennem et fornuftigt antal flasker 
rødvin og ikke mindst flashe vores danske øl 
foran nordmændende og svenskerne. Første 
forret er en kanelgiffel, fulgt op af et æble og 
endnu et glas rødvin...og inden vi har set os 
om har vi forfulgt af solnedgangens sidste sol-
stråler efterladt et ti meter langt spor af tomme 
flasker, snavset service og rester af mad.

Det er tidlig morgen eller sen nat, da vi vågner, 
og sætter kurs mod Larvik for at nå den tidlige 
færge mod Hirtshals. Ad de snørklede veje og 
mellem spejlblanke skovsøer aftaler jeg med 
mig selv at det ikke er sidste gang jeg skal til 
Norge og klatre.

Anders og Thomas nærmer 
sig tredie standplads på  
Mot Sola.

Camilla og Anders mod solen.

Thomas på  traversen mod 
starten af Mot Sola.



vad skal vi få tiden til at gå med? 
Tankerne kredsede om at tage 
tilbage til Tromsø og stå på ski, 
eller måske man bare skulle daffe 

sydpå og få noget sol og komme i tæt kontakt 
med noget varm klippe?

Marie var ikke så meget i tvivl som jeg var, 
og fl ertallet i lejligheden (Marie) fi k lov at 
bestemme, så vi skulle til Norditalien.

Planlægningen gik i gang. Billeje i Sverige var 
super billigt og det kunne ikke være ret meget 
lettere. Ind i bilen med os, og og for at dele 
udgifterne allierede vi os med Sune og David. 
Og så gik det sydpå.

Afsted fra KBH med kurs mod Arco Sune 
bag i bilen var ganske skeptisk omkring Arco: 
”Der er kun boltede ruter!” Ja ja Sune, der er 
kun boltede ruter, men lad os nu komme ned 
og klatre... så sad han og fablede lidt mere om 
noget Melon eller noget. Vi andre skulle bare 
ned og klatre og vi skulle klatre meget. Og selv 
Sune ville jo nok før eller siden indse at det at 
klatre på bolte ikke er så dårligt alligevel. Især 
ikke i starten af sæsonen.

16 timer i bil og Dolomitterne tonede frem 
gennem forruden. Vidunderlige klippefor-
mationer med en lille smule sne på toppen. 
Termometeret i bilen begyndte at snige sig 
længere og længere op, og vi viste dermed, at 
vi var på rette vej. Arco City blev nået i fi n stil, 
men vi var trætte, meget trætte, og måtte fi nde 
en campingplads hurtigt og så få noget søvn. 
Intet problem i Arco, der er masser af steder 
at campere. Pladsen fundet, indkøb af 12 pil-
snere, indtagelse af dem og så skulle der bare 
slappes af. Klokken var nu blevet 12 lørdag.

H

20 21

Text og billeder: Kasper Sørensen

ARCO I APRIL Sune onsight forsøg på NO stop 6b+



Søndag skulle der klatres og den skulle 
have gas. Ingen mellemvej, ikke noget med 
opvarmning på 5. grads ruter, vi skulle bare 
vise den polerede kalksten at vi kunne og at 
vi kunne gøre det meget let. Fulde af selvtillid 
vandrede vi op gennem morgenfugten til et 
klatreområde tæt på campingpladsen. Der var 
ruter i alle sværhedsgrader fra 4-8. grad og det 
hele velboltet. Opvarmning, ja så lidt da, vi 
gik på en 6a, men WHAT THE F... hvad skete 
der lige der, det der kan jo på ingen måde 
være 6a. Åhh jo og der var op til fl ere grader 
op til der hvor vi håbede at kunne klatre på 
den her tur. Vi var lamslået over vores ikke 

eksisterende evner. Bestemte os så for at give 
sten-typen skylden, da der ikke kunne være 
ret mange andre årsager til vores manglende 
evner. Uden at sige ret meget mere, gik vi så i 
gang med 5. grads ruter og her gik tingene lige 
som op for os, langsomt godt nok, men de gik 
op for os. Det her er jo ikke Kullen, Göteborg, 
for den sags skyld Chamonix, hvor vi så ofte 
har klatret. Dette er Dolomitterne, det er en hel 
anden type klatring, der er ikke længere tale 
om at klatre med armene, og hænge hovedet i 
ankret nedenunder. Nej, her skal man tænke, 
mestre sit fodarbejde, og klatre‚“rigtig” med 
hele kroppen.

Da først vi begyndte at mestre det – det tog 
tid, men det kom dog – da begyndte graderne 
også at stige lidt igen, men vi kom desværre 
aldrig så højt op som vi havde håbet.

Dagene i Arco gik med klatring, kaffe og så 
lidt mere klatring. Nogle dage mere kaffe end 
klatring, men det skal der også være plads til.

Der er mange rigtig gode steder i Arco og det 
omkringliggende område. Tæt ved campingp-
ladsen ligger der nogle seks-reblængders ruter, 
som ser en del klatring. På bagsiden af denne 
klippe er der nogle 

tre-fi re reblængders-ruter. Det viste sig dog at 
klippen eller i hvert fald grunden under klip-
pen var ejet af en ikke klatrer-venligt-sindet 
bondemand, som så sit snit til at negle vores 
tasker mens vi hang på klippen. Han indvil-
ligede dog i at sætte taskerne tilbage igen, hvis 
vi kom ned med det samme! Med det samme 
fra 120 meter? Der går altså lige ti minutter. 
Men vi fi k abseilet ned til ham. Da vi kom ned, 
gik bondeknolden og sagde ikke mere. Nå 
det var det, gad ikke at klatre op igen, så den 
stop på kaffe og klatring på et crag tættere på 
campingpladsen om eftermiddagen. Efter-
hånden fi k vi hver især fundet nogle projekter 
vi gerne ville have inden vi skulle tilbage mod 
det kolde nord. Mit projekt, blev en 6b+ rute 
som starter ud med et heelhook og en to-fi nger 
pocket. Derefter er den lidt tynd, men grebene 
er der. Klippet omkring anden bolt kan være 
en smule tricky og får man ikke klippet bolten 
ganske hurtig er der stor risiko for at ryge i 
jorden. Fra den tredje bolt og op var det fi n 
balance-klatring på store slopers. Projektet 
blev bearbejdet på en eftermiddag, hvor Marie 
og jeg kedede os lidt. En aften hvor vi var 
på vej hjem fra et andet klatreområde, vidste 
jeg at nu skulle den rute i skabet. Vi gik op 
til ruten, gav den et sidste skud på topreb og 
derefter var der ikke mange andre muligheder 
end bare at komme i gang med ruten. Den 
kom i skabet. 6b+ var hjemme. Det var ikke de 
7. grads-ruter vi havde håbet. Der var frem-
skridt og vi var kun først i april. Det skal nok 
blive et fedt år, hvis form-kurven kan blive 
ved på denne måde.

Norditalien er stedet at være hvis man ønsker 
sig, voldsom fi n klatring, behagelig varme og 
billig espresso. Alt i alt en super cocktail som 
kun kan nydes 100%. Det bliver helt sikkert 
ikke sidste gang at vi kommer til at klatre i det 
område.
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Arco camp
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OLBESKINNEDE SNEKLÆD-
TE BJERGE breder sig ud un-
der flyvemaskinens vinger. Jeg 
er på vej til EM i skialpinisme 
i Italien som eneste dansker og 
glæder mig over den gode vejr-
udsigt de næste par dage. Jeg 

er spændt på hvordan det vil gå da niveauet 
er meget højt ved EM i skialpinisme. Det er de 
hurtigeste skialpinister i verden som deltager, 
og jeg har ikke stået på ski siden jeg var til DM 
i Norge i Maj 2008. I Venedigs lufthavn bliver 
jeg hentet afto italienere som er en del af en 
stor stab af frivillige, der er med til at orga-
nisere dette mesterskab. Italienerne er i godt 
humør og det smitter af, så vi griner hele vejen 
over Po-sletten og op i bjergene. 

Da vi ankommer til søen Lago di Santo Croce, 
som slanger sig skødesløst smukt i bjerg-mas-
sivet, er vi snart fremme ved bestemmelses-
stedet. Det er bjergbyen Tambre i Alpago-regi-
onen, som er centrum for dette EM. Her findes 
der ingen skilifter og området tiltrækker aktive 
naturelskere, som blandt andet kitesurfer i 
søen om sommeren.

Hårde strabadser & italiensk charme
EM i skialpinisme 18.-25. februar i Italien 

Text og foto: Birgitta Niepoort

I Tambre bliver jeg indlogeret på et familie-
hotel i centrum af byen. I baren møder jeg 
de spanske landsholdstrænere. De er en del 
af et stort team på i alt 40 deltagere, inklusiv 
løbere i forskellige aldersgrupper, fire trænere, 
en kiropraktor, en fysioterapeut, en ski- samt 
udstyrstekniker og ledere fra det spanske 
skiforbund. De synes åbenbart det er hyggeligt 
at møde en deltager fra Danmark - for jeg får 
kindkys, og føler mig straks velkommen i de-
res gruppe. Vi spiser alle middag på hotellet, 
og i løbet af aftenen dukker også Feliu Izard 
op som er "President of the Jury" ved dette 
EM. Han er kørt hele vejen fra Spanien,  
og fortæller henrykt  om arkitekten Palladios 
mesterværker, som han har besøgt undervejs. 
Dette område af Italien, byder på mange 
kulturelle oplevelser. Han fanger hurtigt min 
faglige interesse, og vi får en hyggelig snak 
sammen. Jeg får dog ikke tid til at besøge 
seværdigheder nu da jeg har fokus på EM.

19. februar  
Jeg bruger dagen på at få styr på mit konkur-
rence-udstyr. Her får jeg hjælp af italienerne, 
som udstyrer mig fra top til tå med tiptop-
udstyr: En konkurrence dragt, støvler, super 

EM parade
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lette Merelli ski og meget andet. Jeg lovpriser 
de imødekommende og hjælpsomme italienere 
som viser stor passion for denne sport, og som 
i øvrigt har både varme og charme - dejlige 
menneskelige egenskaber! Om aftenen er der 
et tekniskt instruktionsmøde for alle trænere 
og deltagere i et stort lokale i centrum af Tam-
bre, hvor morgendagens løb bliver gennem-
gået i mindste detalje på en storskærm. "The 
vertical race" går ud på at klatre 800 højdeme-
ter fordelt over en distance på 3720 meter. Den 
første del af ruten går gennem et skovparti, for 
derefter at udmunde i en dal på vej mod top-
pen af Cima Vacche (2040 meter). På den sidste 
stejle del af ruten kræves det at man tager sine 
ski på ryggen for at gå op de sidste 150 meter 
til målet. Der bliver også vedtaget at damerne 
skal starte 20 minutter før herrerne som løber 
den samme rute. 

