


OVERSIKT OVER VÅRENS TURER

Dato Tur Turledere Gradering

14-16. januar Skredkurs Videregående
WildVoss

Intro randonee

Hedda og Synnøve

Adrien og Timo

19. januar Infomøte

21-23. januar

26. januar Månedens kveldstur Martine og Roanna

28-30. januar Intro randonee Timo og Alida

4-6. februar Ski og swing i Jordalen

Restaurering av kystlynghei -
dugnad på Rapeneset

Vibeke og Ida

Tore

11-13. februar BT-hytten og Skorafjellet Håkon S og Tore

18-20. februar Skredkurs Grunnleggende
WildVoss

Thora og Kaja

23. februar Månedens kveldstur

25-27. februar Raundalen, rando Trygve og Audun

4-6. mars Restaurering av kystlynghei
med Naturvernforbundet

Strikk og drikk

Toppturhelg i Jordalen

Tore

Synne og Roanna

Timo & Adrien

11-13. mars Rosendalsalpene, rando

Fjellski: Uppsete -
Kaldavasshytta - Hallingskeid

Trygve og Audun

Andrew og Håkon B

19-20. mars Fjellski: Fyre - Grindaflethytta -
Kårdal

Andrew og Håkon S



26-27. mars Surfetur Hoddevik

Toppturfestival med NTNUI
Ski og fjellsport

Synne og Maria

Alida

30. mars Månedens kveldstur

1-3. april Randotur Sogn Maria og Sigrid

8-10. april Påske

15-17. april

9-14. april

Påske

Hardangervidda på langs:
Finse - Rjukan (9th - 14th) Andrew og Erlend

22-24. april High-Camp Turtagrø (med
Sogndal and Volda)

Alida

27. april Månedens kveldstur

29-1. mai Turlederhelg (Alexander
Griegshytten)

Alida

7-8. mai Fjellski: Finse - Geiterygghytta
- Hallingskeid

Andrew

13-15. mai Vandring som dronningen Jonas & Johannes

20-22. mai Trad. klatrekurs med WildVoss Vibeke & Alida

25. mai Månedens kveldstur

27-29. mai Surfetur Jæren Roanna og Sigrid

3-5. juni

10-12. juni

17-19. juni Alpinkurs med WildVoss
20-26.06.

Alida



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 VÅR 2022
TOUR PROGRAMM SPRING 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.

Januar:

Skredkurs videregående på
Mjølfjell // Advanced avalance
course at Mjølfjell

Dato: 14.01 - 16.01

Gradering:

Turledere: Hedda

Deltakere: X

Beskrivelse:

Er du glad i turer utenfor skisporet eller topptur og har en del erfaring fra topptur og
skredkurs fra før? Vil du lære enda mer om skred og vinterturleding med nye og
gamle venner? Sleng skiene på sekken og bli med oss for en kick start på
skisesongen!

Are you fond of trips off the ski track or summit trips and have some experience from
backcountry trips before? Want to learn even more about avalanches and winter
tripleading with new and old friends? Throw your skis on your backpack and join us
for a kick start to the ski season!

Introtur topptur I

Dato: 14.01 - 16.01

Gradering:



Turledere: Timo & Adrien

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Have you ever dreamed of endless powder snow and cutting fresh lines in
untouched terrain? Do you have some experience with cross country or alpine skiing
but never tried Randonnée skis? Hopefully this trip will be the perfect place to start!
This is a randonee/topptur basics weekend where we will be focusing on all the
essentials of backcountry skiing. The goal is for you to get familiar with the
equipment, basic avalanche assessment and rescue, clothing etc. We will go at a
slow pace, so everybody feels comfortable, and the plan is to do 2 fairly easy trips
while training on avalanche assessment and proper use of necessary equipment.

Introtur topptur II

Dato: 28.01 - 30.01

Gradering:

Turledere: Timo & Alida

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Have you ever dreamed of endless powder snow and cutting fresh lines in
untouched terrain? Do you have some experience with cross country or alpine skiing
but never tried Randonnée skis? Hopefully this trip will be the perfect place to start!
This is a randonee/topptur basics weekend where we will be focusing on all the
essentials of backcountry skiing. The goal is for you to get familiar with the
equipment, basic avalanche assessment and rescue, clothing etc. We will go at a
slow pace, so everybody feels comfortable, and the plan is to do 2 fairly easy trips
while training on avalanche assessment and proper use of necessary equipment.

