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Referat årsmøte i
DKK 03.02.99
Følgende styremedlem varFølgende styremedlem varFølgende styremedlem varFølgende styremedlem varFølgende styremedlem var
til stede;til stede;til stede;til stede;til stede;
Ole Martinsen
Tom A. Bordevik
Svenn W. Svensen
Anders Johnasen
Jonny Jørgensen
I tillegg var det  5 andre
DKK medlemmer til stede.
Etter saksliste:
11111 Godkjenning av inn-Godkjenning av inn-Godkjenning av inn-Godkjenning av inn-Godkjenning av inn-

kallelsenkallelsenkallelsenkallelsenkallelsen
Innkallelsene til års-
møte ble godkjent.
Noen av styremedlem-
mene har ikke mottatt
innkallelsen da den har
havnet i post kassen

22222 Ordstyrer og referentOrdstyrer og referentOrdstyrer og referentOrdstyrer og referentOrdstyrer og referent
Tom og Ole var
ordstyrere. Lars
Rønnevig var referent.

33333 Godkjenning av regn-Godkjenning av regn-Godkjenning av regn-Godkjenning av regn-Godkjenning av regn-
skapskapskapskapskap
Kasserer var sykemeldt
så regn skapet ble ikke
lagt frem for årsmøte.
Regnskapet vill bli
publisert senere. Det
meldes om at klubben
har noe midler på bok.
Klubben har hatt inn-
tekter i 1998 fra

- Dugnader
jobber

- Lørdag og
søndag vakter

- Norges Cup
- Medlems kon-

tigent
Nye medlems kontigenter
ble satt.
Hovedmedlem        350,-
Junior under 18 år 250 ,-
Familie medlem 400,-
Det ble foreslått at noe av
overskuddet skulle brukes
til å sponse sikkerhets kurs
for klubben.
44444 ÅrsrapportÅrsrapportÅrsrapportÅrsrapportÅrsrapport
• Det var dårlig opp-

møte på klubbens turer
• Medlems tallet har gått

noe ned til  ca 47 medlemmer, hvor ca 20
medlemmer er aktive.

• Nye ruter på Bera er åpnet
• Vi mister buldre feltet på Bera
• DKK har fått  mye ros for å gjennomføre

Norges Cup med stil
• Det har vært meget dårlig med publikum på

Norges Cupen
• Crux er og bli trofast og når stadig nye høy-

der.
• Et uhell med person skader siste år
• Godt opp møtte av de aller minste i klatre-

veggen
55555 ValgValgValgValgValg

Følgende av styre stilte ikke til  gjenvalg
Ole Martinsen
Tom A. Bordevik
Rune Larsen
Geir Ellingsen
Svenn W. Svensen
På vegne av alle medlemmer av DKK takker
vi for innsatsen. Resten av styret stilte til
gjenvalg og ble valgt uten noe diskusjon.Det
var tilløp til panikk da alle medlemmers
mareritt oppstod i klubb lokalet. Det var
like mange i styret som trakk seg som det
var medlemmer uten verv på årsmøtet. Un-
dertegnede psyket først ut og falt inn i styret
og jeg dro med meg Tom Bergne i fallet.
Det nye styre består av:

Geir Falkvik
Jonny Jørgensen
Anders Johansen
Haavard Sveen
Tom Bergene
Lars Rønnevig

De enkelte verv vil bli fordelt Torsdag 25.02
kl 20.00
De to ny klatrerne representerer en ny type
klatrere. ”Tarzan klatrer” Tøffe på bunn og
Tøff på topp og my jamring under klatring.
Etter dette brutale valget av nytt styre holdt
tidligere formann et alvors ord om forplik-
telser ved å sitte i styret til DKK og ytret
bekymring for det nye styre.
Det nye styret varslet av fra nå av blir det
bare klatring så heng med.

6.6.6.6.6. EventueltEventueltEventueltEventueltEventuelt
- Det savnes myke matter under

klatre veggen
- Boltene i gulvet er ikke helt borte

de heller
- Tiltak for å sikre oss den yngre

garden til klubben
Lars Rønnevig



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 (Pusher ). Redaksjo-
nen 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:
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: 32856495 / 32200459
e-mail:andej@online.no

Geir Falkevik
tlf:32885494/92695136

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

Sikkerhetsansvarlig
tlf: 32883215 / 32266471

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.

Referat møte i DKK 25.02.99
08.03.99

Følgende var til stede
Anders Johansen
Jonny Jørgensen
Tom Bergene
Lars Rønnevig

Sak 1. Gjennomgang  av de enkelteSak 1. Gjennomgang  av de enkelteSak 1. Gjennomgang  av de enkelteSak 1. Gjennomgang  av de enkelteSak 1. Gjennomgang  av de enkelte
styremedlemmenes ambisjonerstyremedlemmenes ambisjonerstyremedlemmenes ambisjonerstyremedlemmenes ambisjonerstyremedlemmenes ambisjoner.
Med de signalene som er mottat fra øverige
medlemmer ga styre uttrykk for at aktiviteten
til styre skal legges på et minimum.
Styre kommer til å jobbe for å oppretholde
kontinuitet i klubben. Det vil ikke bli gjort noe
for å øke antall medlemmer, eller øke antall
turer ut over det som gangner det enklte styre
medlem. Styre legger opp til en høy sosial pro-
fil.