20. februar  
Næste morgen kører jeg med de spanske 
kvinder til starten af løbet. Det er koldt endnu, 
da solen ikke har kastet sine varme stråler over 
dalen. Jeg får hurtigt varmen når jeg prøver 
udstyret. Vi ønsker hinanden held og lykke 
og da starten går, prøver jeg at finde min egen 
rytme og ellers nyde turen og det smukke 
landskab, selvom det er svært at abstrahere fra 
den summende TV-helikopter og det heppen-
de publikum.  Halvvejs bliver jeg overhalet af 
herrerne hvor den første, spanjeren Kilian Jor-
net Burgada, klarede løbet på 35 minutter og 
51 sekunder. Kilian, som er en nutidslegende 
inden for skialpinisme, har blandt andet slået 
verdensrekorden på The North Face Ultra Trail 
du Mt Blanc med en time. Jeg kom halsende 
i mål, lang tid efter den første kvinde, den 
erfarne italiener Roberta Pedranzini. Ved målet  
serveres der varm te og alle er i godt humør 
og helt opslugte af dagens løb. Ved foden af 
bjerget fik jeg et lift i bil tilbage til frokosttel-
tet i Tambre af franske Corinne Favre, som er 
en af de få professionelle kvindelige løbere.  
Frokosten blev hele ugen serveret i et stort telt 
midt på pladsen i centrum af Tambre med live-

underholdning. I øvrigt var der musik for fuld 
ublæsning ved starten af løbene, til frokost og 
så om aftenen ved prisuddelingerne. Vi skulle 
åbenbart peppes op dagen lang- jamen sove 
kan man jo gøre på et senere tidspunkt!

I løbet af aftenen var der også den officielle 
åbningsceremoni med parade. Repræsentanter 
fra det italienske alpine jægerkorps parade-
rede med flag fra de 17 deltagende nationer 
efterfulgt af 240 atleter. Af de skandinaviske 
lande var kun Danmark og Norge repræsen-
teret, det sidste med fuld opbakning ligesom 
de fleste andre landshold. Det italienske alpine 
jægerkorps var i øvrigt med til at organisere 
alle løbene  
under ugen, og stod langs ruterne ved forskel-
lige checkpoints.

21. februar  
Om lørdagen var der "Relay Race" som foregik 
på et mindre område. Her skulle deltagerne 
følge en planlagt rute med samme start og 
mål, som bestod af mange forskellige op- og 
nedkørsler. Tre deltagere på hvert landshold 
skulle gennemføre ruten på skift, og det 
hurtigste hold vandt. Det var tilrettelagt meget 
publikumsvenligt idet man kunne gå og køre 
rundt, samt stå ved de forskellige skifte. Der 
var klart nok stor jubel blandt tilskuerne da 
italienerne løb med sejren i alle kategorier. De 
lokale beboere havde sørget for at et velforsy-
net kagebord stod klart ved målet til fri benyt-
telse for alle.

22. februar  
Søndagens "Team race" var det hårdeste løb 
på hele ugen. Deltagerne skulle tilbagelægge 
20 km i samlet trop, to og to, over et varieret 
terræn med mange op- og nedstigninger. Det 
betød hyppige skift med brug af klatrejern 
og med ski på ryggen. Arrangørerne havde 
lokket publikum til toppen af Mount Guslon 
(2196 m) ved at uddele gratis klatrehjelme til 
de første 200 der nåede toppen. De som var 
mest ivrige for at få en hjelm, startede allerede 

opstigningen 05:30 om morgenen, og allerede 
ved 8-tiden var der kødannelse. Fra toppen af 
bjerget, hvor sigtbarheden var god, kunne man 
således se når atleterne passerede på vejen ud 
i terrænet, og på vejen tilbage til målet. Det 
var igen de mandlige og kvindelige italienske 
parløbere som sejrede i denne disciplin.

23. februar  
Om mandagen blev der holdt "Individual 
Youth Race". De fleste seniorer slappede af og 
jeg brugte formiddagen til at øve skift. Jeg fik 
nogle gode tips af den engelske løber og guide 
Jonathan Bracey. Morgendagens løb som jeg 
skulle deltage i var udfordrende, og derfor var 
det vigtigt for mig at indøve en hurtig teknik 
til alle skift: skind på, skind af, klatrejern på, 

Birgitta på Vertical Race

ski på ryggen, klatrejern af, ski på, af, på, op, 
ned...

24. februar  
Tirsdagens individuelle løb (individual race) 
for seniorer, strakte sig over 16,2 km med 1775 
højde-meter og 3550 meter downhill skiing.  
Den første opstigning var den samme som ved 
"Vertical Race", dog lidt længere og helt til  
toppen af Cima Vacche (2040m). Derefter 
fulgte en nedkørsel på 500 meter i blandet 
terræn med dårligt underlag, og med både 
isflager og skorper. Den nederste del var et 
skovparti hvor man skulle lave hurtige sving 
mellem træerne inden man kom til et fladt 
parti, som bragte løberen videre til den næste 
dal og opkørsel på cirka 600 meter til  
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Toppen af EM-ruten

Mt. Cornor (2090m). Denne opkørsel var 
meget stejlere og krævede at man tog 
skiene på ryggen den sidste del. Derefter 
var der endnu en nedkørsel på cirka 150 
højdemeter, og derefter et sidste skift til 
skind for at komme den sidste km op til 
starten af en "couloir" på 200 meter med 
fi ksreb til toppen af Mt. Guslon (2190m). 
Man skulle have klatrejern, sele og en 
slynge for at bestige couloiren, men det 
var valgfrit om man ville spænde sig ind i 
fi ksrebet eller ikke. Fra toppen af Mt. Gus-
lon var der en lang nedkørsel på cirka 1300 
meter i varieret terræn frem til målet. Det 
var en hård rute med lange seje opstignin-
ger og nedture, som krævede en del teknik 
for at komme hurtigt og sikkert ned. Det 
sværeste var at holde en balance mellem 
de udmattende opture og de lidt tekniske 
nedture, uden at ende med at være en pose 
omvandrende gelé uden kræfter. Løbet blev 
vundet af henholdsvis Roberta (igen!) og 
franskmanden Yannick Buffet. Jeg sluttede 
på en sammenlagt 25. plads ud af 31 kvin-
der ved hele EM, hvilket jeg er ganske godt 
tilfreds med, når jeg tænker på min mang-
lende træning i bjergterræn inden løbene. 
Her har de andre deltagende nationer klart 
nogle fordele med bjergrige hjemlande.

OM AFTENEN VAR der fest i byen, og 
ikke mindst i den spanske lejr på hotellet, 
hvor Karnevalet i Venedig, som alle var 
gået glip af, skulle indhentes. Det blev mil-
dest talt fantasifuldt. En festlig afslutning 
på et sportsligt vellykket Europamester-
skab i skialpinisme. 
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Attraktionen i dette tilfælde var dog isklatrin-
gen, og jeg fik hurtigt rekrutteret Kasper til en 
spontan dagstur. Planen var først at teste isen 
på Hovs Haller og derefter at teste skiløjperne 
på Vallåsen, der ligger ikke langt derfra på den 
nordvestlige del af Hallandsåsen. 

Betingelserne var gode, for temperaturen 
havde været nede på ni frostgrader om natten, 
så bilen fandt hurtigt væk fra København og 
til parkeringspladsen ved Hovs Haller. Der var 
ingen fodspor i sneen på vej ned mod stran-
den, så vi var de første siden sidste snefald. Vi 
fulgte klipperne langs kysten, og vores øjne 
fangede flere potentielle klippelinier, som 
bliver sjove at klatre til sommer. Isen duk-
kede snart op, og et cirka 20 meter højt isfald 
flankeret af forskellige lidt mindre strømme 
åbenbarede sig.

Isen var god, fed og tog fint imod både skruer 
og isøkser! Klatringen byder på både let  
slabklatring og en vild hængende pillar.  
Vi havde et par herlige timer, hvor vi testede 
de forskellige linier og efterfølgende måtte 
konstatere at fin isklatring kun halvanden 
times kørsel fra København ikke er utopi.

31

EG HAVDE SOM SÅ MANGE 
gange før været i Rjukan for at 
klatre is, og det havde været en 
god oplevelse. Vel hjemme i Dan-
mark meldte trangen til endnu 
engang at klatre is sig alt for hur-
tigt. Arbejde og familie gjorde, at 

der denne gang ikke kunne blive tale om andet 
end en dagstur. Tolv timers kørsel til Rjukan 
virkede dog lidt vel rigeligt for en dagstur og 
de sydlige destinationer i Alperne var også 
uden for rækkevidde. Så var der jo gode gamle 
Kullen, hvor jeg før har klatret is på nordsiden 
i gode frostvintre. Temperaturen og min erfa-
ring taget i betragtning ville der dog nok ikke 
være ret meget ved isklatringen her.

Jeg havde hørt et rygte om høje klipper med 
fantastiske isformationer et sted uden for 
Båstad kaldet Hovs Hallar. Lidt research på 
nettet fortalte om et sted med et 20 meter højt 
frossent vandfald og en pragtfuld natur med 
klipper lidt som på Kullen. Hovs Haller er 
udløberen af Hallandsåsen mod vest, hvor 
åsen munder ud i vandet. Der er ingen fører til 
klipperuterne, men der er faktisk både boltede 
og traditionelle klipperuter på Hovs Haller. 
Haller er et ældre udtryk for klipper. Hovs 
Haller har siden 1971 været et naturreservat.

Text og foto: Anders Strange Nielsen

Isklatring i baghaven

Hovs Hallar



TILGANG 
Fra Helsingborg/Malmø kører man  
af motorvejen mod Göteborg og drejer af  
mod Båstad, lige når man er kommet over  
Hallandsåsen. Derfra kører man gennem Bå-
stad og fortsætter videre mod byen Hov. Efter 
Hov kan man følge skiltene til Hovs Haller, 
hvor der er en parkeringsplads. 

