Gjesteboka på BRV.no
04.05.04 - 09.04.16

Melding nr.3643 av Jochen Rappke (jochen.rappke@gdfsuezep.no) , 09.04.2016 kl. 06:53 (Besøkende)
Klatrepartner søkes for i nærområdet for noen timer i ettermiddag eller søndag ettermiddag. Utendørs.
Grad 5, maks 6. Er mann i 50 årene og har det som trengs av utstyr. Send gjerne SMS på 95456925. Jochen

Melding nr.3642 av chris (duxonard@gmx.com) , 22.03.2016 kl. 18:31 (Medlem)
<a href="http://www.ofdir.com"> Flott nettside </a>, enkel men veldig brukervennlig, akkurat som jeg
liker det :)

Melding nr.3641 av Ian (i.hanson91@yahoo.no) , 19.03.2016 kl. 11:10 (Medlem)
Jeg har nylig flyttet til Bryne og lurer på om folk kjenner til noe klatring i nærheten. Jeg har sett at det er
et felt (Skårland) ved Undheim, men det hadde vært fint om det var noe enklere og slik at jeg kan ha med
kona og.

Melding nr.3640 av Mkael (mikael.fors.1985@gmail.com) , 18.03.2016 kl. 17:05 (Medlem)
Söker meg en klattrevenn till imorgon!
Lovar pent väder og jeg vill ut og klattra!
För att göra saken lite mindre vansklig så hade de varit kult att ha en venn som jeg kan sikkra og som kan
sikra meg.
Jeg er åpen för förslag på vegg og vi han helt garantert enas om en plass att mötes opp på så vi inte
trenger 2 biler.
tlf 45404697
/Mikael

Melding nr.3639 av Førstehjelpskurs , 16.03.2016 kl. 09:45 (Medlem)
"Hva gjør du om ulykken skjer med klatrepartneren din?"
Hva er prisen for dette?

Melding nr.3638 av Torgeir , 10.02.2016 kl. 10:29 (Besøkende)
Til informasjon. Product recall på BD nylonslynger og karabinere;
http://www.ukclimbing.com/news/press.php?id=8150

Melding nr.3637 av Til føreren (post@brv.no) , 02.02.2016 kl. 18:12 (Medlem)
Til føreren:
Det er ikke planer om ny fører i de nærmeste årene.

Melding nr.3636 av Føreren , 27.01.2016 kl. 13:09 (Medlem)
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Noen som vet når/om det kommer en ny fører for Rogaland?

Melding nr.3635 av Nyåret (brv@antwelm.com) , 06.01.2016 kl. 05:40 (Medlem)
Skit rute;
https://vid.me/DpZr

Melding nr.3634 av Stian E (stian.engelsvollttgmail.com) , 12.12.2015 kl. 09:42 (Medlem)
Hola. Jeg er på jakt etter en kroppssele for en toåring (snart tre). Er det noen som har en liggende som de
vil bli kvitt? Mail meg.

Melding nr.3633 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 03.12.2015 kl. 10:14 (Medlem)
Bli med og peke ut kursen for klatresporten i bratte Rogaland! Valgkomiteen i BRV (Steinar Kragset, Erik
Søndenå, Sindre Bø) ber om forslag til nye styremedlemmer. Valget holdes på årsmøtet i midten av
februar, og det skal velges fire nye medlemmer, hvorav minst to må være jenter. Send forslag på
kandidater til eriksondenaa@hotmail.com.

Melding nr.3632 av Chris Christensen (chr_ch@hotmail.com) , 30.11.2015 kl. 19:53 (Medlem)
Jeg hater å være en HMS-surpomp men... Tror BRV bør tenke gjennom om det er lurt å godta bruk av
isøkser på innevegger. Ukontrollerte fall med to knivblader i hendene kan ha seriøse konsekvenser både
for klatrer og andre som kan befinne seg i nærheten.
Hvis klubben skal godta dette må dere nesten fikse noen retningslinjer snarest. Først og fremst kan dette
ikke foregå når det er barn tilstede, selv om det i teorien er noen som "passer på" kidsa.

Melding nr.3631 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 23.11.2015 kl. 23:20 (Medlem)
Jeg har fått meg med en Beal taubag hjem som er lik min egen, men ikke min. Blått Beal-tau, ganske nytt.
Forbytting har mest sannsynlig skjedd i Sørmarka nylig. Hvis noen sitter igjen med en møkkete Beal-bag
med et forhenværende gult og slitent tau, har vi noe å snakke om. Send epost!

Melding nr.3630 av Torgeir , 03.11.2015 kl. 19:29 (Medlem)
Er det noen som har funnet en grønn lue ved hovedveggen på Dale tilfeldigvis? Tror jeg glemte den der
forrige uke.

Melding nr.3629 av Eva , 09.10.2015 kl. 13:29 (Medlem)
Nova og Sporaland er veldig fint med barn. Og skogsveggen. Mange mener Norland er bra med barn, men
her bør man være obs på et stup som ikke er langt fra hovedplassen under veggen.
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Melding nr.3628 av Ivan (okh@haugnett.no) , 06.10.2015 kl. 11:11 (Besøkende)
Kan noen anbefale et familie- og barnevennlige klatrefelt når man har gjort seg ferdig med Dalevågen?

Melding nr.3627 av Harald (haraldkleven@gmail.com) , 06.10.2015 kl. 11:08 (Medlem)
David.
Søk "Brv klatring" så vil du finne den. Funket i hvert fall for Android. Inneholder fører for de mest brukte
feltene i området.
Litt ustabil i bruk.....

Melding nr.3626 av David (sudlon27@gmail.com) , 05.10.2015 kl. 14:25 (Medlem)
Mener å ha lest noe om en Fører-app til mobilen. Er dette under utvikling, eller er det jeg som tuller?

Melding nr.3625 av Martin (martin_meling@hotmail.com) , 28.08.2015 kl. 12:16 (Besøkende)
Hei! Finnes det fører el. over "maurholen" ved Egersund?

Melding nr.3624 av BRV (post@brv.no) , 05.08.2015 kl. 12:11 (Medlem)
Hi Ian.
Det finnes desverre ingen oppdatert fører for Gullveggen/Gullskrenten.

Melding nr.3623 av Ian (i.hanson91@yahoo.no) , 26.07.2015 kl. 11:43 (Medlem)
Hei, er det noen som har en oppdatert fører for Gullveggen/Gullskrenten? Jeg fant masse gamle lenker fra
Tore på UIS nettsiden men ingen av de funker lenger. Hadde vært kjekt å ha en oppdatert skisse på BRV
nettsiden med de andre førerene.

Melding nr.3622 av Andreas , 25.07.2015 kl. 16:51 (Besøkende)
Hej! Jag och en kompis undrar om det är möjligt att klättra leden Hoka Hey till helgen? Har någon varit
uppi veggen tills nu i år?

Melding nr.3621 av Sveinung , 24.07.2015 kl. 19:04 (Medlem)
Fant en taubrems ved Skogsveggen i går. Hvis noen savner den, ta kontakt, tlf. 41 92 66 45.

Melding nr.3620 av Rochus , 17.07.2015 kl. 21:22 (Besøkende)
Klatrebilder fra Rogaland ønsket av tysk "Klettern"-magasinet!
Hvis noen har fine klatrebilder som viser typisk Rogalandsklatring eller har noe gode profilbilder av
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Kjerag, Dirdalsveggen, Trellskår, Bersagel eller Dale, så er jeg veldig taknemmelig for disse.
"Klettern"-magasinet holder på med å utgi en artikkel om klatring på Sørlandet og Rogaland. Så vit jeg
forsto haster det, og alle klatrere er på ferie selvfølgelig...
Jeg kan ikke love om en får betalt for bildene, men prøver å få det til.
Vennligst kontakt Rochus Lyssy, mobil: 90622787

Melding nr.3619 av Jochen (jochen.rappke@gdfsuezep.no) , 16.07.2015 kl. 10:13 (Besøkende)
Hei Arne & Co.,
jeg må nok desverre trekke mitt søknad etter en klatrepartner for denne sommeren. Datt fra sykklen og
har for tiden bare en arm uten gips. Beklager egen dumhet.
Jochen

Melding nr.3618 av Sindre , 11.07.2015 kl. 23:18 (Medlem)
Angående klatrefelt for barn; definitivt Dalsvågen, se fanen for oppdaterte førere. Utleie: Klatrefabrikken?

Melding nr.3617 av erik , 10.07.2015 kl. 12:29 (Medlem)
Hei
Er det noe haller som er åpen i juli utenom SIS og Klatrefabrikken ?

Melding nr.3616 av Anders (anders.rake@gmail.com) , 09.07.2015 kl. 12:38 (Medlem)
Heisann! Er det noen som har tips til særs barnevennlige klatrefelt? Gjerne med en rute, eller to, som er
lette nok for små barn barnehage-/barneskolealder? Og, finnes det noen i området som leier ut utstyr,
som også har barnestørrelser? Primært seler, gjerne sko.. -anders

Melding nr.3615 av Chris Madar (c.madar@hotmail.co.uk) , 02.07.2015 kl. 15:06 (Besøkende)
Hello,
I am a climber from the UK and have recently moved to stavanger for the summer. I climb both sport and
trad and would really like to get outside climbing whilst the weather is as good as it is now! I work on
weekdays till around 4/4:30 and am free on weekends but was wondering if there was a social
group/page for meeting people/going climbing? With the weather as good as it is I was hoping to get out
possibly this evening but don't have any transport! Thanks guys!

Melding nr.3614 av Torgeir , 01.07.2015 kl. 10:33 (Medlem)
Hei,
Ville bare informere om at jeg brakk av den store crimpen ved 3 bolt på Alvedans på Dale. Man kan greit
komme seg forbi ved å bruke kanten samt et bra sidetak til høyre for kanten. Ruten har mao ikke blitt
nevneverdig vanskeligere.

Melding nr.3613 av arne (arnesl@lyse.net) , 28.06.2015 kl. 14:48 (Medlem)

5

Jeg tror muligens jeg også går litt tom for noen å klatre med i deler av Juli ihvertfall . (Er det bare flertau
du interessert Jochen?) Jeg klatrer sport enkle taulengder foreløpig. Forsåvidt åpen for å klatre litt
forskjellige steder. Men aller helst vil jeg trene mer i overheng (7+/8-). Snøveggen, Bersagel e.l.

Melding nr.3612 av Jochen (jochen.rappke@gdfsuezep.no) , 25.06.2015 kl. 22:01 (Besøkende)
Klatrepartner søkes for juli og august. Er helt utrent og har lyst på enklere klipperuter, kortere flertaus
ruter, ute. Er komfortabel i grad 5 og klarer å følge 6 (hvis jeg må ;-)) Utstyr har jeg selv. Lyst på et par
timer en ettermiddag uten stress? Ta kontakt på 95456925.

Melding nr.3611 av Rocco , 23.06.2015 kl. 20:51 (Medlem)
Åpne prosjekter:
Pga flytting får jeg det ikke til å klatre prosjektene mine.
Første mann til mølla!!
Spinneriveggen; Hovedveggen: Forlengelse av "Lille promille";
fin linie opp en kant; ca. 8+; en bolt bør flyttes (tak knakk).
Hesteveggen; Hovedveggen: Til venstre av "Hestemannen-prosjekt"; ca. grad 8; en bolt for mye ved
toppcrux
Store Hetland: "Bananas-prosjekt", ca. grad 7, naturlig!; kul dieder, microcams
Lauvås: "Barneruta" (Nr.3 i føreren). Ca. grad 3. Kun for barn!!!
Har jeg noe glemt? Da er det åpen til alle!

Melding nr.3610 av a (a) , 21.06.2015 kl. 11:15 (Besøkende)
Does anyone have a good movie on how to mount "topptau" outside?

Melding nr.3609 av Øyvind , 15.06.2015 kl. 12:27 (Medlem)
Bærheimsnuten.
Prøvde meg på "ku i hue" på bærheimsnuten i går da ett av crux-takene rett under 2. siste bolt var
frostsprengt og ble revet ut av veggen. Jeg fjernet restene av den løse steinen. Tror ennå at ruta skal være
mulig å gå, men blir nok en litt kjipere sekvens.

Melding nr.3608 av arne (arnesl@lyse.net) , 14.06.2015 kl. 13:25 (Medlem)
Ok, takk for oppklaringen. Jeg regnet vel egentlig med den var gått før, i og med at jeg var såpass sent ute.

Melding nr.3607 av Rochus , 13.06.2015 kl. 21:02 (Medlem)
Lauvås:
Rute Nr.8 ble klatret 2 uker siden av Gunnar Stampfl.
"Klatrende ridder", grad 7+.
Fikk ikke føreren oppdatert, beklager dette.

6

Melding nr.3606 av Ian (i.hanson91@yahoo.no) , 11.06.2015 kl. 15:38 (Medlem)
Takk for info Stian. Regnet med at det hadde blitt klatret før, lurte mest på om det hadde navn og grad.
Hadde vært svært overasket dersom ingen hadde prøvd den før.

Melding nr.3605 av Sindre , 10.06.2015 kl. 20:44 (Medlem)
Mener den er gått ja, men sjekk med Rochus rochus.lyssy(at)aak.no

Melding nr.3604 av arne (arnesl@lyse.net) , 10.06.2015 kl. 14:19 (Medlem)
Jeg gikk (åpen Prosjekt)/rute nr 8 på lauvås i går.
Noen som vet om det er gått før, og i tilfelle graden som ev. er satt?

Melding nr.3603 av Guest , 10.06.2015 kl. 12:59 (Medlem)
Skall på klattringsferie i det otroligt torra rogaland (Tittar vædermelding og ser kunn regn regn :) ).
Vårt sællskap skall åka till trellskår, och jag undrar lite på teltplats, någon som har rekommendasjoner ??
Ser på fjollårets klattersamling som ni arrangerade så tæltar man en 10-15min dærifrån med bil. Men det
kanske bara var før att de var så mye som deltog ?
Finns det muligt att tælta nærmare ?
Vi har bara 1 tælt, och har med oss en liten "klotgrill" så vi skall inte fyra bål på marken.

Melding nr.3602 av arne sl (arnesl@lyse.net) , 06.06.2015 kl. 15:21 (Medlem)
Lauvås
En person, sannsynligvis grunneieren, virket ikke helt fornøy med hvordan folk har tatt seg frem over
gjorder og gjerder (spesielt steingjerder).
Han ønsket at det ble presisert at det ikke skulle klatres over noe gjerde (bortsett gjerdetrappen). Men at
porten ved fjøset (syd siden) kunne brukes.

Melding nr.3601 av Stian Engelsvoll , 06.06.2015 kl. 10:41 (Medlem)
Hei Ian. Den areten du snakker om gikk jeg for ca 6 år siden. "Svinge Grill Arete", satte den i grad 7

Melding nr.3600 av Henrik (henrik.store@hotmail.no) , 05.06.2015 kl. 09:15 (Medlem)
Når tenkte folk å reise til gloppedal?

Melding nr.3599 av Nick , 03.06.2015 kl. 11:26 (Medlem)
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Ian
Tror Stian gikk den for en del år siden, hvis det er den samme linjen jeg tenker på...

Melding nr.3598 av Pauline (problemmedfingrerefteratslutteklatre?) , 02.06.2015 kl. 17:57 (Besøkende)
I ett førsøk på å finne svar på hvorfor mine fingrer ikke beter seg som vanlig: vondt i ledd, lite følelse vid
grep, mister ting...
Kan det vara før at man klatrat en del og så pløtsligt sluttar øver en LANG periode? Noen som har
erfarenhet? 😳

Melding nr.3597 av Sindre , 31.05.2015 kl. 18:26 (Medlem)
Ian, jeg kjenner ikke til dette risset spesifikt, men du må regne med at det meste som er lett synlig og
tilgjengelig i dette området er blitt klatret, har vært klatrere i Sirevåg-distriktet siden 80-årene. Stian eller
NIck kan ha mer info. Noe er registrert i gamle BRV-førere, men neppe alt. Send et bilde eller en skisse så
får vi lagra bestigningen.

Melding nr.3596 av Johannes Finnstein (john-finn@hotmail.com) , 30.05.2015 kl. 21:58 (Besøkende)
Hei!
Jeg leter etter noen å henge meg på søndag 31.05. Jeg er ny i Stavanger, og gjør buldring, trad og sport, og
klatrer på seksernivå. Send meldig på 41 52 90 68

Melding nr.3595 av Ian (i.hanson91@yahoo.no) , 21.05.2015 kl. 14:48 (Medlem)
Jeg var nede ved Ogna og Sirevåg igår for å klatre litt trad og buldre. Vi parkerte ved Svingen Grill rett sør
for Ogna og klatret en bratt sprekkrute som er synlig fra veien. Ruten startet i dieder, og følgte bratt
håndriss opp forbi et tre og videre til toppen. Hele ruten var kanskje 9-10m. Er det noen som kjenner til
ruten/har klatret den før?

Melding nr.3594 av BRV (tovekallevaag@gmail.com) , 19.05.2015 kl. 12:44 (Medlem)
Hei gjest.
Det kommer ingen oppdatert fører med det første. Men nye oppdateringer/felt finner du inne på
hjemmesiden vår under fanen "førere".

Melding nr.3593 av Gjest (sudlon27@gmail.com) , 18.05.2015 kl. 20:19 (Besøkende)
Noen som vet når det kommer en oppdatert "føreren"-bok?

Melding nr.3592 av Fredric Møllerop (fredric.mollerop@gmail.com) , 08.05.2015 kl. 07:56 (Medlem)
Har føreren for El Chorro hvis du er interessert i å låne den:-)
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Melding nr.3591 av Thomas (tgardumalfakrllgmail.com) , 07.05.2015 kl. 21:54 (Medlem)
Noen som har tips til crag i Malaga-området "i skyggen"?
Vet det er dårlig deal å reise i mai pga varmen, men sånn er det når kona bestemmer og husfreden skal
bevares ;-)

Melding nr.3590 av simon atkins (atkins.sim@gmail.com) , 05.05.2015 kl. 11:10 (Medlem)
Mener du til etter sommeren?
åpningstider fram til sommeren er her:
http://sormarka-arena.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/%C3%85pningstiderklatreveggen1.pdf
Etter sommeren åpner vi buldreveggen (og isbingen) mandag 10 aug og klatreveggen mandag 31 august
(etter vi har skrudd mer en bare 8c+ fra konken;)
Mvh Simon Atkins

Melding nr.3589 av Erik , 05.05.2015 kl. 09:16 (Medlem)
Når åpner sørmarka igjen? Finner ikke info på diverse FB sider..

Melding nr.3588 av fors (mikael.fors.1985@gmail.com) , 22.04.2015 kl. 12:20 (Medlem)
Hei.
Hade en nydelig kväll på skogsveggen i måndags.
Fina leder og fin kvällssol.
..Men...
Många av lederna var söndertickade.. Og speciellt rute nr 7 eller 8. Jeg anser att om man kan ta sig tid att
ticka en led så kan man även ta sig tid att borsta den rent efteråt.
Lite vann og en borste för 20nok så är de rent sjappt.
Jeg pratar inte om krita som kommer "naturligt" när man klättrar. Hoppas ni förstår de :)
Hur som helst jeg tog meg tid og borstade rent för näste man.. men de ödela lite av upplevelsen för meg..
Tusen takk för eran tid.

Melding nr.3587 av Sjoerd (skatesb12@home.nl) , 18.04.2015 kl. 20:26 (Medlem)
Skoene fra Bærheim ble gjenforent med eieren, nå fant vi et par sko på bersagel. Mistet du skoene på
Bersagel, send sms med skotype og størrelse og da kan vi avtale tidspunkt for å gi skoene tilbake. Tlf i
forrige meldingen stemte nok ikke det er 47 16 tjueto 69.
The shoes from Bærheim got reunited with their owner again, but this time we found shoes at Bersagel.
Do you lost/forgot your shoes at Bersagel, send a message to (+47) 47 16 twenty-two 69 with details
about the brand and size and to agree a time and place for collecting the shoes (I wrote the wrong
number in previous message, this one is correct).
Mvh, Sjoerd

Melding nr.3586 av Sjoerd (skatesb12@home.nl) , 11.04.2015 kl. 22:02 (Medlem)
Funnet klatresko ved Bærheim. Har du glemt igjen skoene dine ved bærheim, under den grad 6 ruten,
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send en sms med skotype og størrelse og da kan vi avtale en tidspunkt for å gi skoene tilbake.
Tlf. 47 16 sekstini 22. De kommende par dager er jeg ikke i byen, men plannlegger å være tilbake på
tirsdag.
Found a pair of climbing shoes at bærheimsknuten below the grade 6 route. Did you forget your shoes
over there, please send a text message with the size and type of the shoe and we can make an
appointment for reuniting them. My tlf. Is (+47) 47 sixteen 69 22. The next few days I won’t be in town,
but I’m probably back on Tuesday.
Mvh, Sjoerd

Melding nr.3585 av BRV (sendeckalena@gmail.com) , 08.04.2015 kl. 08:02 (Medlem)
[English below]
Værmeldingen er på vår sida i dag, og me legger dagens klubbklatring utendørs til Nordland. Me møtes
ved veggen på ettermiddagen, rundt 4-5. Husk å ta med eget utstyr, men kom gjerne med eller uten
klatrepartner.
Kontakt klubbklatreansvarlig på tlf. 47621474 hvis du trenger hjelp til å finne frem. Bruk siden her for å
organisere transport.
All klatring foregår på eget ansvar, det er opp til deg å vurdere om du har rett erfaring/kunnskap til å
delta.
Mvh
Lenka
Club climbing today will be outdoors at Nordland. We'll meet by the wall in the afternoon, around 4-5.
Remember to bring your own equipment. Come alone or with your climbing partner. Call the BRV rep on
mobile 47621474 if you have trouble finding the wall. Use this page to organize transport.
You are responsible for your own safety at the crag and it's up to you to consider whether you have the
required skills and knowledge to climb outdoors.
Regards
Lenka

Melding nr.3584 av Thomas (kulennr1@hotmail.com) , 01.04.2015 kl. 14:16 (Medlem)
Er det noen som kanskje kan ha funnet et par nøkler midt i Rosshammaren på Oltedal?

