
OVERSIKT OVER HØSTENS TURER

Dato Tur Turledere Gradering

16.08.
Tur til Fløyen Alida & Johan

Fredrik

19-21.08.
Tur over Vidden med UiB

Gjegnabu

Alida & Erlend

Timo & Adrien

24.08.
Infomøtet - Egget Håkon & Alida

26-28.08.
Kreklingsus Andrew

31.08.
Månedens kveldstur Martine & Brage

02-04.09.
Mosevatnet

Oksen og Kjeåsen

Kanotur med innlagt lur
(Nordhordland)

Dronningstien

Rallarvegen

Tur til Rosendalsalpene
(Melderskin 1463 m.o.h)

Adriaan & Johan
Fredrik

Timo & Sofya

Håkon B

Pernille og Sofie

Lukas & Nils

Maren og Martine



9-11.09
Skåla, 1848 m straight up

Frå Vik til Vik

Hike and climb in
Stavanger-ish (tor-søn)

Kileklatrekurs med WildVoss

Jan & Roanna

Håkon & X

Timo & Sofya

Kaja og Ingvild

16-18.09.
Husedalen to Lofthus

Elvepadling på Voss

Eggenipa/ rundtur i Gloppen

Lukas & Brage

Patrick

Ida og Sofie

23-25.09.
Bresamling

Folgefonna bretur med
WildVoss

Alida & Johan
Fredrik

Andrew & Gabriela

28.09.
Månedens kveldstur Kaja og Ingvild

29.09-02.10.
Stølsheimen Running Trip

Jæren Surf Trip

Adrien & Andrew

Sigrid & Roanna

07-09.10.
Turlederhelg (Alexander
Grieghytten i Bergsdalen)

Alida

14-16.10.
Voss-Dale Running Trip

Telttur til havgapet

Adrien & Leon

Håkon & Erlend



21-23.10.
Desperate tider Alida & Astrid

26.10.
Månedens kveldstur Hedda

28-30.10.
Gjønakvittingen day hike Lukas

04-06.11.
Koselig hyttetur

Hoddevik surf

Johan Fredrik

Brage & Hedda F. &
Sanna

11-13.11.
Badestamptur Alida & Lukas

18-20.11.
Strikk og drikk Martine & X

25-27.11.
Introduction to fjelskiing Andrew & Lukas

30.11.
Månedens kveldstur Hedda F. & Sanna

02-04.12. Fjellskitrip on Hardangervidda Johan Fredrik &
Patrick

09-11.12.
Mørketidstur (randone)

Full Moon Wandering (fjellski)

Alida & Timo

Andrew & Lukas



FASTE AKTIVITETER

Vi er så MYE mer enn bare helgeturer. Ta ett skritt av gangen, eller få full valuta for

medlemskapet med å ta del i alt det vi driver med. Hver dag uken igjennom. Her er det bare

å dukke opp, det fordrer ikke medlemskap. Lederne på aktivitetene kan hjelpe deg med

medlemskap.

FJELLMØTENE

BSI Friluft sine fjellmøter blir bare mer og mer populære. Her møtes vi, tar en pils og lytter til

mennesker som har gjort flotte ting i naturen. Dette semesteret inviterer vi deg til flere

fjellmøter med variert innhold, som lyser opp i en hektisk hverdag. Foredragene blir holdt av

erfarne og uerfarne friluftsmennesker som er der for å inspirere og kanskje motiverer deg til

nye aktiviteter i naturen. Møtene arrangeres som regel på Kvarteret og er gratis. Mer

informasjon om fjellmøtene kommer på mailinglista og på vår Facebook-side.

Every month there is a Mountain Meeting with beer, Norwegian waffles, and possibly some

mountaineering related talk. It is usually held at Kvarteret and will be announced on the

mailing list and on Facebook.

MÅNEDENS PUB

En gang i måneden tar vi en tur innom en pub i Bergen, hvor vi tar en øl eller to, og hvor

man treffer andre friluftsinteresserte studenter. Dette skjer som regel på onsdag/ torsdag.

Once every month we go to a pub in Bergen and have a beer or two. This is great

opportunity to meet other outdoor people. This event usually takes place on a Wednesday/

Thursday.



TIRSDAGSKLATRINGEN

Hver tirsdag har vi fast klatring i Lemkuhlhallen

ved NHH. Dette er sosialt og du møter

likesinnede. Møt opp i Lemkuhlhallen kl 18.00

og ta med BSI medlemskort for å få rabatter.

Husk brattkort, da dette er nødvendig for å få

klatre innendørs. Mer Informasjon kommer

mandag eller tirsdag på e-post og i

Facebook-gruppen.

Climbing in Lehmkuhlhallen at 18:00 every

Tuesday. Further information will be given on

the mailing list and in the Facebook-group.

HVERDAGSEVENTYR

Vi drar på en overnatting i bynære områder! Onsdagen siste uken i måneden tar vi med oss

soveposer og annet utstyr og spiser kveldsmaten ved bålet, eller drikker kakao og hører

regnet dryppe på presenningen, ser på stjernene glitre i kamp med bylysene, alt på en

(nesten) vanlig hverdag. Det finnes ikke dårlige klær, bare dårlig humør. Dagen etter står vi

opp, spiser frokost og er tilbake i byen med granbar i håret og bållukt av klærne før

forelesninger eller jobb begynner. Vennene dine rystes av den villmarkingen du er.

Let's go camping in a city near area! On the Wednesday in the last week of the month we'll

bring sleeping bags and other necessary equipment and eat our supper by the bonfire, or

drink our hot chocolat and listen to the rain dripping on our cover, stare at the stars gleaming

in contest with the city lights, all this on an (almost)ordinary weekday. There's no such thing

as bad weather, only a

bad mood. The next day

we'll eat breakfast and

head back to the city with

branches in our hair and

the smell of the bonfire on

our clothes before classes

or work begins.Your

friends will be amazed by

the type of outdoorsman

you are.



MANDAGSJOGGINGEN

Delt treningsglede er dobbel glede! Bli med på mandagsjogging og bli fit for toppene.

Trenerne våre har variert opplegg hver gang, der det satses på barmarkstrening. Mellom 10

og 15 personer deltar på treningene som finner sted over Nedre Fløibanestasjon. Ta med

joggesko og treningstøy for det aktuelle været samt en drikkeflaske og ta del i moroa!

