DKK-aktiviteter i vinter

medlemsblad for Drammen klatreklubb

Nr 1-00

Rjukantur.
18-19/12- 99 inviterte Tutta
& Pusher på tur til Rjukan
med isklatring på programmet. Gledelig nok ble det
sannsynligvis satt ny
klubbrekord i deltakelse på
tur. Tom, Pål,Tore, Anders,
Svante, Geir, Frode, Tutta
& Pusher. Mange prøvde
isklatring for første gang,
andre hadde klatret litt fra
før. Det blåste litt surt på
morgenen. Men når man
kom i aktivitet, så kom
varmen. Dagen ble rundet
av med middag på kinarestaurant i Rjukan sentrum. Dvs noen rundet av
med øl og potetgull på
vandrerhjemmet, for å lade
opp til neste dag. En fin tur
var alle enige om.
Pusher

Konkurransetid!
Lørdag 12. februar kl 15.00
arrangeres det en uformell
klatrekonkurranse i St. Halvardhallen. Konkurransen, som er
gratis, er åpen for alle i klatremiljøet i Drammen, så meld dere
på! Dagen etter konkurransen
(kl. 12.00) blir det dugnad med å
skru tak på veggen, slik at den
blir klar til vanlig bruk på mandag. Til dette arbeidet er det fint
hvis noen ville melde seg til
tjeneste. Torsdagen etter blir det
en uhøytidelige buldrekonkurranse på samme sted,
med problemer for en hver smak,
så ikke nøl med å stikke innom.
Buldrekonkurransen er også
gratis, men ingen påmelding. Du
kan melde deg på til klatrekonkurranse og dugnad ved å
skrive navnet på lister som er
hengt opp på Akropolis og i St.
Halvardhallen eller ved å kontakte Anders J. (Tlf.p: 32855495
Tlf.a: 32220459 e-post:
anders.johansen@lier.kommune.no).

(Garanti: Det blir helt sikkert endringer i programmet
underveis)

Onsdag 26. januar kl 19.00 vil den Norske
Trango ekspedisjonen 1999 vise bilder i Universitets aula. Billetter kr. 100,- selges hos SH-Oslo,
SH-Sandvika og DNT.
Torsdag 3. februar kl 19.00 er det årsmøte med
pomp og prakt? Og lysbildeserie fra Sunnmørsalpene.
Alle som klatrer i Drammensområdet bør absolutt
møte her!
Fredag 4. februar til søndag 6. februar satser vi
på flotte is-forhold og drar til Tom“s hytte i Valdres.
Høres dette interessant ut så si i fra til Tom eller
Anders J.
Fredag 11. februar kl 18.00 vil vi skru ruter til
konkurransen og det er mulig for de som ikke skal
delta i konkurransen til å ta i et tak. (kontakt Anders J.)
Lørdag 12. februar kl 15.00. Denne dagen blir det
en uformell klatrekonkurranse i St. Halvardhallen.
Konkurransen er åpen for alle i klatremiljøet i
Drammen, så meld dere på! (til Anders J.)
Søndag 13. februar kl 12.00 blir det dugnad med
å skru tak på veggen, slik at den blir klar til vanlig
bruk på mandag. Til dette arbeidet er det fint hvis
noen ville melde seg til tjeneste! (til Anders J.)
Torsdag 17. februar kl. 19.00 blir det en uhøytidelige buldrekonkurranse i St. Halvardhallen, med
problemer for en hver smak, så ikke nøl med å
stikke innom (ingen påmelding).
Fredag 3. mars til søndag 5. mars blir det antageligvis arrangert skredkurs.
Fredag 10. mars til søndag 12. mars håper vi på
fortsatt is-forhold i Valdres.
Torsdag 13. april kl. 19.30 kommer det en klatrefilm på TV. NRK1 (Ut i naturen) viser en klatrefilm
der Fredrik Schyter soloklatrer Kjerag.
Vårens DKK-aktiviteter
Dugnad på Bera? Det er mulig klatreklubben (som
initiativtaker) må hjelpe til med opprydding etter
hogst på Bera. D.v.s. fjerning av kvister m.m.
Tur til Tverråsen ?
Sportsklatretur ?
Fredag 23. juni til søndag 25. juni blir det antageligvis arrangert kameratredningskurs. (Interesserte
kan melde sin interesse til Lars R. eller Geir F.)
Tur til Hallingdal ?
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5. Bor vinkelrett på overflaten.

1. Sett aldri bolter der det kan sikres naturlig!

6. Bore en boltelengde (ca 7 cm) + ca. 0,5
cm.

2. Bolt aldri så nærme en naturlig sikret
rute at det kan misforstås hvilke rute
boltene tilhører!

7. Blås hullet rent for borestøv med et sugerør e.l.

3. Minimumsavstand til andre bolter,
sprekker, kanter osv. er 20 cm.
4. Topptau helst ruten først og merk av
bolteplasseringenmedomhu.
5. Unngå klipp der en må krysse over hendene.

8. Slå bolten inn så langt at gjengene akkurat tar.
9. Slå forsiktig på slutten, gjerne med
mutterenpå.
10. Heng på henger skive og mutter og
stram til med en 17 mm fastnøkkel.

6. Unngå at tauet må krysse skarpe kanter.

11. Dra til så bolten sitter stramt, med en
hånd, ikke bruk alt du har av krefter.

7. Unngå bolt tett under overheng.

Bruk av ROYBI boremaskin. Slik gjør du .

8. Unngå klipp der en må strekke seg opp
for å klippe.

1. Bruk 95 oktan bensin med 5% olje (1/
10).

9. Sett tettes med bolter i starten på en
rute.

2. Plasser maskinen flatt.

10. Topptaufeste settes slik at tauet går fri
fra fjellet, spesielt ved skarpe kanter.
11. Vedtopptaufestesettesdettobolter,
den ene over den andre med 45o vinkel.
Bruk av Stoksatdbolter. Slik gjør du ....
1. Sørg for at fjellet er kompakt. Du skal
ikke høre «hul lyd» når du slår på fjellet
medenhammer.
2. Velg en plassering slik at hengeren ligger flatt an mot fjellet.
3. Fjern evt. ujevnheter med hammeren.
4. Bruk 10 mm bor for stein.

3. Skru på On.
4. Bruk full shoke.
5. Dra i startsnora til den starter (den
stoppergjernemedengangetterden
har startet).
6. Bruk nå halv shoke.
7. Dra til den starter.
8. Inn med shoken.
9. La maskinen stå og gå seg varm før du
begynner (noen minutter).

