Den ustoppelige Per Tallaksrud kommer nå med et tilbud til medlemmer
av DKK, som er interessert i fjellitteratur av eldre årgang. Per har samlet
opp en pen samling, og tilbyr nå medlemmer av DKK å låne fra denne
samlingen. Dette er et tilbud som ikke må misbrukes. I så fall vil Espen
bli tilkalt, og kneskålene til vedkommende som misligholder vil ikke bli
til å kjenne igjen!
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Her er listen over litteraturen:
Høifjeld og fjeldfolk

Theodor Caspari

1927

Til jordas helligste fjell

Herbert Tichy

1937

Mount Everest

Hugh Ruttledge

1938

Farlige fjell

Arthur Klæboe

1942

Tinder og Banditter

Alf B Bryn

1943

Til Fjells

Andreas Backer

1944

Fjellenes helter

Harald Borgheim

1945

Himalayas helter

Per Hohle

1948

Tirich Mir til topps

Den norske h. eksp.

1950

Kampen om Mount Everest

James R Ullmann

1951

Everest

John Hunt

1953

Nanga Parbat

Karl Herrligkoffer

1953

Til topps på Mount Everest

W.H.Murray

1955

K2-Det ville fjellet

Houston & Bates

1955

Fjellene Dreper

Svendsen & Werswick

1961

På iskalde tinder

E. Hillary & D. Doig

1963

Opp stupet (Tirich Mir)

Arne Næss

1964

Til topps i Sahara

Bjørn B Halvorsen

1971

Svimlende gleder

Per Hohle

1981

Litt av en liste ikke sant. Her er det mange skatter for de som bare er kjent
med nyere litteratur. Dette er litteratur fra den gangen gutta virkelig var
støtere. Hvis du ønsker å låne noe av dette så kontakt: Per Tallaksrud, tlf:
32870296 eller elektronisk post: peril@frisurf.no

Åpent mesterskap i plastikklatring for
nedre Buskerud.
Årets store begivenhet for sportsklatremiljøet i nedre Buskerud var
konkurransen som ble arrangert av DKK i
februar. I tillegg til å kåre en klubbmester
for DKK, var innbydelse sendt til Kongsberg klatreklubb (K3) og Eiker klatrelag.
Rutesetterne (Håvard E., Sven S. og
Anders J.) etablerte en kvalik-rute på grad
5+, som vi mente mange ville ha glede av
å klatre. Finaleruta, som ble gradvis
vanskeligere oppover, ble gradert til 7-.
Alt lå til rette for vinterens store
happening for klatremiljøet i Drammen
og de omkringliggende bygder!
Spenningen var stor på selve
konkurransedagen da kun en (1!) deltaker
møtte opp til den fastsatte tiden. Spenningen varte i 5 min. Da kom Martin fra
Kongsberg (nå Oslo) og doblet antall
deltakere! Ikke nok med det, han hadde
også med seg en tilskuer! (Hun forlot oss
riktignok rett før visning av kvalik-ruta,
men pytt-pytt.)
Etter kvalifiseringen ble det bestemt at
alle deltakerne skulle få prøve seg på
finaleruta (storsinnet jury). Det ble Tom
Atle Bordevik som kom lengst og ble
suveren vinner - gratulerer. På en god
andre plass kom Martin Kraugerud.
Et knirkefritt og vel gjennomført arrangement med mye fin klatring gjorde sitt til
at de frammøtte (to fjortiser) virkelig fikk
valuta for pengene! Deltakerne var også
fornøyd for de fikk fine premier fra vår
sponsor Atello.
Dagen den store konkurransen ble det
arrangert en dugnad for å sette i stand
veggen til vanlig bruk. Fem ivrige karer
skrudde og graderte ca. 30 ruter! (dette
har nok aldri vært gjennomført tidligere?)
Med alle de rutene som nå er gradert er
det topp forhold for trening i St. Halvardhallen.
Anders J.

Crux er et fritt og uavhengig organ for
Drammen klatreklubb. Her er det meningen at
medlemmene skal bli hørt, og at medlemmene skal få
høre hva andre medlemmer har gjort. Kontaktperson
for Crux er Tom Atle Bordevik (Pusher1). Redaksjonen kan nås via ham på følgende nummer og adresser:
tlf: 32884981 Jobb: 32880810
e-mail:pusher1@al.online.no
eller i Verksveien 13 3031 Drammen.