Melding nr.3583 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 27.03.2015 kl. 10:48 (Medlem)
Her er siste åpningstider for klatreveggen og buldreveggen ved Sørmarka Arena:
http://sormarka-arena.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/%C3%85pningstiderklatreveggen.pdf

Melding nr.3582 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 23.03.2015 kl. 14:58 (Medlem)
Hei, nå etter Top Gear Showet er utsatt ved Sørmarka Arena er klatreveggen åpent i kveld og resten av
uken fram til og med mandag 30 mars. Følge med på fb eller Sørmarka sin nettsiden for mer info om
åpningstider nå og framover...Mvh, Simon Atkins

Melding nr.3581 av Matteo Gennaro (matteogennaro@hotmail.com) , 15.03.2015 kl. 13:00 (Medlem)
Hallo
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Yesterday, I was at Bersagel and on the way down the cliff I notice that there is a fallen tree hanging down
from the Øvre Gulvegg, more or less near the rout nr 20 AB32. From looking at the wall it lloks like the
tree is hanging upside down right above the routes nr 14 Fantomet, 15 Micromidas and 16 Trygg Retur
on the Nedre Gulvegg. The tree should be cut and let fallen as soon as possible since it's Bersagel Season
Picture in BRV Facebook page
Hallo
I går var jeg på Bersagel og på vei ned klippen jeg merke til at det er et veltet tre hengende ned fra Øvre
Gulvegg, mer eller mindre nær flukt nr 20 AB32. Fra å se på veggen lloks det som treet henger opp ned
rett over rutene NR 14 Fantomet, 15 Micromidas og 16 Trygg Retur på Nedre Gulvegg. Treet bør kuttes og
la falt så snart som mulig, siden det er Bersagel Season
Bildet i BRV Facebook siden

Melding nr.3580 av Nick , 13.03.2015 kl. 15:24 (Medlem)
Det er sikkert rett, noen år siden jeg gikk den, og har ikke føreren foran meg...

Melding nr.3579 av Gjest (brollan_66@hotmail.com) , 13.03.2015 kl. 12:19 (Medlem)
Takk for svar Nick. Angående varianten du nevnte, mener du Ziggy Stardust og Grand Reserva variant? (I
føreren ser det ikke ut som det er noen Grizzliane/Grand Reserva variant)

Melding nr.3578 av Nick , 13.03.2015 kl. 10:48 (Medlem)
Dr Norman er veldig bra, absolutt noe å anbefale, et annet forslag er den combo-ruta på høyre siden av
veggen, Grizzlianene/Gran Reserva, husker at den var også meget bra...

Melding nr.3577 av GJEST (brollan_66@hotmail.com) , 10.03.2015 kl. 11:15 (Medlem)
Er det noen som har anbefalinger av ruter i Dirdalsveggen foruten om klassikerene (Comfertably Numb,
På kanten, Superhjørnet, King Crimson)?
Sett litt på Dr. Normann og Mr. Hunt, men aldri snakket med noen som har klatret den. Er den fin?
Eventuelt noen andre ruter som anbefales?
Tenker på ruter på maks grad 7.

Melding nr.3576 av Erik , 31.01.2015 kl. 22:05 (Medlem)
BRV hadd med to klatrer i årets første Norges cup i Sandane i helgen. Aleksander vant sin klasse yngre
junior, mens Johannes fikk en god 10 plass i klassen eldre junior. Så gratulerer så mye til begge to for
gode resultater. Kan noen i styret få lagt ut beskjeden på Facebook.

Melding nr.3575 av arne sl , 10.12.2014 kl. 13:22 (Medlem)
Torgeir, takk for tipset.
Jeg skal sjekke det ut når været er litt bedre.
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Melding nr.3574 av Chris , 09.12.2014 kl. 11:30 (Medlem)
Lysebekken var Ganske tynn sist lørdag. Mulig å klatre, men litt skumle forhold til tider.

Melding nr.3573 av Magnus Birkrem (magnusbirkrem@gmail.com) , 04.12.2014 kl. 15:47 (Besøkende)
Isklatrerekrutt søker klatrepartner til helgen! Har alt av nødvendig utstyr til klatring og led. I følge denne
turrapporten er det ok forhold i lysebekken. http://joikapride.blogspot.no/2014/12/sesongstart-ihunnedalen-cr-lysebekken.html?showComment=1417647493964
Er selvfølgelig åpen for andre forslag. Passer foreløpig både lørdag og søndag. Ta kontakt på 98 42 06 89
Mvh Magnus Birkrem

Melding nr.3572 av Christian , 29.11.2014 kl. 23:51 (Besøkende)
Da har isklatre sesongen åpnet. Finnes (litt) is i Lysebekken. Ta med nuts, cams og hexes og ha en fin
sesongstart!

Melding nr.3571 av simon atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 25.11.2014 kl. 13:02 (Medlem)
Klatrelede Inne kurs nå på helgen ved Sørmarka Arena.
For de som ønsker kompetanse å lede 'brattkort kurs', lørdag og søndag, kr1490. Ser info og billetter her:
http://sormarka-arena.com/arrangement-og-kurs/
Mvh, Simon.

Melding nr.3570 av Ian (ian) , 24.11.2014 kl. 15:19 (Besøkende)
Eugene, I am relatively new to the area and need a partner for ice climbing. I have lived in Telemark the
past few years so Rjukan has been my home crag for ice. Let me know if you want to get out and pull
down on some rock or ice. +47 948 44 590

Melding nr.3569 av Eugene (eklitenik@gmail.com) , 21.11.2014 kl. 19:58 (Besøkende)
Looking for partners for ice climbing in Dec. Interested in local areas in Rogaland as well as trips to
Rjukan or other areas.

Melding nr.3568 av Torgeir , 19.11.2014 kl. 10:42 (Medlem)
Arne:rutene på Firestarter-sektoren på Dale egner seg bra for clogging. Lett å komme til ankeret ved å gå
til andreetasjen via stigen.
Firestarter:6
Bakerens svenneprøve: 6+
Nøtteliten: 6+
Påskeaften: 7Likfunn: 7Blindeskrift: 7
Jesus dro fra Dale: 7+
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Melding nr.3567 av arne sl (arnesl@lyse.net) , 19.11.2014 kl. 10:10 (Medlem)
Noen som har noen tips til ruter som egner seg bra for clogging rundt 6-7?

Melding nr.3566 av SIS Sportssenter , 11.11.2014 kl. 09:45 (Medlem)
Husk buldrekonkurransen på SIS Sportssenter førstkommende onsdag kl 17.30. Vi er akkurat ferdig med
å montere den nye magnusveggen og denne vil få ilddåp med masse tøffe bulder! Masse fine premier som
vi trekker ut blant de som deltar.

Melding nr.3565 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 31.10.2014 kl. 19:47 (Medlem)
Jeg har ryddet litt i utstyrsboden og funnet et par Scarpa Vega som trenger et nytt hjem. De er i str. 42 og
innersålen måler 26,5 cm. Støvlene er også kjent som Invero i det amerikanske markedet. De har feste for
automatiske stegjern og er designet for ekspedisjoner under kalde forhold. Fine til bla. isklatring. Prisen
er 600,-. Ta kontakt på 942 06 234.

Melding nr.3564 av Liz , 31.10.2014 kl. 10:57 (Medlem)
Opps glemte linken: http://www.nordsjorittet.no/statisk/viss/nordsjrittet_2013_ny_video

Melding nr.3563 av Liz , 31.10.2014 kl. 10:56 (Medlem)
Her er en fantastisk ikke klatre relatert reklame film for Nordsjørittet.Det er noen med som vi alle
kjenner, Jan!

Melding nr.3562 av BRV-ekstra biletter til Leo (post@brv.no) , 28.10.2014 kl. 12:42 (Medlem)
DET LEGGES UT 15 EKSTRA BILETTER TIL FOREDRAGET MED LEO HOULDING. DISSE VIL SELGES I
BAREN/KIOSKEN PÅ FOLKEN FRA KL 18.30. HER ER DET "FØRSTE MANN TIL MØLLA" PRINSIPPET.
Dette blir ståplasser inni lokalet.

Melding nr.3561 av BRV (post@brv.no) , 21.10.2014 kl. 11:59 (Medlem)
Hei Jarle.
Ja det er det.

Melding nr.3560 av Jarle , 19.10.2014 kl. 18:29 (Besøkende)
Er det samme treningstider for brv medlemmer i buldrevegg som i klatrevegg?
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Melding nr.3559 av Arne S L (arnesl@lyse.net) , 17.10.2014 kl. 15:16 (Medlem)
Hei
Er det noen som har noe kjennskap til Simond utstyr/Karabiner ?
Hadde jeg ikke hørt om det før jeg begynte lete etter en spesiell karabin.
(Kjekt at det blir Frictionboardet på sis.)

Melding nr.3558 av SIS Sportssenter , 15.10.2014 kl. 10:46 (Medlem)
Da er Frictionboardet (magnusveggen) bestilt. Vi satser på å ha den klar til buldrekonkurransen 12
november. Se link for mer info: http://www.magnusmidtboe.com/frictionboard/

Melding nr.3557 av Liz , 14.10.2014 kl. 08:56 (Medlem)
For your information, AustriAlpin have issued an immediate voluntary recall of certain batches of the
Austrialpin DELTA carabiner delivered after October 2012.
See: http://www.austrialpin.at/Produkte/news/Ruckruf---DELTA-Karabiner.aspx
Be safe!

Melding nr.3556 av Stevie , 13.10.2014 kl. 20:24 (Medlem)
En enkelt slynge funnet på Skogsveggen, henger nå midt på skilleveggen i Sørmarka Arena.

Melding nr.3555 av LeivA , 04.10.2014 kl. 09:45 (Medlem)
Åpningstidene i SA framover er
man-tors: 8-22
fre: 8-20
lør: 9-18
søn: 10-18

Melding nr.3554 av erik , 03.10.2014 kl. 11:01 (Medlem)
Hei
Hva er de nye åpningstider i Sørmarka?
Står ikke i hjemmesiden..

Melding nr.3553 av Rochus , 01.10.2014 kl. 12:14 (Medlem)
Klatring ute på torsdagen: Hvem har tid for å klatre i morgen (torsdag) på dagtid mellom kl. 9 - 15?? Nytt
felt, 2 åpne prosjekter, halv time fra Stavanger.
Ring 90622787 (Rochus)
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Melding nr.3552 av Yazza , 27.09.2014 kl. 16:26 (Medlem)
Gratulerer med åpningen i går, helt konge!! Kan noen med litt peiling legge ut hvilke tider i uka hallen er
åpen for klatring?

Melding nr.3551 av BRV-Klubbklatring (post@brv.no) , 24.09.2014 kl. 11:31 (Medlem)
KLUBBKLATRING I DAG (english below)
I dag, 24.09, blir det klubbklatring i Sørmarka Arena kl 19-21.
Kom alene, kom sammen med noen, kom.
Er fra styret vil være tilstedet, vi har blå/grønne t-skjorter med skriften "klubbklatring spør meg". Ta
gjerne kontakt. Vi hjelper til med å teame opp de som kommer alene, ikke kjenner så mange, svarer på
spørsmål etc.
vi sees i hallen i kveld.
CLUBCLIMB...ING
Today, 24.09, is the clubclimbing Sørmarka Arena, 19-21.
Come alone, come with someone, come.
One from the board will be there, we have blue / green t-shirts with the word "clubclimbing ask me."
Please feel free to contact us.
See you in the hall tonight

Melding nr.3550 av Deniz (deniz_koyluoglu@hotmail.com) , 18.09.2014 kl. 18:08 (Besøkende)
Hej!
Tydligen så har min gul/svarta LaSportiva sko fått ben ännu en gång och sprungit iväg. Ja tror tyvärr att
den har fallit ut på någon parkering nånstans när ja öppnat bilen, förhoppningsvis vid en klätterklippa.
Den är stor, ca storlek 45, med snörning. Om nån har sett den snälla skriv! Ska lämna norge snart.....
På skogsveggen såg jag en säkringsbroms(slotmodell), röd liggandes på en stubbe kanske din?
Även vid Oltedal, mellan Oltedalsteinarna och Lafthuset såg jag en vad ja tror är en klättersko i diket längs
vägen. Åkte förbi snabbt hade tyvärr ej tid o stanna.
Tack för att du läste ;)

Melding nr.3549 av HC (hanscdavid@gmail.com) , 16.09.2014 kl. 14:15 (Medlem)
Klubklatring / Club Climbing 17.9 (english Below)
Vi tar til Bersagel på ondag 17.9 avgang kl cirka 16 fra Stavanger.
skriv til meg på facebook siden til BRV hvis du vil sitte på.
ruter for alle! vi hjelper gjerne med toptau hvis det er ønskelig
Mvh
HC
Hi
Club climbing at Bersagel This wednesday 17.9i go by car from stavanger aruond 16. so write to me on the facebook event if you want a lift!
We can help put up top rope. routes for everyone!
Regards
HC

Melding nr.3548 av Yazza , 15.09.2014 kl. 17:34 (Medlem)
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Etter at jeg og Kaja flyttet ned til sjøen i Godalen er vi lite på buldrebu.. Hvis noen har lyst på hytte med
eget buldrefelt i hagen og kort vei til ruter og surf, så er tjansen her.. Har faktisk hatt noen dager med
morgensurf før buldring på Stavtjørn på vei til en halvdag med puddersnø .. Få steder man kan gjøre noe
slikt:
http://www.finn.no/finn/realestate/leisure/sale/object?finnkode=51629734&searchclickthrough=true

Melding nr.3547 av Stephen , 14.09.2014 kl. 22:15 (Medlem)
Det var bare en øvelse for en ny heisoperatør ;-)

Melding nr.3546 av frans , 12.09.2014 kl. 13:34 (Besøkende)
noen som vet om det har skjedd noe på Dale igår? Jeg så Sea-kingen hengende over klatrefeltet i 19:30
tiden igår, Kan for alt i verden være en øvelse.

Melding nr.3545 av SIS Sportssenter , 08.09.2014 kl. 09:46 (Medlem)
Hei
Da har vi laget 25 nye bulder på systemveggen. De er i alle vanskelighetsgrader, fra 5+ til 7C+. Lurer du
hvordan du bruker systemveggen tar du kontakt med en av klatrevaktene.

Melding nr.3544 av Kjetil (kjetil_y_1@hotmail.com) , 03.09.2014 kl. 14:59 (Besøkende)
Hei
Glemte trolig igjen min kjære kalkbøtte under Neandertaket på Kyllingstad. Har nå reist nordover til
Tromsø og hadde blitt veldig glad om den dukket opp! Type organic, rosa og lilla.
Ta kontakt på 41854340

Melding nr.3543 av nederlender (skatesb12@home.nl) , 02.09.2014 kl. 22:26 (Besøkende)
Heisann,
en stund siden klatret jeg på Hommeland sva og på snufeste til sau.no og ulv.no var det festet 2
quicklinker og begge hadde rust på seg. Fikk dessverre ikke fjernet de.
Mvh

Melding nr.3542 av BRV (post@brv.no) , 01.09.2014 kl. 17:59 (Medlem)
Hi Matteo, thanks fore let us know, we will check it out :)

Melding nr.3541 av Matteo (matteogennaro@hotmail.com) , 01.09.2014 kl. 09:54 (Medlem)
Hello
While climbing at Spinneri (Hovedveggen) I noticed several lose holds about to fall in the route Wallnuts
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7- (route nr 3 on Hovedveggen), and several bolts covered in rust on the route Goliath (route nr 10 on
Hovedveggen).
Climb safe
Route numbers referred to this pdf
http://www.brv.no/postmann/dbase/bilder/Spinneri%20%20F%C3%B8rer%20Rev%203.pdf)

Melding nr.3540 av Erika (erika_gustavsson@yahoo.com) , 22.08.2014 kl. 10:15 (Besøkende)
Hei! Om det er noen som er i morspermisjon slik meg og ønsker å klatre under morgen/dag med babyer
(som forhåpentligvis sover) så ta gjerne kontakt med meg :). Hilsen, Erika

Melding nr.3539 av BRV- buldreveggen i Sørmarka , 18.08.2014 kl. 10:06 (Medlem)
Hei Yazza. Buldreveggen skal etter planen åpne 19.september. Gleder oss :). Tove

Melding nr.3538 av yazza , 17.08.2014 kl. 23:05 (Medlem)
Noe nytt om buldreveggen på Sørmarka? En del gira familier som ser frem til å trene sammen store og
små denne sesongen :-)

Melding nr.3537 av BRV- Klatrebriller funner (post@brv.no) , 15.08.2014 kl. 11:00 (Medlem)
Klatrebriller funnet på skogsveggen på Høle, savner noen dem så ta kontakt med Tomas Gyran tlf
97588460

Melding nr.3536 av BRV (post@brv.no) , 15.08.2014 kl. 10:57 (Medlem)
Hei sissel. Ruten helt til høyre på Nova står ikke i føreren men er ikke ny, mener den ble boltet av Kai for
en del år siden, men ikke klatret noe særlig etterpå. tove

Melding nr.3535 av Sissel , 07.08.2014 kl. 11:25 (Besøkende)
Heisann! Er det slik at det har kommet en ny rute helt til høyre på Nova? Jeg fikk det ikke til å stemme
med den nye føreren... Eller er dette kanskje et prosjekt? :P

Melding nr.3534 av Styret (post@brv.no) , 30.07.2014 kl. 09:06 (Medlem)
Alvorlig fallulykke på Stetind 22. juli med hodeskader som følge. Tilstanden er fremdeles kritisk og våre
tanker går til klatrer og pårørende. Hjelm ble ikke ikke brukt men det er grunn til å tro at bruk av hjelm
hadde gitt et mindre alvorlig utfall.
http://db.klatring.no/sikkerhet/pages/rapportEn01.asp?3524
Vær forsiktige på klatretur i fjellet, vurder fortløpende konsekvens av fall og bruk hjelm!
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Melding nr.3533 av Torry (torgeir_viddal@hotmail.com) , 29.07.2014 kl. 22:58 (Medlem)
Hei, nytt medlem ønsker å tørrtrene på naturlig sikring, vil noen være med? Jeg tenkte å kun øve på å
sette sikringer i lav høyde, og heller forsøke å gå noen ruter neste sesong. Deltok på DNT Fjellklatrekurs
for noen år siden.

Melding nr.3532 av Tore , 28.07.2014 kl. 00:16 (Medlem)
Øyvind, (ref. 20/6), har sendt deg epost. Tore

Melding nr.3531 av Leif (leifbklette@gmail.com) , 24.07.2014 kl. 02:42 (Medlem)
@Deniz
Så en sko som hang i et tre oppe ved Hommeland svaet for noen uker siden. Kan passe beskrivelsen din?

Melding nr.3530 av Deniz (deniz_koyluoglu@hotmail.com) , 24.07.2014 kl. 00:37 (Besøkende)
Min första 7- avklarad ida på kalvatödne =D
Iallafall så har ja mistat en klättersko från La Sportiva nån gång den senaste månaden elle så... den är gulsvart och med snörning, alltså bara en sko i storlek runt 44-45.
Har nån sett den ligga nånstans blan Rogalands klippor är ja evigt tacksam då skorna e helt nya =/
O tar gärna emot tips på multipitch leder som ligger omkring 4-5 registret, välsäkrade får de gärna vara!!

Melding nr.3529 av Stephen (stephenjohansen@hotmail.com) , 18.07.2014 kl. 17:07 (Medlem)
Hei Harald! Rutene på himlingen er på to taulengder og naturlig sikret. Jeg har kun gått Folly groove 4+,
fin rute med lite vegetasjon. Har vært der to ganger i år. Eneste boltene er på rappellankeret...

Melding nr.3528 av Harald (harhalv@gmail.com) , 17.07.2014 kl. 15:49 (Medlem)
Heisan! Hvordan er det med klatring på Himlingen, egentlig? Jeg har tilbrakt endel tid i nærheten av den
veggen, men aldri observert noen hengende i den, hehe. Og jeg har heller aldri truffet noen som har
snakket om å klatre der. Ser i turføreren at rutene er satt i 1979, og det begynner jo å bli en liten stund
siden, så det jeg lurer på er egentlig om dette fremdeles er en vegg man kan klatre, eller om den er
igjengrodd av mose og lav og alt mulig rart? Og en annen ting - er rutene på Himlingen bolta? Hvordan
står det isåfall til med disse boltene?

Melding nr.3527 av Tørbørn (torbjornbrand@gmail.com) , 04.07.2014 kl. 00:20 (Besøkende)
Glemte igjen en arceryx jakke på Kalvatødne lørdag, som er borte nå. Noen som har sett den?

Melding nr.3526 av Sindre , 02.07.2014 kl. 15:23 (Medlem)
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Sauer trenger redning i Hunnedalen ved Valevatn. Rogaland Alpine Redningsgruppe kan stille med en
mann, Nicolai Lenning 976 15 174. Interesserte bes ta kontakt med ham, redningsaksjon må skje etter
jobb idag i så fall. Benytt sjansen til å få et minne for livet og trene på "kameratredning". Samt skape
goodwill hos grunneiere. Husk keeperhansker!