Oppmøte mandager kl 18:00 ved Nedre Fløibanestasjon. Følg med på mail om forandringer

i tid. Mer infrmasjon finnes i Facebook-gruppen.

Join us for a run in at the hillsides near Fløien.

Every Monday we meet for a jog and strength

exercise above Lower Fløibanestation. We are

usually around 10 joggers on average. And we

are not a hard core of just marathon runners.

Please join! For more information, check the

Facebook-group.

BSI FRILUFT PÅ INTERNETT
På www.bsifriluft.no finner du oppdatert

informasjon om turer, møter og andre

aktiviteter, samt bilder fra turene våre og

et diskusjonsforum. Her kan du også

skrive deg på mailinglista vår, hvor

informasjon sendes ut ukentlig. Sjekk

også ut gruppa vår på Facebook: BSI

FRILUFT! og på Instagram #bsifriluft

Updated information on trips and activities, pictures, and a sign-up for our mailing list can be

found at our home page (www.bsifriluft.no). Also check out our Facebook page and Instgram

account #bsifriluft

http://www.bsifriluft.no
http://www.bsifriluft.no


TURPROGRAMMET HØST 2022
TOUR PROGRAMM AUTUMN 2022

NB!: The turprogram might go through some changes during the course of the
semester, so for the most up-to-date information, please check our Facebook-page
and register to our mailing-list. Also, you can find detailed information on our
Monday-jogs (bsi friluft - mandagsjoggarana) and Tuesday-climbings (BSI friluft -
Tirsdagsklatring) in the respective Facebook-groups.

AUGUST:

Gjegnabu and Gjegnen

Dato: 19. - 21.08.22

Gradering:

Turledere: Timo og Adrien

Beskrivelse:

Vi starter fredag kveld med en kjøretur til Hope i Gloppen. Så går vi første etappe, en bratt
tur gjennom skog og etter hvert høyfjell til Gjegnabu, en liten og super koselig hytte i en
fantastisk omgivelse av fjell, vann og bre. Lørdag går vi en lang dagstur til Gjegnen, også
kalt Blånibba, områdets høyeste fjell på 1670m. Vi tilbringer en natt til på Gjegnabu før vi går
ned igjen til bilene på søndag.

We leave Bergen on Friday night and drive to Hope in Gloppen. The first hike is on a steep
trail through forest and eventually alpine terrain. It takes us to Gjegnabu, a super cozy cabin
in a spectacular area of mountains, lakes and glaciers. On Saturday, we do a long day trip to
Gjegnen, also called Blånibba, the area’s highest peak with 1670m. We spend another night
at Gjegnabu before we hike back down to the cars on Sunday.

KREKLINGSUS

Dato: 26-28.08.

Gradering:

Turledere: Andrew

Beskrivelse:



It’s with great pleasure that we invite both new and old members of BSI Friluft to the latest
installment of Kreklingsus festival. This year’s stripped-back format takes the festival back to
its roots, serving up nothing more complex than a weekend of partying in the mountains. All
you’ll need is yourself, your camping equipment, and something good to drink. If you have
an instrument you’d like to bring then we wholeheartedly encourage that too!

The shenanigans kick off on Friday afternoon when we’ll take the train from Bergen to
Hallingskeid and set up our tents in the area around Kreklingsbu. There’ll also be the
opportunity to cook dinner on an open fire before the evening’s festivities begin. Saturday
will begin at whichever time your hangover permits, and you can join one of a handful of
day-trips in the local area, including hiking, running, or fishing. During the evening we’ll light
up the fire and turn up the volume once more. On Sunday we’ll clean up after ourselves and
take the train back to Bergen in the afternoon.

SEPTEMBER:

Oksen and Kjeåsen

Dato: 02. - 04.09.22

Gradering:

Turledere: Timo og Sofya

Beskrivelse:

On Friday afternoon, we drive to Tjofolot, our start point of our hike to Oksen. We camp in
the area. Next morning, we hike to Oksen :) After the hike we will move base to the start
point of Kjeåsen, put up tents, relax, play games and make a common dinner!
On Sunday, we climb up to Kjeåsen. The hike contains parts using ropes and stairs so it will
be fun and the view is fantastic! If time allows, we can also visit the super beautiful waterfall
Vøringfossen before we drive back to Bergen.

Fredag ettermiddag kjører vi til Tjoflot, startpunktet vårt for turen til Oksen. Vi setter opp
camp i nærheten. Neste morgen går vi til Oksen. Etter turen flytter vi leir nærmere
startpunktet for Kjeåsen turen. Vi setter opp telt, hviler, spiller og lager felles middag!
På søndag går/klyver vi opp til Kjeåsen. Turen går bratt oppover fjellet, ved hjelp av noen tau
og trapper og byr på en fantastisk utsikt. Det blir gøy. Hvis vi har tid gjør vi et avstikk til
Vøringsfossen før vi drar tilbake til Bergen.



Dronningstien

Dato: 02. -04.09.2022

Gradering:

Turledere: Pernille og Sofie

Beskrivelse:

Norsk

Engelsk

Kanotur med innelagt lur

Dato: 02-04.09.

Gradering:

Turledere: Håkon

Beskrivelse:

Lørdag morgen kjører vi til Holsnøy, slenger oss i kanoer og padler oppover små kanaler og
smale elver til vi kommer til Storavatnet. Her finner vi oss et overnattingssted ved
vannkanten og nyter en stille lørdagskveld. På søndagen tar vi oss en padletur før vi vender
nesen tilbake mot Bergen.

We leave Bergen on Saturday morning and pick up our canoes at Holsnøy. We use the day
to find a nice camp and enjoy the rest of the evening. We return to Bergen Sunday evening.



Hike to Mosevatnet

Dato: 02 - 0.4.09.2022

Gradering:

Turledere: Adriaan og Johan Fredrik

Beskrivelse:

Fredag ettermiddag kjører vi til
Mosevatnet og setter opp leir der. Dette
er en vakker innsjø som en gren av Folgefonnabreen renner ut i. Lørdag skal vi vandre rundt
Mosevatnet til en topp med god utsikt over bretungen. Søndag kan vi ta en tur til en annen
innsjø i Kjeringebotne-området eller ved Rosendal på vei tilbake til Bergen. For eksempel
Juklavatnet.

