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Ansvarlig redaktør for Crux er Tom Atle Bordevik (Pusher) Verksveien 13 3031 Drammen

CRUX
medlemsavis for Drammen

Klatreklubb
nr 4-98

Shingel & kjøleskap
Etter utgivelsen av forrige Crux fikk jeg tak
i dette dokumentet, som mer utfyllende
beskriver aktiviteten utført av Anders og
Håvard på Bera i sommer. I tillegg er det
verdt å nevne at Geir Ellingsen og Lars
Rønnevig har vært en tur i Sveits. De rakk
blandt annet en tur innom Matterhorn.

Aktiv sesong på Bera.
Håvard og Anders har hatt en særdeles aktiv
sesong på Bera. Ca. 80% av rutene er gått (57
av totalt 73 - medregnet noen ruter som ikke
er med i føreren og ikke medregnet prosjek-
ter). Rutene er selvfølgelig gått på led, bortsett
fra de rutene som er beskrevet som topptau-
ruter. Bl.a. er en rekke “gamle klassikere” blitt
gjenoppdaget, så som: Rute nr. 1 (navnløs),
gjerne kalt Den korte marsjen, No Egg (rute nr.
29) og Cocos Corner (rute nr. 37). Noen ruter
som ikke står oppført i føreren er gått og av
disse er det sikkert flere førstebestigninger(?):
• Renna til venstre for Ottos Rute (rute nr.

15), som vi har kalt Ottos Renne, grad 4, nat.
• Renna til høyre for No Egg (rute nr.

29), som vi har kalt Egg, 5-, nat.
• Tynne riss til venstre for Victoria (opp

veggen uten bruk av kanter), som vi har
kalt Mega Macro, 6+/7-, nat.

• Opp eggen til venstre for Solo“n (slike
navn bør man kanskje vurdere å ikke
bruke), som vi har kalt Egg-Vegg (fordi ruta
forsetter rett opp veggen over den store
hylla - “Bera Terrasse”), 5, mix. Mix. fordi
vi har satt inn tre borebolter i første halvdel
av ruta.

• Opp rennesystemet til høyre for Fall-
faktor 2 (samme start som denne), forbi tre
og opp i renne/dieder, så til venstre på hyl-
ler til lite opptak under stand, til høyre og
fin stand i godt tre. Ruta har vi kalt Renn-

Out, 5-, nat.
• Opp det begrodde svaet (som nå har

fått tre borebolter og blitt kvitt litt mose)
til høyre for Renn-Out til tre, så opp renne/
dieder evt. ut på Fallfaktorsvaet, deretter
rett opp fint riss i toppen og til venstre til
fin stand i det samme gode treet som for
Renne-Out. Ruta har vi kalt Variasjon, 6-,
mix.

• På Lille Kamin har vi gått en alternativ
start i diederet til høyre for denne. Ruta har
vi kalt Lille Kamin Direkte, 5+, mix (tre
borebolter). Rutene har felles avslutning fra
stor hylle med stort tre.

Ellers er det noen ruter som ikke er forsøkt
p.g.a. dårlig bolting, som f.eks. Balanspunktet
(rute nr. 23) og Brage (rute nr. 54). Det er også
ruter som har vært forsøkt uten hell, som f.eks.
Macro. Til slutt er det selvfølgelig ruter som
ikke er forsøkt eller ikke vurdert et forsøk, som
f.eks. Nijinski. P.g.a. av mye dårlig vær i Dram-
men denne sesongen og begrenset tidsbruk
(stort sett en kveld i uka) er det fortsatt noen
ruter som ikke er forsøkt, men som absolutt
frister, som f.eks. Promenaden (rute nr 62) og
Jukan (rute nr. 68). Det får bli til neste år.

Håvard og Anders
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Håvard buldrer i Nissedal! foto: Anders.
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Ole Martinsen: leder
tlf: 32886926 / 32831444
Geir Ellingsen: sekretær
tlf: 32894574 / 32846985
Håvard Sveen: kasserer
tlf: 32885776 / 90540420
e-mail:rasken@online.no
Rune Larsen: nestleder

tlf: 32895686 / 32203288
e-mail:rune.larsen@eltek.no

Tom Atle Bordevik: Crux/informasjon
tlf: 32884981 / 32880810

e-mail:pusher1@al.online.no
Sven W Svendsen

tlf: 32268616 / 32205000
Anders Johansen

tlf: 32856495 / 32200459
e-mail:andej@online.no

Thorkild Jakobsen: Crux varamedl
tlf:33054954 / 32818495

Geir Falkevik
tlf:32885494/92695136

e-mail:geir.falkevik@autek.no
Jonny Jørgensen:

Sikkerhetsansv varamedlem
tlf: 32883215 / 32266471

Fact`s:
Drammen Klatreklubb

Postadresse:DKK
pb 1424

3001 Drammen
Postgirokonto: 0826.06.47718

tlf: 32 84 68 30

Åpningstider i hallen:
Man-fredag: 15.00-17.00: 30kr.
17.00-22.00: 50kr
Lør-søndag:  13.00-18.00: 50kr.
Klubbklatring:
Torsdag: 19.00- 21.00:40kr.
Søndag:  16.00- 18.00:40kr
NB: pris dropin klatring på Akropolis Åssiden
er redusert til kr:35,-. gjelder kun ved forevist
medlemsbevis i D.K.K. kun klatring!!!