Melding nr.3525 av BRV bogafjell (post@brv.no) , 01.07.2014 kl. 14:12 (Medlem)
Øyvind, bogafjell føreren ligger nå ute under fører fanen. Ett kjempefint felt, god klatring :). Når det
gjelder Gullsva så er det Tore Stendal som sitter på den føreren, der tror jeg desverre ikke det kommer
noen ny.... Tove

Melding nr.3524 av Kai , 27.06.2014 kl. 12:02 (Medlem)
Retur fra D-veggen. Et alternativ er å gå et stykke forbi King Crimson, der er det flotte/store nok trær å ta
rappel fra hvis det er mye vind så er du i ly der.
2-3 rappeler så er du nede

Melding nr.3523 av Christian , 24.06.2014 kl. 14:17 (Medlem)
Se etter gammel hvit eller blå maskeringstape i trær. Ca. 1 time ned med heldig veivalg.

Melding nr.3522 av Torgeir , 24.06.2014 kl. 13:06 (Medlem)
Takk for svar Sindre. Har hatt noen mindre behagelige rappeller i sterk vind der oppe så greit å ha et
alternative. Har du noe formening hvor lang tid returen tar ca?

Melding nr.3521 av Sindre , 24.06.2014 kl. 12:41 (Medlem)
Har gått ned fra D-veggen noen ganger ja, anbefales hvis mye vind. Det er ganske bratt til tider, gjelder å
ta god høyde opp fra utsteget og gå langt nok til høyre for veggen sett ovenfra. Altså ut mot venstre sett
fra Dalen :-) Gjør hjemmeleksa og studer terrenget på forhånd fra bakken, så går det bra. Skal være en
slags sti der, kunne vært greit å vite om merkingen fra gamle dager fremdeles er der (plastremser i
trærne?). God tur!

Melding nr.3520 av Torgeir , 24.06.2014 kl. 08:40 (Medlem)
Er det noe som har forsøkt returen til fots ned fra Dirdalsveggen? Tar dette lang tid og trenger man
skikkelig fottøy?

Melding nr.3519 av Øyvind (oyvindaustbo.kjonsoy@subsea7.com) , 20.06.2014 kl. 09:38 (Medlem)
Jeg lurte på om det var mulig å legge ut føreren til det nye Bogafjell feltet under "Oppdaterte førere"
fanen. Jeg har også hørt at Gullveggen skal være en fantastisk plass, men den står strøket over med
(kommer ny). Er det mulig å få lagt ut den også?
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Melding nr.3518 av SIS Sportssenter , 19.06.2014 kl. 12:42 (Besøkende)
Siste del av buldreveggen er nå omskrudd. Videre er det satt opp mange nye bulder på alle nivå, til
eventuelle regnfulle dager i sommer!

Melding nr.3517 av Fredrik (fredrik.efossan@gmail.com) , 09.06.2014 kl. 22:26 (Medlem)
Halloen. Lurer på om det er noen som har tenkt seg til Gloppedalsura til helgen, og som har plass til to
ekstra personer?
hilsen Fredrik

Melding nr.3516 av Steinarh , 05.06.2014 kl. 17:16 (Medlem)
Plukka ned et lass med slynger fra Rispuff her om dagen - har vel hengt en vinter eller fem - noen er
gjennomkorrodert og som søppel å regne, men gi lyd den som savner de.

Melding nr.3515 av BRV (post@brv.no) , 05.06.2014 kl. 16:15 (Medlem)
Hei Daniel
Det ligger fremdeles godt med snø oppå platået. Hoka hey er lite påvirket av sig fra snøsmeltingen så hvis
været holder så burde det være mulig.

Melding nr.3514 av Daniel Furudahl (danielfurudahl@gmail.com) , 05.06.2014 kl. 09:34 (Besøkende)
Hejsan! Vi har funderat på att åka och göra Hoka Hey på Kjerag om två veckor. Men jag tänkte kolla om
någon här vet om det överhuvudtaget är möjligt, eller om det är för mycket smältvatten fortfarande och
det kan vara väldigt blött.
Med vänlig hälsning, Daniel

Melding nr.3513 av Stian , 03.06.2014 kl. 15:22 (Medlem)
Noen som vet hvem som har boltet her?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152463568596368&set=o.142265789179620&type=1&t
heater

Melding nr.3512 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 02.06.2014 kl. 14:36 (Medlem)
To all non-norwegian climbers camping at Trellskår: Please do not place a campfire in the forest. Keep
open fire to a minimum and place the fire close to water. This demand comes from the landowner.

Melding nr.3511 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 02.06.2014 kl. 14:30 (Medlem)
Det er stor trafikk på Trellskår om dagene, et par vennlige henstillinger til alle som liker Trellskår som det
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er: Folk har begynt å fyre bål midt inni skogen, sannsynligvis fordi man camper der inne. Det er lite lurt å
fyre åpent bål inni skogen nå i den tørreste perioden i manns minne. Det er heller ikke lurt å fyre bål rett
på skogbunnen, det setter varige spor. I tillegg viser dette at de som har campet på Trellskår ikke
respekterer oppfordringen i BRV-føreren. Der ber grunneier om å begrense bålfyringen, og i så fall legge
bålet i strandsonen slik at sjøen vasker vekk spor. På Trellskår - og mange andre klatrefelt - får vi lov å
klatre på grunneiers nåde. Han kan når som helst kreve permanente installasjoner (borebolter) fjernet.
Camping på Trellskår er lovlig, men flytt bålet ned i fjæra og brenn litt av søppelet samtidig, da blir
grunneier glad. I tillegg kan det være smart å plassere latrinen lenger bort, igår luktet det på stien..

Melding nr.3510 av Jarle , 31.05.2014 kl. 20:14 (Medlem)
Stein Gunnar Grastveit har gått en ny 8b i jøssingfjord! Sterkeste klatreren i roggis om dagen!

Melding nr.3509 av simon atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 30.05.2014 kl. 15:02 (Medlem)
en alt for stor stein falt fra 'sunset boulevard' ved hesteveggen i går (torsdag) og det er litt løs fortsatt...
pass dere. Det var noe blod men det gikk greit, kunne har vært mye verre...

Melding nr.3508 av cipto junaedy (http://tinyurl.com/ciptojunaedyn) , 30.05.2014 kl. 10:55
(Besøkende)
i Just found your website and find it very informative and interesting. Keep up the good work.
http://tinyurl.com/ciptojunaedyn

Melding nr.3507 av cipto junaedy (http://tinyurl.com/ciptojunaedyn) , 30.05.2014 kl. 10:54 (Medlem)
i Just found your website and find it very informative and interesting. Keep up the good work.

Melding nr.3506 av Jon Narvestad (jonnarvestad@hotmail.com) , 30.05.2014 kl. 00:47 (Medlem)
Løs stein på Hesteveggen.
Vi var en gjeng som klatret på Hesteveggen idag - og under klatring løsnet en større stein i området
"Sunset Boulevard" / "Johnny Dou Dou rides again".
Det kunne fort blitt veldig stygt!!!
Ytterligere en stein virket løs, men selv ikke Steffen med sine kjempekrefter fikk den ut.
Bare en påminnelse om at det kan være løse stein i relativt nye felt, særlig på forsommeren. Hjelm kan
være lurt!

Melding nr.3505 av Naturoppsynet , 26.05.2014 kl. 11:14 (Medlem)
Kjære fire voksne og en bil på Trellskår på lørdag. Trivelig at dere satte igjen den grisete lunchen og
vannbøtta på feltet. Vi tok for oss av restene. Vil dere ha igjen plastboksene, så la vi de i den grønne
dunken på Oanes ferjekai.
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Melding nr.3504 av Snømannen (sindre.bo@lyse.net) , 22.05.2014 kl. 19:09 (Medlem)
Rettelse: En av de nye rutene på Snøveggen må få nytt navn da førstebestiger hadde glemt at det allerede
fins en rute ved samme navn på Krusafjell, signert ham selv. Ruta på Snøveggen heter dermed «En verden
av senile menn»

Melding nr.3503 av Chris Christensen (chr_ch@hotmail.com) , 22.05.2014 kl. 18:26 (Medlem)
Blir det en gjeng som drar til Sotra i helga? Hvor er eventuelt samlingssted/camping. Vi er ett par stykker
som stikker dit i morgen.

Melding nr.3502 av Snømannen (sindre.bo@lyse.net) , 21.05.2014 kl. 19:27 (Medlem)
Nye ruter på Snøveggen: Det har skjedd rutefortetting på distriktets eneste tørre felt i regnvær.
Snøveggen funker selv i pisseregn. Nå har høyreveggen fått to nye ruter "En verden av rigide menn" 6- og
"Happy buddhist" 5. Dermed er det 6 ruter på denne sektoren fra 5 til 6+ pluss en 6+ i venstre sektor + de
harde. Kinna på!

Melding nr.3501 av Tradtrollet , 20.05.2014 kl. 18:15 (Medlem)
Himlingen er også fint. Null anmarsj og nærmere byen enn Rosshammeren. Se i turføreren.

Melding nr.3500 av Joikadude , 14.05.2014 kl. 07:46 (Besøkende)
https://docs.google.com/file/d/0B9NwzGWydmVYYjAyNDBmMGUtYzk5ZS00YmE2LWE2ZDUtYThjMmZ
iZDFlMjE0/edit?hl=en
Side 31. Feilen fra forrige fører er nå rettet opp så Bæ-bæ er tegnet inn rett. Ligger også under FørereTurklatring om linken ikke virker

Melding nr.3499 av Harald Halvorsen (harhalv@gmail.com) , 13.05.2014 kl. 13:33 (Medlem)
Hvor finner jeg fører til Rosshammaren? Ingenting som heter det i den føreren jeg har (2011).

Melding nr.3498 av Joikadude , 13.05.2014 kl. 12:52 (Besøkende)
Rosshammaren og Gullsva er fine steder å øve på sikringsrutiner for kileklatring. Husk at ruten Bæ-bæ
(4+) på Rosshammaren er ruten til høyre og ikke den til venstre (som er 7- og byttet om i den gamle
føreren...)
Fører for Gullsva har tidligere blitt lagt ut her men er ikke tilgjengelig for øyeblikket ser det ut som.

Melding nr.3497 av Harald Halvorsen (harhalv@gmail.com) , 12.05.2014 kl. 14:35 (Medlem)
Hei igjen!
Dersom man trenger litt trening i naturlige sikringer og standplass - hvor drar man da? Svarissveggen?
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Ser i føreren at den har ruter fra 4 og oppover. Kunne tenkt meg et sted hvor man kan klatre opp, lage
standplass, og så sikre opp andre mann, for så å rusle ned igjen - så får man øvd både på plassering,
standplass og rensing i samme "run". Finnes det noen slike steder?

Melding nr.3496 av Bertrand (bertrandmaurin@hotmail.com) , 10.05.2014 kl. 00:31 (Medlem)
Et par uke siden tok jeg ned en ekspress slynge fra Rockland på spineri. Den er merket med hvit tape. Gi
beskjed hvis den er din.
bertrandmaurin@hotmail.com

Melding nr.3495 av Rocco , 05.05.2014 kl. 08:45 (Medlem)
Gradering:
Bare melde det inn til BRV hva du synes om rutene i Dalsvågen (rute navn og foreslått grad).
Graderinger skal ikke varierer for mye fra felt til felt.
"Hardt gradert": 6- på Dale tilsvarer ca. 6/6+ på Spinneri.

Melding nr.3494 av Harald Halvorsen (harhalv@gmail.com) , 04.05.2014 kl. 09:22 (Medlem)
Ah, det var noe slikt jeg tenkte meg. Når du sier "enkleste løsning" - vil det si f.eks. topptau? Så en rute
som er gradert som f.eks. 5 er 5 på topptau, så blir den kanskje 5+ på led, da, ihvertfall for en nybegynner
som meg, som ennå syns led er litt skumlere? hehe
Og en annen ting - du sier Dale er hardt gradert - mener du da at rutene er litt lettere, kanskje, enn det
som står i føreren, mens spinneriveggen er litt lettere - eller omvendt?
Jeg klatret de to 4+ helt til venstre på Skogsveggen i går (de på den "originale" veggen som står i føreren).
Her føler jeg de stemte bra overens med den nye helt til høyre som er gradert til 4, men jeg finner
overhode ikke de 4+ rutene på det nye "Dalsvågen"-feltet i nærheten, liksom. Føler nesten de burde ligget
nede på 2 til 2+ omtrent.
Merker det er litt dumt for oss nybegynnere at det skal være så stor forskjell, selv om det naturligvis ikke
er enkelt å gjøre noe med det. Det blir litt vanskelig for oss å finne vegger vi kan klatre, hvis du skjønner
hva jeg mener, når vi ligger greit på 4-5-tallet, men så finnes det kanskje enkelte ruter rundt 6/6- også
som vi hadde klart dersom vi var "heldige" med graderingen, hehe

Melding nr.3493 av Rocco , 03.05.2014 kl. 23:23 (Medlem)
Gradering av ruter: Førstebestiger graderer ruta (forslag). Gjelder Redpoint dvs enkelste "løsning".
Gradering bekreftes/ omgraderes av andre klatrer. Alle kan kommer med forslag, selv om ruta er
gammelt.
Graderingen kan varierer fra Crag til andre Crag, viktig bare å ha en helheltig gradering per felt (f.seks.
Dale er hardt gradert, Spinneriveggen litt "soft").
Andre oppfatninger fra etablerte Locals?

Melding nr.3492 av Harald Halvorsen (harhalv@gmail.com) , 02.05.2014 kl. 07:20 (Medlem)
Hei!
Jeg lurte på dette med gradering av ruter. Hvordan foregår dette, egentlig? Er det den som lager ruta som
graderer den, eller må den gås av litt flere folk, hvor man så drøfter seg fram til en grad? Har vært på
Nova, Skogsveggen og Dalsvågen den siste uka, og opplever graderingene som veldig "ustabile" hvis man
kan si det sånn. De to rutene som skal være 4+ på Dalsvågen var jo ingenting i forhold til f.eks. "Rock-a-

23

doodle-do" på Skogsveggen - som jeg opplevde (med min meget begrensede erfaring) som en mer reell
firer. Har f.eks. lengden på rutene også noe å si når de graderes?
Ganske forvirrende for en fersking, dette her, hehe

Melding nr.3491 av Fredrik , 23.04.2014 kl. 13:14 (Besøkende)
Noen som har info om Gramstad like bortenfor Himlingen? Er det verdt å teste? Gradering?

Melding nr.3490 av Klubbklatring i dag, Norland (post@gmail.com) , 23.04.2014 kl. 07:23 (Medlem)
Hei alle sammen.
I dag, onsdag 23.04 blir det klubbklatring på Norland. Ett flott felt hvor man kan kose seg i solveggen nå
som våren er på vei. Her finnes ruter fra 5èr tallet og oppover. Litt sein beskjed da påsken akkurat har
vært. Men håper å se mange på feltet.
Er det noen spørsmål, ta gjerne kontakt. Jeg kjører fra byen om ...noen trenger skyss.
Hilsen Tove, 97 51 51 48
This wednesday the clubclimbing will be at Norland. Hope to see a lot of you there. I drive from town if
anyone need a ride.
All climbing is on our own responsabiliti
Regards Tove 97 51 51 48

Melding nr.3489 av Marcus (maap777@gmail.com) , 06.04.2014 kl. 01:01 (Medlem)
Jeg har to unger 7+8 år som er gira på klatring. Hadde vært fint å treffe folk for noen turer til Hommeland
e.l. Klatrer selv moderate turer, gjerne natural :-)

Melding nr.3488 av Rocco , 01.04.2014 kl. 21:26 (Medlem)
Klatring for barn/barnevennlig:
Hommelandsva, Nordland, Skogsveggen.
Hesteveggen er veldig fint for barn å oppholde seg men for harde ruter (ikke barneklatring).

Melding nr.3487 av Jarle , 01.04.2014 kl. 16:52 (Medlem)
Kor e plassen å dra med kids i 6-7 årsalderen? Ute altså....

Melding nr.3486 av Hans-Christian David (hanscdavid@gmail.com) , 01.04.2014 kl. 06:22 (Medlem)
Hi
This wednesday we take the club climbing outdoor at Bersagel.
Its a little late warning but hope as many as possible can join. We will be at the wall from around 16.
It is still possible to climb indoor at Sørmarka from 19-21 as usual.
Use facebook and the brv webpage to coordinate driving.
You must bring your own equipment, and be sure that you have the right experiance as there wont be any
guiding or instructions.
All climbing is on our own responsabiliti
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Im leaving from forus around three and have room for more people in the car.
Hanscdavid@gmail.com , 95265659
Regards
Hans-Christian David

Melding nr.3485 av micael fors (mikael.fors.1985@gmail.com) , 24.03.2014 kl. 12:24 (Medlem)
Hei!
Micael var navnet...Vet inte hur snabbt det torkar på klipporna hær i trakten, men imorgon(tisdag) borde
det vel finnas god chans till att få gøra utepremiær ?
Hade varit kult ifall det er någon som kænner sig pumped for som teared fingers og vill åka ut imorgon
med meg! jeg har bil och nødvendigt utstyr før att ta sig op før en sport-klippa.. enda som du må ha er
kunskap om sikring og glatt humør. Jeg slutar jobb kl 15.00 og hade velat åka så snabbt som muligt efter
det...destinasjon unknown, men rekomendajsoner mottas gerna
926 232 05 Micael Fors

Melding nr.3484 av I.Hanson (i.hanson91@yahoo.no) , 21.03.2014 kl. 10:09 (Besøkende)
Jeg har hørt rykter om at det kanskje finnes et drytooling crag i Hunnedalen. Kan dette stemme? Isåfall
hvor kan jeg finne informasjon om craget og ruter som er gått?

Melding nr.3483 av BRV, Stavanger freeride (post@brv.no) , 19.03.2014 kl. 22:43 (Medlem)
Stavanger Freeride er en del av Norway Freeride Cup og arrangeres denne uken. Konkurransedag blir
bestemt etter forholdene i Hunnedalen og er enten fredag, lørdag eller søndag. Dersom konkurransen
skjer FREDAG trenger vi hjelp fra en eller to personer i BRV for å supplere gjengen som har ansvar for
sikkerhet i selve bakken. Krav for å være med er å kunne ferdes usikret i bratt snø til fots og gjerne på ski.
Det er ikke nødvendig med inngående kunnskap om førstehjelp eller redning, disse oppgavene er
ivaretatt allerede.
Lønn er frisk luft og en fin dag på fjellet samtidig som du har den beste utsikten til super skikjøring.
Ta kontakt hvis du kan være med: kimsviland@hotmail.com
Hvis du har mulighet for å bidra på fredag så

Melding nr.3482 av SIS Sportssenter , 05.03.2014 kl. 13:22 (Medlem)
Hei
Ida Sollien har sagt opp sin stilling som mellomleder for klatreveggen på SIS Sportssenter. Ta kontakt
med meg hvis noen er interessert eller kjenner noen som kan være aktuelle.
Mvh Jarle Risa
Tlf: 97164688
Mail: risa.jarle@gmail.com

Melding nr.3481 av Deniz (deniz_koyluoglu@hotmail.com) , 26.02.2014 kl. 19:49 (Besøkende)
Söker klättringspartner:
Flyttar till Jörpeland i April och söker partners att klättra singles, multi, bigwall, aid, boulder, sport och
trad, allt som går uppför!
Utbildad hjälpinstruktör för klippa enligt SKF:s normer. Planerar att ta full examen till instruktör klippa
nästa år så vill klättra så mycket som möjligt under ledig tid samt träna på rephantering.
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Jag har vad som behövs för sport/trad klättring. Leder sport 6A fast med svårigheter ibland, men efter
vintervilan så har de nog backat.
Söker dig som vill klättra lite eller mycket, oavsett kön eller ålder.
Som mig som vill bara vill klättra, träna, och pusha varandra. Men viktigast av allt, njuta av naturen och gå
hem med ett leende!
Från Jörpeland vore jättebra för då kan man samköra till klippan, men hela Rogaland funkar.
Samma text ligger faceboksidan, skriv där eller maila till deniz_koyluoglu@hotmail.com
Bara o skriva så ses vi vid cragen!

Melding nr.3480 av BRV (post@brv.no) , 24.02.2014 kl. 16:23 (Medlem)
Problemer med BRV mailen
Vi har den siste tiden hatt store problemer med BRV mailen ved at folk får feilmelding når de sender mail
til oss og mailen kommer ikke frem. Dersom en opplever dette så legg en beskjed til oss her på fb siden,
hjemmesiden vår, www.brv.no eller tlf 97 51 51 48 så vil vi ta kontakt med dere om det dere lurer på.
Hilsen styret

Melding nr.3479 av ArneS (arne.saetrang@cgg.com) , 20.02.2014 kl. 22:04 (Medlem)
Hei, er på utkikk etter en klatrepartner tirsdager eller onsdager, Sørmarka eller Sandnes. Er 53 år, klatrer
5-6, så ingen kløpper, men synes det er fin mosjon og kjempegøy! SMS 48407106 eller email.