Februar:

Ski og swing i Jordalen

Dato: 4.02 - 6.02



Gradering:

Turledere: Vibeke & Ida

Deltakere: 8

Beskrivelse:

Vi drar på topptur og swing til Jordalen! Vi overnatter i Jordalen i en leilighet/hytte og
satser på fine turer både lørdag og søndag. Noe toppturerfaring er nødvendig.

We go to Jordalen for some skiing and swing. We ate sleeping in a cabin and hope
for nice skiing trips both on Saturday and Sunday. Some experience with top
touring/randonee is necessary.

BT-hytten og Skorafjellet // Ski
touring BT-hytten

Dato: 11.02 - 13.02

Gradering:

Turledere: Tore og Håkon S

Deltakere: 4 + 2

Beskrivelse:

Pakk med fjellski- eller toppturutstyret og hyttetøfler! Denne helgen drar vi til Mjølfjell.
Vi går til BT-hytten fredag ettermiddag, og fra der satser vi på god snø, fint vær og
drar på topptur to dager på rad. Med forbehold om vær og føre, er hytten alltid varm.

Ski touring in Mjølfjell/BT-hytten: This weekend we pack with us our nordic
backcountry skis or alpine touring skis, and head for Mjølfjell. We go to BT-hytten,
and from there we ski for two days. In case of bad weather, the cabin is always
warm.

Grunnleggende skredkurs med WildVoss

Dato: 18.02 - 20.02

Gradering:



Turledere: Thora og Kaja

Deltakere: 10

Beskrivelse: Bli med på årets vinter- og skredkurs med BSI friluft og Wild Voss! Det
blir et kurs i turplanlegging, trygge veivalg og kameratredning. På kurset får du
trening i å gjenkjenne skredterreng og fange opp faretegn. Du vil også lære om
skikompis-mønsteret for risikoreduserende adferd i skredterreng. Det blir base på
Mjølfjell Ungdomsherberge og her er veien kort til utfordrende høyfjellsterreng. Det
betyr at vi kan få effektive dager med mye læring, selv midtvinters.

Join us on this winter and avalanche course with BSI Friluft and Wild Voss! It will be
a course in trip planning, safe route choice and rescue. You will practice recognising
avalanche terrain and signs of danger. You will also learn about
“skikompis-mønsteret” for behavior that reduces the risk in avalanche terrain. We will
have our base at Mjøfjell Ungdomsherberge, where we are close to challenging high
mountain terrain. This means that we will have effective days with a lot of learning,
even though it is mid-winter.

Randoneehelg i Raundalen / Randonee-weekend
in Raundalen

Dato: 25.02 - 27.02

Gradering:

Turledere: Trygve og Audun

Deltakere: X

Beskrivelse:

Denne helgen kjører vi til området rundt Voss og finner overnatting. Med
randoneeski skal vi de neste dagene opp i Raundalen for å kjøre pudder. I
Raundalen finnes noen av de beste nedkjøringene i Voss-området. Vi satser på god
mat og enda bedre snø. Dette er en tur for deg som har stått randonee før og vært
ute en vinterdag før.

Med forbehold om eventuelle endringer om været er dårlig.

This weekend we drive to Voss and find us a place to sleep. For the next days we
will go randoneeskiing in Raundalen. Raundalen offers some of the best descents in
the Voss-area. Were aiming for some good food, and even better skiing this
weekend. This is a trip for those who have been skiing randonee before, and been
outside for some hours skiing before.

In case of bad weather, small changes can be done.



Mars:

Strikk og drikk

Dato: 04.03 - 06.03

Gradering:

Turledere: Synne og Roanna

Deltakere: X

Beskrivelse:

Dette er en lavterskel tur som passer perfekt for
deg som er nybegynner til friluftsliv eller ønsker en
chill tur med mye hyttekos! Det gjenstår fortsatt å
planlegge hvor turen skal gå, men det vil bli et
sted nærliggende Bergen. Planen er å dra til hytta på fredagen og lage en felles
middag etterfulgt av hyttekos. På lørdagen går vi ut på en liten tur og fyrer kanskje
opp et bål til å grille pølser eller det du måtte ha lyst på! Selv om vi har valgt å kalle
turen for «strikk og drikk» er det ikke et krav å måtte verken strikke eller drikke. Om
det er ønskelig kan vi lage noen felles drinker sammen, ellers så er det bare å ta
med det du måtte ha lyst på av pepsi, cola, øl, te eller kaffe:) På søndagen har vi en
felles frokost før vi pakker sammen og tar turen hjem.