On Friday afternoon, we will drive to Mosevatnet and set up camp there. This is a beautiful
lake into which a branch of the Folgefonna glacier is flowing. On Saturday we will hike
around Mosevatnet to a peak with a good view of the glacier tongue. On Sunday we could
do a hike to second lake in the Kjeringebotne area or near Rosendal on the way back to
Bergen. For example Juklavatnet.

Sykkeltur langs Rallarvegen

Dato: 03.09.22-04.09.22



Gradering:

Turledere: Lukas og Nis

Beskrivelse:

Rallarvegen har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste sykkelvei. Veien starter på
Haugastøl og følger Bergensbanen til Finse, Hallingskeid og Myrdal før den fortsetter langs
Flåmsbanen til Flåm. Veien bringer deg gjennom et fantastisk høyfjellsområde fra 1000
m.o.h. opp til 1340 meters høyde og ned til hav nivå i Flåm.

EngelskRallarvegen, following the outskirts of the Hardangervidda Plateau, leads you along
the Bergen Railway Line from Haugastøl via Finse, Hallingskeid, Myrdal and down to Flåm.
The train ride is considered absolutely stunning and so is the road used to construct the
railway, Rallarvegen. The road by itself is an attraction, but it also brings you through a
fantastic highland area starting at 1000 meters above sea level(a.s.l.), peaking at 1350
meters for then to lead you back down to the fjords at sea level.

Turhelg til Rosendalsalpene

Dato: 03.09.22-04.09.22

Gradering:

Turledere: Martine og Maren

Beskrivelse:

Bli med oss på en to-dagers tur til fantastiske Rosendalsalpene! Vi reiser tidlig lørdag
morgen (ca. 07.00) og kommer frem til Rosendal/Kvinnherad i ti-tiden. Derifra går turen til
Melderskin (1463 moh) - kjent som dronningen blant Hordalandsfjellene. Turen er på 11
kilometer og innebærer 7 timer med relativt krevende turgåing. Tilbake i hytten lager vi en
digg middag, spiller kort, spiser smågodt og legger beina høyt - mao. alt som trengs for å
lade opp til en ny topptur søndag. På søndag er målet Ulvanosa (1248 moh og 12,8 km).
Avhengig av været og motivasjonen/kreftene til gruppen er en mulighet å velge en litt kortere
tur til Englafjell (1200 moh og 6,3 km). Når vi er tilbake til bilene igjen kjører vi tilbake til
Bergen. Vi regner med å være “hjemme” en gang sen ettermiddag/tidlig kveld.

Turen er krevende og innebærer to lange og bratte toppturer. Deltakere bør ha betydelig



erfaring med å ferdes i terreng og bratt stigning over flere kilometer/dager. Belønningen er to
fantastiske dager i vakkert landskap og godt selskap:-)

Join us on a two day hike in the beautiful Rosendalsalpene. We leave early Saturday
morning (approximately 7 am) reaching Rosendal by 10 am. From there we will hike up
Melderskin (1463 moh) - known as the queen amongst the Hordaland-mountains). The hike
is 11 km and 7 hours of quite demanding hiking. Back at the cabin we will make a nice
dinner, play some cards and put our legs up high getting ready for another hiking trip the
next day. On Sunday our goal is Ulvanosa (1248 moh and 12,8 km). Depending on the
weather and how the group is feeling we will alternatively choose an easier hike to Englafjell
(1200 moh and 6,3 km). We will drive straight back to Bergen when we get to the cars after
the hike on Sunday and be home sometime in the afternoon/evening depending on which
hike we choose.

The trip is demanding and does potentially involve two long and steep uphill climbs.
Participants should have a decent amount of hiking experience and be motivated for two
(hopefully) amazing,  but challenging days in the beautiful Rosendal Alps.

Skåla, 1848 m straight up

Date: 9-11. september 2022

Grade:

Trip leaders: Jan Erik & Roanna

Join us on a spectacular trip to Skåla in Loen, “Norway’s longest uphill climb”! Leave your
comfort zone and join a safe hike up the steep mountain side where the reward is an
amazing panorama view of Loen and the mountains towards Jostedalsbreen. This tour
shows some of Western Norways most beautiful scenery with high mountain terrain and
cosy cabins!

Friday we are leaving early from Bergen to Loen (5 hour drive) and planning for a mid day
hike up to Skåla, make a joint dinner and spend the night at Skålabu. Saturday we will set off
early, hike back down to the car and drive to Loen where we are preparing a 2h climb Via
Ferrata to the top Hoven and enjoy a cosy meal while enjoying the amazing panorama view.
We will then walk back down to the car and drive to the camping spot where we will stay
overnight in a cabin close to Lovatnet in the heart of Loen with a view Instagram worthy.
Sunday - we will set off early and plan to take a hike up the beautiful Eggenipa on route
home to Bergen if we have energy left. Arrival back in Bergen late Sunday evenday.



This trip is very demanding and so requires experience with hiking on steep terrain with an
overnight backpack. Participants should also have experience with climbing and be
comfortable with heights (brattkort is required).

Kileklatrekurs

med WildVoss

Dato: 09.-11.09.2022

Gradering:

Turledere: Kaja og Ingvild

Beskrivelse:

Denne helga benytter vi oss av WildVoss’ kileklatrekurs, der vi
får 16timer med sertifiserte instruktører, fordelt på to dager.
Dette er kurset for deg som har litt klatreerfaring fra før, både
ute og inne, og ønsker å ta steget videre for å lære litt om
hvordan å klatre hva sikringer du har satt på egenhånd. Vi får
leie av tau og klatreutstyr inkludert i prisen (som vil ligge på
omtrent 2500kr + togbillett tur-retur Voss + mat), men du bør
ha egen sele, hjelm, sko og taubrems. Kurset holdes på Voss, og vi skal bo i telt.

This weekend we will join a course arranged by WildVoss called “kileklatrekurs” - mountain
climbing while securing yourself. This is a class that is perfect if you already have some
experience in climbing and would like to take the next step into some new adventures!
Included in the costs (approx. 2500kr + train ticket to and from Voss + food) are equipment
for climbing outdoors, but you should bring your own harness, helmet, shoes and a climbing
belay device. The location is Voss and our home will be tents that we bring from Bergen.

Hike and climb gathering in Stavanger-ish

Dato: 08. - 11.09.22

Gradering:

Turledere: Timo og Sofya

Beskrivelse:

The plan for the weekend is to explore some of the fantastic climbing and hiking
opportunities the Stavanger area has to offer. We plan a hiking trip to Preikestolen and rock
climbing the other days. There are climbing fields with a wide spector of sport routes for both
beginners and experienced climbers. If you want to climb, you should ideally have ‘brattkort’.
Anyway, you have to know how to belay. Please note that BSI only coordinates transport and
the logistics, everyone is climbing at their own risk.