Fra parkeringspladsen går man ned af stien 
og trappen mod vandet i retning mod Båstad. 
Man går langs kysten, til man har passeret et 
meget prominent klippefremspring (Vasehall) 
Herfra er der fint udsyn til det store isfald. 
Hele tilgangen tager cirka 15 minutter fra 
parkeringspladsen.
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Kasper følger efter.

Det store isfald er ca. 20 meter.
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BMC Winter Climbing Meet

Text og billeder: Rasmus Wesenberg

BMC

eg så meget frem til turen og 
at opleve skotsk vinterklatring. 
Efter en længere periode med 
rimelig seriøs træning og forbe-
redelse, var jeg meget spændt på 
at prøve kræfter med ruter i de 
skotske bjerge. Min begrundelse 

for at deltage var overvejende min voksende 
interesse for teknisk alpin klatring.

Vi ankom søndag aften til Glenmore Lodge, 
og jeg blev hurtigt introduceret til min vært 
– Ian Small – som jeg skulle klatre med næste 
dag. Han fortalte at forholdende desværre var 
elendige, idet der i en længere periode 
havde været for varmt, med meget lidt is 
og slet ingen sne på ruterne til følge – selv i 
højden. Efter og under kurset fi k vi at vide, 
at værterne normalt ikke selv klatrer under 
de forhold som vi oplevede under samlingen. 
Det så dog ud til at temperaturen skulle falde 
lidt onsdag, hvilket sammen med lidt nedbør 
skulle forbedre forholdende en anelse. Ovenpå 
denne lidt triste melding, aftalte vi at lave 
hvad vi kunne i Northern Quarries, Caingorm 
Mountains, for at komme i gang med
klatringen.

For at udøve skotsk vinterklatring skal forhol-
dende være i orden. Etikken siger at ruten skal 
være hvid, hvilket betyder at der skal være 

sne, rim eller is på ruten. Der skal også helst 
være frost, således at man ikke fjerner frossen 
mos (Turf) og is fra ruten, hvilket besværlig-
gør ruten for senere bestigninger. Man må 
altså ikke klatre en ”sort” rute, selvom det ikke 
teknisk set ville være  et problem.

Graderingen af skotske vinterruter er todelt. 
Første angivelse i romertal er den overordnede 
sværhedsgrad. Den sidste angivelse i arabiske 
tal beskriver den tekniske sværhedsgrad. Den 
overordnede sværhedsgrad beskriver rutens 
seriøsitet, som blandt andet beskriver hvor 
velsikret ruten er. For kort at oversætte dette 
til noget de fl este kan forholde sig til, vil jeg 
sige at en velsikret WI4 isrute i Rjukan svarer 
meget godt til en V,5 isrute i Skotland, samt at 
en M5 mixrute i Rjukan svarer meget godt til 
en VI,6 mixrute i Skotland. Det vil dog føles 
markant mere seriøst at klatre ruter i Skotland 
fordi der ofte ligger en del sne på ruterne, isen 
er tyndere, og så er der hele arbejdet med at 
sætte sikrings udstyr i klippen under føring. I 
mine øjne den perfekt forberedelse til tekniske 
alpine ruter. 

Mandag klatrede vi The Runnel (II) i Coire 
An T-Sneachda, som er en 120 meter sne 
gully. Bagefter klatrede vi Kiwi Gully (IV,4) i 
Hells Lum Crag, som er en 150 meter isrute. 
Det småregnede og blæste en frisk vind hele 

»Allan Juhl Kristensen og undertegnede repræsenterede Klatreforbundet og Dansk 
Bjergklub på dette års BMC Winter Climbing Meet. Arrangementet afholdes hvert an-
det år og er organiseret og fi nansieret af  British Mountaineering Council (BMC). Ud-
gangspunktet er Caingorms National Park i Skotland, 150 km Nord for Edinburgh. 40 
klatrere fra 27 forskellige lande, klatrede og socialiserede med 40 lokale værter, hvor 
hovedformålet var at dele erfaringer indenfor alle former for vinterklatring fra hele 
verden. De skotske værter kunne desuden byde på skotsk vinterklatring, på Ben Nevis 

og andre omkringliggende bjerge.

Typisk rute exit og standplads på toppen af Ben Nevis

vintertræf



36 37

dagen, og sigtbarheden var få hundrede meter. 
Desværre var dette for meget for mit kamera, 
og jeg fik derfor kun fotograferet få billeder fra 
resten af ugen, med min telefon!

De næste tre dage klatrede vi på Ben Nevis, 
hvor der var bedst chance for gode rutefor-
hold. Det var kun få hold der tog ud alle tre 
dage, idet de fleste valgte at lægge en hviledag 
ind. Vi var opsatte på at udnytte tiden bedst 
muligt og lade forholdende bestemme hvad 
og hvornår vi skulle klatre.  Ben Nevis, der er 
det højeste bjerg på de britiske øer, rejser sig 
1344 meter over havets overflade. Det er kendt 
for sine stejle sider, og for sin eksponerede 
beliggenhed, der tiltrækker hårdt vintervejr. 
Det giver en unik type is og vinterklatring der 
sjældent kan findes andre steder i verden.  
Meget skiftende temperaturer og en høj ned-
børs rate, påfører klipperne et lag af sne/is/
rim, som kendetegner de gode forhold.  
Tilgangen til ruterne bestod af 800-900 høj-
demeter og to timers vandring. Benene var 
varmet godt op når man skulle i gang med 
klatringen. Især når 40-50 klatrere kæmpede 
om at komme først på de samme ruter!  

Tirsdag klatrede vi 2 klassiske isruter, nemlig 
Indicator Wall (V,4) og Smiths Route (V,5) på 
Gardyloo Buttress. Vi havde forsøgt os med 
første reblængde af superklassikeren Point 
Five Gully (V,5), men efter at Ian havde ført de 
første 30 meter af ruten, var han gennemblødt 
af de store mængder vand der løb ned over 
ruten, og han kunne se at store dele af ruten 
manglede is for at kunne klatres. Det blev dog 
også en våd fornøjelse at klatre de andre ruter, 
men i alt en fin oplevelse, med afslutning på 
toppen af  Ben Nevis.

Onsdag skulle jeg klatre med en vært som hed 
Stan. Jeg sagde til ham at jeg helst ville klatre 
hårde mixruter, da jeg havde fået min dosis af 
isklatring, og gerne ville prøve kræfter med 
noget nyt. Vi snakkede lidt om klatreniveau og 

erfaring, og blev enige om at jeg skulle starte 
med en rute der hedder Gargoyle Wall (VI,6), 
på Number Three Gully Buttress. Forholdende 
var ikke til mixklatring da vi gik i seng tirsdag 
aften, men udsigten lovede at temperaturerne 
ville gå lidt ned, samt at der skulle komme 
lidt nedbør, så vi håbede på at morgendagens 
gåtur ikke skulle være forgæves.

Dagen startede med tåge, let regn og en 
temperatur i dalen på omkring 7 grader. Ben 
Nevis var indhyllet i mørke skyer, og som vi 
nærmede os bunden af ruten, blev jeg mere og 
mere spændt på hvordan det skulle gå. Reg-
nen slog over i sne, og blæsten tog til. Sigtbar-
heden faldt til omkring 50 meter, og stemnin-
gen blev mere barsk. Vi nærmede os ruten, og 
fandt et sted på den stejle sneskråning hvor 
kunne få grejerne på. Pludselig foreslog Stan 
at vi skulle klatre en lettere rute, da han alle-
rede havde klatret Gargoyle Wall før. Hvorfor 
siger han det, tænkte jeg? Han insisterede, og 
vi brugte forgæves en halv time på at finde 
starten på den anden rute, hvorefter vi blev 
enige om at lave en variant af Gargoyle Wall, 
med en sværere start og afslutning end origi-
nalruten. Jeg skulle føre crux reblængden.

Snevejret og blæsten tog til, og spindriften 
prøvede desperat at fylde sne ind i alle huller. 
Jeg kunne mærke at jeg begyndte at blive kold, 
især på hænder og fødder. Jeg selv og omgivel-
serne fik efterhånden den hvide belægning der 
kendetegner gode forhold, og vi var endelig 
klar til at klatre en skotsk vinter-rute under de 
helt rigtige forhold.

Jeg fik lavet en standplads nedenfor ruten, 
og Stan førte den direkte start på ruten op 
igennem en 10 meter næsten lodret diedre. 
Klatringen havde delikate fodplaceringer 
men gode hooks til økserne. Stan lavede stand-
plads, og jeg skulle føre næste korte reblængde 
op igennem et stejlt rids med en chokstone i 
toppen. Stan konstaterede at ruten var tynd, 

altså med mindre is end normalt, hvilket be-
sværliggjorde klatringen endnu mere.  
Efter jeg havde fået renset diverse rids for sne, 
is og mos, fik jeg ret hurtigt sat en god kile, 
som jeg bankede ind med bladet på isøksen. 
Jeg arbejdede mig 3-4 meter højere op, og 
begyndte at lede efter nye sikringsmuligheder. 
Der var perfekte rids til friends, men al klippe 
var belagt med verglass, og jeg kunne ikke få 
dem til at bide. Endelig så jeg en mulighed for 
at smide en hex dybt ind i ridset, og jeg kunne 
lettet fortsætte mod toppen af ridset. Indimel-
lem måtte jeg holde pause,når spindriften 
væltede sne ned over ruten, men i det mindste 
havde jeg fået varmen igen. Jeg brugte igen 
mange minutter på at gennemsøge klippen for 
sikrings muligheder. Vi klatrede med et stort 
rack bestående af to hele sæt kiler, et fuldt sæt 
hexentrics, fire friends, pitoner, en ice hook, 
og en del slyngert. Men jeg kunne simpelthen 
ikke finde nogen placeringer, og trak mig i ste-
det op over kanten, hvor jeg hurtigt fik sat en 
kile, inden jeg fortsatte op ad en snerampe til 
næste standplads. Nu var jeg i gang, og fysisk 
var der ingen  problemer endnu.