This is a low-threshold trip that is perfect for you who are a beginner to outdoor life or
want a chill trip with a lot of cabin fun! It still remains to plan where the trip will go, but
it will be somewhere nearby Bergen. The plan is to go to the cabin on Friday and
make a joint dinner followed by cabin coziness. On Saturday we go on a little trip and
maybe light a fire to grill sausages or whatever you want! Even though we have
chosen to call the trip "knit and drink", it is not a requirement to have to knit or drink.
If desired, we can make some common drinks together, otherwise just bring
whatever you want of pepsi, cola, beer, tea or coffee :) On Sunday we have a
common breakfast before we pack together and take the trip home.

Toppturhelg i Jordalen

Dato: 04.03 - 06.03

Gradering:

Turledere: Timo og Adrien



Deltakere: X

Beskrivelse:

Vi drar til Jordalen og gå et par, tre turer. Satser på god snø og mange høydemeter.
Detaljer kommer når det nærmer seg.

We are going to Jordalen and do 2-3 trips during the weekend in hopefully good
snow and with plenty of elevation. Details follow when we are getting closer.

Randoneehelg i
Rosendalsalpene

Dato: 11.03 - 13.03

Gradering:

Turledere: Trygve og Audun

Deltakere: X

Beskrivelse:

Pakk med toppturutstyret og godt humør! Denne helgen drar vi til den ytre delen av
Hardangerfjorden, nærmere bestemt Rosendalsalpene, som ligger vest for
Folgefonna. Etter to dager vil vi mest sannsynlig kan krysse av to topper og x antall
høydemeter. Vi satser på masse ubunden snø og sol! Dette er en tur for deg som
har stått på randonee før, og tåler 1000 høydemeter om dagen.

Med forbehold om vær og skiføre, kan det bli endringer, og turen kan bli lagt til en helt annen plass.

Ski touring in Rosendal. This weekend we pack with us our skis, and head for
Rosendalsalpene. After two days of ski touring we hopefully set some good turns
and checked off two tops. We hope for some good powder and sunny weather. This
is a trip for those who have been skiing randonee before, and can handle 1000
height meters a day.

In case of bad weather or not enough snow, there can be some changes, and the trip can be a whole
different place.

Fjellskitur til Kaldavasshytta

Dato: 12.03 - 13.03

Gradering:



Turledere: Andrew og Håkon B

Deltakere: X

Beskrivelse:

This weekend we will ski with mountain skis (fjellski) from Uppsete to Hallingskeid,
via Kaldavasshytta. On Saturday morning we will take the 08:29 train from Bergen to
Upsete. We will then ski 6km (and 360m upwards) to the unattended DNT cabin
Kaldavasshytta where we will spend the night. We can then use the rest of the day to
explore the area around the cabin. On Sunday we will ski 12km down from
Kaldavasshytta to Hallingskeid, catching the next train to Bergen. Time of arrival
back in Bergen depends on how late we arrive at Hallingskeid on Sunday afternoon,
but I expect we will be back in Bergen at about 19:00. To participate on this trip you
must have some prior experience on skis. You must also be comfortable covering
12km whilst carrying a rucksack of 10-15kg.

Fjellskitur til Grindaflethytta

Dato: 19.03 - 20.03

Gradering:

Turledere: Andrew og Håkon S

Deltakere: X

Beskrivelse:

This weekend we will ski with
mountain skis (fjellski) from Kårdal to Fyre, via Grindaflethytta. On Saturday morning
we will take the 08:29 train from Bergen to Ljosanbotn. We will then ski 18km (and
400m upwards) to the self-service DNT cabin Grindaflethytta where we will spend
the night. On Sunday we will ski 14km down from Grindaflethytta to Fyre, catching
the 17:55 bus to Voss and then further by train to Bergen. We will be back in Bergen
at 21:00. To participate on this trip you must have some prior experience on skis.
You must also be comfortable carrying a rucksack of 10-15kg and be able to cover
18km of uphill distance in the 8 hours permitted to us by daylight.