Sak 2.  Fordeling av vervSak 2.  Fordeling av vervSak 2.  Fordeling av vervSak 2.  Fordeling av vervSak 2.  Fordeling av verv
Tom Bergene Tur Sjef
Jonny Jørgensen             Sikkerhets Sjef
Geir Falkvik                  Poståpner Sjef
Anders Johansen        Inneklatre Sjef
Anders Johansen        Varig vern av Bera
Haavard Sveen        Pengebinge Sjef
Lars Rønnevig        Sjef

Sak 3.  Oppgaver som ble nevnt for det kom-Sak 3.  Oppgaver som ble nevnt for det kom-Sak 3.  Oppgaver som ble nevnt for det kom-Sak 3.  Oppgaver som ble nevnt for det kom-Sak 3.  Oppgaver som ble nevnt for det kom-
mende åretmende åretmende åretmende åretmende året
Klubbmesterskap
Klubbtur til Drammensmarka
Rutesetting for innerveggen
OpprettholdeTorsdag klatringen inne og ute
Arrangere turer

Sak 4. Gjøre liste til neste møteSak 4. Gjøre liste til neste møteSak 4. Gjøre liste til neste møteSak 4. Gjøre liste til neste møteSak 4. Gjøre liste til neste møte
Tom setter opp en turliste som legges fram
neste Crux
Jonny ordner med et kammeratredningkurs.
Tid settes til neste Crux
Haavard legger fram regnskap for 1998 og
budsjett for 1999 til neste møte.
Haavard lager et lite sammendrag over regn-
skapet for 1998 til neste Crux
Geir Falkvik åpner posten .
Lars Rønnevig skirver dette og skriver et inn-
legg til neste Crux.

Sak 5.  Neste møte
Møte i DKK blir Torsdag 25.03 KL 20:30



Is i Lier

Geir F. og Anders J. har vært i Lier og kik-
ket etter is i vinter. Det ble forholdsvis ma-
gert resultat, men følgende kan meldes:
Lundsbekken ble gått (for første gang?).
Bekken ligger vest i Lierdalen mellom elva
Glitra og Finnemarkavegen ca 2 km fra Sjå-
stad kirke. Bekken byr på en enkel tau-
lengde i et “amfi” med mange muligheter.
Bekken kan også gås fra enden (der den
møter Glitra) hvis man ønsker litt små-
buldring i starten.
Ellers kan det på gode vintre være noe is
rett øst for Sylling (v/ Bakkerud). Også på
Glassåsen er det observert is, antageligvis av
seriøs art (miks?).
I Asdøljuvet finnes også en liten foss med
det misvisende navnet Høgfoss. Liten
høyde og stor vannføring gjør fossen lite
egnet til isklatring.
Gjennom Kanada (langs fv. 21 mot Sylling)
renner Solbergelva og noen hundre meter
øst for Kanada er det en foss, som vi ikke
har fått sett på. Filminnspillingen av roma-
nen Isslottet av Tarjei Vesaas ble gjort her,
så noe is må det jo være.

Anders J

Ærede DKK medlemer og andre spe-
sielt intereserte.
Inne sesongen går mot hell nå i disse tider
da pudder snøen laver ned og fraværet av
DKK medlemer fra på Torsdag klatringen
inne har blitt betydelig.  Mye har skjedd og
endrett seg i vinter. Trollvegen har ifølge
enkelte falt ned og DKK har fått nytt styre.
Det nye styre ble valgt på årsmøte hvor det
var flere styre medlemmer som trakk seg fra
styret enn det var andre medlemmer til
stede på årsmøte, men DKK klarte det
utrolige å organisere et nytt styre. Det skal
sies at avtroppene forman holdt et inlegg
hvor han ga utrykk for bekymring for at det
nye styre går på et litt for stort crux i drift
og ledelse.  Desverre har avtroppene for-
man helt rett, det nye styre vill ikke klare å
bringe klubben opp og frem. Med de signa-
lene som har kommet fra medlemmer vill
styre legge vekt på klatring og sosialt sam-
vær for medlemmer som melder sin inter-melder sin inter-melder sin inter-melder sin inter-melder sin inter-
esseesseesseesseesse. Ambisjons nivået legges på null. Styre
vill engasjere seg i saker som det enkelte i
styre intereserer seg for og som dirkte fører
til noe postivt som klatring, økt kunskap
etc. På styre møtene legges det vekt på det
sosialet  for å bygge opp lysten til drift av
klubben.
Tross disse dystre ord kan jeg allerede nå
røpe at det blir Klubbmesterskap i 1999,
det blir satt  opp en tur liste, det kommer
til å bli arrangert kammerat rednings kurs.
Med andre ord DKK kommer til å synnes i
1999, tiltross for at det ikke blir noe Norges
Cup. Jeg håper du som leser dette gir
avtroppene forman og resten av styre som
trekker seg en liten honnør neste gang du
treffer dem som har gitt av sin fritid til
DKK.
Det nye styret gleder seg til å få nye klatre-
kamerater. Det kommer til og bli klatret i
år også.