Pusher1

Styret:
Håvard Sveen
tlf: 32885776 / 90540420
e-mail:rasken@online.no
Lars Rønnevig
tlf:67582059/92417350
e-mail:lr@inocean.no
Tom Bergene
tlf:92648158
Anders Johansen
tlf: 32 85 54 95 / 32200459
e-mail:andej@online.no
Geir Falkevik
tlf:32885494/92695136
e-mail:geir.falkevik@autek.no
Jonny Jørgensen:
Sikkerhetsansvarlig
tlf: 32883215 / 32266471
e-mail:jon-joer@online.no
Fact`s:
Drammen Klatreklubb
Postadresse:DKK
pb 1424
3001 Drammen
Postgirokonto: 0826.06.47718
tlf: 32 84 68 30
Tom Atle Bordevik: Crux
tlf: 32884981 / 32880810
e-mail:pusher1@al.online.no

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.

Buldrekonkurranse i St. Halvardhallen
17. februar.
Denne torsdagskvelden var det duket for
vinterens store buldrekokkurranse. Da de
som stod oppført som arrangører ikke
viste seg måtte deltakerne improvisere.
Konkurransen ble da gjennomført etter
"veien blir til mens du går"-prinsippet. Da
dama til Håvard stakk innom hadde vi
også tilskuer en stund. Åtte fine og utfordrende problemer ble satt av deltakerne i
fellesskap. Problemene ble deretter gått
eller forsøkt gått etter tur. Og det var
ingen uenighet om at beste buldrer vant.
Fine premier var det også.
Anders J.
Resultatservice:
Buldrekonkurranse:
1. Håvard Ellefsen

Isklatre tur i Valdres.
Den 7-9 jan. var det duket for klatre samling på hytta til Benny. Vi var hele 10
stk.(må være ny rekord). Det var Anders
J, Frode G,(det går sterke rykter at denne
mannen har kjøpt seg «hasjfjøl», tenke
seg til ,han som er født med ski på beina
og appelsin i sekken ,nei verden står nok
ikke til påske.)Kjartan A og Benny B fra
DKK. Noen klassekamerater av Kjartan,
pluss Arild A og et gjeng fra Kongsberg
.Det ble til sammen godt 6 fosser av forskjellige vanskeligheter og lengder. Iskvaliteten var det så der med, men det var
varmt og godt(vått) ca.5-6 varmegrader
og fønvind .Det var ingen store uhell og
melde om, bortsett fra en utfor kjøring
med bil samt et par stegjern som datt av
under klattring. Vi satser på kaldere vær,
og snart en ny tur.

2. Anders Krossen

Gode økser og dårlig hjemmebrent.

3. Anders Johansen

Hilsen Benny.

4. Espen H

PS. Vår staute formann i Dkk Lars R har
giftet seg med Hege S. Gratulerer begge
to.

Klatrekonkurranse:
1. Tom Atle Bordevik
2. Martin Kraugerud

Kamerat rednings kurs i Nissedal

DKK vil avholde kamerat rednings kurs i
Nissedal helgen 23 til 25 Juni. Pris er
1250 ,- pr. deltager. Max 8 deltagere. Instruktør er Øyvind Aanes og Anders K.
Wollan.
Kurs deltager blir instruerte og får praktisert følgende:
Forflytning av forulykket, oppover, sideveis og oppover

Skred kurs.
Skred kurset DKK skulle holde i vinter
gikk desverre inn ikke på grunn av for lite
snø men DKK...
Som plaster på såret vill Øyvind Aanes i
regi av DKK holde en introduksjon til
skred problematikken på ”Hytta” ved toppen av Spiralen Torsdag 16.03 kl 20:00.
Hytta ligger ca. 300 meter innen for parkering plassen ved toppen av spiralen.
Følg fakler.

Metoder og teknikker som knuter,
avbinding, taljer, rapell/utfirings systemer.
Kurs deltagerne får praktisert i taulag på
to stk. hvor en er skadet samt assistere et
taulag med forulykket klatrer.
Hører dette interessant ut:
Meld deg på ved og betal forskudd på 500
kr til DKK sin konto og resten innen 15
Juni. (Binnene påmelding). Først til mølla
osv. Blir det mange som melder seg på
vill vi prøve og holde flere kurs.
Det er leid hytter i Nissedal for overnatting og sosialt samvær på kvelden. Reise,
kost og losji er ikke inkludert i deltager
avgiften. Meld deg på nå. Spørsmål kan
rettes til Geir Falkevik eller Lars
Rønnevig.