Melding nr.3478 av Mia (mia@rynning.no) , 19.02.2014 kl. 21:33 (Medlem)
Hei!
Savner mine helt nye Scarpa Vapor women velcro :( Sist jeg brukte dem var på Sørmarka Arena, så jeg
antar at det er der jeg glemte dem. Kan være så lenge siden som i desember... De er blå og hvite, lesten er
nærmest identisk til LaSportiva Miura. Tror størrelsen på mine er 37, men litt usikker siden jeg bruker 36
i Miura. Jeg hadde blitt superglad hvis noen har sett dem og tatt vare på dem! Og vil gi dem tilbake
selvsagt ;)
tlf 97004989

Melding nr.3477 av BRV svar til helene (post@brv.no) , 19.02.2014 kl. 17:21 (Medlem)
Hei Helene.
Jeg har sent deg en mail om dette.
Tove

Melding nr.3476 av Helene Gundersen (hchg@live.no) , 18.02.2014 kl. 17:35 (Besøkende)
Hei. Jeg er ikke lenger medlem i BRV. Allikevel fortsetter jeg å motta e-faktura fra dere.
Jeg har flere ganger prøvd å maile dere, men mailene kommer alltid i retur. Jeg sender mail daglig til
andre adresser og jeg får ikke feilmelding på noen av disse.
For en tid tilbake fant jeg et mobilnummer på nett og fikk kontakt med vedkommende. Personen var ikke
lenger kontaktperson i BRV, men skulle gi beskjed videre til rett person. Jeg fikk melding en dag etterpå at
alt var i orden. Men senest i dag mottok jeg enda en ny e-faktura fra dere. Kan dere vennligst ordne opp i
dette.
Jeg er heller ikke interessert i motta mail fra dere ang. klatreturer o.l. så vennligst slett meg fra listene
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deres.
Mvh
Helene Gundersen

Melding nr.3475 av Helene Gundersen (hchg@live.no) , 18.02.2014 kl. 17:34 (Besøkende)
Hei. Jeg er ikke lenger medlem i BRV. Allikevel fortsetter jeg å motta e-faktura fra dere.
Jeg har flere ganger prøvd å maile dere, men mailene kommer alltid i retur. Jeg sender mail daglig til
andre adresser og jeg får ikke feilmelding på noen av disse.
For en tid tilbake fant jeg et mobilnummer på nett og fikk kontakt med vedkommende. Personen var ikke
lenger kontaktperson i BRV, men skulle gi beskjed videre til rett person. Jeg fikk melding en dag etterpå at
alt var i orden. Men senest i dag mottok jeg enda en ny e-faktura fra dere. Kan dere vennligst ordne opp i
dette.
Jeg er heller ikke interessert i motta mail fra dere ang. klatreturer o.l. så vennligst slett meg fra listene
deres.
Mvh
Helene Gundersen
Mvh
Helene Gundersen

Melding nr.3474 av Erik , 10.02.2014 kl. 21:49 (Medlem)
Ja det skulle sef stå at det var på Sis buldringen i kveld.

Melding nr.3473 av Erik , 10.02.2014 kl. 21:49 (Medlem)
Til deg som har vært på fjellfilmfestival og tok feil rød Nalgen-flaske. Jeg er forkjølet, så du bør ikke drikke
av den du tok med. Jeg bytter gjerne tilbake igjen. 900 79035

Melding nr.3472 av Linda Kristensen (linda@zebra-design.no) , 10.02.2014 kl. 18:39 (Besøkende)
Klastresko i str. 36 kjøpt på Platou, Stavanger. Aldri brukt. Lappen henger fremdeles på. Nypris 1399 kr.
Sleges for 650 kr.
Merke: La Sportiva
Jeg kan nåes på Mobil: 92680861

Melding nr.3471 av Erik F (eflaaten@gmail.com) , 07.02.2014 kl. 14:33 (Medlem)
Tilbakekalling av Wild Country Classic Rocks og Rocks kilesett (Anodised)
http://www.klatring.no/Hjem/Nyhetsarkivallekategorier/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId
/7451/MELDING-OM-TILBAKEKALLING.aspx

Melding nr.3470 av Lars , 03.02.2014 kl. 22:33 (Medlem)
Isklatreulykke i Lærdal:
http://www.nrk.no/sognogfjordane/falt-400-meter-ned-foss-1.11517367
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Melding nr.3469 av simon atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 21.01.2014 kl. 15:07 (Medlem)
Hei alle sammen,
Folkehallene planlegger å bygge en ny buldresenter ved Sørmarka Arena og ønsker det er klart til neste
sesongen (aug/sept 2014).
Vi er i startfasen og vil sender ut prosjekt til anbud så snart som mulig. Da trenger vi en oversikt over hva
blir byget. Derfor har jeg sendt mail til dere for vi ønsker å få fram deres behov fra en buldrevegg. Dere
kommer fra diverse klatreperspektiver og representer forskjellige framtidige brukere (klatreklubber,
kommuner, barnehager, skoler, VGS, buldremiljø, bedrifter).
Møtet er en sjanse å finne ut hva vi trenger å bygge for å dekke buldremiljøets behov ( for i dag og for
framtiden).
Jeg skal forklarer hvor vi står i prosessen, hva Folkehallene hadde tenke, og hva begrensninger eksistere
for prosjektet.
Møte er åpent for alle, og dere kan sende email hvis dere har en mening og kan ikke kommer:)
Tidspunkt er nå på fredag 24.1 fra kl 17 vare rundt 1,5 timer ved Sørmarka Arena.
Vi har avgiftsbelagt parkering ved Sørmarka Arena.
Mvh,
Simon Atkins
Klatreansvarlig
Folkehallene

Melding nr.3468 av Sindre , 20.12.2013 kl. 16:01 (Medlem)
En liten oppfordring til de som vil støtte et funksjonshemmet BRV-medlem i arbeidet med å finansiere tur
til Aconcagua nå i vinter. Arne Olav Løvik er med i kampen om et Berghaus-stipend. Ved å gå inn på
https://www.facebook.com/berghausnorway?fref=ts og scrolle ned til innlegget 11.desember kan dere
klikke "like" og hjelpe ham å få god oppslutning. Vinneren kåres julaften!

Melding nr.3467 av Erik F , 10.12.2013 kl. 09:57 (Medlem)
Fant en 8m loddrett foss et stykke innover/oppover Lysebekken som vi kunne klatre, men neppe med en
dag til med mildvær. Veldig vått. Ellers veldig tynt

Melding nr.3466 av Erik F , 08.12.2013 kl. 14:23 (Medlem)
Noken som har sett på isforhold i Hunnedalen denne helgen?

Melding nr.3465 av SIS Sportssenter , 06.12.2013 kl. 11:29 (Medlem)
Vi har åpent hus. Dere er hjertelig velkommen til å trene gratis resten av uken.

Melding nr.3464 av Snorre , 05.12.2013 kl. 21:23 (Medlem)
Litt vel lang og teit, men denne burde kanskje settes på repeat på storskjerm i Sørmarka ?
http://vimeo.com/80489871
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Melding nr.3463 av Erik (eriksondenaa@hotmail.com) , 02.12.2013 kl. 18:21 (Medlem)
Jeg har grunnet en feil bestilling tre Black Diamond X4 til overs i størrelse 0.2 (Gul).
Dersom noen er interessert selges de for 500 kr stk. Alle er fortsatt i innpakning.
Send meg en mail eller SMS på 91181344.
http://www.sportsnett.no/s/p.aspx?pid=7544&cid=554

Melding nr.3462 av BRV (svartiltore) , 25.11.2013 kl. 17:52 (Medlem)
Besøkende eller andre betalende kan også trene i BRV tiden.

Melding nr.3461 av Tore , 25.11.2013 kl. 15:02 (Besøkende)
Er det sånn å forstå at det kun er BRV medlemmer som kan klatre i sørmarka arena i de oppsatte
treningstidene deres eller kan betalende besøkende også klatre?

Melding nr.3460 av MATTEO GENNARO (matteogennaro@hotmail.com) , 21.11.2013 kl. 15:03 (Medlem)
FYI
Recall of Simond Gate Carabiners, if you have one check
http://www.simond.com/media/originale/doc/1383582405_communique-internet-rappel-rocky-EN.pdf

Melding nr.3459 av SIS Sportssenter , 15.11.2013 kl. 11:02 (Medlem)
Husk buldrekonken på SIS førstkommende onsdag kl 17.30. Det vil bli skrudd bulder på alle
vanskelighetsnivå. Ta med godt humør og få årets hardeste økt!

Melding nr.3458 av Simon Atkins - Sørmarka Arena (atkins.sim@gmail.com) , 07.11.2013 kl. 23:03
(Medlem)
Klatreveggen ved Sørmarka Arena er åpent som vanlig hele Curling EM perioden! Husk BRV
medlemsbevis når dere klatre i klubbtider.

Melding nr.3457 av ferdinald (oysteinstangeland@hotmail.com) , 23.10.2013 kl. 09:21 (Besøkende)
Veldig fine ruter han der EYC har skrudd i sørmarkahallen- gøy og klatre dem;)

Melding nr.3456 av Tore R , 20.10.2013 kl. 23:47 (Medlem)
Assi rides again. Gikk ny rute idag på Hesteveggen, mellom nr 12 og nr 13. (Blir det 12,5?) navn: King
Kaliber, grad: 8.
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Melding nr.3455 av Thomas G Gardum (thomas1f@hotmail.com) , 19.10.2013 kl. 18:15 (Medlem)
For noen uker siden var det klubbklatring på Hoggåsen. Når regnet tok til måtte jeg sette igjen en gul,
pæreformet, Petzl, skrukarabin på ruta Motorsagmassakren (6+). Til den som var så veldig grei å ta ned
skrukarabineren, men ikke klarte å legge den igjen ved veggen. Jeg ønsker den tilbake ;-) Mvh Thomas
(41518519)

Melding nr.3454 av HC (hanscdavid@gmail.com) , 16.10.2013 kl. 08:16 (Medlem)
Igår tok vi en liten dugnad på Krusafjell. satte opp nye tau for adkomst opp svaet og ryddet en del busker
langs stien slik det blir litt enklere å komme seg opp!
der gjenstår å skifte tauet opp til øverste delen av feltet.

Melding nr.3453 av Rich (rgaches@gmail.com) , 14.10.2013 kl. 13:59 (Medlem)
Some of Dale's less well-travelled trad lines have been brushed and cleaned up recently; Dalemani (new
thread in place), Jesus, Boiled Cod Crack, Writing on the Wall, Clattering in Rogaland, Samsara. Perfect
autumn conditions for the keen Dale trad-man/woman right now :)

Melding nr.3452 av Sindre , 13.10.2013 kl. 20:34 (Medlem)
4 kortslynger tatt ned fra "Snowy River" på Hesteveggen. Henger fra en prussik til høyre i hovedveggen

Melding nr.3451 av Snorre , 13.10.2013 kl. 18:42 (Medlem)
Klatreulykke Hommeland:
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/Mann-falt-i-klatreulykke-3271834.html

Melding nr.3450 av BRV - Klubbklatring (post@brv.no) , 08.10.2013 kl. 10:07 (Medlem)
Det blir klubbklatring i Sørmarka, onsdag 9. okt kl 19.00
Velkommen

Melding nr.3449 av Hans-Christian David (hanscdavid@gmail.com) , 30.09.2013 kl. 21:03 (Medlem)
Club climbing at bersagel this wedenday. we are there from around 16.
klubbklatring på bersagel onsdag. vi er der fra cirka kl 16.
mvh
HC

Melding nr.3448 av Snorre , 28.09.2013 kl. 01:53 (Medlem)
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Noen som har lyst på 3D-modell av Oltedal og omegn ?
http://bit.ly/14Q96CO

Melding nr.3447 av Lise (lise1rossevold@hotmail.com) , 27.09.2013 kl. 13:52 (Medlem)
Ønsker å selge et par lite brukte barneklatresko str 36 fra Madrock. Disse vil jeg tro tilsvarer str 35 eller
35 1/2. tlf 45 044 161

Melding nr.3446 av Erik , 27.09.2013 kl. 08:36 (Medlem)
Fant et par klatresko på Hoggåsen i går.
Dersom du savner disse ta kontakt med meg på telefon 911 81 344.

Melding nr.3445 av micael fors (mikael.fors.1985@gmail.com) , 26.09.2013 kl. 11:28 (Medlem)
Tack så mkt før tipset!
Nu till næsta fråga, eftersom att det blev en førhållandevis kort Climbing-session igår!
Ær det någon som tænkte åka ut idag och trenger sellskap?
Åker gærna till Hoggåsen igen!
tel nr: 926 232 05
//micael

Melding nr.3444 av Sindre , 25.09.2013 kl. 23:41 (Medlem)
Micael og andre som sliter med google maps, det fins alternativ. Prøv finn.no, eller kart.finn.no, skriv
Hoggåsen eller den destinasjonen du ønsker...voila. Det var her Thomas fant navnet på cragget, det fins
ikke på google maps.

Melding nr.3443 av Micael (mikael.fors.1985@gmail.com) , 25.09.2013 kl. 16:16 (Medlem)
Yes!
Tänkte följa med ut på klubbklättring idag!
Eftersom att jag inte är ifrån trakten och googlemaps varken hittar aboret eller krågedal och det finns
flera stycken "SVIHUS" så hade det varit trevligt om det fanns en alternativ väggbeskrivning!
//tacksam för svar

Melding nr.3442 av Sindre , 24.09.2013 kl. 20:00 (Medlem)
Alle sterke menn (og damer) med høy grad av estetisk sans og tro på seg selv: Et åpent prosjekt på
Hoggåsen imorgen ifbm klubbklatringen. Linja midt i i hovedveggen med hvit prussik i første bolt. Første
mann til mølla. Graden er foreløpig satt til 6+/8-. Lykke til!
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Melding nr.3441 av Tore , 13.09.2013 kl. 10:20 (Medlem)
Noen som vil være med på ei økt med fokus på kameratredning til helga, fortrinnsvis på søndag
formiddag? Forutsetter erfaring med naturlig sikring. Åpen for forslag til et godt egnet øvingsfelt. Tore 92054600

Melding nr.3440 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 11.09.2013 kl. 07:37 (Medlem)
Hei
Kjører bil fra Forus til Norland idag "etter jobb" så hvis noen vil med ut på klubklatring er det bare å si
fra!! 95265659
Mvh
HC
P.s. holder med de som vil bevare norske grader uten slash... selvsikre førstebestigere som setter en hel
grad. så kan vi alltid nedgradere når ruten har fått noen bestigninger.

Melding nr.3439 av Yazza , 09.09.2013 kl. 19:44 (Medlem)
Endelig en diskusjon som fenger.. Gleden var stor når det dunket inn en SMS i forrige uke fra en av våre
ivrigste førstebestigere som ville ha vippehjelp for å sette en ren grad. Rene grader har høyere estetisk
kvalitet og vitner om en førstebestiger som er trygg på seg selv ;-)
Gratulerer med EYC BRV!!

Melding nr.3438 av micael (mikael.fors.1985@gmail.com) , 08.09.2013 kl. 21:37 (Medlem)
Haha.. jo, jag har läst eran diskussion.. just I det här fallet så ville jag bara säga att jag tycker om 6+ och 7ruterna här I området!
Utan att välja sida I diskussionen så vill jag bara berätta att jag har haft förmånen att vara medlem I 3
olika klättringsklubbar, och alla har haft diskussion om antalet nivåer på grad-skalan :)... Men lycka till
och hoppas ni kommer fram till något bra!

Melding nr.3437 av Graderingspolisen , 05.09.2013 kl. 15:35 (Medlem)
Hei Micael, velkommen i BRV! Vi ser helst at du liker ruter i området ENTEN 6+ ELLER 7-, aller helst 6
eller 7 blank, ref. debatten lenger ned ;-)

Melding nr.3436 av micael fors (mikael.fors.1985@gmail.com) , 04.09.2013 kl. 17:15 (Medlem)
Hei!
Ny i stavanger och ny i BRV.. undrar ifall det är någon som åker ut och klättrar idag ? och ifall det är okej
ifall jag kan få följa med ?
Berg eller Boulder, spelar ingen roll.. jag har padda rep bil, gillar ruter kring 6+ / 7-..men är öppen för
förslag!

Melding nr.3435 av Snorre , 02.09.2013 kl. 22:11 (Medlem)
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Det var breen sin feil !
Fin film fra redningsaksjon igår.
http://bit.ly/1czujCZ

Melding nr.3434 av Simon atkins - Sørmarka Arena (atkins.sim@gmail.com) , 02.09.2013 kl. 21:43
(Medlem)
Takk til alle som var med for en kanon innsats over helgen! Det var nedskruing og vasking av rundt 3000
tak, bygging av 2 tunge buldrevegger, legging av gulv og mange andre diverse oppdrag til EYC.

Melding nr.3433 av BRV styret (post@brv.no) , 02.09.2013 kl. 11:53 (Medlem)
Vi trenger en del kaker, gjerbakst etc til kafeen under EYC nå til helgen, lørdag og søndag. Noen som har
mulighet for å bidra??
Send i så tilfelle en mail, post@brv.no eller ta kontakt med Tove tlf 97 51 51 48

Melding nr.3432 av John Doe , 29.08.2013 kl. 18:42 (Medlem)
Don't forget Mr. Danielsen and Mr. Ashton, you're so terribly strong, you wouldn't even know the
difference between a 6 and a 7. It's all a walk in the park for you, and us deadly ones will never learn to
know the fine and at the same time huge difference between a 8+ and a 9-... We desperately need the
6+/7- and 7-/7grade to feel some improvement!!

Melding nr.3431 av Arne , 29.08.2013 kl. 14:55 (Medlem)
+1 Hadde vært like greit å bruke Fransk system. Selv om det strengt tatt burde vært en avledet SI enhet:)

Melding nr.3430 av Sindre , 28.08.2013 kl. 12:41 (Medlem)
Det er vel bare det engelske E-graderingsystemet som har en helt spesiell egenart..? De andre er jo bare
ulike benevnelser og nyanser over samme skala. Det var unektelig et framskritt å få euroen i stedet for x
antall valutaer. Og det er jo fint at en meter er en meter overalt.. Ett felles europeisk graderingssystem
hadde vært praktisk, så kunne USA hatt desimalene sine og britene E'ene, de nekter jo å gi opp pundet
også..

Melding nr.3429 av Morten D , 28.08.2013 kl. 09:55 (Medlem)
Denne diskusjonen begynte for maaaange år siden og hadde sitt utspring i at norske grader måtte kunne
"oversettes" til franske grader og omvendt.. Jeg skjønte aldri da - og skjønner fortsatt ikke poenget med å
standardisere. De "sær-norske" gradene har vokst frem fordi det har vært et behov for å nyansere. Og er
det ikke en kvalitet at vi har et norsk system med en egenart?

Melding nr.3428 av Johnny Dawes (j.dawes@gmail.com) , 28.08.2013 kl. 09:01 (Besøkende)
Jerry you little twat! If you think the start of firestarter is 6+ you need to grow a pair!

33

Melding nr.3427 av Jerry Moffat , 27.08.2013 kl. 13:53 (Besøkende)
I think the route Firestarter on Dale is rather in between 5+/6- and 6-/6ish maybe 6+ in the start, but the
easy climbing in the middle absolutely adds up for the effort made in the beginning, hence the 5+/6grade. Probably more likely to be an HVS/E1 4c+/5a-.
GREAT routhe though. Good effort lads.

Melding nr.3426 av Jochen Rappke (jochen.rappke@gdfsuezep.no) , 27.08.2013 kl. 12:16 (Besøkende)
Er det noen der ute som har lyst å klatre lit med meg førstkommende helg (hvis det forbli tørt nok da)? Er
en gutt på 50 år, ikke spesiellt gode og liker meg best på 5er utendørs, klipper eller noen få taulengder.
Ring gjerne på 95456925

Melding nr.3425 av Spinneri vaktmester , 26.08.2013 kl. 16:51 (Medlem)
Viktig informasjon angående Spinneriveggen:
Husk at under Jakt sesongen (september frem til Jul) er det ønskelig at alle som har lyst å klatre på
Spinneriveggen tar kontakt med jaktlaget (Jan Pedersen tlf: 415 02 559. jan.pedersen@iss.no) for å gi
beskjed. Slik at vi unngår å komme i konflikt med jegerne.
Important information regarding Spinneriveggen:
Please remember that during the hunting season (September to Christmas) if you want to climb at Spinn,
you must inform the hunting group (Jan Pedersen tlf: 415 02 559. jan.pedersen@iss.no). Please do not go
to Spinn to climb without informing the hunters first!

Melding nr.3424 av Aljandro (aaca@statoil.com) , 23.08.2013 kl. 19:51 (Medlem)
Less talking more climbing!!!! Lets rock

Melding nr.3423 av Hitlersen (bjeff@hitlersen.no) , 23.08.2013 kl. 18:20 (Medlem)
Nick: Hva er poenget med norske grader dersom de skal være identiske med de franske? I det norske
systemet er det jo ingen logikk i å bruke 7+/8-, men ikke bruke 8-/8. Begge deler (eller ingen av delene)
bør være lov så lenge man bruker norske grader og ikke franske grader skrevet på norsk.

Melding nr.3422 av Nick , 23.08.2013 kl. 09:10 (Medlem)
Jøss, en diskusjon her! Veldig bra.
Enig med Mr Yazza her (utenom det at 7+/8- er en ikke eksisterende grad, det er en grad, sammen med
8/8+, 9-/9 og 9/9+ de tilsvarer hhv 7a+, 7c, 8a+ og 8b+) utenom de 4 er slash grader unødvendig mener
jeg.

Melding nr.3421 av Sindre , 21.08.2013 kl. 17:51 (Medlem)
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Da blir det the Aussie way from now on! No worries HCD..;-)

Melding nr.3420 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 21.08.2013 kl. 13:33 (Medlem)
Bare flott Sindre har kommet fram til den Australske system er best: "Det aller fineste ville jo vært bare
reine tall :-)" Det vil sier; 1,2,3,4,5..... Genius!