Stan fulgte efter, og lykønskede mig med min 
første føring på en skotsk mixrute.Stan traver-
serede herefter ud til højre hvor han fulgte en 
forblæst ryg op forbi klippe-Gargoylen, for at 

lave standplads under Gargoyle Cracks, som 
var rutens crux.Jeg fulgte efter, og gjorde mig 
spændt klar til de næste 15 meters stejl klat-
ring, hvor jeg skulle følge en serie af brudte 
rids over en ellers blank væg. Vindstyrken og 
spindriften var med sin konstant skiftende 
styrke og retning en forstyrrende faktor. Jeg 
måtte ignorere det, og fokusere på klatringen 
istedet.

Et par gode fodtrin men knap så gode hooks, 
bragte mig i en lidt usikker position til første 
sikrings-placering. Igen skulle en fastbanket 
hex redde min dag, og jeg genfandt virkelig 
glæden for disse ellers bandlyste tingester. Et 
håndskifte fik den ene økse til at bevæge sig 
lidt i ridset, hvilket gav et lille sug i maven, 
men jeg fik hurtigt ro på og kunne fortsætte 
videre. Jeg er nær toppen af væggen, og fem 
eller seks meter over min sidst placerede hex. 
Jeg har nogle afsluttende lange og tunge be-
vægelser på gode hooks, men dårlige fodpla-
ceringer i vente, så jeg vil gerne have sat noget 
inden jeg skal toppe ud. Ridsene er for små til 
hexe, så denne gang bliver det en offset kile 
der skal stå for sikkerheden. Stan råber op til 
mig om den er god, og jeg svarer glad at det er 
en bombe. Lettet trækker jeg mig over kanten 
med gode økseplaceringer i frossen mos, og 
smider nogle slynger omkring en stor blok, 

Tilgangen til Ben Nevis, 
med de øverste par hundrede meter 

i skyerne.
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hvorefter Stan følger efter. Jeg er et stort smil da 
Stan trykker mig i hånden og siger godt gået.

Stan fortsætter til toppen gennem et offwidth-
rids med dårlige sikringsmuligheder og løse 
blokke nær toppen. Han må til slut grave sig 
igennem en hurtigt voksende corniche. Det er 
en klam fornemmelse at klatre lodret sne, langt 
over sidste sikring, men jeg fi nder senere ud af 
at det er typisk for ruter på Ben Nevis. 

Som vi går fra toppen ned mod bilerne, føler 
jeg stor tilfredshed med dagens oplevelse på 
en klassisk skotsk mixrute på Ben Nevis. Jeg er 
på ingen måde skræmt væk, men føler i stedet 
straks et behov for at klatre hårdere ruter, for 
igen at se hvor langt man kan nå. Men vi har 
jo tre klatredage endnu, så mon ikke det skal 
lykkedes.

Vejret er imod os. Resten af ugen lover varmt 
vejr, med plusgrader selv på de højeste toppe. 
Der er en åbning torsdag, men det ser ikke 
godt ud. Jeg får overtalt Stan til at give Darth 
Vader (VII, 7), som vi så dagen før lige overfor 
Gargoyle Wall, et forsøg. Den består af tre 
reblængder, hvoraf de to sidste reblængder 
følger et 60 m rids på en næsten lodret væg. 
Der er et lille overhæng lige efter standpladsen 
efter anden reblængde, som bliver til en kamin 
på de sidste 20-30 meter på sidste reblængde. 
En meget vedvarende rute stort set uden is, og 
en passende mulighed for at presse graderin-
gen lidt. Mine arme skriger efter at brænde 
noget energi af, de har slet ikke været på 
arbejde endnu!

Igen starter vi ud i regnvejr og varme tempe-
raturer i dalen, og vi bevæger os hurtigt op 
imod ruten for at komme først. Regn og blæst 
tager til, og vi er noget mere våde end normalt 
da vi nærmer os ruten gennem tågen. Regnen 
går gradvist over i sne, men det er mere slud 
end sne, og der er helt klart ikke frostgrader 
på ruten eller toppen af Ben Nevis. Efter en 
lille ufrivillig omvej, møder vi to andre hold 
der er ved at gøre klar til en lettere mixrute, 

Thompsons Route (IV,4), Number Three Gully 
Buttress, som ligger ca 100 meter fra starten af 
Darth Vader. De havde egentlig andre planer, 
men mener ikke at forholdende er til andet.  
Stan vender sig om mod mig og siger at han 
syntes vi skal droppe Darth Vader og klatre 
Thompsons Route i stedet, sammen med de 
andre. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige 
til det, og ser nok en anelse skuffet ud. Stan 
mener at de dårlige forhold på ruten, vores 
fugtige og gennemblødte tilstand samt rutens 
sværhedsgrad, peger imod at det ikke skal 
være idag. Jeg forsikrer ham at jeg er klar, og 
at jeg nok skal føre en af de hårde reblængder, 
men han har allerede besluttet sig. Jeg hanker 
op i mig selv, undertrykker min skuffelse, 
og forsikrer mig selv om at ruten også er der 
næste år. Der skal være lyst og motivation fra 
os begge, og Stan har skåret sin holdning ud i 
pap for mig.  Vi klatrer igen til toppen af Ben 
Nevis, denne gang via Thompsons Route sam-
men med adskillige andre hold fra samlingen, 
og får en fi n og hyggelig dag ud af det. 
Men som vi tredje dag i træk returnerer fra 
det forblæste bjerg, trækker den mørke side af 
kraften og Darth Vader min bevidsthed mod 
ruten. Jeg må vende tilbage en dag. Og det 
slår mig at det jo netop er det der driver os 
klatrere. Projekterne og ruterne man aldrig fi k 
ført ud i livet.

De sidste to dage på samlingen gik med 
drytooling og traditionel klippeklatring. Det 
var ikke hvad vi var kommet efter, men det 
var hvad der kunne lade sig gøre med disse 
forhold. Det blev et par gode sociale dage hvor 
barens omsætning steg markant, og hvor fl ere 
spændende foredrag med blandt andet Dave 
Mcloud, Zoe Hart og andre markante person-
ligheder mindede en om at det kun er ens eget 
hoved der sætter begrænsningerne for hvad 
man kan opnå med sin klatring. Alt i alt en 
meget spændende, udviklende og oplysende 
uge, der på det varmeste kan anbefales til nu-
værende eller kommende alpin-klatrere med 
vinterklatring i tankerne. 

Allan Juhl Kristensen Drytooler (D7), nær Dunkeld.



Hyttetur på Store
Skagastølstind

»Gående ind over gletsjeren, frosten sætter sig som fl ager i skægget,

tørklædet om ørene dækker ikke helt nok det er koldt, blæsende og 

om få minutter bliver det bare meget værre!
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Tilgangen fra Turtegør mod 
”Hytten på Bandet”

N LILLE HISTORIE om 
4 håbefulde klatrer på vej 
mod noget stort I en rus af 
eventyrlyst drager vi afsted 
mod et fjeld besteget første 
gang i 1876 af William Cecil 
Slingsby. Denne legendariske 
top, som står så majestætisk 

inde i dalen. Toppen kan lige skimtes gennem 
skyerne fra Turtagrø hotel. Vejret er ikke godt, 
norsk, koldt blæsende og bestemt ikke lige 
det vi havde håbet på.  Men endelig er vi her, 
endelig kan vi komme i gang med eventyret. 
Med tunge tasker og masser af udstyr sætter vi 
kursen mod første destination, hytten på Ban-
det. En lille hytte som ligger på skaret mellem 
Dyrhaugstindog Storen. Denne lille hytte har 
klamret sig fast til denne fjeldside siden 1894, 
og er i dag en ulåst nødhytte.

Godt på vej, vejret ser ud til at klare lidt op, 
vi kan begynde at skimte vores fjeld i bag-
grunden. Det ser stort og flot ud. Men hvor er 
der meget sne på den. Vi ved vi er uden for 
sæsonen, vi ved at alle siger "enten sommer 
bestigning eller ren vinter" og vi render rundt 
her og tror vi skal klatre den top i oktober.  Vi 
når ind til Norsk Tindeklubs hytte som ligger 
for foden af skagastølsbreen.

Humøret er højt, det har ikke regnet endnu, og 
turen ind ad den fine markerede sti har været 
en fornøjelse, med en masse fine vandløb og 
vidunderlig natur. Alle kan mærke at længslen 
efter bjergene har været stor, og endelig er vi 
omkring dem, knap så høje som de alper vi 
normalt har begivet os rundt i, men stadig er 
fjeldene flotte, stejle og med markante grater, 
som bare venter på en sommertur, hvor der 
kan gives fuld gas på utallige ruter. 

Text: Kasper ”Krumme” Sørensen 

Foto: Camilla Hylleberg
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meget sne til at klatre klippen og for lidt sne til 
at klatre sneen. Vi må se os slået, nogle af os på 
fl ere måder.

Vi bliver dog i hytten, for om ikke andet så at 
få den oplevelse, og bare det at bo i den gamle 
hytte er en stor oplevelse. Man sidder der 
og lader tankerne tage en tilbage til dengang 
hytten var ny, dengang pionerene dominerede 
de norske fjelde. Tankerne ryger til William 
Slingsby, Peter Zapfe og Danskeren Carl Hall 
som ligeledes dengang stod for mange af be-
stigningerne i det område. Der var en tidslom-
me i hytten som man ikke kunne se bort fra og 
som gjorde det hele så specielt. Historierne fl øj 
over det gamle bord i løbet af aftenen og nat-
ten, øllerne blev drukket og de små genstande 
kom på bordet. Slaget om dette fjeld var nu 
tabt og vi kunne ligge os i posen, mens vinden 
bare ruskede den gamle hytte. Dagen efter var 
der faldet 40 cm  nysne. Vejret var dog under 
bedring heroppe, men der var intet at gøre. 
For undertegnets vedkommende var turen 
slut, lægmusklen havde fået et så kraftigt slag 
at der kun var et at gøre, og det var at komme 
ned og få kigget på hullet i læggen.

Så stumperne bliver pakket og vi drager ned, 
med en følelse af at give op mens også med 
en følelse af at føle sig lidt privilegeret over at 
opleve et så specielt fjeld i den vejrsituation. Vi 
når intet på de fi re dage vi har i Norge, vejret 
er for ustabilt. En tur hvor intet lykkeds helt 
men intet gik helt galt. Vi fi k ikke hvad vi kom 
efter, men vi fi k så meget andet. Ikke mindst 
en rigtig hyggelig tur i godt selskab, hvor 
drømmene om mere bare blev endnu større.