                          BULDRECUP DEL 1
AKROPOLIS

Takket være Tom Atle og Jonny er det blitt satt
i gang en buldrecup, og første runde var på
Akropolis Åssiden Søndag 22.11.98. Det del-
tok både medlemmer fra Akropolis, DCK, og
DKK. Konkurransen var ment å ikke bli tatt
for seriøst, men alle kjente nok at det spente
seg i magen når vi fikk se problemene. Her var
det noe for enhver smak! Det var artig å se at
det var noen nye som også ble med på konkur-
ransen, for det er det vi i DKK håper med
denne Cupen, at folk skal prøve seg, og i
hvertfall treffe andre som også er klatrefrelst,
og kanskje skaffe seg nye treningskamerater, så
derfor var det artig at såpass mange ble med til
Lizzis etter Buldringen. Dette bør absolutt flere
være med på neste gang. Ellers om konkurran-
sen må det sies at det var god variasjon i bul-
drene, og selvfølgelig var det en
jæv......vanskelig der som ingen hadde noe lyst
til å ta så det ut som, ihvertfall ingen som gadd
å gå hele,(var kanskje heller at det ble litt
pump i armene etterhvert?) Det fine var at vi
selv kunne velge hvilke bulder en ville begynne
med. Undertegnede og han Grasdalsmoen
valgte en meeget fin rekkefølge hvis en skal si
det selv. Selvfølgelig hadde Michael tatt med
seg noen kamerater denne gangen også, og det
var Vegard Vereide fra Sogndal som dro av
gårde med førsteplassen, og et par nyyydelige
Scarpa klatresko! Det ble en hard duell mellom
Anders Johansen, og han Grasdalsmoen for
andreplassen, som til slutt ble kapret av Mic-
hael. Det var mange misunnelige ansikter å se
når tre av de nye talentene mottok hvert sitt
par solbriller fra Bollè. Hvor mye de kommer
til å bli brukt er vel en annen sak, men det var
nok mange som var skuffet når de ikke fikk det
selv. Så til alle som har lurt på å buldre: det
kan ikke være noe tvil meld dere på til del 2
17.1.99 i St.Hallvard Hallen. Alle bør prøve
seg, klarer du ikke problemet, får du alltids noe
tips under veis, og du kan lære mye av å se på
andre(både hvordan klatre, og hvordan det
absolutt ikke bør gjøres) Bli ihvertfall med på
pizzaen etter på, det er bare derfor vi andre er
med. For dere som fortsatt er sugne på flere
konkurranser er det klubbmesterskap i
St.Hallvard Hallen 13.12.98, buldrecup del 2
St.Hallvard Hallen 17.1.99, og Buskerud/
Telemarkscup 21.2.99. MØT OPP!!!! Til alle
som vil buldre og klatre med andre vil jeg an-
befale og møte opp hos Pusher (Tom Atle)
mandager ca 18.00 på Akropolis Åssiden, og i
St.Hallvard hallen Tirsdager ca 18.00. Til slutt:
En stor takk til Jonny og Tom Atle som
skrudde rutene!!!
Geir Falkevik (hardcore buldrer)☺

Navn:Navn:Navn:Navn:Navn: Klubb:Klubb:Klubb:Klubb:Klubb: Resultat:Resultat:Resultat:Resultat:Resultat:
Vegard Vereide Sogndal kk 79
Michael Grasdalsmoen DKK 77+
Anders Johansen DKK 77
Anders Krossen Akropolis 70
Mons Rustaug Sogndal kk 69
Geir Falkevik DKK 67
Morten Vaeng DCK 46
Erik M Hansen DKK 34
Håvard Ellefsen Akropolis 27
Fredrik Stormo DCK 20
Tom Blestrud Akropolis 17
Sven W Svensen DKK brøt

Resultater fra Wild country buldre-cup del 1
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Muligheter for dugnad på Bera i 1999
I tabellen vises forslag til opprusting av ru-
ter på Bera
som kan gjennomføres i 1999. Forslaget er
sendt inn av
Anders Johansen. Her ser vi en klar fordel
med at etablerte
klatrere flytter inn og ser muligheter i et
gammelt crag.