Melding nr.3419 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 21.08.2013 kl. 13:27 (Medlem)
Jeg holder Med Yazza-Ingen vits i å dele opp graderne mer.. det blir uanset mye diskusjon og alt for ofte er det individuelle
forskjeller (høy/lav/apeindeks/treningsiver) som gjør hvordan den enkelte opplever rutene. jeg tror ikke
opplevelsen av ruten endres mye om den står i delt grad. kanskje hellere gradere ruten 7- enn 7 om man
er i tvil.. da er der kanskje flere som prøver sig på ruten..

Melding nr.3418 av yazza , 20.08.2013 kl. 12:55 (Medlem)
Hovedargumentet mitt mot kvartgradene blir at det er som å sette desimaler bak et estimat. En grad på
en etablert rute er uansett et snitt av hva representative bestigere mener om graden. Dette vil stort sett
ha en normalfordeling som sprer seg ihvertfall en halv grad på hver side av snittet. Graden blir derfor en
konsensus hvor en veier litt ulike ting mot hverandre og "grad boksene" skal være store nok til å romme
en bredde av ruter/bulder. Derfor skal det være unødvendig å lage nye grader for de etablerte gradene
ligger egentlig inntill hverandre.

Melding nr.3417 av Sindre , 19.08.2013 kl. 22:47 (Medlem)
Jeg er ikke uenig med deg Jan Eivind, men samtidig har jeg det siste året vendt tilbake til at det kan være
korrekt med kvarte/halve/delte graderinger. 7-/7 er mer presist enn enn "hard 7-" eller "lett 7". Se på
utenlandske skalaer, de har flere trinn enn den norske. Og det er vel ikke feil? Ikke det at dette betyr all
verden, men hvis en rute etter gjentatte bestigninger og kalibrering "vedtas" til å være en 6+/7-, så gir det
mer informasjon om ruta enn bare 6+ eller "hard 6". Det aller fineste ville jo vært bare reine tall :-) Eller
kanskje vi skal gå tilbake til gode gamle "lett - middels - hard"? Som i England før krigen?

Melding nr.3416 av Rocco , 16.08.2013 kl. 18:13 (Medlem)
Altid mas med gradering av nye ruter ;-).
Det finnes vel "kvartgraderinger" på andre crag også (Dale, Bersagel). Fine er de ikke- helt enig med Yazzi.
Framtidig skal jeg gradere nye ruter med 7-. Blir jo klaging uansett...

Melding nr.3415 av yazza , 16.08.2013 kl. 17:23 (Medlem)
Masse credd til de som går nye ruter i fylket. I det siste ser jeg en trend på å gradere rutene med de ikkeeksisterende gradene; 7/7+, 7+/8-, 8-/8. Hvis førstebestiger mener å kommunisere at de har så god
feeling med gradering at de kjenner når en rute havner midt mellom 7 og 7+ så tror jeg det er innbilning.
Men hvis de forsøker å si at den er et sted mellom 7 og 7+ bør de heller sette en av delene og justere etter
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feedback fra andre.
Tror ikke jeg så en eneste rute med vanlig gradering på Hesteveggen.. alt var disse kvart-gradene...?
Sammen for hele graderv :-O

Melding nr.3414 av Bjørn , 16.08.2013 kl. 08:24 (Medlem)
@Torgeir
Du har rett i det, men man vinner ikke i lotto hvis man ikke spiller:)

Melding nr.3413 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 13.08.2013 kl. 09:13 (Medlem)
Hei / Hi
Onsdag 14.8.2013 blir det klubklatring på Bersagel. vi møtes ved veggen i 16-17 tiden! bruk FB til å
koordinere kjøring!
Wednesday 14.8.2013 there is club climbing at Bersagel. We are there from around 16-17'ish.
Use Facebook to coordinate driving!
HCD!

Melding nr.3412 av Torgeir , 12.08.2013 kl. 14:45 (Medlem)
A+ for optimise Bjørn, men tror kanskje du må belage deg på å kjøpe ny cordelette.

Melding nr.3411 av Bjørn Syljeset , 11.08.2013 kl. 19:41 (Medlem)
Hei,
Klatret Crimson Kings på Dirdalsveggen fredag kveld. På nest siste standplass var jeg uheldig og mistet en
cordelette med skrukarabin ned i mørket.
Hvis noen finner det hadde jeg satt pris på å få det tilbake på racket.
Ta gjerne kontakt på 48146196

Melding nr.3410 av Svenn (svenn@forfang.no) , 11.08.2013 kl. 12:12 (Medlem)
DNT Fjellsport Oslo arrangerer videregående klatrekurs i Nissedal 15. - 18. august. Det mangler p.t. en
påmeldt for at kurset skal gjennomføres. Påmelding må skje her:
http://www.dntfjellsport.no/oslo/activity.php?ac_id=48816.
Hvis noen er interessert i å hive seg med på kort varsel så er jeg påmeldt og vil kjøre ned torsdags
ettermiddag. Har plass til flere dersom noen finner tid og lyst. Svenn tlf 982 17 250.

Melding nr.3409 av Rocco , 10.08.2013 kl. 09:27 (Medlem)
Hesteveggen:
Miura klatresko funnet
Det ligger nye La Sportiva "Miura" klatresko (str.39) under Hesteveggen. De ligger tørt under
hovedveggen. Var der igår (fredag).
Ny rute:
Andi Becht gikk en ny rute i 2. forsøk. Foreslått grad 8-/8. Ligger i høyreveggen, 10m til venstre av 6-
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diederet.

Melding nr.3408 av Tomas Krutak (tom.k@centrum.cz) , 09.08.2013 kl. 14:22 (Medlem)
Anybody interested in climbing tomorrow?

Melding nr.3407 av Erik , 05.08.2013 kl. 12:10 (Medlem)
Flott:)) Tror det er flere som hadde satt pris på det.

Melding nr.3406 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 05.08.2013 kl. 11:40 (Medlem)
Hei,
sesongåpening ved Sørmarka Arena er 19 august, men jeg kan åpner veggen noe enkelt dager/kvelder før
den datoen hvis dette stygg været fortsette.
Jeg vil legge ut en post her minst 24 timer på forhånd.
Mvh,
Simon

Melding nr.3405 av erik , 02.08.2013 kl. 18:51 (Medlem)
Når åpner sørmarka? SIS er stengt neste 12 dager og værmelding ser mørkt ut framover..

Melding nr.3404 av BRV (post@brv.no) , 31.07.2013 kl. 17:12 (Medlem)
Bafseman
Kanskje Bersagel

Melding nr.3403 av Bafseman (vegard.vollset@gmail.com) , 31.07.2013 kl. 16:05 (Besøkende)
Noen som vet hvor det kan være tørt nok til å klatre 6/7ere idag?

Melding nr.3402 av Stian Røst (sr0287@hotmail.com) , 31.07.2013 kl. 15:19 (Medlem)
Noen som har gamle klatretak de ønsker å kvitte seg med? Skal lage meg en liten buldrevegg hjemme,
omtrent 6 kvadratmeter.

Melding nr.3401 av Liz (aitkenem2010@gmail.com) , 31.07.2013 kl. 13:04 (Medlem)
Til de to Svenskegutter som klatret på Nova onsdag 24. juli.
Om dere har mistet en kort slynge tar kontakt med Liz 917 22 392.
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Melding nr.3400 av BRV (post@brv.no) , 29.07.2013 kl. 13:47 (Medlem)
Begravelsen til HåkonHansen blir torsdag 1. august 10.30 fra Vår Frelses Gravlund, Viljarshaugen 40,
5538 Haugesund. Det blir minnesamvær etterpå, opplyser familien. BRV sender krans.

Melding nr.3399 av Pål , 24.07.2013 kl. 11:31 (Medlem)
"Nye" steiner i Førre
http://blogg.aftenbladet.no/jonebloggen/2013/07/23/kjempestein-raste-ned-i-forre/#.Ue54qCeEwQo

Melding nr.3398 av Harald (ha-bjoer@online.no) , 22.07.2013 kl. 21:32 (Medlem)
http://klatring.no/Hjem/Nyhetsarkivallekategorier/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/738
5/Ddsulykke-pa-Storen.aspx#.Ue0ZcuCFOfE.facebook
Fakta om ulykken som ble fatal for Håkon Hansen.
Harald

Melding nr.3397 av Steinar Hustoft (steinarhustoft@hotmail.com) , 22.07.2013 kl. 16:44 (Medlem)
Hei! I mangel på makker gjør jeg et siste desperat forsøk i plenumsforumet: noen her som er gira på
Kjerag/Nordøstpassasjen denne uka?? Isåfall ta kontakt på 91731388.

Melding nr.3396 av Jochen Rappke (jochen.rappke@gdfsuezep.no) , 21.07.2013 kl. 08:16 (Besøkende)
Søker brukt crashpad. Rimelig. Tar gjerne kontakt på 95456925

Melding nr.3395 av Stevie , 19.07.2013 kl. 09:51 (Medlem)
Gjensyn med BRV-legender som har gått Hell-skolen..
http://www.norsk-klatring.no/Fra-arkivet/Hellskolen

Melding nr.3394 av Liz , 17.07.2013 kl. 12:39 (Medlem)
Sorry, managed to lose the last digit of my telephone number Contact: 917 22 392

Melding nr.3393 av Liz , 17.07.2013 kl. 12:37 (Medlem)
Found on the 04 June 2013 at Spinneriveggen.
One belay master with DMM belay device.
Contact: 917 22 39
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Melding nr.3392 av Arne (arnesl@lyse.net) , 10.07.2013 kl. 11:28 (Medlem)
Hvis noen er interessert å teste et par Rock Pillars Ozone Slippers 45,5 har jeg er par helt nye jeg vurderer
å selge. De føles akkurat på kanten til litt store for meg (bruker 43 i Anasazi VCS).

Melding nr.3391 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 08.07.2013 kl. 00:18 (Medlem)
Det er jeg som har BRV sitt limsett for liming av limbolter. Ta kontakt om du vil låne det. Mvh Asbjørn
Moe 41217096

Melding nr.3390 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 05.07.2013 kl. 15:06 (Medlem)
Hei. Er det noen i BRV eller andre i Stavangerområdet som sitter på utstyr til å sette limbolter?

Melding nr.3389 av azzi (asbmoe@hotmail.com) , 26.06.2013 kl. 10:20 (Medlem)
"Schmokk" ny rute på Hammeren på Bersagel er oppgradert fra 8+ til 9- (8a). Da har vi den første rene 9på Bersagel hvis flere bekrefter graden. Ruta er ca. 15 m lang, fingersnill klatring, kule tak og fine flytt.
Hele cruxet er tørt på regndager, men nederste parti er vått (renner igjennom) etter et par dager med
mye regn (nederste parti har forøvrig lettere klatring som er lett å komme over selv om det er vått) Ruta
er boltet etter "Azzi - standard ", (dvs at det er ikke avstanden mellom boltene som avgjør om du går ruta
eller ikke) men det må nevnes at cruxbolten greide jeg aldri å klipp når jeg gikk den. Fallene er fine så
dette var aldri et problem. Da er det bare å prøve for de som fristes av dette. Ønsker gjerne
tilbakemelding om noen drar å prøver den med tanke på grad. Evt. har jeg også god beta hvis noen ønsker
starthjelp. Bare ta kontakt. 41217096. Når det gjelder ruta jeg gikk først i vår, "Motstrøms" på bersagel
som er til venstre for "Cosmiske Bandidos" trenger jeg også tilbakem. ang. grad. ...Og til slutt nevnes igjen
at et par RED NOSE solbriller er funnet på Hammeren, Besagel. Ta kontakt om du er eieren. Ønsker alle en
flott sommer.

Melding nr.3388 av Henrik ellingsen austbø (heaust@hotmail.com) , 25.06.2013 kl. 22:28 (Medlem)
Hei, jeg lurer på om det finnes en forklaring noe sted om hvordan man nøyaktig kommer seg til
klatrefeltet dalehammeren? Da altså fra kanskje fotballbanen på dale eller lign
Hjertelig takk på forhåmd!

Melding nr.3387 av Stein Åge Brækkan (steinbraekkan@gmail.com) , 24.06.2013 kl. 14:22 (Besøkende)
Crashpaden er nå solgt.

Melding nr.3386 av Stein Åge Brækkan (steinbraekkan@gmail.com) , 24.06.2013 kl. 08:48 (Medlem)
Har en Black Diamond crashpad som er til overs. Lite brukt. Hel og fin.
500kr.
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Kan hentes i Sandnes.
Send en mld om du er interessert. 99383058.
http://bildr.no/view/c1RMNmh3

Melding nr.3385 av Karl (karl.k.forfang@gmail.com) , 24.06.2013 kl. 08:15 (Besøkende)
Hei!
Har lyst til å klatre på Gullsva på onsdag men klarer ikke å finne noen fører. Er det noen som har liggende
på PDF eller kan gi meg tips hvor jeg kan få tak i?
Mvh. Karl

Melding nr.3384 av Tore Rønneberg , 23.06.2013 kl. 23:14 (Medlem)
Assi Moe gikk ikveld prosjektet sitt på Bersagel Hammeren, gralla! Rutenavn: Schmokk, grad 8+. Den går
til venstre for ruta Fett nok.
Tross mye regn siste døgnet, var flere ruter tørre og ok forhold. Men den knotten....
Tok også med hjem noen brune solbriller, red nose, noen som savne de? Ring 95966072

Melding nr.3383 av Sommeravslutning BRV i dag , 19.06.2013 kl. 10:05 (Medlem)
Vi skifter mening like ofte som yr :). Været er litt skiftenede i dag. Derfor gjør vi følgende, de som vil dra
ut og klatre er hjertlig velkommen til Nova. De som er klar for en sommerpils og litt sosial hygge kan
komme på Gnu kl 20. De som har har lyst til begge deler, fritt fram :). Sees på Cragget eller Gnu :).
We change our mind as often as "yr" :). The weather is a little shift today. Therefore, we make the
following, they who woud go out and climb are welcome to Nova :). Those who are ready for a
summerbeer and some social, come to "Gnu" at 20.00. Those who would like both, do it :). See you at Nova
or Gnu :).

Melding nr.3382 av BRV klubbklatreavslutning , 18.06.2013 kl. 23:21 (Medlem)
Været ser mye bedre ut for morgendagen, onsdag 19.06 så vi tar sommerens siste klubbklatring på Nova i
stedet for Gnu. Ta med godt humør, evt grillmat og kom til en sosial økt på cragget. Vi sees.

Melding nr.3381 av azzi (asbmoe@hotmail.com) , 18.06.2013 kl. 22:54 (Medlem)
Har funnet et par grå solbriller på Hammeren, Bersagel. Noen som savner dem?

Melding nr.3380 av BRV,klubbklatreavslutnin p Gnu (post@brv.no) , 18.06.2013 kl. 12:04 (Medlem)
Onsdag blir siste klubbklatring før vi tar sommerferie. I i tillegg er det litt dårlige værmeldinger så vi
møtes på "Gnu bar" kl 20.00 onsdag 19.6.2013!!
En liten sosial sammenkomst før alle drar på ferie!
Because this is our last club climbing before summer vacation and the weather forecast says rain, we
meet up at "Gnu bar" at 20.00 wedensday 19.6.2013!!
A sosicial event before everyone leaves for summer vacation
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Melding nr.3379 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 12.06.2013 kl. 06:10 (Medlem)
HUSK KLUBKLATRING IDAG!
Vi drar til Bersagel! Vi er ved veggen cirka fra kl 16!
Se brv's facebook side for mer info!
CLub Climbing today at Bersagel! We are there from 16!
See brv's facebook page for more info!
HC

Melding nr.3378 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:49 (Medlem)
Zdjiis. Mente ikke å legge det inn 7 ganger

Melding nr.3377 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3376 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3375 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3374 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
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behandlere tok feil!!!

Melding nr.3373 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3372 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3371 av Helge Ellevset (feistein@hotmail.com) , 11.06.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Dette har muligens ALMEN INTERESSE! Etter 3 mnd med FEILBEHANDLING, FEIL DIAGNOSE, FEILE
ØVELSER, og TUSENVIS AV KRONER, hos akupunktør, naprapat, lege (inkl kortison) og fysioterapeut,
viste det seg at min senebetennelse i skulderen ikke skyldtes ENPINCHMENT, men annen skade som ble
funnet med ULTRALYD!!!! Dvs andre øvelser og annen behandling for å bli bra!!!! Kiropraktor på
Deltaklinkikken hadde utstyr og fant ut av dette etter 2 konsultasjoner!!! 4 f#¤%&ings profesjonelle
behandlere tok feil!!!

Melding nr.3370 av Eli Vatland Johansen (elivj@lyse.net) , 09.06.2013 kl. 19:25 (Medlem)
Vi fant en Volkswagen nøkkel ved Hommelandsvaet i dag. Ring 48072946 om du savner den.

Melding nr.3369 av Bergen Klatreklubb , 07.06.2013 kl. 22:17 (Besøkende)
Alle BRVere inviteres til klatresamlingen i Uskedalen St.Hanshelgen. Info og påmelding her: http://norskklatring.no/Klubb/Samling-i-Uskedalen og her: http://www.bergen-klatreklubb.no/samling/

Melding nr.3368 av Sindre , 06.06.2013 kl. 19:37 (Medlem)
Ungdommens: Den ble aktivt fjernet. I det lettere midtpartiet. Vurderte å ta den på traversen og, men den
fikk stå.. Hatten av til Alv som gikk ruta på naturlige sikringer i sin tid..

Melding nr.3367 av Nick , 06.06.2013 kl. 12:06 (Medlem)
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Hvorfor er det en bolt mindre på Ungdommens? Knakk steinen/bolten eller løsnet hangeren?

Melding nr.3366 av Liz (aitkenem2010@gmail.com) , 06.06.2013 kl. 09:17 (Medlem)
Takk for en fin klubbklatring på tirsdag kveld på Spinneriet.
Funnet.
En belay master på Spinneriet tirsdag kveld.
Tlf: 917 22 392

Melding nr.3365 av Dalemannen , 05.06.2013 kl. 22:11 (Medlem)
...oops. En bolt mindre på Ungdommens Frelser. Ruta er fremdeles like fin. Og trygg.

Melding nr.3364 av Tore Stendahl , 04.06.2013 kl. 13:30 (Medlem)
Muligens EN ledig plass på Fjellklatrekurset (flere taulengder, naturlig sikring) til STF førstkommende
helg. Kurset starter allerede fk. onsdag kveld + pluss helg fredag kveld-søndag. Ta kontakt på 92054600
ved interesse....snarest! Tore

Melding nr.3363 av Sonja Sjølie (sosj@gmx.de) , 31.05.2013 kl. 14:38 (Medlem)
Klatrejobb på KISS konsert 8.07.13.
Hei er det noen som har tid til å ta en riggejobb lørdag 8.07.13 fra kl. 06:00 antagelig hele dagen på KISS
Konsert sammen med Rochus Lyssy Betaling etter avtale. Interesserte kan melde fra til 98650377 SMS
eller sosj@gmx.de
Sonja Sjølie

Melding nr.3362 av thhj (thhj@hotmail.com) , 27.05.2013 kl. 19:34 (Besøkende)
... I vet jo nokk dette:
http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=40902&utm_source=dlvr.
it&utm_medium=facebook

Melding nr.3361 av Nick , 23.05.2013 kl. 09:57 (Medlem)
Ny Bersagel 8+, nå må jeg trene igjen og gå den. Uff. Hvor slutter ruta?? I Kosmisk eller TP? Eller har det
sin egen snufeste?
Veldig bra!

Melding nr.3360 av Tore Rønneberg , 21.05.2013 kl. 22:00 (Medlem)
Asbjørn Moe gikk ny rute på Bersagel, mellom Kosmiske Bandidos og Twin Peaks. Graden rundt 8+ . Mr
Muscle Moe håper på repetering for diskutering av grad. Rutenavn ble Motstrøms.
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Melding nr.3359 av Stevie , 21.05.2013 kl. 10:59 (Medlem)
Gammel rute gjenoppstår på Dale: Bolterekka opp fra stigen diagonalt mot venstre er nå komplett og ruta
børstet. Boltet i sin tid av Ture Bjørgen, sannsynlig førstebestigning Trym Sæland, men denne ruta kom
ikke med i føreren. Felles (nytt) anker med "Smått e godt". Fin, klassisk Dale-klatring ca 6+. Foreslått navn
"Originale Dale"

Melding nr.3358 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 21.05.2013 kl. 08:35 (Medlem)
inspirasjon til Sotra-turen
se bergen klatreklubb sin hjemmeside
www.bergen-klaterklubb.no
begynner vennlige felt: Gjøreredet, piratbukten og Uteveggen.
superklassikere:
Syltøy, Hjallaveggen, Furunkulose
(OG! Loddefjord, Drømmehagen, Askøy, Propaganda, Sageveggen-- og--- og--- og!)

Melding nr.3357 av Asbjørn Steensland (asbjorn94@gmail.com) , 15.05.2013 kl. 13:39 (Medlem)
Hvis noen savner en grå pose/trekk av merket Thermarest (tipper den er til et liggeunderlag), et par
solbriller og et annet pose/trekk (svart netting, lå inni thermarestposen), så fant jeg dette ved
Skogsveggen i går.

Melding nr.3356 av BRV (post@brv.no) , 12.05.2013 kl. 14:34 (Medlem)
Vi gratulerer Therese med en sterk 11. plass i helgens buldre WC i Slovenia.

Melding nr.3355 av KLATREFABRIKKEN , 09.05.2013 kl. 07:57 (Medlem)
Åpent idag 10:00 - 20:00

Melding nr.3354 av E , 08.05.2013 kl. 14:32 (Medlem)
Blir det klubbklatring i SA i dag?

