Landsdel 4 inviterer til fjeldvandring
i Norge 2018

Vandring på Hardangervidda med Hårteigen i baggrunden

Tag på Norgestur med FDF Landsdel 4.
Er du en eventyrlysten FDFer? Kom med på en spændende udfordrende
tur i uberørt natur, fremmedartet i form af stejle fjelde, sne midt om
sommeren, brusende vandfald og milelang udsigt fra høje fjeldtoppe. Det
bliver en spændende ekspedition i ødemarken, hvor du og dit fjeldhold selv
medbringer alt, hvad I behøver: Telt, kogegrej, mad og jeres personlige
udstyr.

Vi skal på fjeldvandring i Hardangervidda
Hardangervidda er Nordeuropas største fjeldområde og er på størrelse med
Sjælland! På Hardangervidda befinder vi os over trægrænsen omgivet af
klipper, mos og lav, fossende vand og små søer. 20-30.000 vildrener
færdes i flokke på Hardangervidda! Hardangervidda er også kendt for den
karakteristiske fjeldtop Hårteigen (1690 m.o.h.)

Seniorvæbnere, seniorer og ledere kan komme med på fjeldet
Seniorvæbnere og op efter kan komme med på turen. Fjeldvandring
kræver, at man er ordentlig forberedt og det er derfor vigtigt at alle deltager
i den obligatoriske fortræningsweekend den 16.-18. marts og den
fortræning, som kredsen selv planlægger. Væbnere har mulighed for at
komme til Norge på Standlejr. Altså hvor man ligger på en fast lejrplads og
tager på dagsture og laver andre lejraktiviteter. Se mere om dette i den
særskilte indbydelse.

Hvornår og hvordan?
Turen er fra tidlig morgen fredag den 27. juli til sen aften fredag den 3.
august. Vi kører i busser fra Østjylland (der vil være forskellige
opsamlingspunkter), og skal med færgen fra Hirtshals til Langesund.
Bussen følger med ombord på færgen, og kører os op igennem Norge til
Hardangervidda ca. 200 km vest for Oslo. Vi skal bruge 6 dage i fjeldet,
derefter kører vi med bus til Tinnsjøen, hvor dem der har boet i Standlejren,
vil tage i mod os. Her har vi en enkelt overnatning, inden turen går hjem ad
efter samme rute som udturen.
2 forskellige ture
Det er muligt at vælge mellem to forskellige fjeldvandringer. Din leder vil
fortælle dig, hvilke(n) tur(e) din kreds deltager på. Tur 1 er for alle, som har
mod på en uge i fjeldet. Tur 2 er for de garvede, som har vandret i fjeldet
før på mindst en 5 dags vandring. Dagsruterne på tur 2 er længere end på
tur 1 og terrænet er barskere.

Tur 1:
Turen starter på nordsiden af Hardangervidda ved Fagerheim i knap 1200
meters højde og vi vandrer over trægrænsen i jævnt terræn med udsigt til
Hardangerjøkulen, som er en 70 km2 stor isbræ. Flere steder skal vi krydse
elve og nogle steder vil der være behov for at vade. Ved søen Mår får
benene en pause, mens en båd sejler os til den anden ende af søen. Herfra
er der endnu et par dages vandring, der blandt andet indeholder en stejlere
stigning. Endelig kan vi tager Krossobanen (en kabel-lift) ned til Rjukan,
hvor busserne samler os op og kører os til Standlejren ved Tinnsjøen.
Tur 2:
Turen starter på nordsiden af Hardangervidda ved Dyranut, med udsigt til
Hardangerjøkulen. Vi starter over trægrænsen i jævnt terræn, men allerede
på første dagen er vi i højder over 1400 meter. De store elve forceres på
broer og ved flere af de mindre elve skal der vades. Vi tager en afstikker til
Hårteigen, der skal bestiges op gennem en stejl kløft og over en
sneskråning til den flade top nås. Fra Hårteigen går turen videre til den mere
barske del af Hardangervidda og turen slutter i Haukeliseter, hvorfra vi kører
med bus til Tinnsjøen og Standlejren.
Fossende vand krydses over en bro
(Hardangervidda)

Prisen for turen er 1650 kr.
De første 500 kr. betales til din leder samtidig med tilmeldingen senest den
16. november, de resterende 1150 kr. betales senest den 3. maj.
Tilmeldingen er bindende. Ved mange ledige pladser i bussen kan prisen
stige en smule.

Udstyr
På en fjeldvandring kræves der lidt mere af ens udstyr end på en sommertur
i Danmark. Det er vigtigt, at du har en varm sovepose, da vi sover i telt og
det godt kan være frostgrader i fjeldet, selv om sommeren. Det er vigtigt at
have 100 % vandtæt regntøj (bukser og jakke). Et par vandrestøvler og en
rygsæk er også nødvendigt. Man kan godt få ordentligt udstyr uden, at det
behøver at være dyre mærkevare og måske kan du låne dig til fx soveposen
og rygsækken. Din leder vil kunne vejlede dig nærmere om udstyr. Der vil
komme flere informationer om udstyr i deltagerbrevet og på
fortræningsweekenden, men de første oplysninger kommer her, så kan du
evt. ønske dig noget af det i julegave.
Kontakt person i kredsen:_______________________________
Tilmelding/betaling:____________________________________
_______
_ _ _ _ klip _ _ _ _ _ _ klip_ _ _ _ _ _klip _ _ _ _ _ _klip_ _ _ _ _ _ klip _ _ _ _ _ _ klip _ _ _

Tilmelding til fjeldtur i Norge 2018 med FDF Landsdel 4
Navn:_______________________________________________________
Tlf til forælder:

fødselsdato:

.

Allergier eller tilsvarende din leder bør vide:________________________

Bindende forælder underskrift:

.

