TA´ MED PÅ KLUBTUR!
DATOER FOR KLUBTURE 2018

Nærmere oplysninger om de enkelte ture følger på klubbens hjemmeside, klubbens facebook-side og opslag i klubben.

1. KVARTAL
Dato

3. KVARTAL
Destination

Turleder

Beskrivelse

Dato

Salvagny byder på isklatring og mixklatring med udfordringer for både
begyndere og erfarne. På træffet vil du kunne få råd og vejledning fra dem
som har været af sted før, men du skal i øvrigt gerne være nogenlunde
selvkørende. Begyndere vil derfor have stor gavn af isklatrekurset den
første weekend.

27. januar 3. februar

Der er noget at komme for, uanset om du er rutineret isklatrer eller gerne
vil lære disciplinen at kende.
Isklatretræf og isklatrekursus
(Salvagny, Frankrig)

Allan Christensen
(rac@vucroskilde.dk)

Destination

Turleder

Gorges du Chassezac tilbyder alm. sportsklatring, flere reblængder og
mere end 800 boulder-problemer. Fordelt på mange sektorer langs floden
og i det omliggende område.

9. - 15. juli

Klubtur til Sydfrankrig
(Casteljau i Ardèche,
Sydfrankrig)

Pernille og Mads Winsløv Wied

14. - 21. juli

Klubbens sommertræf
(Göschenen, Schweiz)

Niels Frederiksen

Påsketur
(23.marts 1. april)

Klubtur til Paclenica
(Kroatien)

Sally Westergaard
og Malwina Tarka

3. - 5. august

Bornholm on the Rocks
(Moseløkken, Bornholm)

Klubbens sommertræf går i år til granitparadiset Göschenen i kanton Uri i
Schweiz. Her er mulighed for klatreture i perfekt granit, gletschervandring,
klettersteig og sportsklatring.
Vi mødes på camping Zeltplatz-Mattli Göscheneralp, http://www.zeltplatz-mattli.ch/, hvor der vil være reserveret plads til alle tilmeldte.

I samarbejde med Dansk Klatreforbund.
Det er på høje tid flere får lov at opleve denne fantastiske dal, der var
mål for klubbens påsketure i en årrække tilbage i 80’erne. Kalk med
bolte. Fra bouldering til 350 m lange multipitch-ruter. Alle sværhedsgrader.

Området er meget familie- og begyndervenligt, men byder på klatring på
alle niveauer.
Desuden er der MTB-ruter, huler og grotter der kan udforskes, en dejlig
flod hvor man kan bade og sejle og selvfølgelig har området alt det sædvanlige... Sydfranske, vinslotte, solsikkemarker, små markeder m.m.

Der er tre måder, du kan deltage på:
• Isklatrekursus – er for begyndere, som har lidt eller ingen erfaring med
isklatring.
• Workshop for viderekommende (is og mix) – er for dig, som har en del
erfaring med isklatring, og gerne vil lære mere.
• Klatretræf – er for dig, som ikke er interesseret i undervisningen, men
gerne vil møde andre klatrere.

Beskrivelse

Erik Vilen

Klatreforbundets årlige klatretræf på Bornholm
Bornholm hvor klatrere fra hele Danmark mødes til samvær, klatring,
workshops, kurser, konkurrencer og foredrag.
Vi bor på Egelykke naturlejrplads.

Vi bor på campingplads og fly er til Split, Kroatien.

Tag med til min absolutte yndlingscrag (selv efter 40 år).

18. - 19. august

Introduktion til Utby/Fjällbo
(Gøteborg, Sverige)

Sally Westergaard

Lær at finde rundt i Utby/Fjällbo-området og få udpeget de bedste ruter
at begynde med. Få intro til crack-klatringens forunderlige verden.
Klatring på egne sikringer. Du skal have nogen erfaring med egne sikringer.

19. - 26. august

Gran Paradiso
(Italien)

Jørn Unnerup

Vi tager en 3.000+ m top hver dag – hvis vejret tillader det – og bygger op
til at tage Gran Paradiso 4.061 m som den sidste top. Udgangspunktet er
at kunne gå op på toppene – hvilket ikke udelukker en smule let klatring
undervejs.
Undervejs bliver der lejlighed til at øve at gå med steigeisen og i reb på
rolige is-/sneflader uden spalter.
Vi bor i hytter og pensioner, så vi behøver ikke andet end personligt udstyr.

2. KVARTAL
Dato

Destination

27. - 29. april

Turleder

15. - 16.
september

Beskrivelse

Åben for alle som vil nyde de Bornholmske klipper i godt selskab med
andre klatrere.
Klubtur til Bornholm
(Moseløkken, Bornholm)

Annette Vilen

Vi bor på Egelykke naturlejrplads.