Tak til kammeraterne på turen:
AHP,  Camilla, og Behr.

Kasper besejrede smerterne fra en
steigeisen i lægmusklen.

Drømmene om fremtidige ture i området tager 
en væk fra nuet, hvor vi står med alt for tunge 
rygsække, en efterhånden tiltagende vind og 
et begyndende snevejr undervejs. Vi må vi-
dere, øllerne skulle helst ikke fryse til is inden 
vi når op til hytten.

Alt er indtil videre gået ganske godt, og ende-
lig er vi ved at nærme os skagastølsbreen som 
fører op til hytten. Vejret er blevet barskt, det 
er bidende koldt og vinden har tiltaget til en 
styrke man end ikke ville sende en færge ud i. 
Men her er vi og vi kan enten vende om eller 
gå times tid op over bræen til vi forhåbelig 
fi nder en hytte.

Vi binder os ind til at gå ind over bræen, 
udstyret på og øksen i hånden, ohh yes det er 
sådan her det skal føles; møgkoldt og på vej 
ud i skyerne som gør at vi har svært ved helt 
at orrientere os. Undertegnede går forrest men 
kun meget kort tid, for efter kun fem minutter, 
knager det lydt under den venstre fod, foden 
ryger igennem efterfulgt af den højre som så 
desværre forsætter ind i lægmusklen. Jeg sid-
der fast, meget fast med en spidet lægmuskel 
og i et hul til maven, men får da kæmpet mig 
op og må kostatere at der i hvert fald er sket en 
skade, da der ud af hullet i goretex bukserne 
kommer lidt blod ud. Humøret er stadig højt, 
og jeg forstætter nu bagerst i rebet i stedet for 
forrest, for at slappe af. I smerte og med en så 
stærk vind at vi nogle gange næsten bliver ka-
stet hen over bræen, kommer vi efter en times 
tid op til hytten, som vi kan konstatere har fået 
sne, meget sne! Døren er begravet og vi må i 
gang med bruge økserne som skovle. En time 
senere er vi inde hytten. Øllerne bliver knap-
pet op og vi må nok erkende at der ikke er de 
store chancer for at komme helt på toppen af 
dette fjeld denne gang. Der er simpelt hen for 
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Kjugekull
Foto: Jacob Stærk

Rune Ritz og skoven
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Rune Ritz på Eskapism

Paw Sørensen på Sonic



Af Daniel Rettner, ISBN 978-3-909111-49

Det var med stor forventning jeg satte mig 
tilrette i lænestolen med denne bog, da den 
endelig var ankommet i klubbens bibliotek. I 
anmeldelser på nettet var den blevet hyldet, 
som den bedste Eiger bog til dato. Mit første 
indtryk er da også begejstring. Den er pak-
ket med flotte billeder og gode analyser, som 
gør, at selv jeg med mit begrænsede skoletysk 
bliver holdet fanget. 

Nogle af fotografierne har man naturligvis set 
før i eksempelvis Heinrich Harrers ’The White 
Spider’, men meget af materialet er ikke tidli-
gere publiceret og som et kuriosum, kan man 
nu på nogle fotos se Nazi flag, der tidligere har 
været retoucheret.

Mange vil sikkert nikke genkendende til den 
tragiske og spændende historie med de mange 
fejlslagne forsøg, der ledte op til den drama-
tiske førstebestigning af nordvæggen i 1938.  
Billederne i bogen er af meget høj kvalitet og 
specielt det grusomme billede af Toni Kurz, 
der hænger død i rebet, er indprentet på net-
hinden. 

Til forskel fra mange andre bøger af denne 
type er der ikke udelukkende fokus på præsta-
tionen, men også samtidens politiske situation 
og mediernes involvering tages under grundig 
behandling.

Jeg kan klart anbefale denne bog også selv om 
man skulle være begrænset i det tyske sprog. 
Den fortjener helt sikkert at bliver oversat, 
men kan uden problemer låne den blot for 
billederne.
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Boganmeldelse af Anders Strange Nielsen

 Eiger Triumphe 
 & Tragödien 

1932-1938

Foto: Izuen Gordelekua

HVOR LÆNGE HAR DU KLATRET, 
OG HVILKE DISCIPLINER?
Ni år, og næsten udelukkende bouldering. 
Jeg synes egentligt at sportsklatring er rigtigt 
fedt og udfordrende, men bouldering er 
bare sjovere og nemmere og er derfor blevet 
prioriteret højere for mit vedkommende. Det 
er min, måske fejlagtige, opfattelse at rute-
klatring kræver en større og mere disciplineret 
træningsindsats end bouldering, som er mere 
social, en slags leg, og teknisk og styrkemæs-
sigt mere udfordrende. 
 
DU HAR GÅET 7C+ I ÅR - HVAD TÆNKTE 
DU OM 7C DEN GANG DIT MAX VAR 6C?
7c var overhovedet ikke i mit univers, da jeg 
klatrede 6c. Mit fokus var dengang på at blive 
en god all-round 6b klatrer, som kunne komme 
op af de fleste 6b'ere uanset sted og stil. Det er 
klart, at jeg havde nemmere ved at komme op 
af et overhængende problem end et mystisk, 
teknisk og helt igennem sand-bag problem i 
Fontainebleau. Trods det så er Font stadig mit 
absolut favorit klatrested, da jeg føler, at det er 
der, hvor jeg har lært mest klatremæssigt.
 
HVOR VIGTIGT SER DU STYRKE I FOR-
HOLD TIL TEKNIK NÅR DET GÆLDER 
HÅRD BOULDERING?
Hvis man skal præstere nær sit max, så er der 
selvfølgelig mange faktorer som skal gå op i 
en højere enhed, og i den sammenhæng så vil 
jeg nok placere fysisk styrke efter teknik og 
mental styrke.
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HVAD ER DIT RÅD TIL NYE BOULDERE 
SOM OGSÅ GERNE VIL BLIVE STÆRKE 
OG KLATRE RIGTIG HÅRDT?
Simpelt! Hvis man gerne vil blive god til at 
klatre på klippe, så gælder det bare om at 
komme meget på klippe og helst på mange 
forskellige typer klippe, da man derved får 
en bedre all-round teknik. Der er masser af 
indendørs-klatrere, som er rigeligt stærke til at 
gå nogle hårde grader, men som måske mang-
ler lidt teknik til at overføre det til klippen.
 
ER KLATRING MED DINE ØJNE EN LEG 
ELLER EN SPORT? OG HVORFOR?
Så afgjort en leg. Jeg klatrer udelukkende, 
fordi jeg synes det er sjovt, udfordrende og 
socialt. Konkurrence-elementet er overhovedet 
ikke en del af drivværket. Det er dog klart, at 
jeg har et ønske om at forbedre min teknik og 
kunne klatre sværere problemer, da en stor del 
af det sjove og motiverende ligger i udfordrin-
gen med at kunne kontrollere og koordinere 
sin krop og derved kunne klatre nogle sjove 
problemer. 

Mini Interview
med Paw Lee Sørensen, 

35 årig civilingeniør 

fra København
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regnskab 2008general forsamling 2009
Den ordinære generalforsamling i Dansk Bjergklub torsdag den 5. februar 2009 kl. 20.00 
i lokalerne i Løvstræde 8A, København K.

20 medlemmer var mødt frem. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

Valg af dirigent:1.  Poul Erik Larsen blev valgt.

Bestyrelsen aflægger beretning:2.  Herunder aflægges beretninger fra udvalg og interesse- 
grupper, der er nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen: Beretningen blev godkendt.

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

Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer:4.  
Budget og uændret kontingent blev godkendt.

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.5.  
Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Valg til bestyrelsen:6.  
På valg var Peter Richter Nielsen, Lars Thorslund, Steen Nørkjær og Henrik Ljunggreen. 
Alle var villig til genopstille og blev valgt.

Valg af revisor:7.  
Genvalg af Kjeld Birch og Nordkyst revision.

Eventuelt:8.   
Placering blev diskuteret og alt i Kbh. Kommune har interesse såfremt der er bare en rimelig 
offentlig forbindelse. Selvfølgelig ønsker man et godt centralt sted men vi må også være rea-
listiske. Da flertallet bor i Københavns Kommune skal det være her pga. offentlige tilskud. 
Hytten, der skal tages kontakt til et svensk typehusfirma om en totalløsning 
Rolf E. Pedersen, Ole Brudsøog Søren Fonsbøll går videre med det og referer til Sten Nørkjær.  
Der søges medlemmer som vil lægge et stykke arbejde her.  
Ønske om PC i Løvstræde. Dette vil snarest blive indkøbt. 
Der skal nedsættes et politisk og kommunikationsudvalg (Norbert Wildermuth, Henrik Jes-
sen – og flere medlemmer som der skal annonceres efter). Skal øge den offentlige bevågen-
hed omkring klubben, klatring og halbehovet, specielt i dette år der er valgår til borger- 
repræsentationen. Ideer kunne være eks. Kulturnatten. Derudover skal der laves medlems- 
tilbud for at forbinde væg og udendørs aktiviteter.  
Penge til hyttebyggeri: Der skal ske noget konkret før stillingtagen til penge.

Øl i baren til de fremmødte.

Referent: Henrik Jessen.