Melding nr.3353 av Misunnelig , 08.05.2013 kl. 00:40 (Medlem)
Disse gutta burde blitt invitert til klubbklatringen:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--De-barer-sin-egen-kroppsvekt-uten-a-bli-slitne7195553.htm

Melding nr.3352 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 06.05.2013 kl. 12:05 (Medlem)
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Hei alle!
Nu nærmer tiden sig for BRV's uforglemmelige vårtur til Sotra ved Bergen!
Turen er 24. -26. mai, påmelding på facebooksiden til BRV.
Vi overnatter på Skogtun camping, forsøker å reservere hytter men eller blir det telt.
klatring på alle nivå! fra soft 4'er klatring til knallhard blodkrimp på niertallet.
Transport koordineres, de med bil som har lyst å kjøre kan prøve å fylle bilene opp!
på kvelden blir det bål og grilling! vi invitere Bergen Klatreklubb som i fjor!
Mvh
HC

Melding nr.3351 av bertrand (bertrandmaurin@hotmail.com) , 05.05.2013 kl. 22:04 (Medlem)
hello, har tatt ned to slynger på toppen av ‘’Monkey man’’ på Bersagel.
Dersom de er dine, ta kontakt på mail: bertrandmaurin@hotmail.com

Melding nr.3350 av medlem , 30.04.2013 kl. 11:59 (Besøkende)
Klatrefabrikken har åpent hver dag - hele året. Spesielt når det regner. Medlemskap kun 340,- pr måned.

Melding nr.3349 av BRV (post@brv.no) , 30.04.2013 kl. 08:59 (Medlem)
Sørmarka er stengt HELE uke 18 grunnet opprigging til stavanger Live som skal være i helgen.

Melding nr.3348 av nils , 29.04.2013 kl. 14:29 (Medlem)
hjelp - jeg er på jakt etter en petzl tibloc

Melding nr.3347 av Utørst , 25.04.2013 kl. 00:45 (Medlem)
Ja

Melding nr.3346 av Tørst , 24.04.2013 kl. 23:24 (Medlem)
Då kan eg angra på at eg ikkje lese gjesteboken oftere og kanskje det var derfor det var så få på
klubbklatringen ikveld ?

Melding nr.3345 av john (john.fivesdal@lyse.net) , 23.04.2013 kl. 07:31 (Medlem)
"PUB KVELD!!
"Beer og bullshit" på Nåløyet 24.april kl.20.
Alle i BRV invitert!!
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Melding nr.3344 av Simon Atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 22.04.2013 kl. 22:40 (Medlem)
Vi legger ut føren til Hesteveggen i løpet av de neste får dager. Håper alle få nytte det over sommer og
videre. Husk parkeringsregler, respektere prosjekter og håper dere like rutene!

Melding nr.3343 av Erik F , 20.04.2013 kl. 13:53 (Medlem)
Noen som har tro på at Superhjørnet er tørr til i morgen?

Melding nr.3342 av Lars , 17.04.2013 kl. 18:45 (Medlem)
Jan-Thore
Eg har ein del stæsj som ligg og støver ned.

Melding nr.3341 av BRV Klubbklaring (post@brv.no) , 16.04.2013 kl. 14:35 (Medlem)
Det blir klubbklatring i Sørmarka i morgen onsdag kl 19.00-21.00. NB!!! Hallen stenger 21.00 (ikke 22.00
som normalt).

Melding nr.3340 av Andrew (thinruthers@gmail.com) , 15.04.2013 kl. 14:27 (Medlem)
The fingerboard has been taken.

Melding nr.3339 av Andrew (thinruthers@gmail.com) , 14.04.2013 kl. 20:23 (Medlem)
I am giving away a really nice 'Holdz' fingerboard, hardly used. To be collected from Forus...
http://www.finn.no/finn/torget/gisbort/annonse?finnkode=40981294

Melding nr.3338 av Steinar , 13.04.2013 kl. 11:23 (Medlem)
Her Chris: http://kart.gulesider.no/m/ndrZk

Melding nr.3337 av Steinar , 13.04.2013 kl. 11:23 (Medlem)
Her Chris: http://kart.gulesider.no/m/ndrZk

Melding nr.3336 av Chris Christensen , 12.04.2013 kl. 21:28 (Medlem)
Hadde en bomtur ute sist lørdag da jeg uten hell prøvde å finne bersagel. Når jeg kom hjem la jeg merke
til at feltet er plassert på helt forskjellige plasser i papirføreren og på oversiktskartet til brv. Jeg antar
dette er for å holde nysgjerrige nordlendinger borte fra cragene, men om noen kan gjøre ett unntak og si
hvor det er hadde det vært topp.
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Melding nr.3335 av Erik , 12.04.2013 kl. 09:50 (Medlem)
Gratis med bra artikkel i Klatring. Er det muligt å legge ut fører på Hestveggen her?

Melding nr.3334 av Katrine L. Gudevang (klgudevang@gmail.com) , 11.04.2013 kl. 19:32 (Besøkende)
Såå stas å få Klatring i posten i dag!! Kjekt med skikkelig god Rogalandsoppdatering! Bra bilder av bra
folk, og bra skrevet ;) Nå gleder jeg meg ekstra mye til 5 uker i Stavanger i sommer/høst! Takk Sindre ;)

Melding nr.3333 av BRV (post@brv.no) , 10.04.2013 kl. 12:37 (Medlem)
Klubbklatring på Hestveggen i dag kl 16.30. Velkommen.

Melding nr.3332 av Jan-Tore (jantore@itl.no) , 08.04.2013 kl. 13:06 (Medlem)
Hei,
Noen som har utstyr for aid til salgs?

Melding nr.3331 av BRV (post@brv.no) , 07.04.2013 kl. 19:01 (Medlem)
Vi gratulerer Jonas med en flott 7 plass under helgens NC på Veket i Oslo :)

Melding nr.3330 av Rocco , 05.04.2013 kl. 19:06 (Medlem)
Ny rute på Dale ( Nr.85,side 47 i føreren): SaltomorDale 7-, bb. Atletisk klatring, utypisk for Dale.

Melding nr.3329 av Nick , 31.03.2013 kl. 20:15 (Medlem)
Det er ca her 58.962778, 6.225207

Melding nr.3328 av Kalde fingre , 26.03.2013 kl. 06:21 (Medlem)
Hvordan finner jeg Sunshine Slab/Eiane ?
Koordinater anyone?

Melding nr.3327 av BRV filmkveld (post@brv.no) , 19.03.2013 kl. 11:09 (Medlem)
Alle som vil er velkommen til klatrefilmkveld i dag, tirsdag.
Filmen ruller kl 1930 på auditorium 102 på KE-hus på universitetet. Inngang rett nedenfor sis
sportssenter.
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(Dette er samme sted som vi endte opp på sist!)
THE SCENE er filmen som snurres!
Jippi !

Melding nr.3326 av Nick , 06.03.2013 kl. 10:14 (Medlem)
BRV´er??
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Anmeldt-for-klatring-pa-Bybrua-3135022.html

Melding nr.3325 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 06.03.2013 kl. 07:33 (Medlem)
Onsdags klatring!
husk at der er klatring for BRV medlemmer i kveld 19-21!
kom også selvom du ikke har en klatrepartner, vi finner noen! spør personen med T-skjorte teksten:
"klubklatring - spør meg"
wedensday - climbing!
Remember wedensday climbing.
If you dont have a climbing partner, come anyway and we'll find someone. ask the guy with the green tshirt.

Melding nr.3324 av stian røst (sr0287@hotmail.com) , 05.03.2013 kl. 15:24 (Medlem)
Hei!
Noen som har en hel-sele til salgs?
Jeg har en gravid kjæreste med klatreabstinenser;)
=)

Melding nr.3323 av Simon Atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 27.02.2013 kl. 09:47 (Medlem)
Hei,
Sørmarka Arena kommer til å være strengere ved veggen angå. brattkort, så forsørger du alltid har
brattkort med deg, og eventuelt medlemskapoblatt også.
Vi holder brattkort prøver neste uke tirsdag (5.3) -fredag (8.3) kl 18-20 og lørdag (9.3) kl 11-14 for de
som ikke har ordnet brattkort så langt. Huske å kjøpe brattkort prøve billet ved inngang.
Simon

Melding nr.3322 av Simon Atkins (simon.atkins@folkehallene.no) , 12.02.2013 kl. 16:36 (Medlem)
Hei, vi holder både Brattkort Kurs og Klatrelede Inne kurs helgen 23,24.2-13!
Sjekk Sørmarkas sin nettsiden om detaljene.

Melding nr.3321 av BRV (post@brv.no) , 12.02.2013 kl. 10:06 (Medlem)
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Vi gratulerer Jonas Reinertsen med med en flott 7 plass under NC i Narvik i helga. Første gang i klassen
eldre junior :).

Melding nr.3320 av BRV (post@brv.no) , 11.02.2013 kl. 13:32 (Medlem)
Hei nysjerrig. Send oss en mail på post@brv.no så kan vi sende over referatet om ønskelig. Kommende år
sitter følgende i styret.
Leder: Tove Kallevåg-Albrektsen
Nestleder: Pål Birkedal
Kasserer: Madeleine Drivflaadt
Styremedlem. Ingebjørg J. Hjetland, Simon Andreasen, Liz Aitken, Hans Christian David.
Vara: Ida Sollie
Det er med andre ord liten forandring på styret i år kontra i fjord.

Melding nr.3319 av Nysgjerrig medlem , 08.02.2013 kl. 13:48 (Medlem)
Finnes det noe referat fra årsmøtet som var på tirsdag for oss som ikke hadde anledning til å være der?
Hvem sitter for eksempel i styret det kommende året?

Melding nr.3318 av Ida Sollie (ida@sissportssenter.no) , 08.02.2013 kl. 08:45 (Medlem)
Heisann folkens. SiS sportssenter trenger flere klatreinstruktører til å holde brattkortkurs. Er dette noe
du er interessert i ta kontakt med meg på ida (at) sissportssenter.no
Du må ha instruktør inne
Være blid og serviceinnstillt.
Vi tilbyr god lønn og godt arbeidsmiljø.
Ansettelse snarest!
Vennlig hilsen
Ida Sollie

Melding nr.3317 av Stian , 03.02.2013 kl. 19:23 (Medlem)
Og det var stian.engelsvoll(ætt)gmail.com som var adressen, og størrelsen på skoene var 41,5 :-)

Melding nr.3316 av Stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 03.02.2013 kl. 19:22 (Medlem)
Har ryddet i boden og har et par artikler jeg vil bli kvitt som kanskje kan være av interesse for noen av
dere.
- En Cassin 60 liters sekk, brukt en del, men fungerer likevel veldig bra. Gis bort mot henting.
- Et par lite brukt 5.10 lette anmarsjsko (nesten som joggesko). Enormt bra friksjon i sålen, bra greier.
Kjøpte de et halv nr for små. Gav 1200 for de, selges for 800.
- Logitech "pc" høyttalere med sub, gis bort mot henting (bra lyd!).
Bort på Sandnes, send mail om du vil se bilde av noen av tingene (husk å bytte ut (ætt) med @).

Melding nr.3315 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 30.01.2013 kl. 08:15 (Medlem)
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Jeg har det her for deg! Noen andre tok det, no names no packdrill...
Simon

Melding nr.3314 av Christian (cjoensso2010@gmail.com) , 28.01.2013 kl. 21:59 (Medlem)
Noen fikk med seg min gamle grigri og fine petzl svarte ovale skrukarabin da jeg var og klatret i Sørmarka
den 16.01.13 på kvelden. Jeg vil gjerne ha den tilbake.Takk.

Melding nr.3313 av BRV (post@brv.no) , 15.01.2013 kl. 13:30 (Medlem)
Klubbklatring i morgen, onsdag kl 19.00-21.30. Velkommen

Melding nr.3312 av BRV (post@brv.no) , 03.01.2013 kl. 11:08 (Medlem)
Det trengst en klatrevert i hallen, sørmarka, 19-21 onsdagen fra nå og frem til våren. Som kompensasjon
for å være klatrevert får man gratis sesongkort. Har du mulighet så ta kontakt med Simon A,
atkins.sim@gmail.com eller post@brv.no

Melding nr.3311 av Morten , 30.12.2012 kl. 13:55 (Medlem)
Viktig Melding 2!!!
Norges droeyeste 60 grader er straks proppfull av freshe tak.
Bratt Nyttaar til BRV og Studentidrettslauget;)

Melding nr.3310 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 20.12.2012 kl. 11:32 (Medlem)
Hei allesammen, her er Sørmarkas sine åpeningstider rundt jul og nyttår:
Onsdag 26.12 - søndag 30.12 kl. 12.00 - 17.00
Tirsdag 1. januar 2013 kl. 12.00 - 17.00
Lillejulaften kl. 12.00 - 16.00
Julaften og 1. juledag - stengt
Nyttårsaften - stengt
Håper vi sees...

Melding nr.3309 av SiS Sportssenter , 18.12.2012 kl. 12:37 (Medlem)
Viktig melding!!!!
SiS Sportssenter har også åpent hele julen og nyttår igjennom. Kom å få trent julefettet:)

Melding nr.3308 av Morten , 15.12.2012 kl. 19:22 (Besøkende)
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VIKTIG MELDING!!!!!!!!!!!
Klatrefabrikken holder åpnet hver dag gjennom hele julen og nyttår med.
NYHET!
Klatrebutikken nå også med Kalkballer
Velkommen!

Melding nr.3307 av HCD - BRV (hanscdavid@gmail.com) , 14.12.2012 kl. 07:23 (Medlem)
resultater fra julekonkurranse i sørmarka! beklage rforsinkelsen..
nr. Navn total
1 Jacob 20 500 000
2 Øyvind 19 500 000
3 Erik 17 500 000
3 Njord 17 500 000
5 Jan 16 500 000
5 Tore 16 000 000
7 Simon 15 500 000
7 Morten S 15 500 000
9 Hamish 14 500 000
9 Jan Tore 14 500 000
9 Magnus 14 500 000
9 Nico 14 500 000
13 Magnus S 13 500 000
14 Julia 11 500 000
15 Helge 11 000 000
16 Baptiste 10 500 000
16 Patrick 10 500 000
18 Ceilina 9 500 000
19 Johan 3 000 000

Melding nr.3306 av KnutA , 11.12.2012 kl. 08:44 (Medlem)
Hei,
Det er klatrebar is :-)

Melding nr.3305 av Christian , 10.12.2012 kl. 16:11 (Besøkende)
Hi!
Har noen sjekket isforhold i Hunnedalen eller Sirdalen siste helg?

Melding nr.3304 av BRV (post@brv.no) , 30.11.2012 kl. 17:35 (Medlem)
Hei Chris. Det har en ganske naturlig forklaring at noen av rutene måtte oppgraderes fra 6a til 6c. Etter
NM hadde vi ruteskruerene i to dager ekstra til å skru opp så mange ruter de klarte. De fikk en bestilling
på å skru MANGE 6a ruter. Dette tente de nok at de gjorde. Men, når vi i etterkant begynner å gå dem så
ser vi at mange av dem er langt hardere enn 6a. Derfor var det bedre å oppgradere dem på post it lappen
som en mellomfase, en at folk skulle klatre på feks en 6a rute som i virkeligheten var en 6c og miste helt
motet. Post it lappene skal bort, og vi skal sette opp orntlige lapper som sist :)
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Melding nr.3303 av Chris S , 29.11.2012 kl. 18:10 (Medlem)
Nye ruter i Sørmarka
Tusen takk for at dere til slutt har hørt på alle oss som har etterspurt enklere ruter (5 til 6a) I Sørmarka.
Men, de er bare enkle på post-lappen ved starten av ruten. (Det er til og med ruter som er oppgradert fra
6a til 6c!!!). Er dette en ny trend å undergradere så kraftig, eller er det for å late som om det er laget flere
lette ruter?

Melding nr.3302 av BRV v/Tove (post@brv.no) , 27.11.2012 kl. 11:03 (Medlem)
Husk klubbklatring i morgen, onsdag i SØrmarka kl 19-00-21.00. Velkommen

Melding nr.3301 av SiS Sportssenter , 20.11.2012 kl. 19:15 (Medlem)
Da er resultatlisten fra buldrekonken på fredag lagt ut på facebook, på arrangement siden til
konkurransen.

Melding nr.3300 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 19.11.2012 kl. 10:20 (Medlem)
HUSK KLUBBKLATRING!
Onsdag 19-21 i Sørmarka!
REMEMBER CLUB CLIMBING!
Wedensday 19-21 at Sørmarka!

Melding nr.3299 av Stavanger Klatre Klubb , 14.11.2012 kl. 11:52 (Besøkende)
Gratulasjoner og takk til BRV og Jan Eivind Danielsen for et strålende Norgesmesterskap med kule ruter
og god stemning.

Melding nr.3298 av simon atkins - Sørmarka Arena (atkins.sim@gmail.com) , 14.11.2012 kl. 07:08
(Medlem)
Hei,
dessverre er teknikkurs på torsdag, avlyst. Vi vil holde kurs igjen i desember og igjen i januar. Jeg håper
en av de nye datoene passe deg.
I januar vi vil også holde en fallkurs som innebære å ikke være så redd å falle og lære å sikkre på en måte
som er trygg og gir en behagelig dynamisk fall.
Unnskyld for så seint beskjed,
Simon Atkins
Klatreansvarlig
Sørmarka Arena

Melding nr.3297 av Sis Sportssenter , 13.11.2012 kl. 12:05 (Medlem)
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Husk buldrekonkurransen på SiS Sportssenter førstkommende fredag 16.10 kl 17.00-20.00. Noen av
Norges beste klatrere skrur alt fra bestemorlette bulder te knallharde nøtter.! Møtt opp!

Melding nr.3296 av Gard C (gardchr@gmail.com) , 12.11.2012 kl. 13:36 (Besøkende)
Hei!
Vi er en gjeng gutter som er ute og reiser rundt i seilbåt. Lurer på om noen av ringrevene i BRV har tips til
klatring, sport og trad graderingsmessig rundt 6-7. I området Sør-Amerika, Karibien, Østkysten av NordAmerika og Grønland??
Beklager om dette er et malplassert innlegg, ta gjerne kontakt på mail.

Melding nr.3295 av BRV (post@brv.no) , 12.11.2012 kl. 10:06 (Medlem)
Etter helgen NM på hjemmebane vil vi gratulere våre egne medlemmer med følgende plassering. Jan
Eivind Danielsen suste inn til en fantastisk 2 plass i herrer senior, Steinar Kragset til en 9 plass i herrer
senior, Jonas Reinertsen til 4 plass i yngre junior gutter, og Celina Slettebø til 14 plass i yngre junior
jenter. GRATULERER SÅ MYE ALLE SAMMEN FOR EN KJEMPEGOD INNSATS!!!

Melding nr.3294 av BRV - NM ti lhelga (post@brv.no) , 08.11.2012 kl. 12:05 (Medlem)
Til alle som skal være i hallen i helga; Kle dere VARMT!!!! Siden klatrehallen ligger rett ved siden av
ishallen og vi må ha opp skilleveggen mellom klatreveggen og ishallen pga plass så vil det ikke være mer
enn 10 grader i hallen i helga. Ull kan være smart :)

Melding nr.3293 av ArneG , 01.11.2012 kl. 14:42 (Besøkende)
To eks-BRVere møttes på Castleton Tower (Kor-Ingalls) på tirsdag, Trym og ArneG. Så enten er verden
liten eller så er det BRVere overalt...

Melding nr.3292 av BRV (post@brv.no) , 01.11.2012 kl. 11:01 (Medlem)
Klatrehallen i Sørmarka Arena er STENGT fom lørdag 3.11 tom tirsdag 13.11 grunnet NM

Melding nr.3291 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 30.10.2012 kl. 12:46 (Medlem)
8english below)
Husk klubbklatring imorgen kl 19-21 i sørmarka arena! en fra styret vil være tilstede iført BRV-genser! ta
kontakt hvis du trenger noen å klatre med!
Remember club climbing tommorrow, wedensday, in sørmarka arena! 19-21! At least one person from
the BRV board vil be present wearing a green BRV shirt. Make contact if you need som one to climb with!
/HCD

Melding nr.3290 av BRV (post@brv.no) , 27.10.2012 kl. 20:31 (Medlem)
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Vi gratulerer Jonas Reinertsen med en fantastisk 2 plass i klassen yngre junior under helgens NC i
Arendal.

Melding nr.3289 av BRV (post@brv.no) , 27.10.2012 kl. 13:12 (Medlem)
Vi ønsker Jonas Reinertsen lykke til under NC i Arendal i helgen. Tvi, tvi.