Åben for alle som vil nyde de Bornholmske klipper i godt selskab med
andre klatrere.
Klubtur til Bornholm
(Moseløkken, Bornholm)

Annette Vilen

Oplagt mulighed for introduktion til udendørs klatring for klatrere med
ingen eller begrænset erfaring med udendørs klatring.
Vi bor på Egelykke naturlejrplads.

“Fra indendørs til Udendørs” (Udendørs begyndertur).

22. - 29.
september

Klubtur til Frankrig
(ved Val Claret, Frankrig)

Anders Bangert

Destination

Turleder

I samarbejde mellem Dansk Klatreforbund og DBKK.

9. - 13. maj
Kr. Himmelfart

Skitouring/ Skibestigning
& Vinteralpinisme.
(Hurrungane, Norge)

Allan Christensen
(rac@vucroskilde.dk)

Oplagt mulighed for introduktion til udendørs klatring for klatrere med
ingen eller begrænset erfaring med udendørs klatring.

Med 2-3 ganges træning i B&W eller Sundholm inden turen. Temaerne
på kurset er sikkerhed, rensning af anker, bail out samt klatreteknik med
fokus på fodteknik og kropsposition på ruten. For at få udbytte af kurset
er det en fordel at kunne føre 5b med overskud. Man er afhængig af bil i
området, som indeholder super god og klippeklatring i en flot bjergegn.

Træf for skiløbere og/eller klatrere, der gerne vil udvikle deres kendskab
til vinterliv i bjergene.
Tilmelding til dansk klatreforbund inden 23/4, klatreforbund.dk
Kontakt Allan for oplysninger (også hvis du gerne vil være med-turleder)

19. - 21. maj
(pinse)
19. - 21. maj
(pinse)

Weekendtur for
småbørnsforældre
(Seglora, Sverige)

Henrik Stephansen

Lang weekendtur til et af Skandinaviens bedste steder for tradklatring.
Klatring i det svenske
(Bohuslen, Sverige)

Niels Riegels
(niels@dbkk.dk)

Du skal have erfaring med klatring på egne sikringer.
Niels koordinerer kørsel og sikre at alle har en makker. Overnatning på
campingpladsen ved Bohuslens Klatreklubs hytte.

Klippeklatring på Kalymnos er oplagt til begyndere og erfarne klatrere.
Der er en stor bredde i graderinger og approaches, der variere fra få min.
til flere timers vandring.

25. maj - 1. juni

Klubtur til Kalymnos
(Kalymnos, Grækenland)

Jan Thyregod

Turen vil blive arrangeret med et fast program, som man så kan følge hvis
man vil. Jan vil vælge de mere kendte og velkendte crags med ruter fra 5B
og opefter. Der vil blive mulighed for multipitch på enkelte dage.
Jan er uddannet instruktør og kan tilbyde undervisning til begyndere i
sportsklatring.
Turen kan evt. bookes som pakkerejse med/uden hotel på Spies, Apollo
og Tui. Rejser kan i perioder fås fra 500 kr. opefter (uden overnatning).
Studios kan lejes fra EUR 10 per dag.

3. - 4. juni

Opdag kullens mange
klatresteder
(Kullen, Sverige)

9. - 10. juni

Introduktion til sportsklatring
på boltede ruter
(Gøteborg-området, Sverige)

Sally Westergaard

16. juni

Bouldertur
(Kullen, Sverige)

Henrik Stephansen

21. - 22. juni
(Sankt Hans)

Sankt Hans tur
(Kullen, Sverige)

Sportsklatring

Anders Strange

4. KVARTAL
Dato

Efterårstur
(uge 42)

Beskrivelse
Kom med på en tur med klatring over lækkert blåt vand, fantastisk klippe,
god mad og efterårsvejr der vækker misundelse på vores del af kloden.
Vandet er ca 22 grader varmt.

Deep water soloring
(Mallorca, Spanien)

Morten Kallesøe (NKK)

For den der har hviledag fra DWS-klatring, er der gode muligheder for
sportsklatring omkring på øen.
Mallorca er meget mere end fulde englændere og grisefest, kom selv med
ned og se.
I samarbejde med NKK.

Sally har boet i Göteborg og har indgående kendskab til klatring i området.
Hun vil give en god introduktion til 2-3 klatresteder, så man får mod på at
tage dertil på egen hånd.
Man får mest ud af turen, hvis man indendørs fører 5c og derover.

Anders Strange

Alle kan deltage i klatringen også selvom du ikke klatrer på egne sikringer. Der være mulighed for at danne par med mere erfarne klatrere, og vi
sætter et par topreb.
Fest og bål om aftenen i klubbens Kullenhytte.

Bouldering

Traditionel klatring

Alpinisme

Andet

NB: Vi modtager meget gerne dit forslag til en klubtur på: klubtur@dbkk.dk
Kontaktperson: Diana Ransgaard Sørensen.