Drammen Klatreklubb
Postboks 1424
3001 Drammen
Konto nr. 0530 551 8303
PS! Merk giroen tydelig med navn og hva
innbetalingen gjelder.

Det blir en inngangs avgift à 50 kr.
Tema for kvelden blir:
•

Hva er snø

•

Faktorer som påvirker snøen

•

Ustabilitet

•

Unngå eller redusere risiko

•

Turplanlegging

•

Utstyr

Ta kontakt med Dan Ove for mere information på tlf 32824782

Fortvil ikke DKK gjør alltid et nytt støt
når de faller på cruxet. I av Januar / Februar 2001 vill Øyvind Aanes holde et
skredkurs i regi DKK. Tid og sted blir
bestemt i medio september og påmelding
skjer innen medio oktober det år. Øyvind
Aanes vill fortelle mer under skred kvelden.

Hege Rønnevig og Lars Rønnevig takker
alle DKK for boken ”Kremen av Topper”.

Ærede DKKere

Og Tom takk for at du sikret meg over
dette cruxet

DKK anno år 2000

DKK sliter som andre klubber med lav
aktivitets nivå. Noe sier at klatreboomen
er over.

Brudeparet etter å ha forsert cruxet

Nytt styre ble valgt under årsmøte og
det nye styre er:

•

Leder

Lars Rønnevig

•

Kasserer

Dan Ove Gundersen

•

Tursjef

Tom Bergene

•

Styre medlemAnders Johansen

•

Geir Falkevik

•

Atle Nordås

•

Tom Atle Bordevik

•

Redaktør

Tom Atle Bordevik

•

Revisor

Per Tallaksrud

•

Valgkom.

Ole Martinsen

Noe annet jeg mener og se er at unge personer som gjerne vil utrette noe er så tynget ned med jobb for å tjene penger til alt
et moderne menneske må ha, noe som
fører til at de ikke har overskudd til noe
mer. Disse forholdene fører til at aktiviteten til en klubb som DKK ikke vill bli
enorm og jeg tror medlems tallet i DKK
vil stabilisere seg på det nivå det er i dag.
Likevell har vi fått en del friskt blod inn i
klubben fra DOT. Håper på et rikt samarbeid i året som kommer.

Etter noe diskusjon ble kontingenten
for DKK fast satt for år 2000
Familie 500,-

Rummelhoff
•

I 1997 var det ca- 73 medlemmer i klubben. I 1999 var medlems antallet 29 stk.
Klubber som Kolsås og Kongsberg sliter
og med medlems antallet. Vinter turen til
Rjukan er et godt eksempel på at det fortsatt er mulig og samle medlemmer. Men
uansett tror jeg at sportens natur og den
typer mennesker som driver sporten forhindrer sporten til og bli en typisk tur
sport som for våre venner i DOT.

Per Tallaksrud

Hovedm. 350,Junior 200.-

Påsketur til Fountainebleu.
I påsken reiser det et gjeng fra DKK til
Fountainebleu i Frankrike. Fountainebleu
er en skog som er fylt med store steiner i
alle fasonger, og er regnet for å være kanskje verdens beste sted å buldre. Her er
det buldre problemer for alle, det er til og
med buldre problemer for barn der. Vi
satser på å dele litt plass i bilene, og går
for den gratise campingen med absolutt
ingen fasiliteter. Det bør også nevnes at
rødvinen er billig og god. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med undertegnede så fort som mulig.
Pusher 1
Elektronisk: atbordev@online.no
Telegraf: 32884981
Munn til munn (øre): Akropolis Åssiden
mandager 18-21, Akropolis Marienlyst,
resten av uken.