Surfetur til Hoddevik

Dato: 24.03 - 27.03

Gradering:



Turledere: Maria og Synne

Deltakere: 20

Beskrivelse:

Langhelg i Hoddevika! Torsdag etter skule/jobb tek me båt til Selje, deretter taxi til
Hoddevik. Dette er ein surfetur for alle, då me leiger utstyr frå Lapoint, og får 2x 2
timar surfekurs frå dei. På kveldane lagar me middag og chillar i Lapoints Villa
Innsikten. Søndag står me tidleg opp og får inn eit par timar på bølgene før me tek
turen tilbake til Bergen. Påmelding sendast ut ca. 5 veker før turen.

Long weekend in Hoddevika! Thursday after school/job we’re taking the boat to
Selje, then we’re taking a taxi to Hoddevik. This is a surfcamp for everyone. We’re
renting surfing gear from Lapoint, and having 2x 2 hours surfing courses from them.
In the evening we will make dinner together and chill in Lapoints Villa Innsikten.
Sunday we will get up early to get a couple of hours on the waves, before heading
back home to Bergen. The registration for the trip will be sent out about 5 weeks
before the trip.

Toppturfestival med NTNUI
Ski og fjellsport

Dato: 25.03 - 27.03

Gradering:

Turledere: Alida

Deltakere: 20

Beskrivelse:

BSI Friluft & NTNUI Ski & Fjellsport har gleden i å invitere alle våre medlemmer til
tidenes sammenkomst. Denne langhelgen går turen til Måssvassbu (under
bekreftelse!), der vi skal nyte vakre fjelltopper! Hver dag vil det arrangeres toppturer i
ulike vanskelighetsgrader. Området byr dessuten på nydelige langrennsløyper som
gir mulighet til at alle kan delta uansett tilgang på utstyr og værforhold. Utenom det,
vil stemningen fortsette på kveldstid med ulike aktiviteter. Kosefaktoren vil altså være
skyhøy, så ta med noe godt å drikke, masse kvikklunsj og solo. Vi krysser fingrene
for brilleskille, pudderføre og påskestemning!

BSI Friluft & NTNUI Ski & Fjellsport are pleased to invite all our members to the
gathering of the times. This long weekend the trip goes to Måsvassbu (to be
confirmed!), where we will enjoy some beautiful mountain peaks! Every day, summit
hikes will be arranged in different degrees of difficulty. The area also offers beautiful
cross-country trails and gives the opportunity for everyone to participate regardless



of access to equipment and weather conditions. Apart from that, the atmosphere will
continue in the evening with different types of activities. The cosiness factor will be
sky high, so bring something good to drink, lots of quick lunch and solo. We cross
our fingers for spectacle separation, powdering and Easter mood!

April:

Randoneehelg i Sogn

Dato: 1.04 - 3.04

Gradering:

Turledere: Maria og Sigrid

Deltakere: X

Beskrivelse:

Denne helgen drar vi til Sogn (ubestemt destinasjon foreløpig, kommer an på vær og
snø) for å få oss noen fine toppturer. Vi kjører etter skole/jobb på fredag og drar
tilbake til Bergen igjen på søndag ettermiddag. I løpet av lørdag og søndag håper vi
å få til to fine toppturer med mye sol og deilig snø:)) På kveldene lager vi felles
middag og koser oss. Dette er en tur for deg som er fjellvant og har erfaring med
randonnee.

This weekend we will go to Sogn for some randonnee-skiing. We will drive after
school/work on friday and we will be back in Bergen on sunday evening. Saturday
and sunday we will go skiing, and hopefully we will get both sun and good snow. This
is a trip for those who have experience with randonnee-skiing, not for beginners.

Hardangervidda på Langs

Dato: 09.04 - 14.04

Gradering:

Turledere: Andrew og Erlend

Deltakere: X



Beskrivelse:

In the run-up to the Easter weekend we will cross Hardangervidda from north to
south on mountain skis (fjellski), starting at Finse and finishing at Rjukan. The route
is approximately 120km, and we estimate that it will take 6 days to complete,
although there is a possibility that it may take longer if weather conditions are
unfavourable along the way and we’re forced to wait inside. The route is Finse -
Krækkja - Sæltjønnslæger - Mårbu - Kalhovd - Helberghytta - Rjukan, all of which is
along marked (kvistet) trails, over relatively flat terrain. The longest day is 27km, with
most other days being about 20km. We will be aiming to stay in cabins along the way
(1 betjent DNT cabin, 2 selvbetjent DNT cabins, 1 ubetjent DNT cabin, 1 nødbu), and
carrying tents as a backup option.