We plan to go to Stavanger by ferry (Fjordline) and drive back by car. We might even do a
couple of small cultural stops on the way (Sola ruinkirke and Regelbau bunkere). We sleep
in tents all 3 nights, first at Sola beach and then we have a camp close to the climbing sites.

Planen for denne samlingen er å utforske noe av det Stavanger-området har å by på når det
gjelder klatring og fjellturer. Vi satser på en tur til Preikestolen og utendørs klatring forøvrig.
Det er klatrefelt med et stort spekter av boltede ruter, både for nybegynnere og erfarne
klatrere. Merk at du helst må ha brattkort, men i hvert fall må du kunne bruke sikringsmiddel
fra før. Merk at BSI står bare for koordinering av transport og logistikk, alle klatrer på egen
risiko.
Vi tar fergen (Fjordline) til Stavanger og kjører tilbake landveien. Det kan bli noen avstikk av
kulturell karakter på veien (Sola ruinkirke og Regelbaubunkere). Vi sover i telt alle tre netter,
først ved Solastranden, og så har vi en base i nærheten av klatrefeltene.

Frå Vik til Vik

Dato: 09.09-11.09

Gradering:

Turledere: Håkon og X

Beskrivelse:

Bli med på vandring fra frodig dal til barfjell! Vi kjører til Fresvik på fredag ettermiddag og slår
leir ved setervollene oppe i dalen. Tidlig lørdag morgen tar vi fatt på bakkene oppover
Tundalen, og vandrer opp gjennom hele vegetasjonssonespekteret til vi når 1300
høydemeter og får en finfin utsikt over et praktstykke av en botndal. Så vandrer vi over
høyfjellet og ned til Fresvik-Jordalen. Vi legger oss til rette for natten på Jashaugbu og nyter
en bedre middag mens mørket faller på. Søndag kommer vi oss opp tidlig og legger i vei
enda en gang over fjellet ned til Vik. Etter en god dagsmarsj når vi Vikøyri og vender nesa
mot Bergen.

Join us for a trip in beautiful Sogn! We will drive to Fresvik on Friday evening and camp
there for the night. On Saturday we will start early and walk up the spectacular Tundalen,
and over the mountain to Fresvik-Jordalen. Here we will spend the night in the cabin
Jashaugbu before we head back over the mountain to Vik on Sunday.



Husedalen to Lofthus

Dato: 17.09-18.09

Gradering:

Turledere: Brage og Lukas

Beskrivelse:

Kanskje en av de fineste 2-dagers turene du
noen gang kan oppleve! (I hvert fall ifølge DNT.)
;) Her får du se de velkjente fossane i
Husedalen, Hardangervidda vest, en vakker
liten del av Dronningstien og munketrappa til
Lofthus på en tur.

Perhaps the very best 2-day trip you can ever
experience at least according to the Norwegian
hiking association ;). Here you get to see the
famous waterfalls of Husedalen,
Hardangervidda west, a beautiful little bit of
Dronningstien and the monk stairs of Lofthus in
one trip.

Elvepadling på Voss

Dato: 17.-18.09.22

Gradering:

Turledere: Patrick Stünkel (og KayakVoss)

Beskrivelse:

Puh! Sommeren 2022 har kanskje vært en utfordring for noen av oss som har tilbrakt feriene
sine på Vestlandet. Klatring, sykling eller å bare gå en fottur kan blir en utfordring i konstant
pøsregn. Heldigvis finnes det en fantastisk friluftsidrett som er nesten immun mot dårlig vær:
Elvepadling! Heldigvis finnes det en drøy 1,5timers togtur utenfor Bergen en av de beste
stedene i verden for å drive med elvepadling. Altså: Er du klar for sensommerens/høstens
eventyr og vil du lære deg elvepadling? Men du må ikke bekymre deg? Vi skal ikke sette
utfor fossefall med en gang men heller tar det rolig og begynne på enkle stryk i trygge
rammer. Etterpå vil du få utdelt våttkort som sertifiserer deg for å drive med elvepadling på
egenhånd. Denne turen altså et fullstendig kurs organisert i samarbeid med KayakVoss som
har spesialtilbod for oss i BSI. Kurset koster 2700kr og inkluderer alt utstyr pluss grilling. Det



som kommer ekstra er togbilletter til og fra Voss. Planen er å ta toget på lørdag morgen/eller
fredag kvelden (dette kan diskuteres på ferdaråd), og så blir det to fulle dager med masse
padling. Kvelden fra lørdag til søndag skal vi overnatte i telt på Voss også blir det grilling for
middag. På søndag avsluter vi kurset slik at vi tilbake i Bergen på kveldstid.

Well! The summer of 2022 here at the West Coast of Norway has been challenging!
Climbing, biking, eller just simply hiking start to loose their appeal when it is constantly
puring down from the skies. Luckily, there is one outdoor activity where this type of weather
will not affect you at all: Whitewater Kayking! Even better: Only 1,5h train ride from Bergen
there is a place that is considered as one of the best in the world for whitewater kayaking.
Thus: Are you ready for an adventure and do you want to learn whitewater kayaking? There
is no need to be afrai, we will not start with waterfalls in the beginning but instead start on an
easy stretch of the river. After taking this 2day course you will be awarded with the “Våttkort”,
the Norwegian kayaking certification system (similiar to what you will find in British Canoeing
or the European Paddle Pass), which will allow you to pursue river kayaking further on your
own. This trip is organized in cooperation with KayakVoss, who is a commercial actor doing
guiding and instruction on the river in the Voss area. We in BSI got a special offer of 2700kr,
which will include all the equipment. Train tickets for getting to and from Voss will come in
addition. The plan for this trip is to take the train to Voss on early Saturday morning or Friday
evening (we can discuss this on trip meeting). There will be two full days outside with a lot of
paddling. Saturday evening we will sleep in tents or hammocks and plan to have a bonfire.
You can expect to be back in Bergen sunday evening.

Eggenipa/ rundtur i Gloppen

Dato: 16. -18.09.2022

Gradering:

Turledere: Ida og Sofie

Beskrivelse:

Eggenipa (1338 moh) i Gloppen er

en av de mest fotograferte



fjelltoppene i Sogn og Fjordane. Veien til den spisse toppen er en nydelig rundtur på 10,7 km

som tar omtrent 6-7 timer. Turen går i relativt enkelt terreng, med noe klyving mot toppen.