Melding nr.3288 av BRV - KLATREVERTER (post@brv.no) , 23.10.2012 kl. 10:59 (Medlem)
Det mangler noen klatreverter i helgene før jul, npen som har mulighet for å ta noen vakter? Spørsmål
eller mulighet, send en mail til Simon Atkins atkins.sim@gmail.com
Her er de vaktene som mangler:
lordag 27/10 12-15
lordag 27/10 15-18
sondag 28/10 15-18
lordag 17/11 15-18
sondag 18/11 15-18

Melding nr.3287 av Chris (cj@mycj.me) , 20.10.2012 kl. 10:39 (Medlem)
Hi, I'm looking for a climbing partner who can climb on a regular basis. I'm climbing 5+/6- at the moment

Melding nr.3286 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 19.10.2012 kl. 22:57 (Medlem)
Husk klubbklatring i sørmarka på onsdag i Sørmarka! alle er velkommen!
vi teamer opp så alle kan klatre med nogen !
de som har lyst kan være med på å øve på fall og psykisk trening!!
Remember clubclimbing wedensday in Sørmarka!
everyone is invited!
vi team up so that everyone get someone to climb with!
those who want can join and we practice mental training and falling!
HCD

Melding nr.3285 av BRV: Informasjon fra NKF (post@brv.no) , 10.10.2012 kl. 18:27 (Medlem)
Til alle NKF sine medlemsklubber:
Klubbsamling for ungdom 15-19 år - 16. - 18. november:
16-18. november arrangerer NKF klubbsamling for ungdom fra hele landet.
Stedet er Oslo/Vulkan, samlingen er for ungdom mellom 15 – 19 år.
Det gis reise støtte ellers er overnatting og mat gratis.
Det vil bli praktiske økter på Vulkan klatresenter samt foredrag og diskusjon der klatreinteressert
ungdom får si hvordan NKF skal jobbe for ungdom fremover!
Her finner du program og informasjon.
Hovedommer kurs 8.- 9. november
Kurset blir arrangert i Sørmarka Arena/ Stavanger i forbindelse men NM. Ole Morten Olsen, som er
internasjonalt godkjennt dommer vil holde kurset.
Deltagerne vil ha praksis ifm. NM.
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Deltagelse krever erfaring som meddommer eller erfaring med å arrangere klatrekonkurranser.
Max. 6 plasser. Gratis. Mer info og påmelding til larsole@klatring.no
NM tau 10.-11. november
Konkurransen blir arrangert i Sørmarka Arene. Bratte Rogalands venner er arrangør. Kvallik på lørdag og
alle finaler på søndag.
Mer info på brv.no
Åpen rekruttlagssamling 12.- 13. november
Rekruttlaget inviterer alle som deltar som junior i NM til sin treningsamling på mandag og tirsdag. Alle vil
bo sammen i campinghytter nær klatreveggen.
Det vil være voksne i hyttene for å holde ro og orden;-) Rekruttlagsansvarlig Lars Ole Gudevang vil
arrangere 2 treningsøkter på mandag på 2 på tirsdag.
Tina Johnsen Hafsaas vil ha en av øktene og fortelle om sitt liv som internasjonal konkurranseklatrer!
Felles middag og lunsj mandag. Vi er ferdige kl 14 på tirsdag. NKF dekker opphold søndag til tirsdag, mat
og inngangsavgift til klatringen. DVS, gratis!!
Maks 30 deltagere. Påmelding og mer info:larsole@klatring.no eller tlf: 95 99 25 79
Påmeldingsfrist 15. oktober!!
Nasjonal Klubbsamling
NKF arrangerer Nasjonal Klubbsamling i Stjørdal 25.-27. januar 2013.
Sett av denne helgen! Da vil alt som kan krype og gå innen klatre Norge samles på Stjørdal.
Det vil bli ulike parallelle økte med foredrag, økter i klatreveggen, diskusjoner og mye sosialt!!
Informasjon sendes klubbene og legges ut på www.klatring.no

Melding nr.3284 av BRV (post@brv.no) , 10.10.2012 kl. 11:12 (Medlem)
Minner om klubbklatring i Sørmarka kl 19-21 i dag. Velkommen skal dere være!! Om du er ny og ikke har
vært med før er det bare å møte opp. "Ta tak i" klatreverten og han vil kunne henvise deg videre til en av
oss fra styret som er tilstedet hver gang

Melding nr.3283 av BRV (post@brv.no) , 09.10.2012 kl. 13:52 (Medlem)
Hei Chris
Vi har klubbklatring i Sørmarka Arena hver onsdag kl 19-21, bare å møte opp i morra. "huk" tak i verten
når du kommer så kobler han deg opp mot noen av oss som er der. Velkommen

Melding nr.3282 av Chris (chr_ch@hotmail.com) , 09.10.2012 kl. 08:55 (Medlem)
Hei. Er ny nordlending i byen som trenger noen å klatre litt med. Inne på hverdager etter jobb og ut i
helga om været tillater.
48 222 501

Melding nr.3281 av Ruben , 07.10.2012 kl. 19:43 (Medlem)
Hei! Denne uken har jeg fri fra jobb. Lurer på om det er noen som har lyst til å klatre sammen med meg på
dagtid. Jeg tenker sørmarka, men også utendørs dersom det er mulig! Mob: 97517016

Melding nr.3280 av simon atkins (atkins.sim@gmail.com) , 06.10.2012 kl. 19:45 (Medlem)
Hei alle sammen,
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Sørmarka har en høstferietilbud for folk (mest ungdom) å prøve klatring. Er det noe som kan hjelpe å
sikre fra 1000 -1130 mandag til torsdag neste uken?
Kjekt å hjelpe bygger vår klatremiljø.
Sender mail til meg hvis du kan hjelpe, atkins.sim@gmail.com. Takk på forhånd!
Simon

Melding nr.3279 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 04.10.2012 kl. 21:05 (Medlem)
Hei alle sammen,
Sørmarka har en høstferietilbud for folk (mest ungdom) å prøve klatring. Er det noe som kan hjelpe å
sikre fra 1000 -1130 mandag til torsdag neste uken? Kjekt å hjelpe bygger vår klatremiljø.
Sender mail til meg, takk på forhånd!
Simon

Melding nr.3278 av BRV Klubbklatring i dag (post@brv.no) , 03.10.2012 kl. 10:44 (Medlem)
Klubbklatring i Sørmarka i dag kl 19-21. Velkommen :)
Clubclimbing at Sørmarka to day at 19-21. Welcome :)

Melding nr.3277 av simon atkins (atkins.sim@gmail.com) , 26.09.2012 kl. 21:04 (Medlem)
Hei, er det noen som kan ta 1900-2100 vakt imorgen (torsdag) ved sørmarka siden det er vakt-samling
den tiden...
Mvh, SImon Atkins

Melding nr.3276 av Liz , 25.09.2012 kl. 14:53 (Medlem)
Hei. Det ser ut som det kommer til å være klatrevær i morgen, 26 sept.
Det vil si at blir ettermiddagsklatringen i morgen på Spinneriveggen.
Jaktlaget har bekreftet at det ikke blir jakt i området, så det er bare å stille med klatreutstyr, hjelm og en
varm jakke.
Møtes på parkeringsplassen kl 17:00. Husk å parkere fornuftig slik at det er plass til flere :o)
Hello. It looks like climbing weather tomorrow (26 Sept) and the hunters have confirmed a ceasefire, so
the Club Climbing will be at Spinneriveggen. We will meet at the parking place at kl 17:00. Please park
considerately to allow room for others.
Any questions, just call me on: 91722392

Melding nr.3275 av Simon Atkins (atkins.sim@gmail.com) , 23.09.2012 kl. 20:08 (Medlem)
Hei alle sammen,
jeg er den nye klatreansvarlige i Sørmarka Arena og jeg gleder meg til å samarbeide med BRV. Vi har
kommet i gang i klatrevveggen etter sommeren og jeg ønsker velkommen til alle, nybegynnere og erfarne.
Jeg er åpen for allslags forslag for å forbedre klatreopplevelsen i hallen, så bare send melding...
Jeg ser for meg et sosialt miljø hvor vi kan øke vår kompetanse, fysiske form og teknikk for å bli bedre
klatrere inne og ute.
Så, sees i veggen.
Mvh, Simon Atkins
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Melding nr.3274 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 18.09.2012 kl. 21:05 (Medlem)
Hei
klatring imorgen blir i sørmarka klokken 19 til 21.
BRV medlemmer klatrer gratis i denne periode.
Hi
Club climbing will be indoor tommorrow 19-21. it is free for BRV-members
For questions contact me 95265659 or hanscdavid@gmail.com
MVH
HCD!

Melding nr.3273 av BRV (post@brv.no) , 17.09.2012 kl. 15:38 (Medlem)
Minner om at barneklatringa starter opp igjen i Sørmarka i dag mandag 17.09 kl 17-19. Dette er for barn i
følge med voksne som kan sikre eller vi llære ved å ta ett sikringskurs. Velkommen til store og små.

Melding nr.3272 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 13.09.2012 kl. 17:37 (Medlem)
Klubbklatring på Bersagel på onsdag 19.9.2012
fremmøte cirka kl 17.00 på feltet!!
Mvh
HCD

Melding nr.3271 av BRV Treningstider SA (post@brv.no) , 13.09.2012 kl. 08:42 (Medlem)
TReningstidene i SA er det samme denne sesongen som sit:
Mandager, 17-19 Barneklatring
19-21 Alle medlemmer
Tirsdager 17-19 Ungdomsklatring
Onsdager 17-19 Ungdomsklatring
19-21 Alle medlemmer
Fredager 18-20 Alle medlemmer.
BRV medlemmer betaler studenpris for engangbilett, kr 65, og studentpris på sesongkort kr 975. Betales i
automaten ved inngangen.

Melding nr.3270 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 12.09.2012 kl. 22:10 (Medlem)
Selger ubrukt DMM Wallnuts kilesett størrelse 1-11 for 1000,- Gi beskjed hvis du e interessert =)

Melding nr.3269 av medlem , 12.09.2012 kl. 09:44 (Medlem)
Har BRV de samme treningstidene i Sørmarka i 2012/13-sesongen som i 11/12-sesongen? Og hva blir
BRV-pris på sesongkort eller vanlig billett?
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Melding nr.3268 av BRV (post@brv.no) , 12.09.2012 kl. 07:52 (Medlem)
Klubbklatring i Sørmarka i dag 19-21. BRV medlemmer klatrer gratis i denne tiden. Velkommen.

Melding nr.3267 av BRV Doug Scott (post@brv.no) , 10.09.2012 kl. 13:41 (Medlem)
Husk foredraget med Doug Scott i morgen, tirsdag.
Sted: Universitetet i Stavanger (Rom E-166 i Kjølv Egelands hus). Dørene til universitetet stenger kl
19.00, så med mindre du har nøkelkort; vær ute i god tid :).
Tidspunkt: Tirsdag 11. september kl. 19.00
Pris: 100 kroner, kontant betaling i døra.

Melding nr.3266 av BRV (post@brv.no) , 08.09.2012 kl. 13:37 (Medlem)
Minner om familieklatring på Hommeland i morgen kl 12.00.

Melding nr.3265 av Semco Marine, Henning Stueland (post@brv.no) , 06.09.2012 kl. 09:41 (Medlem)
Hei.
Vi har i vårt selskap Semco maritime, en egen avdeling med Rope Access. Jeg er veldig interessert i å
knytte til meg norsk personell som har kunnskap om klatring, samt har lyst og kvalifikasjoner til å jobbe i
Nordsjøen. Dette er blitt en etterspurt gruppe, og jeg har bare utenlandske klatrere, og ønsker selvsagt at
vi kan få norske med på teamet.
Jeg ønsker dere tar kontakt med meg pr mail eller telefon, hvis noen av deres medlemmer kunne vært
interessert i å treffe meg.
Vi har det norske hovedkontoret på Sola, mens konsernkontoret ligger i Esbjerg, Danmark.
Ser fram til å høre fra dere.
Best regards
Henning Stueland
Sales Operation Support
Tel:+47 5163 8868/+47 9578 9782
E-Mail: hstu@semcomaritime.com

Melding nr.3264 av ukjent , 05.09.2012 kl. 17:01 (Medlem)
Er fint på Nordland..
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Melding nr.3263 av KLATREFABRIKKEN , 05.09.2012 kl. 16:40 (Medlem)
LØP OG KJØP FIVE TEN: DÆSCENT - WARHAWK - LINEKING - DIRTBAG - ARROWHEAD - SPITFIRE &
TEAM 5.10 (BLACK)

Melding nr.3262 av BRV Klubbklatring i dag (post@brv.no) , 05.09.2012 kl. 16:10 (Medlem)
Geunnet vær blir klubbklatringa INNE i dag, onsdag kl 19.00 i Sørmarka Arena. BRV medlemmer klatrer
gratis 19-21, treningstid. Det er fult mulig å komme selv om man ikke har en klatrepartner. Sees i veggen.

Melding nr.3261 av Ingebjørg J. Hjetland , 04.09.2012 kl. 22:04 (Medlem)
Klubbklatringa blir på Nordland i morra i stedet for Nova. Møtes på parkeringsplassen kl 17. For dei som
treng skyss eller ikkje veit kor det er kan sitte på med meg. Tlf: 98076239.
Climbing for everybody at Nordland tomorrow. Meeting at the parking place at 5 pm. If you don't know
where it is or need a ride send me a sms on 98076239.

Melding nr.3260 av BRV (post@brv.no) , 03.09.2012 kl. 16:15 (Medlem)
Sørmarka Arena er åpent for de med brattkort. Fredag til og med søndag er det stengt pga. katteutstilling.
Etter det er det åpent som før.

Melding nr.3259 av Tove (post@brv.no) , 02.09.2012 kl. 22:15 (Medlem)
Takk for super klatresamling på Trellskår i helga. :)

Melding nr.3258 av Torgeir , 31.08.2012 kl. 10:43 (Besøkende)
Stig
Følgende felt er bra for 5/6er klatring:
Hammeren på Dale
Skogsveggen
Hommeland
Spinneriveggene
Steinene i Oltedal (søppel, oppvarming og apesteien)
Svarissveggen (naturlig)
Trellskår
Gullsva
Tar en rain check på kysset.

Melding nr.3257 av Stig V (stigvatland@gmail.com) , 31.08.2012 kl. 00:31 (Medlem)
Hei
Hvor kan vi finne vegger som er klare selv om været ikke har vært det beste i det siste.. ?
Grad 5-6++
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Mottar all tilbakemelding med et stort kyss på kinnet!

Melding nr.3256 av BRV - KLATREVERTER (post@brv.no) , 28.08.2012 kl. 11:42 (Medlem)
Da mangler vi bare noen klatreverter til før alt er i boks for sesongen. Er det noen som kan tenke seg å
være klatrevert denne sesongen så er følgende tidspunkt ledige:
Mandager 17-19
Dette er under barneklatringen. Simon Andreassen vil være med som klatrevert denne dagen, har vært
med en del år før og har god erfaring. Men, han trenger en til seg da det ofte er ganske mange barn og
foreldre tilstedte.
Mandager 19-21
Tirsdager 17-19
Torsdag 19-21
Man får gratis sesongkort som kompensasjon.
Man kan enten ta hver uke selv eller gå sammen to stykker å dele på det med feks annenhver uke hver.
Interesserte kan sende mail til morten@folkehallene.no eller post@brv.no

Melding nr.3255 av KLATREFABRIKKEN STAVANGER , 27.08.2012 kl. 17:59 (Medlem)
MINNER OM BYENS BILLIGSTE OG BESTE KLATRING
2990,- NOK FOR ET HELT ÅR
9X9 HURRA!!

Melding nr.3254 av BRV (post@brv.no) , 22.08.2012 kl. 09:41 (Medlem)
Minner om klatresamling på Trellskår neste helg :) 1-2 september

Melding nr.3253 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 13.08.2012 kl. 17:26 (Medlem)
Magasinet Klatring planlegger en reportasje fra Rogaland til vinteren/våren, og til dette trengs ferske,
stilige bilder av BRV'ere på lokale crag. Hvis noen har blinkskudd liggende som de brenner inne med, er
dette en god anledning til å få dem publisert. Hvis noen har lyst til å delta på fotoshoot, foran eller bak
kamera, gi beskjed. Bruk mailen eller sms til 48009790. Ta med kameraene på cragget, heng dere opp på
naboruta og fyr løs! Husk: Alle er potensielle modeller, uansett kjønn, alder og vanskegrad. Målet er å gi et
positivt inntrykk av klatring i Rogaland.

Melding nr.3252 av Ida (ida@sissportssenter.no) , 10.08.2012 kl. 10:20 (Medlem)
SiS Sportssenter søker klatreinstruktører. Les mer her: http://sissportssenter.no/index.cfm?id=173673

Melding nr.3251 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 07.08.2012 kl. 08:31 (Medlem)
Klatrepartner sökes:).
Har kommit lite utav klatringen i ett par år på grund av lite tid etc.. Men har veldig lust att börja klatra
igen. Och gärna träna upp mig i alpin klatring. Bar ge mig en lyd om du har lust att klatra!
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Melding nr.3250 av Yazza , 29.07.2012 kl. 11:57 (Medlem)
Registrerte kalkmerker på et par av Deep Water Solo rutene på Usken i forrige uke, kult!! Etter at vi flyttet
i Godalen og har en liten båt utenfor har det blitt noen kjappe kveldsøkter. Ta kontakt om folk er gira.
Legger ved link til føreren til dere som ikke kjenner til veggen. Steinkvaliteten er superbra, det er dypt og
ikke så høyt (ca 12m). http://www.facebook.com/groups/4813279102/

Melding nr.3249 av arvid , 28.07.2012 kl. 00:00 (Medlem)
Noen som vil klatre imorgen (lørdag)? Helst naturlig. Grad 5-6, men følger gjerne noe hardere som nr 2.
92824757

Melding nr.3248 av Sindre , 26.07.2012 kl. 14:04 (Medlem)
Det er svært stor sannsynlighet for at det er vannsig på Superhjørnet dessverre, basert på min erfaring fra
omtrent samme værsituasjon i fjor. Da rant det... men vi klarte å unngå det verste ved å gå en fin variant
på venstreveggen og toppe ut via På kanten. At det er litt vått på den første transporttaulengden må ikke
stanse dere

Melding nr.3247 av Erik F , 25.07.2012 kl. 15:37 (Medlem)
Hei, noen som vet om Superhjørnet i Dirdalsveggen er utsatt for vannsig med tanke på alt regnet i det
siste? Er det mulig at den blir tørr nok til å klatre i morgen?
Takk!

Melding nr.3246 av gislefoss , 24.07.2012 kl. 12:06 (Medlem)
det blir sol i morgen. ikke tenk på sørmarka nå.

Melding nr.3245 av E , 23.07.2012 kl. 10:48 (Medlem)
Hei
Når åpner sørmarka igjen:)??

Melding nr.3244 av Jonny (jgrundeland@hotmail.com) , 21.07.2012 kl. 20:40 (Medlem)
Hei Tore
Hva med å benytte seg av NKF, og få dem til å lage en minifører for Gullsva? Det er Tom Atle Bordevik
som gjør jobben for dem, så topoene får et profesjonelt preg... Har positive erfaringer med det her i
Mandal!

Melding nr.3243 av Tore (tore_stendahl@hotmail.com) , 19.07.2012 kl. 11:01 (Medlem)
Er det noen der ute som kunne tenke seg å hjelpe til med å lage en klatrefører for Gullveggen på Gullsva?
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Ingen ulempe om du er god på data og har tilgang på et passende tegneprogram. Jeg tenker meg en tur ut
dit idag (torsdag 19/7), men det blir helt sikkert flere turer ut også før føreren er på plass. Mye jobbing og
gjerne litt klatring... :-)

Melding nr.3242 av Trond Stian (tshevy2003@yahoo.no) , 18.07.2012 kl. 23:34 (Besøkende)
Hei. Skal kjøre i fra østlandet og til slutt nede opp i Tau i Strand. Har med to barn, og lurer på om noe har
forslag til klatresteder. Ser sirdal er et fint basested, men gjelder dette også med barn 6 og 9.
Mvh
Trond

Melding nr.3241 av Torgeir , 18.07.2012 kl. 09:34 (Besøkende)
Hei,
Jeg glemte igjen en gul Arcteryx kalkpose på SIS (fredag 13.07.2012) som nå har forsvunnet. Er det noen
som tilfeldigvis har sett noe til denne eller tatt den med seg ved en feiltagelse? 47417887

Melding nr.3240 av Helge (feistein@hotmail.com) , 16.07.2012 kl. 14:23 (Medlem)
trenger klatrepartner, 6+/7-. 48228980

Melding nr.3239 av K (knutylvisaker@hotmail.com) , 16.07.2012 kl. 10:11 (Medlem)
Me var på Sirevåg på lørdag og kom i snakk med bonden der nede. Han fortalte at folk la igjen
engangsgriller og boss under cragget.
Dette er totalt unødvendig! Sirevåg er eit av våre beste klatrefelt, så folk må være flinke å rydde opp slik
at me fortsatt kan benytte oss av dette feltet!

Melding nr.3238 av Bjørnar (bjornar.lingjerde@gmail.com) , 14.07.2012 kl. 20:21 (Besøkende)
Isutstyr og store kammer til salgs.
Er det ok å annonsere her?
Fjern innlegget eller gi beskjed hvis ikke.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=36028267

Melding nr.3237 av Anders (anders.christoffersen@gmail.com) , 03.07.2012 kl. 18:01 (Medlem)
Takker, skal bli gøy å prøve ut i sommer.

Melding nr.3236 av BRV (post@brv.no) , 02.07.2012 kl. 15:55 (Medlem)
Hei Anders. Her er beskrivelse.
Ta båten fra Lauvik til Oanes ( sjekke Tide.no)
Når du kommer av båten, kjører du av, etter første tunnel får du en bro på høyre siden, kjøre over den,
dere etter en nye tunnel etter broen, når du kommer ut av den, så tar du til høyre.

62

Du kjører nå innover Lysefjorden, med fjorden på ventre side av bilen. Bare forstett rett frem I ca 8-10
min.. det går bare ein vei, så det er å følge den.. svaet vil du se når du kommer innonover Eiane/Fossmark

Melding nr.3235 av Azzi , 30.06.2012 kl. 19:21 (Medlem)
Tore R gikk en ny rute på Hammeren, Bersagel her om dagen. Ruta ligger til venstre for Rød vinyl, heter
Søvnløs og på hell. Foreslått grad 8/8+. Fin rute, kul klatring.

Melding nr.3234 av Idar Ose (oseidar@gmail.com) , 30.06.2012 kl. 11:29 (Medlem)
Noen som vet om Svansen traversen på Tunnelsvaet i Jøssingfjord er gått ? Hvilken grad i så fall?