Weather on Hardangervidda can be highly variable in April, ranging from blue skies
and glorious sunshine to furious wind and snow, and it’s not unlikely that we’ll
experience the full range. The lowest temperature in April last year was -22.8°C, and
the average temperature was -7.2°C. In order to participate on this trip you must
have some experience of longer trips on skis, and ideally have some prior
experience of winter trips on Hardangervidda or other high-mountain areas with
extreme weather conditions. You need to be in good physical shape, free from
injuries, and aware that you’ll be far away from the security of civilisation should
something go wrong. Welcome to the frozen wilderness.

High-Camp Turtagrø med
Lurkarlaget (Sogndal)

Dato: 22.04 - 24.04

Gradering:

Turledere: Alida

Deltakere: 20

Beskrivelse:

BSI Friluft & Lurkarlaget Sogndal har gleden i å invitere alle våre medlemmer til
tidenes andre sammenkomst. Denne langhelgen går turen til Turtagrø i vakreste
Jotunheimen, da planen er å overnatte i telt og lage basecamp! Her er det bare å
nyte de vakre fjelltoppene! Hver dag vil det arrangeres toppturer i ulike
vanskelighetsgrader. Området byr dessuten på nydelige langrennsløyper som gir
mulighet til at alle kan delta uansett tilgang på utstyr og værforhold. Utenom det, vil
stemningen fortsette på kveldstid med ulike aktiviteter. Kosefaktoren vil altså være
skyhøy, så ta med noe godt å drikke, masse kvikklunsj og solo. Vi krysser fingrene
for brilleskille, pudderføre og påskestemning!

BSI Friluft & Lurkarlaget Sogndal are pleased to invite all our members to the second



gathering of the times. This long weekend the trip goes to Turtagrø in the majestic
Jotunheimen, where the plan is to sleep in tents and to set up a base-camp! Here we
can definitely enjoy some beautiful mountain peaks! Every day, summit hikes will be
arranged in different degrees of difficulty. The area also offers beautiful cross-country
trails and gives the opportunity for everyone to participate regardless of access to
equipment and weather conditions. Apart from that, the atmosphere will continue in
the evening with different types of activities. The cosiness factor will be sky high, so
bring something good to drink, lots of quick lunch and solo. We cross our fingers for
spectacle separation, powdering and Easter mood!

Turlederhelg/ Tripleader
weekend

Dato: 29.04 - 01.05

Gradering:

Turledere: Alida

Deltakere: infinite

Beskrivelse:

Denne helgen samles gamle og nye og fremtidige turledere på Alexander
Grieghytten, og det blir fest, tur og seminar (for ex. førstehjelp eller orientering). Vi
snakker om turlederrollen og deler turerfaringer.

This weekend old, new and future tripleaders will gather in Alexander Grieghytten
and have a party, seminar (first-aid or use of map&compass) and go on some trips!
We will talk about the role of tripleaders and share experience from trips.

Mai:

Fjellskitur til Geiterygghytta

Dato: 07.05 - 08.05

Gradering:



Turledere: Andrew

Deltakere: X

Beskrivelse:

This weekend we will ski with mountain skis (fjellski) from Finse to Hallingskeid, via
Geiterygghytta. On Saturday morning we will take the 08:15 train from Bergen to
Finse. We will then ski 18km to the staffed DNT cabin Geiterygghytta where we will
spend the night. On Sunday we will ski 21km to Hallingskeid, catching the next train
to Bergen. Time of arrival back in Bergen depends on how late we arrive at
Hallingskeid on Sunday afternoon, but I expect we will be back in Bergen at 19:30.
To participate on this trip you must have some prior experience on skis, and you
must also be comfortable covering 21km whilst carrying a rucksack of 10-15kg.