Det er derimot gode tak og noen steder er det kjetting man kan holde seg i. Fredag kjører vi

fra Bergen, og kjøreturen tar ca. 4 timer, inkludert ferge. Vel framme i enten telt eller hytte

(mer info kommer) spiser vi middag og lader opp for morgendagen. Lørdag tar vi beina fatt til

toppen der man har utsikt til Breim og Bergheimsvatnet. På kvelden blir det felles middag og

hygge. Dersom det er bra vær tar vi oss kanskje en litt korterte topptur på søndag, før vi

kjører hjemover til Bergen.

Eggenipa (1338 moh) is one of the most photographed peaks in Sogn og Fjordane. The hike

is a 10,7 km round tour which takes about 6-7 hours. To get to the top we'll have to do some

easy climbing, but there are good holds and some chains to hold on to. We leave Bergen on

Friday and drive 4 hours to Gloppen. The plan is to stay in a hut or tent. On Saturday we'll

hike to Eggenipa, make some nice dinner and enjoy the evening. If the weather is good on

sunday, we might go for a shorter hike, before we drive back to Bergen.

Glacier Wandering On
Folgefonna (guided)

Dato: 24.09-25.9

Gradering:

Turledere: Andrew og Gabriela

Beskrivelse:

This weekend we’ll be guided over the
width of the Folgefonna glacier, not
once, but twice! We start the trip on
Saturday in Buerdalen, hiking up the Øvre Buerbreen glacier arm and then over the highest
point on Folgefonna (approx. 1660mosl). The day’s stage concludes at Fonnabu where we’ll
spend the night. Sunday takes us over the glacial plateau to Holmaskjer, and then a long
downhill march to Tokheim outside of Odda. This trip does not require any prior experience
of hiking on glaciers, but you must be prepared for parts of the route to be technically
demanding. All glacier equipment is provided by the guide.

Denne helga skal vi bli guidet over breen Folgefonna, ikke bare én gang, men to! Vi starter
turen på lørdag nede i Buerdalen, går opp brefallet i Øvre Buerbreen og over det høyeste
punktet på Folgefonna (ca 1660moh). Dagens etappe avslutter på Fonnabu der vi skal
overnatte. På søndag går turen over breplatået til Holmaskjer, deretter mange lange
nedoverbakker til Tokheim utenfor Odda. Denne turen krever ikke noe tidligere erfaring på
breer, men man må være forberedt på at enkelte deler av ruten kan være teknisk krevende.
Alt av breutstyr blir ordnet av guiden.



Bresamling // Glacier gathering

Dato: 24.09-25.9

Gradering:

Turledere: Alida & Johan Fredrik

Beskrivelse:

Denne helgen samles vi som er interessert i bre (og har grunnleggende brekunnskap og
kompetanse) til en helg med læring og breturer. Tanken er å lære av hverandre, øve på
rustne ferdigheter og å gjøre drømmeturer mens vi leker og har det gøy på blåisen. Isklatring
er mulig for de som vil og har ferdighetene. På denne turen har alle ansvar for seg selv. Det
er ingen guidet aktivitet som skjer.

This weekend, mountain sports enthusiasts who are interested in glaciers ( and have basic
glacier knowledge and competence) will gather for a weekend of learning and glaciering.
The idea is to learn from each other, practice rusty skills and to do dream hikes while playing
around and having fun on the blue ice. Ice climbing is possible for those who have the skills.
On this trip everyone is joining at their own responsibility. There is no guided activity
happening.

Trail Running in Stølsheimen

Dato: 30.09-02.10

Gradering:

Turledere: Adrien og Andrew

Beskrivelse:

Bli med på en lang løpetur i Stølsheimen!
Planen for helgen er å løpe fra hytte til hytta
med lette sekker. Du må ha erfaring fra lange
løpeturer i bratt og krevende terreng for å
kunne delta, men det er ikke noe kappløp!
Målet er å ha det gøy og kose oss på fjellet.
På fredag kveld kjører vi etter studie/jobb til
Steinsland, og begynner turen med en kort
og bratt etappe til Norddalshytten (10km, 900
høydemeter). På lørdag løper vi først bortover på vidden, så ned til Sognefjord, og så opp på
vidden igjen før vi når Åsedalen (35km, 2000 høydemeter). Denne dagen er uten tvil det
vanskeligste. På søndag løper vi mest nedover til bilene (18km).

Denne turen er selvsagt væravhengig, og det er mulig at det må tilpasses etter forholdene.

Join us for a long running trip in Stølsheimen! The plan for this weekend is to run from cabin



to cabin with light backpacks. You need experience with long run on steep and technical
terrain to join, but this is not a race! The goal is to have fun together and enjoy being in the
mountains. On Friday we drive after work to Steinsland, and start with a short but steep run
to Norddalshytten (10km, 900m elevation gain). Saturday we run up and down on the
plateau, down to Sognfjord, up again on the plateau until we reach Åsedalen. Definitely the
toughest day! (35km 2000m elevation gain). Finally Sunday we run down back to the cars
(18km)

Of course this plan is depending on weather, and we might have to adapt it.

Jæren Surf Trip

Dato: 30.09-02.10

Gradering:

Turledere: Sigrid & Roanna

Beskrivelse:

Bli med oss på surfetur til en av Jærens vakre strender! Her skal vi bo nær havet, lage god
mat sammen, se solnedgangen fra sanddynene, og ikke minst lære oss å surfe! Dyktige
instruktører er klare til å undervise alle nivåer, så denne turen er aktuell enten du er den
fødte surfer, eller bare en landkrabbe som aldri har satt sin fot på et brett tidligere.

Jæren - Surf´s up! Join us for a journey to one of Jæren´s beautiful beaches! Here we will
live close by the sea, cook great dinners, watch the sunset from the sand dunes, and last but
not least; learn how to surf! Experienced instructors will be available for all levels, which
means that this trip is perfect for both pros and landlubbers!

OKTOBER:

Turlederhelg // Tripleader-weekend

Dato: 7-9.10.