Dansk Bjergklub Regnskab 2007         Budget 2008  Regnskab 31-12-2008 
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 FORENINGSOMSÆTNING      
 Kontingenter      
11100-120 Kontingenter  440.675,00  504.000,00  474.500,00
11200-210 Kontingent hytteordning + Kullen  22.865,00  24.000,00  22.956,00
11300 Salg af ulykkesforsikringer  122.655,00  140.000,00  115.990,00
11900 Medlemsgebyrer  28.604,00  25.000,00  26.879,00
11999 Kontingenter i alt  614.799,00  693.000,00  640.325,00
       
 Kurser      
12100-800 Kurser  0,00  0,00  0,00
12910-980 Instruktørkurser  0,00  0,00  0,00
12999 Kurser i alt  0,00  0,00  0,00
       
 Øvrige aktiviteter      
13300 Entre ved arrangementer  0,00  10.000,00  4.320,00
13350-360 Konkurrencer  0,00  0,00  0,00
13100-310 Øvrige aktiviteter  1.400,00  2.000,00  1.650,00
13400 Hyttepenge  1.843,00  1.000,00  6.789,00
13900 Driftstilskud  74.315,54  30.000,00  51.984,62
13910 Forbundstilskud  50.000,00  50.000,00  50.000,00
13999 Øvrige aktiviteter i alt  127.558,54  93.000,00  114.743,62
       
 Medlemsblad      
14100 Annoncer i medlemsblad  19.920,00  20.000,00  15.520,00
14200 Bladabonnenter  400,00  500,00  200,00
14900 Portotilskud  24.343,45  22.000,00  22.078,40
14999 Medlemsblad i alt  44.663,45  42.500,00  37.798,40
       
 Publikationer      
15100 Annoncer i publikationer  0,00  0,00  0,00
15120 Copy-Dan vederlag  0,00  0,00  0,00
15200 Salg af egne publikationer  19.353,04  15.000,00  5.437,20
15999 Publikationer i alt  19.353,04  15.000,00  5.437,20
       
19999 NETTOOMSÆTNING  806.374,03  843.500,00  798.304,22
       
 DIREKTE OMKOSTNINGER      
 Kontingentomkostninger       
21200 Hytteordning UIAA 46.877,38  48.000,00  43.587,57 
21800-810 Køb af ulykkesforsikringer 91.453,50  140.000,00  157.632,25 
21999 Kontingentomkostninger i alt 138.330,88  188.000,00  201.219,82 
       
 Kurser      
22110-820 Kursusudgifter  7.290,00 0,00   8.661,15
22840-890 Instruktøruddannelse 0,00  0,00  0,00 
22900 Tilskud til kurser 0,00  0,00  0,00 
22999 Kurser i alt  7.290,00 0,00   8.661,15
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 ØVRIGE AKTIVITETER      
23100 Udstyr til udlejning 0,00  1.000,00  0,00 
23300-320 Foredrag 2.200,00  19.000,00  19.895,50 
23350 Konkurrencer 0,00  0,00  0,00 
23400 Medlemsaktiviteter 4.553,58  5.000,00  2.757,40 
23410 Entre Kullen 7.988,00  10.000,00  10.500,00 
23510 Klubture 23.814,50  30.000,00  1.180,00 
23600 Tilskud til aktive 0,00  0,00  6.726,59 
23999 Øvrige aktiviteter i alt 38.556,08  65.000,00  41.059,49 
       
 Medlemsblad       
24100 Annonceprovision 5.028,00  5.000,00  0,00 
24200 Produktion medlemsblad 55.016,00  70.000,00  79.070,00 
24220 Porto medlemsblad 37.745,95  57.000,00  60.658,25 
24999 Medlemsblad i alt 97.789,95  132.000,00  139.728,25 
       
 Publikationer      
25200 Produktion/forarbejdning forlag 0,00  0,00  0,00 
25210 Kostpris solgte publikationer 9.520,77  8.000,00  897,01 
25999 Publikationer i alt 9.520,77  8.000,00  897,01 
       
 Lønninger      
28100-975 Lønninger m.v. 74.799,30  100.000,00  104.226,83 
28999 Lønninger i alt 74.799,30  100.000,00  104.226,83 
       
29950 Direkte omkostninger i alt 351.706,98  493.000,00  478.470,25 
29990 Dækningsbidrag  454.667,05  350.500,00  319.833,97
       
 Kapacitetsomkostninger      
 Administration      
31100 Kontorartikler 5.059,23  10.000,00  6.518,63 
31200 Porto 11.467,45  15.000,00  11.511,25 
31300 Telefon 26.286,01  25.000,00  25.625,73 
31350 Internet 11.942,46  14.000,00  8.856,00 
31500 Administrative gebyrer 939,50  2.000,00  884,50 
31600 EDB-serviceydelser 12.033,35  12.000,00  11.195,97 
31999 Administration i alt 67.728,00  78.000,00  64.592,08 
       
 Lokaler       
32100 Husleje 155.372,76  152.500,00  154.122,85 
32200-210 Elektricitet og varme 11.780,84  10.000,00  10.225,14 
32300 Forsikring indbo, hytte og ansvar 3.526,01  15.000,00  3.185,53 
32400 Vedligeholdelse 0,00  5.000,00  0,00 
32610-620 Skatter og renovation hytten 18.552,29  19.000,00  14.675,09 
32630 Materialer hytten 3.345,89  16.000,00  38.143,00 
32680 Henlæggelse hytten 80.000,00  40.000,00  40.000,00 
32720 Rengøring Løvstræde 6.665,74  8.000,00  6.567,00 
32730 Materialer Løvstræde 472,40  5.000,00  0,00 
32999 Lokaler i alt 279.715,93  270.500,00  266.918,61 
       
 Foreningsomkostninger      
33200 Bespisning og drikkevarer 5.069,90  6.000,00  5.905,80 
33300 Kontingenter til foreninger 44.346,17  45.000,00  47.678,78 
33400 Rejser, bestyrelse UIAA o.l. 17.187,24  15.000,00  13.753,00 
33500 Revision 9.304,50  10.000,00  8.198,75 

33520 Advokat 21.250,00  12.000,00  15.000,00 
33600 PR 0,00  0,00  0,00 
33800 Gaver 4.441,00  5.000,00  704,00 
33999 Foreningsomkostninger i alt 101.598,81  93.000,00  91.240,33 
       
 Udvalg      
34100 Instruktøruddannelsesudvalget 60,00  0,00  0,00 
34210 Instruktørkollegiet 0,00  0,00  0,00 
34400 Kontaktudvalget 0,00  0,00  0,00 
34999 Udvalg i alt 60,00  0,00  0,00 
       
 Mindre anskaffelser      
37100-110 EDB 0,00  12.000,00  20.499,52 
37200 Inventar 1.981,25  1.000,00  0,00 
37400-410 Bøger og tidsskrifter bibliotek 7.130,83  18.000,00  4.208,49 
37999 Mindre anskaffelser i alt 9.112,08  31.000,00  24.708,01 
       
39900 Diverse omkostninger 120,00  0,00  238,00 
       
39950 Kapacitetsomkostninger i alt 458.334,82  472.500,00  447.697,03 
39990 Resultat af aktiviteter  -3.667,77  -122.000,00  -127.863,06
       
 Afskrivninger      
41100 Afskrivninger 6.398,00  7.000,00  6.398,00 
41200 Lagerreguleringer  253,70 0,00  102,50 
41250-410 Justering af kreditorer/debitorer  0,05 0,00  0,00 
41999 Afskrivninger i alt 6.144,25   -7.000,00 6.500,50 
       
44990 Ordinært driftsresultat  -9.812,02  -129.000,00  -134.363,56
       
45100 Ekstraordinære indtægter  0,00  0,00  0,00
45200 Ekstraordinære udgifter 0,00  0,00  0,00 
45950 Ekstraordinært resultat  0,00  0,00  0,00
       
45990 Resultat før finansielle poster  -9.812,02  -129.000,00  -134.363,56
       
 Finansielle poster      
 Renteindtægter      
46200 Bank-/girorenter  43.747,46  30.000,00  64.782,84
46300 Obligationsrenter  50.000,00  50.000,00  50.000,00
46400 Kursgevinst obligationer  0,00  0,00  13.442,50
46990 Renteindtægter i alt  93.747,46  80.000,00  128.225,34
       
 Renteudgifter      
48100 Kreditorrenter 75,00    275,41 
48400 Kurstab obligationer 10.134,00    0,00 
48990 Renteudgifter i alt 10.209,00  0,00  275,41 
       
49950 Finansielle poster i alt  83.538,46  80.000,00  127.949,93
       
49990 ÅRETS RESULTAT  73.726,44  -49.000,00  -6.413,63
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  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
	 FoReningsomsætning      
 Kontingenter	 	 	 	 	 	
11100-120	 Kontingenter	 	 504.000,00	 	 474.500,00	 	 480.000,00
11200-210	 Kontingent	hytteordning	+	Kullen	 	 24.000,00	 	 22.956,00	 	 21.000,00
11300	 Salg	af	ulykkesforsikringer	 	 140.000,00	 	 115.990,00	 	 120.000,00
11900	 Medlemsgebyrer	 	 25.000,00	 	 26.879,00	 	 25.000,00
11999	 Kontingenter	i	alt	 	 693.000,00	 	 640.325,00	 	 646.000,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Kurser	 	 	 	 	 	
12100-800	 Kurser	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
12910-980	 Instruktørkurser	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
12999	 Kurser	i	alt	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Øvrige aktiviteter	 	 	 	 	 	
13300	 Entre	ved	arrangementer	 	 10.000,00	 	 4.320,00	 	 10.000,00
13350-360	 Konkurrencer	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
13100-310	 Øvrige	aktiviteter	 	 2.000,00	 	 1.650,00	 	 2.000,00
13400	 Hyttepenge	 	 1.000,00	 	 6.789,00	 	 2.000,00
13900	 Driftstilskud	 	 30.000,00	 	 51.984,62	 	 30.000,00
13910	 Forbundstilskud	 	 50.000,00	 	 50.000,00	 	 50.000,00
13999	 Øvrige	aktiviteter	i	alt	 	 93.000,00	 	 114.743,62	 	 94.000,00
	 	 	 	 	 	 	
	 medlemsblad	 	 	 	 	 	
14100	 Annoncer	i	medlemsblad	 	 20.000,00	 	 15.520,00	 	 20.000,00
14200	 Bladabonnenter	 	 500,00	 	 200,00	 	 500,00
14900	 Portotilskud	 	 22.000,00	 	 22.078,40	 	 22.000,00
14999	 Medlemsblad	i	alt	 	 42.500,00	 	 37.798,40	 	 42.500,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Publikationer	 	 	 	 	 	
15100	 Annoncer	i	publikationer	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
15120	 Copy-Dan	vederlag	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
15200	 Salg	af	egne	publikationer	 	 15.000,00	 	 5.437,20	 	 10.000,00
15999	 Publikationer	i	alt	 	 15.000,00	 	 5.437,20	 	 10.000,00
	 	 	 	 	 	 	