Nr Navn / Navneforslag Merknader

Vesleveggen Bore, ikke
                                                 rutenr:5 og 9

21 Vestveggen Direkte Bore, helst
                                                 limbolter

23 Balansepunktet Bore

25 Fingerkrypern Bore

27 Brødskiva Fjerne gam
                                                 mel bolt

47 Skli og Dett Bore

50 Learning to Fly Bore

54 Brage Bore

60 Micro Bore

Tutta`s matspalte
Nå som høsten er her for fullt, og vinter-
depresjonen er et faktum(?) trenger man et
vitamintilskudd.
Her er et forslag til en sunn middag hvis
du er glad i grønnsaker.
GRATINERTE GRØNNSAKER:
½ blomkålhode
broccoli
gulrøtter
løk
kokes til de er møre
1 bx champignon
paprika
hvit kalorifattig saus:
3 dl lettmelk kokes opp
litt mel ristes i litt melk og røres i
1 egg piskes inn
grønnsakene legges i ildfast form og sausen
helles over krydre gjerne med div urter
sett formen i ovnen som står på 180°C i 10
min servèr med et rundstykke til.
Et annet godt tips for matglade klatrere,
men som ikke er fullt så sunt, er at du kjø-
per en pakke Toro“s Indiske Tandoori
Chicken. Hva du skal gjøre for å tilberede
denne retten står forklart på pakken!!
God innesesong ønskes deg fra Tutta.

Desember: Klubbmesterskap i St
Hallvardhallen13/12-98 kl: 1300.

Januar: Årsmøte 12/1-99 kl:1900
Januar: Wild Country buldrecup

del 2 i St Hallvardhallen 17/1-99
kl: 1500.

Februar: Buskerud/Telemark-cup
21/1

    99 kl: 1200.

Årbok
Arbeidet med årboken for 1998 har så smått begynt.
Som vanlig så er det en mangel på stoff som er cru-
xet. Har du vært på tur i sommer, eller hatt noen
artige happenings på cragget ? Da må du ikke nøle
med å gi stoff til redaksjonen. Ingen story er for
liten eller for lang for redaksjonen. Du velger selv
om du vil at redaksjonen skal renskrive og lese kor-
rektur eller ei.

Pusher

Tirsdagsklatring!
Når nettene blir lange og kulda setter inn, ja da er
tid å trene på tirsdagskvelden i St Hallvardhallen.
Her vil de ivrigste boltre seg, og prøve å lære hver-
andre alle triksene. Det er nok ikke fritt for at det
vil bli fortalt en skrøne eller to, men du kan være
helt sikker på at det blir en psykende opplevelse.
Klin til på tirsdager fra 18-20. NB:Klin til på tirsdager fra 18-20. NB:Klin til på tirsdager fra 18-20. NB:Klin til på tirsdager fra 18-20. NB:Klin til på tirsdager fra 18-20. NB: på mandager er
det også kjør på Akropolis fra 18-21.

Pusher
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Retur:
DKK
PB1424
3001Drammen

LYSBILDEFRAMSYNING
TIRSDAG 2. FEBRUAR KLOKKA 19.00

I KLATREKLUBBENS LOKALER I ST. HALVARDHALLEN

Anders Johansen viser klatrebilder fra de siste 10 åra. Det blir en reise i klatringens mang-
fold

med bilder av ulike typer klatring:

Klippeklatring, isklatring, vinterklatring i høyfjellet,
storveggsklatring, teknisk klatring, sportsklatring, buldring, grotteklatring, bålklatring og bilvindu-

klatring.

Og bilder med stor geografisk spredning:

Svalbard, Troms (Store Lakselvtind i Lyngsalpene, Otertind, Hollenderne på Kvaløya, Øverbygd, og
Grytøya i Vesterålen), Nordland (Svolværgeita Røst og Stetind), Trøndelag (Selnes på Fosen),

Innerdalen (Innerdalstårnet), Romsdal (Mongegygra, Store Vengetind, Romsdalshorn, Trollveggen,
Kvandalstind og Torshammeren), Jotunheimen (Store Skagastølstind i Hurrungane, Uranostind,

Heilstuguryggen og Smørstabbtindene), Gudbrandsdalen, Hemsedal (Hydnefossen), Valdres, Eggedal
(Andersnatten), Osloområdet (Kolsås, Hauktjern og Fjell), Drammensområdet (Bera og Glassåsen),Drammensområdet (Bera og Glassåsen),Drammensområdet (Bera og Glassåsen),Drammensområdet (Bera og Glassåsen),Drammensområdet (Bera og Glassåsen),

Bø i Telemark (Gygrestolen, Uvdalen og Espedalen), Rjukan, Flatdal, Nissedal (Hægefjell, Langfjell og
Baremslandsfjell), Valle i Setesdal, Bohuslàn, Gøteborg, Mallorca og Sør-Spania (El Chorro).

En takk til vår sponsor, the one and
only: Stibolt Norge ski a/s. De
sponser samtlige konkurranser
som DKK avholder i 98/99!

     Velkommen

                        Arr: Drammen klatreklubb