Gradering:

Turledere: Alida

Beskrivelse:

Denne helgen arrangerer vi turlederhelg i Bergsdalen, til Alexander Grieghytten (med
badstue!). Her har vi alt vi trenger, fin utsikt, innsjøer og fjell som våre nærmeste naboer, og
denne helgen skal vi bruke på å bli bedre kjent med hverandre og å lære om det å lede turer



i fjellet! Vi betaler for for overnatting og mat. Vi inviterer også dere som ikke allerede er
turledere men som kan tenke seg å bli det.

This weekend we are organizing a tripleader weekend in Bergsdalen, at Alexander
Grieghytten (with sauna!). Here we have everything we need, nice views, lakes and
mountains as our nearest neighbours, and this weekend we will spend getting to know each
other better and learning about leading trips in the mountains! We pay for accommodation
and food. We also invite those of you who are not already tour leaders but would like to
become one.

Trail Running in Bergsdalen

Dato: 14.10-16.10

Gradering:

Turledere: Adrien og Leon

Beskrivelse:

Bli med på en lang løpetur i
Bergsdalen! Planen for denne
helgen er å løpe fra hytte til hytte
med lette ryggsekker. Du trenger
erfaring med lange løpeturer i bratt
og teknisk terreng for å være med,
men dette er ikke en konkurranse!
Målet er å ha det gøy sammen og trives i fjellet. Fredag tar vi toget til Voss tidlig om
morgenen, og starter med en lang løpetur opp til kjente Kiellandbu (26km, 1400m
høydestigning). Lørdag løper vi opp til Skrott og nyter forhåpentligvis nok en fin utsikt fra
toppen, og så opp på platået til vi kommer til Gullhorgabu (20km 1100m høydeøkning). Til
slutt søndag løper vi ned til Dale, hvor vi tar trianen tilbake til Bergen (18km).

Selvfølgelig er denne planen væravhengig, og vi må kanskje tilpasse den.

Join us for a long running trip in Bergsdalen! The plan for this weekend is to run from cabin
to cabin with light backpacks. You need experience with long run on steep and technical
terrain to join, but this is not a race! The goal is to have fun together and enjoy being in the
mountains. On Friday we take the train to Voss early in the morning, and start with a long run
up to the famous Kiellandbu (26km, 1400m elevation gain). Saturday we run up to Skrott and
hopefully enjoy another nice view from the top, and then up on the plateau until we reach
Gullhorgabu (20km 1100m elevation gain). Finally Sunday we run down to Dale, where we
take the trian back to Bergen (18km).

Of course this plan is depdending on weather, and we might have to adapt it.

Telttur til Havgapet

Dato: 14.-16.10



Gradering:

Turledere: Håkon og Erlend

Beskrivelse:

Bli med å kjenn på naturkreftene
og sku utover majesteisk
fjordlandskap! Vi finner oss et
flott sted ved en vestnorsk fjord
og lager camp ved sjøen. Her
kan vi kjenne skikkelig på
oktoberværet fra teltene våre.
Forhåpentligvis finner vi også
nok ved til å lyse opp
oktoberkvelden med et bål. På
søndagen drar vi hjemover
igjen, forhåpentligvis trøtte og
slitne etter en vindutsatt helg.
Etappene blir ikke alt for lange, men det blir noen høydemeter og man må kunne bære sekk
og telt. Man burde også tåle litt vær og vind!

Join us and experience the autumn right by a majestic fjord. We will travel to a spot where
we really can feel the weather and the wind. If we are lucky, we find enough wood for a big
bonfire as the dark autumn evening arrives. The distances wont be that long, but one should
be comfortable with walking some height meters and
carrying tents and gear.

Desperate tider // Desperate times

Dato: 21-23.10.

Gradering:

Turledere: Alida & Astrid

Beskrivelse:

Du må bare vente noen uker til... Vel, denne turen er for
de som ikke vil vente de ukene til å begynne å stå på ski
allerede. Vi vil ikke love gode forhold, og du skal definitivt
ikke være redd for å få noen skrapemerker på de
skiene... Men vi vil stå på de skiene, på snø. Tur med fjellski.

You just have to wait a few more weeks… Well, this trip is for those who do not want to wait
those few weeks to start skiing already. We will not promise good conditions, and you
definitely should not be afraid to get some scratch marks on those skis… But we will stand
on those skis, on snow. Fjellski-trip.



NOVEMBER:
Surfetur til Hoddevika

Dato: 3-6 November

Gradering:

Turledere: Brage, Sanna og Hedda

Beskrivelse:

Helgen 3-6. november (torsdag til søndag) drar vi til
Hoddevik for å surfe. Hoddevik er et surfeparadis på
Stadtlandet hvor du kan surfe i fantastiske omgivelser. Vi skal bo på Lapoint Surfcamp
Hoddevik, hvor vi skal bo på camp Utsikten med plass til 10 personer og Innsikten med
plass til 20. Vi vil bruke dagene på å surfe, før vi lager middag og gjør hva annet vi måtte
ønske på kveldene.

The weekend 3-6. november (Thursday to Sunday) we will go to Hoddevik for some surfing!
Hoddevik is known for its white beaches, majestic landscape and of course, great surf! We
will stay at Lapoint Surfcamp Hoddevik, where we will be staying at camp Utsikten, which fits
10 persons and Innsikten with room for 20. We will surf in the day before we will spend the
evening together, making dinner and anything else we would like.

Kosetur

Dato: 4-6.11.

Gradering:

Turledere: Johan Fredrik

Beskrivelse:

Denne helgen i november drar vi opp til
Hardangervidda og en av de hyttene der.
Sannsynligvis har den første snøen kommet, og da
tar vi selvfølgelig en skitur i området. Planen er å
stresse ned før eksamenstiden begynner med god
mat og hygge. Håper å ha deg der!



This weekend in November we go up to Hardangervidda and one of the cabins there. The
first snow has probably arrived, and then of course we will take a ski trip in the area. The
plan is to de-stress before exam time begins with good food and fun. Hope to have you
there!

Badestamtur // Hot tub trip

Dato: 11-13.11.

Gradering:

Turledere: Alida & Lukas

Beskrivelse:

Er November bare trist og kjedelig? Det er mørkt, snøen
er ikke for stor på dette tidspunktet, og eksamener
nærmer seg? Vel, vi i BSI har det som skal til for å
bekjempe din miserable november ... en utendørs
badestamp! Hvem bryr seg om det er mørkt eller regn, vi sitter i et utendørs boblebad på en
koselig hytte. Hvorfor ikke ta helgen til å slappe av, lage god mat og nyte godt selskap? Vi
forlater Bergen fredag ettermiddag eller lørdag morgen til vår hemmelig hytte med
badestamp og returnerer søndag kveld.