19999 nettoomsætning  843.500,00  798.304,22  792.500,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Direkte omkostninger	 	 	 	 	 	
	 Kontingentomkostninger 	 	 	 	 	 	
21200	 Hytteordning	UIAA	 48.000,00	 	 43.587,57	 	 45.000,00	
21800-810	 Køb	af	ulykkesforsikringer	 140.000,00	 	 157.632,25	 	 120.000,00	
21999	 Kontingentomkostninger	i	alt	 188.000,00	 	 201.219,82	 	 165.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Kurser	 	 	 	 	 	
22110-820	 Kursusudgifter	 0,00	 	 	 8.661,15	 	 0,00
22840-890	 Instruktøruddannelse	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
22900	 Tilskud	til	kurser	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
22999	 Kurser	i	alt	 0,00	 	 	 8.661,15	 	 0,00
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 AKTIVER      
 Likvide midler      
51110 Kasse 0,00    0,00 
51210 Nordea, indskudskonto 1.040.249,78    1.402.412,27 
51220 Nordea, checkkonto 72.407,81    51.690,29 
51260 Danske Bank, kursuskonto 1.498,00    1.498,00 
51310 Giro 30.472,95    56.418,40 
51320 Girokonto, kurser 0,00    0,00 
51510 Fondsbeholdning 1.235.005,00    898.447,50 
51999 Likvide midler i alt 2.379.633,54    2.410.466,46

 Driftsafledt investering      
52110-500 Debitorer 20.139,18    17.763,18 
52600 Deposita 37.926,47    40.008,48 
52700 Varelager 24.333,03    23.436,02 
52900 Diverse tilgodehavender     743,77 
52910 Forudbetalte omkostninger 1.900,34    3.704,11 
52999 Driftsafledt investering i alt 84.299,02    85.655,56 
       
	 Anlæg	 	 	 	 	 	
53110	 Hytten	 647.144,00	 	 	 	 557.928,00	
53310	 Inventar	 28.588,00	 	 	 	 28.588,00	
53910	 Akkumulerede	afskrivninger	 	 13.098,00	 	 	 	 19.496,00
53999	 Anlæg	i	alt	 662.634,00	 	 	 	 567.020,00	
	 	 	 	 	 	 	
59990 AKtiVeR i ALt 3.126.566,56    3.063.142,02	
	 	 	 	 	 	 	
	 PAssiVeR	 	 	 	 	 	
	 Driftsafledt finansiering	 	 	 	 	 	
72110-130	 Myndighedskreditorer	 	 4.824,00	 	 	 	 1.159,00
72140	 Medlemskreditorer	 	 909.209,89	 	 	 	 867.071,40
72190	 Uindløste	checks	 	 0,00	 	 	 	 0,00
72210-55	 Skyldige	skatter	m.v.	 	 7.575,75	 	 	 	 19.503,05
72410	 Hensat	uddannelsesbonus	 	 63.661,92	 	 	 	 51.449,57
72610	 Hensættelser	i	øvrigt	 	 12.400,00	 	 	 	 43.682,00
72910	 Skyldige	omkostninger	 	 30.152,21	 	 	 	 37.163,54
72999	 Driftsafledt	finansiering	i	alt	 	 1.027.823,77	 	 	 	 1.020.028,56
	 	 	 	 	 	 	
	 moms	 	 	 	 	 	
74110	 Udgående	moms	 	 9.819,39	 	 	 	 5.239,69
74210	 Indgående	moms	 3.984,42	 	 	 	 3.880,42	
74910	 Momsafregning	 5.835,00	 	 	 	 1.359,00	
74999	 Skyldig	moms	 	 -0,03	 	 	 -0,27	
	 	 	 	 	 	 	
	 egenkapital	 	 	 	 	 	
78010	 Hyttefond	 	 647.144,00	 	 	 	 557.928,00
78040	 Hytteopsparing	 	 400.000,00	 	 	 	 440.000,00
78110	 Fri	egenkapital	 	 977.872,38	 	 	 	 1.051.598,82
78120	 Overført	resultat	 	 73.726,44	 	 	 6.413,63	
78999	 Egenkapital	i	alt	 	 2.098.742,82	 	 	 	 2.043.113,19
	 	 	 	 	 	 	
79990 PAssiVeR i ALt  3.126.566,56    3.063.142,02
       
79999 BALAnCe 0,00    0,00 
	 	 	 	 	 	 	
      



	 Øvrige aktiviteter	 	 	 	 	 	
23100	 Udstyr	til	udlejning	 1.000,00	 	 0,00	 	 1.000,00	
23300-320	 Foredrag	 19.000,00	 	 19.895,50	 	 21.000,00	
23350	 Konkurrencer	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
23400	 Medlemsaktiviteter	 5.000,00	 	 2.757,40	 	 5.000,00	
23410	 Entre	Kullen	 10.000,00	 	 10.500,00	 	 10.000,00	
23510	 Klubture	 30.000,00	 	 1.180,00	 	 20.000,00	
23600	 Tilskud	til	aktive	 0,00	 	 6.726,59	 	 0,00	
23999	 Øvrige	aktiviteter	i	alt	 65.000,00	 	 41.059,49	 	 57.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 medlemsblad 	 	 	 	 	 	
24100	 Annonceprovision	 5.000,00	 	 0,00	 	 5.000,00	
24200	 Produktion	medlemsblad	 70.000,00	 	 79.070,00	 	 80.000,00	
24220	 Porto	medlemsblad	 57.000,00	 	 60.658,25	 	 60.000,00	
24999	 Medlemsblad	i	alt	 132.000,00	 	 139.728,25	 	 145.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Publikationer	 	 	 	 	 	
25200	 Produktion/forarbejdning	forlag	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
25210	 Kostpris	solgte	publikationer	 8.000,00	 	 897,01	 	 5.000,00	
25999	 Publikationer	i	alt	 8.000,00	 	 897,01	 	 5.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Lønninger	 	 	 	 	 	
28100-960	 Lønninger	m.v.	 100.000,00	 	 104.226,83	 	 105.000,00	
28999	 Lønninger	i	alt	 100.000,00	 	 104.226,83	 	 105.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
29950	 Direkte	omkostninger	i	alt	 493.000,00	 	 478.470,25	 	 477.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
29990	 Dækningsbidrag	 	 350.500,00	 	 319.833,97	 	 315.500,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Kapacitetsomkostninger	 	 	 	 	 	
	 Administration	 	 	 	 	 	
31100	 Kontorartikler	 10.000,00	 	 6.518,63	 	 8.000,00	
31200	 Porto	 15.000,00	 	 11.511,25	 	 13.000,00	
31300	 Telefon	 25.000,00	 	 25.625,73	 	 25.000,00	
31350	 Internet	 14.000,00	 	 8.856,00	 	 14.000,00	
31500	 Administrative	gebyrer	 2.000,00	 	 884,50	 	 2.000,00	
31600	 EDB-serviceydelser	 12.000,00	 	 11.195,97	 	 12.000,00	
31999	 Administration	i	alt	 78.000,00	 	 64.592,08	 	 74.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Lokaler 	 	 	 	 	 	
32100	 Husleje	 152.500,00	 	 154.122,85	 	 157.500,00	
32200-210	 Elektricitet	og	varme	 10.000,00	 	 10.225,14	 	 10.000,00	
32300	 Forsikring	indbo,	hytte	og	ansvar	 15.000,00	 	 3.185,53	 	 15.000,00	
32400	 Vedligeholdelse	 5.000,00	 	 0,00	 	 5.000,00	
32610-620	 Skatter	og	renovation	hytten	 19.000,00	 	 14.675,09	 	 16.000,00	
32630	 Materialer	hytten	 16.000,00	 	 38.143,00	 	 16.000,00	
32680	 Henlæggelse	hytten	 40.000,00	 	 40.000,00	 	 40.000,00	
32720	 Rengøring	Løvstræde	 8.000,00	 	 6.567,00	 	 8.000,00	
32730	 Materialer	Løvstræde	 5.000,00	 	 0,00	 	 5.000,00	
32999	 Lokaler	i	alt	 270.500,00	 	 266.918,61	 	 272.500,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Foreningsomkostninger	 	 	 	 	 	
33200	 Bespisning	og	drikkevarer	 6.000,00	 	 5.905,80	 	 6.000,00	
33300	 Kontingenter	til	foreninger	 45.000,00	 	 47.678,78	 	 48.000,00	
33400	 Rejser,	bestyrelse	UIAA	o.l.	 15.000,00	 	 13.753,00	 	 12.000,00	
33500	 Revision	 10.000,00	 	 8.198,75	 	 10.000,00	

33520	 Advokat	 12.000,00	 	 15.000,00	 	 12.000,00	
33600	 PR	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
33800	 Gaver	 5.000,00	 	 704,00	 	 5.000,00	
33999	 Foreningsomkostninger	i	alt	 93.000,00	 	 91.240,33	 	 93.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 Udvalg	 	 	 	 	 	
34100	 Instruktøruddannelsesudvalget	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
34210	 Instruktørkollegiet	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
34400	 Kontaktudvalget	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
34999	 Udvalg	i	alt	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
	 	 	 	 	 	 	
	 mindre anskaffelser	 	 	 	 	 	
37100-110	 EDB	 12.000,00	 	 20.499,52	 	 12.000,00	
37200	 Inventar	 1.000,00	 	 0,00	 	 1.000,00	
37400-410	 Bøger	og	tidsskrifter	bibliotek	 18.000,00	 	 4.208,49	 	 13.000,00	
37999	 Mindre	anskaffelser	i	alt	 31.000,00	 	 24.708,01	 	 26.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
39900	 Diverse	omkostninger	 0,00	 	 238,00	 	 0,00	
	 	 	 	 	 	 	
39950	 Kapacitetsomkostninger	i	alt	 472.500,00	 	 447.697,03	 	 465.500,00	
	 	 	 	 	 	 	
39990	 Resultat	af	aktiviteter	 	 -122.000,00	 	 -127.863,06	 	 -150.000,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Afskrivninger	 	 	 	 	 	
41100	 Afskrivninger	 7.000,00	 	 6.398,00	 	 7.000,00	
41200	 Lagerreguleringer	 	 	 102,50	 	 	 0,00
41250-410	 Justering	af	kreditorer/debitorer	 	 	 0,00	 	 	 0,00
41999	 Afskrivninger	i	alt	 7.000,00	 	 6.500,50	 	 7.000,00	
	 	 	 	 	 	 	
44990	 Ordinært	driftsresultat	 	 -129.000,00	 	 -134.363,56	 	 -157.000,00
	 	 	 	 	 	 	
45100	 Ekstraordinære	indtægter	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
45200	 Ekstraordinære	udgifter	 0,00	 	 0,00	 	 0,00	
45950	 Ekstraordinært	resultat	 	 0,00	 	 0,00	 	 0,00
	 	 	 	 	 	 	