Vandring som dronningen

Dato: 13.05 - 15.05i

Gradering:

Turledere: Jonas og Johannes

Beskrivelse:

Denne helgen drar vi til
Hardangerfjorden for å ta en av
de vakreste turene i Norge. Vi
starter fra Bergen på fredag og
returnerer søndag. For nettene
finner vi plasser å sette opp
teltet vårt og lage bål. I mai blomstrer alle epletrærne og forhåpentligvis kan vi nyte
utsikten på den i solen.

This weekend we will go to Hardangerfjord and do one of the most beautiful hikes in
Norway. We will start from Bergen on Friday and will be back on Sunday. For the
nights we will find spots to set up our tents and make a campfire. In mai all the apple
trees on Hardangerfjord are blooming and we can hopefully enjoy the view on it in
the sun.

Trad klatrekurs med WildVoss

Dato: 20.05 - 22.05



Gradering:

Turledere: Alida og Vibeke

Beskrivelse:

Drømmer du om å klatre lange ruter eller bestige kvasse tinder? Har du klatret litt på
bolta ruter og innendørs? Da vil du ha nytte av dette kurset. Med naturlig
sikringsutstyr kan du klatre der det ikke finnes tilrettelegging eller bolter – både i
høyfjellet og i lavlandet. På dette kurset lærer du hvordan. Nøkkelord er
sikringshåndverk, metoder og taulagsrutiner. Ta klatringa di et steg videre og bli en
mer komplett klatrer!

Do you dream of climbing long routes or climbing sharp peaks? Have you climbed a
bit on bolt routes and indoors? Then you will benefit from this course. With natural
safety equipment, you can climb where there are no facilities or bolts - both in the
high mountains and in the lowlands. In this course you will learn how. Keywords are
safety craftsmanship, methods and rope making routines. Take your climbing one
step further and become a more complete climber!

Surfetur til Jæren

Dato: 27.05 - 29.05

Gradering:

Turledere: Roanna og
Sigrid

Deltakere: 20

Beskrivelse:

Denne helgen drar vi til Jæren for å surfe. Vi tar båt eller buss til Stavanger på
fredag og returnerer søndag. I løpet av helgen får vi forhåpentligvis fine surfeforhold
og fint vær. På kveldene lager vi felles middag og chiller etter en hard dag på
surfebrettet.

This weekend we will go to Jæren to surf. We will go to Stavanger by bus or boat on
friday and we will get back to Bergen on sunday. During this weekend we will
hopefully get some good conditions for surf and also some sun! In the evening we
will make dinner together and chill after a hard day on the surfboard.



Juni:

Alpinkurs i Jotunheimen med
WildVoss

Dato: 19.-26. juni

Gradering:

Turledere: Alida

Beskrivelse:

Lengter du etter luftige tinder,
mektige breer og heftig utsikt?
Mangler du kunnskap om sikker ferdsel i bratt, alpint fjellterreng? Da bør du bli med
på alpinkurs! I løpet av en innholdsrik uke får du øve inn ferdigheter og metoder som
gjør deg i stand til å dra på egne turer i krevende høyfjellsterreng. Kurset legges til
Sognefjellet, Lom og Hurrungane, der vi har tilgang til både breer, klatreklipper og
flotte fjell. Kurset er praktisk rettet, det betyr at vi legger læringsmomentene inn som
en naturlig del av turopplevelsene. Vi satser på å gjennomføre noen flotte
bestigninger i løpet av kurset. Kurstemaene samsvarer med Norsk Fjellsportforum
sine grunnkursmaler. Det utstedes kursbevis. Med maksimalt 3 deltakere per
instruktør er du sikret tett oppfølging.

Do you long for airy peaks, mighty glaciers and stunning views? Do you lack
knowledge to secure trips in steep, alpine mountain terrain? Then you should join
this alpine course! During a content-rich week, you get to practice skills and methods
that enable you to go on your own trips in demanding high mountain terrain. The
course will be at Sognefjellet, Lom and Hurrungane, where we have access to both
glaciers, climbing cliffs and beautiful mountains. The course is practically oriented,
which means that we include the learning moments as a natural part of the hiking
experiences. We aim to complete some great ascents during the course. The course
themes correspond with the Norwegian Mountain Sports Forum's basic course
templates. Certificate after completed course. With a maximum of 3 participants per
instructor, you are guaranteed close follow-up.



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 deltakerene,
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 forkunskaper 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 ettappene 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 deltakerene. 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. Equipment can also be rented from Bergen Turlag in Marken at somewhat higher

costs. 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