Is November just sad and boring? It's dark, the snow isn't too big at this time, and exams are
coming up? Well, we at BSI have what it takes to combat your miserable November… an
outdoor hot tub! Who cares if it's dark or raining, we're sitting in an outdoor hot tub in a cozy
cabin. Why not take the weekend to relax, cook good food and enjoy good company? We
leave Bergen on Friday afternoon or Saturday morning for our secret cabin with hot tub and
return on Sunday evening.

Strikk & drikk // Knit'n drink

Dato: 18-20.11.

Gradering:

Turledere: Martine og

Beskrivelse:

Hei og hopp vi inviterer til en rolig helg på en koselig hytte. Vi tenker å ta toget opp
fredag ettermiddag og kose oss med håndarbeid og litt godt i glasset. Planen er å ta en
dagstur på lørdag, og en kortere tur på søndag før vi tar toget tilbake til Bergen. Dette er



en lett tur der man ikke trenger noen turerfaring.

This weekend will be a proper cozy Norwegian cabin trip! We're thinking of taking the train
up on Friday afternoon and enjoying some needlework and something good in the glass.
The plan is to take a day trip on Saturday, and a shorter trip on Sunday before we return to
Bergen. This is an easy trip where you do not need any previous hiking experience.

Introduction To Fjellski

Dato: 25-27.11

Gradering:

Turledere: Andrew and
Lukas

Beskrivelse:

This is the trip for those of you
who have never used fjellski
before! The plan is to take the
train to Hallingskeid on Friday
evening and use the DNT cabin
as our base for the weekend.
The terrain at Hallingskeid is kind to beginner skiers, but also offers steeper slopes for quick
learners who want more of a challenge. During daylight hours we’ll be spending as much
time as we wish outside with skis on our feet. Exactly what we end up doing will depend on
the wishes of the group, but possibilities include both free exploration of the area around
Hallingskeid, or more structured activities such as ski-orienteering. During the evenings we’ll
spend our time inside the candle-lit cabin, eating and drinking together, playing games, and
engaging in whatever other shenanigans we manage to think of. This trip is ideal for people
who have never tried skiing before, but also for people who have only tried other types of
skiing (alpine, randonee, cross-country).

DESEMBER:

Fjellskitrip on Hardangervidda

Dato: 2-4.12

Gradering:

Turledere: Johan Fredrik og Patrick



Beskrivelse:

Vi krysser fingrene for gode vær og snøforhold og setter kursen mot Hardangervidda første
helgen i desember for å oppleve den dramatiske norske naturen på Fjellski. Planen er å gå
fra Finse til Hallingsskeid og vi skal sove på hytta. Vi forbeholder oss noen spontane
endringer på den endelige destinasjonen og lengden av etappene avhengig av forholdene.
Men skitur skal det i hvert fall bli! Været kan bli ganske røff denne tiden av året men samtidig
byr desember på helt unike lysforhold og stemning. Denne turen er på ingen måte en
ekstrem tur med masse høydemeter opp og ned men du skulle likevel klare å gå på fjellski i
kupert terreng med stor sekk.

We cross fingers for good weather og snow conditions and aim for a Fjellski trip on
Hardangervidda the first weekend of December. The preliminary plan is to go from Finse to
Hallingskeid and to sleep in cabins. There might some final changes to the destination and
length of the trip segments depending on the conditions that weekend. The weather at this
time of the year can be quite rough sometimes but at the same time, the ambient light and
mood at this time of the year is quite unique. This is not an extreme tour with crazy climbs
and descents but you should be able to advance in hilly terrain on fjellski while carrying a big
backpack.

Mørketidstur // The dark trip

Dato: 9-11.12.

Gradering:

Turledere: Alida og Timo



Beskrivelse:

Eksamen er forhåpentligvis et tilbakelagt kapittel for semesteret, og hva er vel bedre enn å
trekke ut i naturen for å feire! Denne helgen kan det være de dype furuskogene i Raundalen
som trekker, der vi kan kose oss rundt et bål på kvelden og på dagtid nyte snø under skiene.
Dette er tenkt som en toppturhelg, og ettersom det er tidlig i sesongen vil vi ha fokus på
oppfriskning av skredvurdering. (NB: hvor vi ender opp med å dra vil være avhengig av
snøforholdene).

In Norway, December is the darkest month of the year. Most people tend to stay in their
homes and enjoy their fireplace indoors, but we in BSI Friluft prefer to do it outdoors under
open sky. This weekend we will focus on backcountry skiing and avalanche risk assessment,
enjoying the special light one can see in these times of the year and celebrate that this
semester is done for! To join this trip you must be familiar with alpine touring (ski de
randonnée) or telemark skis and you should have at least some knowledge of how to use an
avalanche beacon and probe. (Where we end up will depend on snow conditions.)

Full Moon Fjellski Wandering

Dato: 9th - 11th December

Gradering:

Turledere: Andrew and Lukas

Beskrivelse:

This weekend serves up the last full
moon of the year, and thus a
chance of experiencing one of the
most magical delights that the
mountains have to offer – skiing at
night. If the skies are clear and
snow coverage is in our favour, then
we’ll head to wherever we can find
snow on the Friday evening and ski
through the night to a DNT cabin.
We’ll use the daytime on Saturday
to sleep and recuperate. In the
evening we’ll eat dinner together
and then head out into the darkness once more, navigating to the nearest train station or bus
stop from which we can return to Bergen on the Sunday morning. This trip will likely ruin your
circadian rhythm. If weather conditions turn out not to be conducive to night-skiing this
weekend, then the trip will go ahead as a plain-old diurnal ski trip. This trip requires that you
have prior experience on fjellski and you must be comfortable skiing at night.



GRADERING / GRADING SYSTEM

Ved hver tur er det forsøkt satt en gradering. Husk at en slik grad er en subjektiv vurdering,
og selv om en tur er gradert til lett kan det for noen oppfattes tungt. Ta kontakt med turleder
før turen hvis du er usikker på dette. På turer der det kreves teknisk erfaring fra deltakerne,
f.eks bretur, klatring/isklatring er dette markert:

Attempts have been made to set a rating for each trip. Remember that such a degree is a
subjective assessment, and even if a trip is graded as easy, it can be difficult for some.
Contact the tripleader before the trip if you are unsure about this. On trips where technical
experience is required from the participants, eg glacier trip, climbing / ice climbing, this is
marked:

Lett tur: Turen krever ingen forkunnskaper og ikke spesielt
utstyr. Er det flerdagerstur er etappene forholdsvis korte og
sekken lett.
Easy tour: No special training or equipment is necessary for
this kind of tours. In the case of multi-day hikes the distances
will be relatively short and the packs light.