Referat Årsmøte 3 februar-00
1. Møteleder Lars Rønnevig
Referent Rachel Håndlykken
2. Ingen kommentar
3. Regnskap godkjent for 1998/99
4. DKF har betalt for Norsk Klatring til
medlemmer som har meldt seg ut av
klubben. Klubben må selv ta ansvar for
dette da det har vært dårlig rutine. Derfor
har det vært en stor utgiftspost. Pr. i dag
har man kuttet ut alle som ikke har betalt
kontigent.
Kai Røer lager hjemmeside for klubben,
adressen blir www.crux.no
5. kontigenten blir
Familie 500,Hovedm. 350,Junior 200.6. Godkjent
7. Styresammensetning.(se annet sted)
8. DKK. har ingen representant til Norges
Klatreforbund.
9. Rachel Håndlykken meldt seg til å
hjelpe med barnekurs.
10. Alle som har e-mail kan få, og får
informasjon på nettet.

Tenerife, mer enn høy harryfaktor, og drita full på pakketur.
Rett før jul bestemte Tutta & Pusher seg
for at de trengte et lite pustehull, og så
seg om etter billige sydenreiser. Ryktene
sa at det var en del bra klatring på
Canariøyene. Etter litt research på nettet
viste det seg at på Tenerife var det noe
klatring, og flybilett ble bestilt. De bestilte biletter uten hotell i romjulen, og
regnet med at det ikke ville bli noe problem å skaffe et sted å bo. Som sagt så
gjort, men det viste seg etter hvert at det
kanskje ikke var så lurt allikevel. Det var
jo snart nyttårsaften, og det var kanskje
det som gjorde sitt til at det var vanskelig
å skaffe seg et sted å bo? De luktet i alle
fall lunta da de fikk leid den siste bilen
tilgjengelig på flyplassen. Første dagen
ble brukt til å finne et sted å bo, og å lete
etter en sportsbutikk som kunne selge
dem en fører over området. De hadde
ikke noe særlig hell med det, og det ble
en kald og ukomfortabel natt i bilen. Middagen ble to poser med potetgull, og en
1,5 liter Fanta. Tutta var svært misfornøyd, og Pusher lurte også på om de ikke
skulle ha bestilt med hotell alikevel. Dagen derpå brakte dem lykke mht
overnattingsmuligheter. I den lille og ikke
fullt så turistifiserte byen Puerto de la
cruz fant de et billig og vanvittig bra pensjonat. Det ble en hviledag, etter den strabasiøse første dagen hvor de kjørte rundt
øya nesten to ganger. Dagen etter var turen kommet til å lete fram cragget. På
forhånd visste de at det var vanskelig å
finne, men når de fikk øye på noe skikkelig bumsete skikkelser, så visste de at de
var på rett vei. De bumsete skikkelsene
var tyskere, som var på klatreferie, og de
viste oss rett vei mot at de fikk sitte på.
Og der var vi. Cragget het Arico, og var
egentlig et uttørket elveleie med bratte
(overhengende) vegger. De tasset oppover, men hadde ingen fører for området.
Det var egentlig litt kult, fordi da var det
jo bare å kline til. Fjellet var artig å klatre
på. Vulkansk fjell med masser av lommer
i, alt fra enfinger til hull som man nesten

kunne krype inn i. Rutene var forholdsvis
korte og intense. En 10m lang rute av
grad 7 blir fort intense saker. Etter et par
ruter så viste det seg at det var flere nordmenn der. De traff et par fra Tromsø som
var der for andre gang, og kunne gi noen
tips om hvilke ruter som var vel verdt å
prøve. De traff også et svensk par som de
fikk veldig god kontakt med, og har det
fortsatt. De var senest på besøk i Norge
under isklatrefestivalen i Rjukan. Men
tilbake til klatringen: som sagt så var rutene intense på bølgende og bratt vulkansk fjell. Dette var noe som passet Pusher utmerket da all trening hittil hadde
foregått på buldreveggen på Akropolis.
Nyttårsaften ble feiret på realt norsk vis,
og akkurat da var det ikke mye som skilte
Tutta & Pusher fra den vanlige sydenturist. Grøftefyll og blackouts er stikkord
for kvelden. To dager senere så fikk Pusher gått en 6c+ i tredje forsøk. Var det
rotbløyta som skaffet ham ekstra energi?
Uken der nede gikk altfor fort, og på flyet
hjemover ble turtelduene enige om at det
hadde vært en fin tur. Et velkomment, og
fortjent avbrekk i Tuttas eksamensforberedelser.
Pusher1