45990	 Resultat	før	finansielle	poster	 	 -129.000,00	 	 -134.363,56	 	 -157.000,00
	 	 	 	 	 	 	
	 					Finansielle poster	 	 	 	 	 	
	 Renteindtægter	 	 	 	 	 	
46200	 Bank-/girorenter	 	 30.000,00	 	 64.782,84	 	 40.000,00
46300	 Obligationsrenter	 	 50.000,00	 	 50.000,00	 	 50.000,00
46400	 Kursgevinst	obligationer	 	 0,00	 	 13.442,50	 	 0,00
46990	 Renteindtægter	i	alt	 	 80.000,00	 	 128.225,34	 	 90.000,00
	 	 	 	 	 	 	
	 Renteudgifter	 	 	 	 	 	
48100	 Kreditorrenter	 	 	 275,41	 	 0,00	
48400	 Kurstab	obligationer	 	 	 0,00	 	 0,00	
48990	 Renteudgifter	i	alt	 0,00	 	 275,41	 	 0,00	
	 	 	 	 	 	 	
49950 Finansielle poster i alt  80.000,00  127.949,93  90.000,00
       
49990 ÅRets ResULtAt  -49.000,00  -6.413,63  -67.000,00
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Å
Jeg vil indlede beretningen med at glæde mig over nogle at de ture og præstationer som  
medlemmer har lavet det seneste år hvad enten det er i på væg, i Europa eller i Patagonien, 
Cassin-ryggen på Denali eller G2 ekspeditionen. Specielt glædeligt var sommerens træf, der var 
en stor succes. Der er røre i dansk klatring.

MEDLEMSTAL 
Medlemstallets udvikling fremgår af den viste første figur. 

Medlemstal 2003 2004 2005 2006 2007  2008
A-medlemmer 1185 1248 1223 1083 1048 995
B-medlemmer 112 103 109 88 76 76
J-medlemmer 37 54 117 75 89 91
Æresmedlemmer  3 4 4 4 4
Medlemmer i alt 337 1408 1453 1250 1217 1166

Afgang i løbet af året 269 280 285 457 269 260
Tilgang i løbet af året 347 351 330 254 236 209

Heraf klatrevægs medlemmer
KK 600 602 612 655 669 667
Tilmeldt hytte rabat ordning 50 154 150 154 154 131
Bladabonnenter 4 2 2 2 2 1

Det bemærkes at der har været en samlet nedgang på ca. 50 medlemmer, udelukkende  
A-medlemmer, hvorimod der har været en lille fremgang af J-medlemmer. Det er primært 
tilgangen som svigter, mens afgangen stort set er uændret. I dag rekrutterer man medlemmer 
via vægtilbud og da vi stort set hele tiden har medlemsstop i KK har vi ikke nogen ordentlig 
”fødekæde” og dette understreger igen behovet foren stor hal. Antallet af ”gamle ÅK’er” er nu 
stort set konstant og derfor spiller det ikke længere nogen rolle for det totale medlemstal.

ÅRETS PROGRAM 

10.01.08  Løvstræde. Skitur på Svalbard. Peter Olsen, Frederiks Rostrup, 
  Ingrid Sørensen og Niels Frederiksen.
17.01.08  Løvstræde Film "Higher Ground”
07.02.08  Ordinær generalforsamlingen 2008.
Påsken  Det årlige træf i Buis. Præget af at påsken lå meget tidligt i 2008. 
April/Maj  Klubtur til Peak Distrikt i England – desværre kun to deltagere.
  To deltog ligeledes på BMS sommermeet i Wales.
Kr. Himmelfart.   Klubtur til Bohuslän ved Lars Thorslund.
08.05.08   Løvstræde Isklatring i Nordamerika, Line Antoft, Martin Plough, 
  David Brauner og Hans Bräuner-Osborne.
22.05.08  Løvstræde. Compressor-ruten på Cerro Torre. Kristoffer Szilas og  
  Kasper Berkowicz.
7-8.06.08   Arbejdsweekend hytten ved Kullen
13-19.07.08  Succesfuldt sommertræf i Ailefroide/Frankrig med ca. 60 deltagere  
  og workshop i fler-reblængders klatring.
04.09.08   Løvstræde Cerro San Lorenzo – Patagoniens glemte bjerg.
  Hans Bräuner-Osborne.
11.09.08  Løvstræde. Klatring på Island
Oktober  Thomas Østby repræsenterede klubben ved AAC træffet 
  i Indian Creek.
23.10.08   Løvstræde. Sabalan 4811m og kvindlige klatrere i Iran. Mohammad  
  Babakhani viser billeder fra sin bestigning af Sabalan (4811 m.) i den  
  nordvestlige del af Iran, og derefter et par billeder, og fortælle om  
  hvordan kvindernes klatring/bestigning foregår i Iran.
13.11.08  Løvstræde. Film: The endless knot
17.11.08  Riget. Foredrag Carlos Buhler. Super-alpinisten Carlos Buhler 
  holder foredrag i auditorium 2 på Rigshospitalet.
27.11.08  Løvstræde. Kazbek, Georgien. Mette Høgh-Petersen,  
  Thomas Boesgaard og Anders Hedeager Pedersen viser billeder fra  
  deres UIAA global youth summit tur til Georgien, med bestigning
  af Kazbek.
13-14.12.08  Succesfuld juletur til Kullen
18.12.08  Løvstræde. Jule afslutning med gløgg og æbleskiver.
  Årets sidste aften i Løvstræde.
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KK’S PROGRAM BLEV FREMLAGT PÅ DERES GENERALFORSAMLING
Det store uddannelsesprogram foregår i Forbunds regi og mange medlemmer udnytter det og 
DB er involveret i det på de fleste.
Aktiviteterne under KK er fremlagt på deres generalforsamling.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen har været meget fokuseret på arbejdet med hal byggeri i København. Der er et 
meget konstruktivt samarbejde med KK’s bestyrelse om dette og andre emner.

DRIFT OG PERSONALE
Hele året har Jan Elleby været delvist ansat som administrativ medarbejder og det letter det 
frivillige arbejde. Denne kontrakt fortsætter indtil videre. Ligeledes har vi også i år benyttet os 
af advokat Thomas Ulrik, fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren til hal sonderingerne.

DANSK KLATREFORBUND
Der er ikke store nyheder her og der er et fornuftigt samarbejde omkring mange praktiske 
gøremål og indtil flere DB medlemmer sidder i bestyrelse og udvalg i forbundsregi.

UIAA/ IFSC OG HYTTEORDNINGEN
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som nu kasser i UIAA og er blevet genvalgt for en ny 
periode. Jan Elleby er vores repræsentant ved de officielle UIAA møder. Rapporter herfra findes 
på klubbens hjemmeside.
Peter Harremoës er trådt ud af UIAA’s sikkerhedskommission, mens jeg har fået følgeskab af 
Christian Wied i den medicinske kommission.
Vi planlægger at melde DB ud af IFSC da dette arbejde foregår i forbundsregi.
Skibjergbestigning har løsrevet sig fra UIAA og det er bestyrelsens holdning at vi også melder 
os ud der da selve konkurrence deles som er det nye forbunds fokusområde ikke er vores 
primære interesse.
Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen som fungerer efter de retningslinier der tidligere 
er vedtaget på en generalforsamling.

LOKALERNE
Der er intet nyt omkring lokalerne i Løvstræde og ingen nye klager fra overboer. De bruges godt 
ved annoncerede klubaftner med indhold og ved møder men er en stor post på regnskabet

KLATREHAL I KØBENHAVN
Der er lagt mange kræfter i dette arbejde det forgagne år og et kan umiddelbart virke som om 
der ikke sker ret meget på dette område. Det er både rigtigt og forkert, da der ikke er kommet 
det store gennembrud, men der arbejdes intenst på flere fronter.
Københavns Kommune er meget tung og danse med både som en politisk og administrativ 
enhed og igennem hele sidste vinter og forår havde vi en stribe møder med kultur og fritidsfor-
valtningen som mundede ud i et internt arbejdsdokument fra kultur- og fritidsforvaltningen 
der cirkulerer i kommunalt regi og til politikerne. Peter Richter, Peter Walbum og undertegnede 
har været rundt i København og se på muligheder og lavet et notat til forvaltningen om dette og 
ligeledes har vi været i kontakt med Københavns Stift omkring kirke nedlukninger og brug at et 
kirkerum.
Før sommerferien var jeg til møde med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og vi har 
været i kontakt med hele kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune samt over-
borgmester Ritt Bjerregaard og borgmester Klaus Bondam. Det udløser masser af pæne ord 
men desværre intet konkret dog er vores projekt med i det idræts politiske oplæg fra Venstre i 
København. Vi kan håbe på at valgåret kan udløse noget men det kræver at vi kommer meget 
mere offensivt i medierne og det vil igen sige at vi skal have en medlemsindsats, hvad jeg også 
har efterlyst flere gange.
I efteråret er vi begyndt at sondere mere private muligheder og der burde være muligheder men 
der er endnu ikke noget konkret. 

KULLEN
Hytteudvalget er efter bestyrelsens opfattelse underdrejet og der sker ikke noget. Der er behov 
for en revitalisering af udvalget og at nogle træder ind som projektledere og vil styre processen 
og lægge energi heri.
Den nye korts ordning på Kullen fungerer og vi tilbyder fortsat årskort til uddeling og salg 
blandt medlemmerne. Vi er fortsat medlem af Torpar-foreningen. Dette giver især billige færge-
billetter, men også fordele som hus-ejer i Sverige.

BLADET, INTERNET OG BOGFORLAG
Der har desværre igen været uregelmæssigheder i udgivelsestidspunkterne men det skyldes 
primært trykkeriet. Der er en stærk redaktion som vi gerne vil takke og jeg ser med fortrøstning 
på fremtiden for et yderst interessant blad.
Der er en ny version af vores hjemmeside på trapperne. Debatforummet er fortsat det vigtigste 
virtuelle mødested for danske klatrere, med ca. 30.000 besøg om måneden.
Der er ikke trykt nye bøger og intet nyt herfra. 

Henrik Jessen Hansen,
april 2009
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