Middels tur: På flerdagerstur blir etappene litt lengre, sekken
kan føles tung. Oftest overnatting i telt. Dagstur som er
gradert middels kan føles tung. Tidligere turerfaring
anbefales.
Medium tour: On multi-day hikes the distances will be longer
and the packs heavier. We will likely sleep in tents. Day-trip
with this grading might feel challenging. You should have
experience with trekking and sleeping in the outdoors.

Tung tur: Tung sekk og lange dagsetapper. Forutsetter god
fysisk form fra deltakerne. Tidligere turerfaring nødvendig.
Tough tour: We will have heavy packs and long distances to
go. Participants need to be fit and solid outdoor experience is
necessary.

Teknisk erfaring kreves av turdeltakeren. Eksempler er
isklatring, kiteturer, breturer.
Technical experience is necessary to participate in this trip.
For example: Iceclimbing, kiting or glacier walking.

Turen ferdes i bratt lende. For fotturer betyr det at turen kan
innebære klyving og ferdsel i utsatt/eksponert terreng der tau
kan være nødvendig. På topptur innebærer det at man til tider
ferdes i over 25 grader.
Trips will be in steep and exposed terrain For hikes this
implies scrambling and walking in steep/exposed terrain will
occur, where roping up can be necessary. For
Summit/Mountaineering trips this implies we will cross slopes
steeper than 25 degrees.



FORMALITETER / PROCEDURES

PÅMELDING OG FERDARÅD / REGISTRATION

De fleste turene blir annonsert på mailinglista og Facebook på søndagen (kveldstid) før

turen går. Noen turer blir annonsert tidligere. Den samme informasjonen publiseres på

nettsidene våre. Der står det hvordan man melder seg på. Dette gjøres via Google-skjemaet

som ligger i e-posten. Det er ikke mulighet til å reservere plass på turen før det har kommet

mail. Førstemann til mølla gjelder. De som får plass vil bli kontaktet mandag/tirsdag. Onsdag

eller før turen holdes det obligatorisk Ferdaråd. Her gis ytterligere informasjon om turen,

fellesutstyr fordeles og matinnkjøp avtales. På Ferdaråd må alle påmeldte møte opp, også

de som evt. står på venteliste. Du må være medlem i BSI Friluft på MinIdrett for å kunne

delta på turene.

All trips will be announced on the mailing list the Sunday (evening) in advance, and a

compulsory meeting will be held (usually on Wednesdays) for the participants before the

trip. Registration happens via the Google-form attached in the mail. Those who get a spot

will be contacted on Monday/Tuesday. You have to be a member of BSI Friluft on MinIdrett to

be able to join the trips.

UTSTYR / EQUIPMENT

Alle turene krever godt utendørstøy og utstyr for å klare seg ute. En del turer krever også

spesialutstyr. BSI Friluft disponerer en god del utstyr som medlemmene kan låne, enten

gratis eller til en billig penge. Telt, spader, søkestenger, kart, primuser og en del bre- og

klatreutstyr. Kontakt utstyrsansvarlig dersom du ønsker å låne utstyr. Se hjemmesidene våre

for oppdatert utstyrsliste. Deltakerne må ha riktig utstyr til turen og inneha nødvendige

kunnskap for å bruke utstyret. Dette vil bli gjennomgått på Ferdarådet, om du er i tvil om du

har god nok erfaring og/eller riktig utstyr så møt opp på Ferdarådet eller kontakt turleder.

Utstyrslageret er åpent på onsdager mellom 18.00-18.30 for utstyrslevering og mellom

18.30-19.00 for utstyrsutleie. Endringer i leietider annonseres på Facebook, Instagram,

epost. Ta kontakt med en av de ansvarlige for utstyrsrommet ved tvil.

In addition to clothing and equipment for sleeping and cooking outdoors several (most) of the

trips require special equipment. BSI Friluft has a large stock of equipment for lend or rent;

tents, shovels, maps, stoves, and glacier and climbing equipment. See the homepage for



more info. The equipment room is open on Wednesdays between 18.00-18.30 for

equipment-delivery and between 18.30-19.00 for equipment-rental. Changes in rental times

are announced on Facebook, Instagram, mail. When in doubt, contact one of the

equipment-room responsibles.

ORIENTERING RUNDT ARRANGEMENTER
BSI Friluft er en frivillig organisasjon hvor verken styret eller turledere

har økonomisk gevinst av arbeidet. Ikke alle turledere og andre som

bidrar i gruppa har noen formell kompetanse innenfor området, og må

ikke bli sett på som guider: styret og turlederne har derfor ikke noe

økonomisk eller rettslig ansvar av noe slag. Turleders oppgave er å

koordinere og gjennomføre arrangementet etter beste evne. I henhold

til norsk lov er alle i nødstilfeller pålagt å hjelpe den trengende etter

egne kvalifikasjoner, fysiske evner og vurdering av risikoen. Deltakerne

plikter selv å avgjøre om de har de nødvendige forutsetninger for å

delta på arrangementer. Alle deltakere på BSI Frilufts arrangementer

deltar på eget ansvar og risiko, og samtykker dette ved å delta.

REGARDING ORGANIZED ACTIVITIES
BSI Friluft is a voluntary association where neither the board nor

leaders of a trip get any economic benefits from this work. As such the

board and leaders of a trip do not necessarily possess qualifications as

mountain guides and do not have any financial or judicial liability of any

kind. Trip leaders are merely coordinators and implementers of the

activities undertaken, which task they do the best they can. By

Norwegian law, in a case of emergency all are required to aid the

person in need according to their own qualifications, physical abilities,

and evaluation of the risk involved. Participants are strongly advised to

assess their own qualifications before enlisting to a trip, the trip leaders

do have the right to refuse participants who do not possess the

technical or physical skills necessary to participate in a trip. All activities

are undertaken at the participant's own risk and responsibility, and by

enlisting to a trip the participant confirms this.



STØTTESPILLERE / SPONSORS




