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Årsmøte!
Årsmøte blir i år avholdt
på klubbrommet den 2/
2-99 kl 1800. Møt opp!
Agenda er som følger:
gjennomgang av året som
har gått og valg av nytt
styre. Etter møtet vil
Anders Johansen (klubb-
mester og Buldrevinner)
vise lysbilder fra sine 10
år med klatring! Møt
opp, og bli med på å
forme klubben i 1999!

Ulykke!
Den 6/12-98 hadde undertegnede og
Tor Erik Larsen et uhell i Trappfossen
på Rjukan. Følgende skjedde: T.E le-
det, og isen var ganske sprø i overfla-
ten. I det T.E skal til å slå inn den
ene øksen ryker den andre ut. Dette
skjedde ca10-12m over standplass, og
ga et fall hvor kroppen lå horisontalt.
Det var skrudd inn 2 skruer, og det
var klippet inn et 8,5 m m tau på
hver skrue. Sikreren (Tom Atle)
hadde klemmknuter på stand, og
lang forbindelse til stand. Vekt-
forskjellen er drøye 20kg, så dette ga
plenty med dynamikk i sikrings-
kjeden. T.E falt ca 10m dvs nesten
ned til stand. Dette førte til et ben-
brudd i ankelregionen. Etter å ha tatt
5 min på stand for å vurdere situasjo-
nen ble vi enige om å prøve å komme
oss ut til bilen for egen maskin. Det
ble rigget rappel, og T.E rappelerte
for egen maskin, med en WC rope-
man som prussik med en lang slynge
i ståltråden. Tauene var bundet av in-
dividuelt på stand. 2 rappeller førte
oss ned på bakken, hvor turen ut
skulle vise seg å bli cruxet. Heldigvis
møtte vi tre klatrere som tok sekkene
våre for oss. Turen ut gjennomførte vi
som en blanding av hinking, hop-
ping, skliing og div andre hittil
ukjente bevegelser. Med en stokk i
venstre hånd, og Tom Atle på andre
siden gikk det på et vis. Humøret ble
holdt på topp med prat om konjakk
og isklatring. 20m fra bilen måtte et
gjerde hugges ned for å få pasienten
over. Deretter bar det til Rjukan sy-
kehus for gipsing. Gipsen er antagelig
fjernet når dette leses.

Pusher

Konkurransenytt!
Klubbkonkurransen ble
avholdt 13/12-98. Her
fikk vi et fint oppslag i
DT&BB. Resultater som
følger:
1 Anders Johansen 12
2 Tom Atle Bordevik11-
3 Thomas Hoel 9
4 Michael Grasdalsmoen 9-
5 Anders Krossen 8
6 Erik Monrad Hansen 2,25
Damer:
1 Marianne Kristiansen8
Buldrecup del 2 har også
gått av stabelen. Her er
resultatene fra den:
Del 2
                       Poeng tot.
1 Anders Johansen  76 18
2 Michael Grasdals 68 18
3 Anders Krossen    64 15
4 Håvard Sveen      48
5 Erik M Hansen   25 9
Superfinale ang. sammenlagt
seier:
Anders J. og Michael G.
0,84 sek 6sek.

Vinner sammenlagt Michael
G.
Vi gratulerer vinnerne, og
bemerker at kvinneklassen ble
vunnet på walkover!!!!!!!!!!!!!!!!!



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, og ansvarlig for intern og ekstern informa-
sjon er Tom Atle Bordevik (Pusher ). 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.

Pusher

Styret:
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.

Retur:
DKK
PB1424
3001Drammen

Savnet!
Vår kjære materialforvalter Sven W Sven-
sen har i det siste hatt vareopptelling. Etter
denne har det kommet for dagen til dels
store avvik. Føler du deg skyldig når du
leser dette? Da bør du snarest levere tilbake
det du har lånt. Foruten en del hardware så
savner Sven også en del ”software” eller
porno om du vil. Dette er som følger:
Geir Grimeland: Når uhellet er ute.(bok)
John Long: Climbing anchors.(bok)
John Long: rock Climb. (bok)
KKK: klatrefører for Oslo og omegn. (gml
utgave)
Det vil bli gitt 14 dagers amnesti, deretter
vil jakten på ”lånerne” begynne. Hallik
Frank og Espen Lie vil bli leid inn om nød-
vendig.

Til alle DKKère!

Vi har sendt ut et spørreskjema, som vi har
fått veldig dårlig respons på. Kanskje det er
en ide å tenke litt på å svare på dette. Jeg
skal gi noen gode grunner:
1. Du kan vinne et par klatreskoDu kan vinne et par klatreskoDu kan vinne et par klatreskoDu kan vinne et par klatreskoDu kan vinne et par klatresko
2. Du kan være med på å formeDu kan være med på å formeDu kan være med på å formeDu kan være med på å formeDu kan være med på å forme

klubben til å bli akkurat denklubben til å bli akkurat denklubben til å bli akkurat denklubben til å bli akkurat denklubben til å bli akkurat den
klubben du ønsker å være med-klubben du ønsker å være med-klubben du ønsker å være med-klubben du ønsker å være med-klubben du ønsker å være med-
lem av.lem av.lem av.lem av.lem av.

3. Skjemaet vil bli seriøst vurdert.Skjemaet vil bli seriøst vurdert.Skjemaet vil bli seriøst vurdert.Skjemaet vil bli seriøst vurdert.Skjemaet vil bli seriøst vurdert.
Pusher