Med Hilsen
Sjefen for de dårlig tider
Lars Rønnevig
lr@inocean.no
(Han med de stygge militær grønne buk-
sene)



Retur:
DKK
PB1424
3001Drammen

Ice ice baby!
Vinteren 1998/99 var vinteren Tutta & Pusher
skulle finne ut hvor kuult det er å klatre is. Det
startet ikke så greit, første turen Pusher dro på
var sammen med Tor Erik. På denne turen
brakk like gjerne Tor Erik beinet, og det skulle
ikke akkurat borge for gjentagelseslyst. Men
neida slik gikk det ikke. Pusher hadde så vidt
prøvd å lede et par taulengder forrige sesong,
og hadde et sinnssykt utbytte av det. Målt i
adrenalin er nemlig isklatring temmelig
kosteffektivt. Du får mye for lite (tok du den?).
Tutta viste også interesse for denne aktiviteten,
”men det går nok over når hun får fryst
litt” tenkte Pusher. Så feil kan man ta.
Etter å ha tatt turen noen ganger
på Pukerud var Tutta klar for
større utfordringer. Dermed
satte de kursen for Rjukan,
Norges iseldorado no1.
”Tjønnstadbergfossen” (4taul gradIV) ble
besteget i alt annet enn perfekt vær, men turen
var fiin, og ga enda mer mersmak. Neste tur
gikk de en foss som var laaang. Nemlig ”
Rjukan maraton” (17 taul grad III). Her ble
stakkars Tutt så sliten at hun falt rett ut fra siste
standplass i det hun hadde skrudd ut isskruene.
Vel vel siste? Etter å ha soloert 200m, og
deretter klatret 9 stk 55m taulengder så
gadd de ikke mer. Ut på siden bar det, og
jaggu fant dem ikke veien med en
gang. Haik fikk de også, av en
imponert ansatt på skisentret ved
Gaustatoppen. Han ble nok mest
imponert av Tutta som jo tross
alt er jente, og driver med slike
gale bedrifter. Så bar det ned på
Rjukan vandrerhjem (billigste
overnattingsmulighet på Rjukan, forøvrig
anbefalt). Pusher rakk butikken, og fikk kjøpt
seg øl. Det var dumt, fordi de hadde med seg

både vin og brennevin (blankt innhold på
brusflaske) i tillegg. Pusher ble svært raskt i
godt humør, og middag ble inntatt på Gunn“s
grill i Rjukan sentrum. Etterpå ble det
rånerunde før de dro tilbake på
vandrerhjemmet så Tutta kunne smake på
vinen. (Alt som hendte etter dette er litt uklart,
men vi fikk ingen klager fra de andre på
vandrerhjemmet). Morgenen etter bar det opp i
juvet under kraftstasjonen for nye bragder. Litt
uggen følte Pusher seg, men det går nok
over…. Psyk psyk, på sjette iskruen på like
mange meter så orket ikke Push mer. Dette var
på den høyre brofossen, så topptau ble rigget.

Det passet psyken til Pusher bedre enn å
lede. Etter et par uker var de tilbake
på Rjukan igjen, denne gangen på
dagstur. Masse folk nede i juvet, men
Pusher hadde blinket seg ut en foss
som heter ”Tungtvann”(2taul grad V).
Rett ved innsteget plumpet Tutta nedi
elva, for å bli kliss våt på bena. Dette
blir en kald tur bemerket Pusher, ”men
jeg skal klatre så raskt jeg kan”. Første
taulengde gikk unna i en fei, men
mye snø gjorde klatringen tung. På
andre taulengde begynte problemene
å melde seg. Rett opp var isen tynn,
og adskilt fra underlaget, men ut til
høyre så det ut som om det var en
mulighet. Bratt is og mix klatring

oppover gjorde sitt til at Pusher
brukte god tid oppover, men
10m under toppen så var det
ikke mer is! Ned til stand igjen,
og hentet klippesikringsutstyr og

opp igjen. To små kamkiler ga den
nødvendige sikringen slik at Pusher

kunne kjempe seg over en tynn travers og en
liten overlapp. Vel oppe hørte
Pusher at Tutta plundret noe helt forferdelig,
men vel oppe var de enige om at det hadde
vært en fin tur. Da var det bare å vasse tilbake
til bilen. En fabelaktig sesong på is var
avsluttet, men neste sesong blir det mer is.

Tutta & Pusher
Fact`s

Rjukan har over 120 fosser av alle
vanskelighetsgrader, og lengder. Isklatring
er dyrt, og kan også være kaldt.