En pils med Stevie Haston
25-27/2-00 ble det arrangert
isklatrefestival på Rjukan, i regi av
Rjukan Fjellsport, Stibolt Norge Ski a/s
og Norsk Klatring. I den anledning stakk
undertegnede oppom en tur, bla for å se
lysbildeshowet til Stevie Haston. For de
som ikke kjenner Stevie, så har han de
siste årene blitt regnet som en av de
ledende is/mix klatrerne i verden. Stevie
er også kjent for å være kontroversiell i
meninger, og måten å utrykke dem på.
Dette gjorde sitt til at jeg gledet meg som
en guttunge. Tidligere på dagen ble for
øvrig undertegnede skikkelig ydmyket på
en av de nye moderne mix rutene på
Krokan (Gausdal).
Lysbildeshowet var glimrende, med skikkelige kjekkaskommentarer. Ganske vilt
hva som faktisk er mulig å gjøre med et
par issøkser og stegjern. Rutene går jo
mer på fjell enn is, og de er bratte!!
Etterpå var det en film som BBC har
laget om ekteparet Syevie og Laurence
Gouoalt. Rå klatring i verdensklasse fikk
vi se, bla en førstebestigning av en knallhard rute i USA. Men bestigningen var
langt fra hva vi kan kalle perfekt. Dette
konfronterte jeg Stevie med etterpå, og
han var enig. Dermed kan vi konkludere
med at mannen sitter inne med mye mer!!
Etter showet bar det til den lokale puben,
og Stevie valgte å slå seg ned ved meg,
noe jeg satte stor pris på. Etter alt som har
vært skrevet om denne fyren var jeg spent
på hva som skjulte seg under huden. Vi
kom raskt inn på forholdet mann/kvinne i
klatring. Tidligere på dagen hadde
Laurence gitt en leksjon i isklatring for
Marianne og Nina, og det var veldig
positivt. Stevie la ikke skjul på at det
hadde vært litt vanskelig i starten, men
etter en stund hadde de fått jobbet det på

Retur:
DKK
PB1424
3001Drammen

plass. Hun hadde dessuten mye å lære
Stevie om skikjøring, noe som skapte
balanse i forholdet. Det skal sies at
Laurence ikke er noen småjente mht
isklatring. Hun kan vel sannsynligvis
regnes som en av verdens beste utøvere
på kvinnesiden innen isklatring. På
filmen klatret hun bla en pillar som
knirket, knaket og truet med å falle ned,
med henne på den. Selvfølgelig gikk det
bra, men det har ikke alltid det. Stevie tok
en gang et 30m fall rett i bakken da
pillaren han klatret på kollapset. Med
kompresjoner i ryggsøylen som resultat.
Stevie var også veldig opptatt av å
utrykke sikkerhetsaspektet, og at klatring
var farlig. Jeg spurte Stevie om han hadde
klatret noe under oppholdet, og han
hadde gjort Rjukanfossen og Sabotørfossen. Han hadde dessuten satt seg nøye
inn i dalens krigshistorie, og derfor hadde
han gjort Sabotørfossen. Stevie skrøt
uhemmet av Rjukanfossen også, og da var
valget lett mht tur neste dag. Rjukanfossen var en fiin tur i nydelige
omgivelser helt inne i juvet under
Vemork. Klatringen var ikke først og
fremst det viktigste, men området fossen
går i er helt enormt. Selfølgelig var det en
liten dose mix i toppen, noe som gjorde
opplevelsen helt perfekt. Glade og
fornøyde spaserte vi tilbake til Krokan og
jentene som var kjempegira etter møtet
med Stevie og Laurence. Jentene hadde
egentlig planlagt å stå ski på søndag, men
etter møtet ble det is da også gitt. All ros
til arrangørene av isklatrefestivalen.
Masser av klatrecelebriteter var tilstede,
både norske og utenlandske. Jeg nevner i
fleng: Guy Lacelle, Øystein Krydsby
Johnsen, Christian Eek og Norsk klatring
v John Riise. Mange harde bestigninger
ble det også, bla ble Juvsøyla gått under
alt annet enn gode forhold på søndag.
Bare så synd at det ikke var flere fra
Drammen der. Det var nemlig kommet en
drøss med svensker!! Og det sier jo litt?
Pusher1