Melding nr.3233 av Anders (anders.christoffersen@gmail.com) , 28.06.2012 kl. 23:03 (Medlem)
Hadde noen hatt mulighet til å gi meg anmarsj + kjørebeskrivelse til Sunshine Slab på Eiene, det nye feltet
???

Melding nr.3232 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.06.2012 kl. 17:14 (Medlem)
Etter minnestunden i Sørmarka på fredag er alle hjertlig velkommen ned på Cementen (fra kl 17). Her
samles vi til en mer uformell minnestund og gravøl.

Melding nr.3231 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 26.06.2012 kl. 11:21 (Medlem)
Geir Arne Bore, Bernt Oves gamle venn fra BRVs tidlige år, har skrevet minneord på bloggen
http://borebloggen.blogspot.no/

Melding nr.3230 av BRV (post@brv.no) , 23.06.2012 kl. 14:13 (Medlem)
Bernt Ove Reinertsen
Begravelse fra Stavanger Domkirke
fredag 29. juni kl. 11.00.
Vi følger båren til Tjensvoll gravlund.
Alle er velkomne til minnestund i
Sørmarka Arena etter begravelsen.
På vegne av familien.

Melding nr.3229 av BRV (post@brv.no) , 20.06.2012 kl. 23:51 (Medlem)
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Føreren over svihusveggen er lagt ut

Melding nr.3228 av Tore (tore_stendahl@hotmail.com) , 20.06.2012 kl. 13:37 (Medlem)
SVIHUSVEGGEN er en liten klatrevegg som en passerer under anmarsj til Svarissveggen eller Lyngveggen
(se s. 79 i "Klippeklatring i Rogaland). Her står det nå 8 toppanker a to ringer som er til fri benyttelse for
topptauing. Vegghøyde 15-25m, grad typisk 4-5 på de fleste rutene. Veggen passer ypperlig til klatring for
nybegynnere, barn, familier, kurs, etc.... Noe av veggen kan ledes naturlig og er ei fin lekegrind for
nybegynnere innen dette. God parkering, kun 200m anmarsj. Ellers gjelder regler om vanlig folkeskikk,
være snill med dyra til grunneier osv, der går kyr i området. Ved besøk av større grupper kan det være
lurt å spørre grunneier først! Fører er sendt BRV, regner med de legger den ut, hvis ikke kan den fås på
mail fra undertegnede. Tore

Melding nr.3227 av Olaug (olaugline@gmail.com) , 19.06.2012 kl. 16:19 (Medlem)
Selger et par veldig lite brukte Andrea Boldrini, Apache 5 sko i str 34. Pris; 600,- Sånne:
http://www.andrea-boldrini.com/climbingshoes/pro/ab-apache-5.html
# 900 56 597

Melding nr.3226 av Tore , 19.06.2012 kl. 12:56 (Medlem)
Mye gammel skrot som svever rundt i den binæra rymden Erik....jeg vil oppfordre BRV til ikke å legge ut
ny link på nettesidene til denne fila, Gullsva.pdf, men heller slette fila for godt fra sin server....fila er
oppdatert HØSTEN 2003 (!) og er utdatert og bare villedende, mye har skjedd der ute siden den tid.

Melding nr.3225 av Erik B , 15.06.2012 kl. 09:05 (Medlem)
I den senere tiden har "googling" blitt populært. Ett kjapt google-søk følgende resultat fra det binæra
rymden.
http://brv.no/postmann/dbase/bilder/Gullsva.pdf
Legg opp en ny link på BRV hjemmesiden.

Melding nr.3224 av BRV (post@brv.no) , 14.06.2012 kl. 23:49 (Medlem)
hei igjen sindre. Føreren som lå på siden vår er slettet og kan desverre ikke hentes frem igjen (vi trodde
den var komt med i den nye føreren). Har vært i kontakt med Tore og en fører kommer etterhvert. Men
garanterer ikke når :). God klatring videre. Tove

Melding nr.3223 av BRV (post@brv.no) , 14.06.2012 kl. 23:07 (Medlem)
Hei Sindre. Det skal me få fiksa.

Melding nr.3222 av Sindre , 13.06.2012 kl. 13:11 (Medlem)
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Hvor ble det av førerinfo om Gullveggen/Gullskrenten området? Finner ikke dette under førere nå, og
disse klippene kom ikke med i den nye BRV-føreren pga ufullstendig fører. Thomas og jeg var på
Gullveggen i helgen, og var enige om at klippen fortjener mer trafikk, selv om det er sva.... Bra fjellkvalitet
og lange ruter, men ekstrem tetthet av bolter og ruter og mangelfull fører gjør det vanskelig å finne fram.
De lette rutene der oppe kan være gode alternativ til Skogsveggen/Hommeland. Hadde vært bra hvis
feltansvarlig/BRV kunne produsere en enkel skisse som gjør det mulig å finne fram på Gullveggen, og
legge den lett tilgjengelig på nett.

Melding nr.3221 av Tore (tore_stendahl@hotmail.com) , 13.06.2012 kl. 10:45 (Medlem)
Buldring på Fjøløy: Er det noen derute som har informasjon ang. buldremuligheter ute på Fjøløy Fort vest
for Mosterøy/Klosterøy? Send gjerne på mail...

Melding nr.3220 av BRV (post@brv.no) , 12.06.2012 kl. 23:11 (Medlem)
Jobu har igjen sett dagens lys. Dugnadsgjengen har vært ute i dag og sti er varda, klippa, rydda og sagd.
Jobu er et flott felt med ruter fra grad 6 til 8- som er verdt et besøk:)
For å komme til feltet følger dere veibeskrivelsen i føreren fram til dere treffer den første varden. Varden
er på venstre side av traktorveien ca hundre meter etter grinda. Fra varden går dere oppover i skogen og
følger varder+klipt sti til dere treffer feltet. God klatring :).
Kai, Ingunn og Tove

Melding nr.3219 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 12.06.2012 kl. 22:24 (Medlem)
Savner en grønn 0.75 BlackDiamond Camalot.
Det er en hvit tape på nylonslynga, og gjerne også på carabinen. Muligens mistet på Dale ved
yellow/black-crack eller rundt Firestarter.
Hadde vært magisk om noen hadde sett den =)

Melding nr.3218 av Sveits (christophersench@hotmail.com) , 11.06.2012 kl. 22:32 (Medlem)
Er det noen her som kan komme med gode tips om klatring i Sveits? Er det gode klatreforhold i Juli /
august, eller er det for varmt? Noen som vet om noen gode felt for sportsklatring i ikke alt for høye
grader(vi klatrer opp til 7)? Og til sist, noen som vet om fører og lettest reise fra Stavanger. Takker og
neier:)

Melding nr.3217 av Tore (tore_stendahl@hotmail.com) , 11.06.2012 kl. 13:15 (Medlem)
Jeg har laget en foreløpig klatrefører for det nye klatrefeltet ovenfor Skjærsvika ved Jørpeland. Den er
desverre ikke helt ferdig mhp. fastsetting av grader, høyde på ruter og evt. antall bolter på BB-rutene, og
det kan også komme flere ruter. Det er til nå 13 ruter på feltet, 7 naturlig sikrede og 6 BB-ruter + 2 korte
"barneruter". Føreren kan fås tilsendt på epost.

Melding nr.3216 av BRV (post@brv.no) , 09.06.2012 kl. 00:22 (Medlem)
Fører over Tengesdalsveggen er lagt ut på hjemmesiden http://brv.no/default.asp?id=543
Takk til Kai og Dan
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Melding nr.3215 av BRV (post@brv.no) , 08.06.2012 kl. 16:10 (Medlem)
GLOPPEDALSSAMLINGEN AVLYSES
Grunnet regn og ruskevær i helgen så avlyses Gloppedalssamlingen. Man kan ikke alltid styre værgudene
selv om man skulle ønske. Men, i neste uke kommer sola igjen og det lover mange fine klatredager ute.
Neste helg, 13-15 juni går Høgt og Lågt festivalen av staben i Lysebotn. Der blir det buldring, klatring,
konserter - Innavl spiller bla på lørdagen, sol og sommer (om man skal tro langtidsvarselet til yr). BRV
skal ha stand der inne. Så her er det bare å ta turen og skape god stemning. For mer info sjekk
hjemmesiden deres; https://www.facebook.com/hxlfestivalen
Hilsen Tove og Ingebjørg

Melding nr.3214 av Anita , 07.06.2012 kl. 23:49 (Medlem)
Noen som har buldra på Mallorca? Skal bo på nordkysten. Tips anyone? Har med 6-åringen min samt meg
selv som kan betraktes som litt tøffere enn nybegynner...

Melding nr.3213 av Climbing on this weekend? (lauralurati@hotmail.com) , 07.06.2012 kl. 08:20
(Medlem)
Hei Hei! What a nice group ist BRV! I also would like to have a similar one in Switzerland!! So, I don't
speak norwegian...I know I have to lern it!! I'm a student from Switzerland and I came in Stavanger for a
practical experience...I'm staying here until next Tuesday and I very would like to enjoy an ohter time
some climbing!! I know that there are a lot of wonderful places...I just don't know where, and of course for
climbing it's better to be at least 2!! [;-)] So if there are someone who are going outside this weekend or
monday or tuesday, please let me know if you want some swiss company!! I look foreward to nice
climbing experiances!! ciao Laura

Melding nr.3212 av stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 06.06.2012 kl. 17:20 (Medlem)
Har et par med relativt nye 5.10 Anazasi Laceup (de hvite) som jeg skal selge. Str 42. Brukt de 4 ganger.
700 kr. Sånne http://sportsnett.no/s/p.aspx?pid=1296&cid=471

Melding nr.3211 av BRV (post@brv.no) , 05.06.2012 kl. 19:54 (Medlem)
Husk klubbklatring på bersagel i morra, onsdag 6 juni. Sola skinner og livet blir fint :)

Melding nr.3210 av BRV (post@brv.no) , 01.06.2012 kl. 14:16 (Medlem)
Sommerstengt i Sørmarka
Klatrehallen i Sørmarka Arena vil være stengt gjennom sommeren. Dersom det blir mye regn og ruskevær
så man ikke kan benytte seg av de mange utefelt, så kan en benytte seg av av klatrevegger på sis,
Storhaug, Tasta etc.
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Melding nr.3209 av BRV (post@brv.no) , 01.06.2012 kl. 14:15 (Medlem)
Opphenging av bannere i forbindelse med oljemessen 2012
I forbindelse med Oljemessen i Stavanger 2012 skal det henges opp to store banner i toppen av
skråtårnet i Jåttåvågen. De er på jakt etter klatrere som kan ta på seg ett slikt oppdrag. Er det noen som
har erfaring eller mulighet til å gjøre en slik jobb så ta kontakt med Anne Birgitte Stenberg, 41 53 40 79
E-mail: annebirgitte@zpirit.no

Melding nr.3208 av stian , 31.05.2012 kl. 16:07 (Medlem)
Og nr va 92 26 26 68 :-)

Melding nr.3207 av stian , 31.05.2012 kl. 16:05 (Medlem)
Nogen som har en one size "kurs" sele eg kunne lånt til helga?

Melding nr.3206 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 30.05.2012 kl. 21:52 (Medlem)
Ær det någon som har och vill sælja en klættrehjælm till barn? Kontakt mig på tfn 41583747

Melding nr.3205 av Erik , 30.05.2012 kl. 20:36 (Medlem)
Hei, blir hallen åpent i sommer?

Melding nr.3204 av Morten (mortendiesen@me.com) , 29.05.2012 kl. 00:27 (Besøkende)
Cecilie og Ryan toppet ut på Lhotse (8516 m o.h.), verdens 4. høyeste fjell den 25. mai. De skulle
opprinnelig klatre Dhaulaghiri (8167 m o.h.), men avbrøt forsøket pga dårlige snøforhold på fjellet.

Melding nr.3203 av Høgt og lågt festivalen (tovekallevaag@hotmail.com) , 28.05.2012 kl. 18:22
(Medlem)
HØGT & LÅGT FESTIVALEN 2012
FRIVILLIG?
Mye av arrangementet er på frivillig basis og i den forbindelse søker vi personer som kan tenke seg å
være med å bidra til at dette blir en fantastisk festival.
Du trenger ikke å ha festival erfaring fra før, men har du har ett smittende godt humør enten sola skinner
eller det regner horisontalt, så setter vi meget stor pris på det. Her er noen av de oppgavene du kan få
som frivillig: Rigging, rydding, vakthold, servering, mat salg, bar salg, billetter, med mer..
Som belønning garanterer vi deg et minne for livet, fantastisk musikk, god mat, nye venner, evig
takknemlighet og litt til. :-)
Skriv hva du har av erfaring, din alder, og hva du ønsker å jobbe med. NB! For å kunne være frivillig på
festivalen må du være fylt 18 år før festival start.
Send en email til leiferik@hxl.no

67

Melding nr.3202 av stian , 28.05.2012 kl. 11:13 (Medlem)
Kor finne eg oppdatert info om de mange rutene som e boret og gått av Kai og Dan på Tengesdal?

Melding nr.3201 av KLATREFABRIKKEN , 26.05.2012 kl. 17:42 (Besøkende)
UNNGÅ SOLSTIKK - VI KAN MELDE OM FINE FORHOLD & FERIESTEMNING PÅ FABRIKKEN.
NB!!!
MEGASALG PÅ TRADUTSTYR

Melding nr.3200 av mr jones , 26.05.2012 kl. 11:15 (Medlem)
Fant noen glemte saker i kratte på Bersagel idag. En imsdalflaske, redbull boks +diverse papir og plastikk
gjenstander.
Hvis det er noen som savner dette så kan du/dere bare ta kontakt, så kommer det fort til de rette eierne.
Virker det med redbull. Henger man bedre på veggen?
I tilfelle skal jeg bruke det. For idag føltes det som om jeg hadde forvekslet flytende kalk med glidemiddel.

Melding nr.3199 av Stephen (stephenjohansen@hotmail.com) , 25.05.2012 kl. 19:41 (Medlem)
Hadde Sea King oppdrag ved ørneredet på onsdagen. Det var stort sett heldekkende snølag på toppen, og
flere fossefall i veggen. 18 grader på toppen...

Melding nr.3198 av larsmagnus (larsmagnus.voldset@gmail.com) , 25.05.2012 kl. 09:27 (Besøkende)
Snøsmelting skal.det være ikke sameting. :-)

Melding nr.3197 av larsmagnus (larsmagnus.voldset@gmail.com) , 25.05.2012 kl. 09:24 (Besøkende)
Hei noen som vet om forhold på kjærag. Hørte der var mye snø på toppen. Er det mye sameting og sig? På
forhånd takk. Larsm

Melding nr.3196 av Tove (post@brv.no) , 23.05.2012 kl. 23:02 (Medlem)
Tjo hei alle. Ett par svarte crocs savner sin rette eier etter klubbklatringa på Nova i dag. Rette
vedkommende må gjerne melde seg så skal du få dem igjen. hilsen Tove, tlf 97 51 51 48

Melding nr.3195 av Morten Bøvre (mortenb78@yahoo.no) , 23.05.2012 kl. 22:46 (Medlem)
hei! Noen fikk med seg min fører i dag på Nova! Tlf:41275991. Takk for en fin dag!
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Melding nr.3194 av BRV , 23.05.2012 kl. 09:58 (Medlem)
Klubbklatringa flyttes til Nova i dag!!!!!! Dette etter erfaring fra de som var ute i går. Mer en varmt nok på
Nova i går til tross for at det ligger i skyggen på ettermiddagen. Da er det nok ingen god deal å være i
solsteiken på Bersagel.Velkommen til Nova. Varme og sommer der også:). Spørsmål e.l. ta kontakt med
Tove 97 51 51 48

Melding nr.3193 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 23.05.2012 kl. 09:01 (Medlem)
WEEEEEEE!! klubklatring på Bersagel idag!!!

Melding nr.3192 av Jamie , 23.05.2012 kl. 01:49 (Besøkende)
http://www.youtube.com/watch?v=zOOTeGwBa88

Melding nr.3191 av Sigve Øksendal (sigve.oksendal@gmail.com) , 22.05.2012 kl. 22:53 (Medlem)
hehe, thanks. thomas e neste:)

Melding nr.3190 av BRV (post@brv.no) , 22.05.2012 kl. 10:09 (Medlem)
Heia bermudashortsen. Gratulerer :)

Melding nr.3189 av Thomas , 22.05.2012 kl. 00:01 (Medlem)
Sigve (aka "bermudashortsen" / "sauen") fløy i dag opp Trygg Retur (8) på Bersagel =)

Melding nr.3188 av stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 19.05.2012 kl. 12:00 (Medlem)
Noen som barn som har vokst ut av selen sin og skal selge en barnesele?

Melding nr.3187 av BRV (post@brv.no) , 18.05.2012 kl. 10:31 (Medlem)
Minner om familieklatring på Hommeland på søndag kl 12.00. Velkommen

Melding nr.3186 av BRV (post@brv.no) , 17.05.2012 kl. 23:24 (Medlem)
Gloppedalssamling 9-10 juni. Sjekk vår facebookside for mer info :)
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Melding nr.3185 av Spinnerivaktmester , 17.05.2012 kl. 12:03 (Medlem)
Funnet ved Spinneriveggen, ved kjettingen på høyresiden av hovedveggen, et deksel til en Sony Ericsson
Cybershot..
Tlf. 917 22 392

Melding nr.3184 av BRV- 17 mai komiten , 16.05.2012 kl. 20:51 (Medlem)
BRV vil gratulere alle medlemmer med dagen i morgen, men husk ingen tog, flagg eller fløyter på
Skogsveggen i morgen.
Men ha en ellers flott dag :)

Melding nr.3183 av Tore Stendahl (tore.stendahl@gmail.com) , 16.05.2012 kl. 11:01 (Medlem)
Nytt klatrefelt ved Jørpeland som jeg har holdt på med det siste året begynner nå å bli ferdig etablert.
Sted: Rett opp for rasteplassen på RV 13 ovenfor Skjærsvika, altså mellom Tungland og Notvik-tunnellen.
Parkering på rasteplassen eller på liten sidevei hundre meter mot Notvik-tunnellen.
Ruter: Etablert 6 BB-ruter på grad ca 5 til 7- pluss ei kort "barnerute" (grad 4-/4?). 7 naturlige ruter har
fått toppanker, grad rundt 5 til 6.

Melding nr.3182 av Ove (ove.oesterlie@gmail.com) , 14.05.2012 kl. 23:41 (Medlem)
Er det noen som kunne trenger klatrepartner utover våren og sommeren? Jeg ønsker å klatre lett på kiler,
bolter og stein. Gjerne noen med god erfaring og godt voksen, og noen som holder fokus på turen framfor
graden. Frekvens og ukedag varieres med vær og humør :)

Melding nr.3181 av Tove (post@brv.no) , 14.05.2012 kl. 23:38 (Medlem)
Kan ikke helt tro det var noen ulykke der på søndag i det vanvittige regnværet. Men søndag for noen uker
siden var det ett fall på led i som resulterte i en knekt ankel.

Melding nr.3180 av Tove (post@brv.no) , 14.05.2012 kl. 23:38 (Medlem)
Kan ikke helt tro det var noen ulykke der på søndag i det vanvittige regnværet. Men søndag for noen uker
siden var det ett fall på led i som resulterte i en knekt ankel.

Melding nr.3179 av Morten , 14.05.2012 kl. 22:02 (Medlem)
Veldig trist om Skogsveggen blir stengt. Hva slags ulykke var det på søndag?

Melding nr.3178 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 14.05.2012 kl. 13:08 (Medlem)
Jeg vil til Bergen vil til Bergen med det samme..

70

Melding nr.3177 av Tove (post@brv.no) , 13.05.2012 kl. 22:22 (Medlem)
Ha,ha, fine Janne :)

Melding nr.3176 av Janne , 13.05.2012 kl. 21:00 (Besøkende)
Veldig kjekt :) -og ja, eg må betale medlemskapet Pål :)

Melding nr.3175 av Tove (post@brv.no) , 13.05.2012 kl. 19:57 (Medlem)
Takk til HC og Ingrbjørg for super tur til Sotra i helga. Godt initiativ og godt orgnisert :). Lykkelig, sliten og
godt fornøyd :).

Melding nr.3174 av Jo (walderhaug@gmail.com) , 10.05.2012 kl. 12:56 (Besøkende)
Har tenkt på det, og det har blitt lagt ut to sånne i dale området, tanken her var at det ikke skulle være
mulig å rappelere seg til den.
Finnes f.eks to bokser i området som henger i trær uten lave greiner, dvs at man må kaste opp tau og
accende opp.
Om den ligger på toppen er ikke så nøye, men det hadde jo vært litt belønning for vedkommende som skal
finne boksen at de samtidig har besteget ett fjell, selv om det ikke er det høyeste i ett område

Melding nr.3173 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 10.05.2012 kl. 12:46 (Medlem)
Kan du ikke legge en geocache boks i en fjellvegg f.eks? trenger vel ikke å være på en topp.. en fjellhylle i
noe bratt terreng :-)

Melding nr.3172 av Jo (walderhaug@gmail.com) , 10.05.2012 kl. 08:52 (Besøkende)
Er det noen "topper" i regionen som krever lett grad 4-5 klatring uansett hvilken vei man skulle velge,
altså ikke mulig å gå rundt?
Om det er boltet, eller naturlig spiller ingen role da jeg klatrer begge deler.
Driver med Geocaching og ønsker å legge ut en klatrecache på en topp som man ikke kan gå rundt til :)
se www.geocaching.com eller www.gcinfo.no for mer info om emnet
På forhånd takk.
Jo

Melding nr.3171 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 09.05.2012 kl. 21:27 (Medlem)
Jeg måtte sette igjen noe utstyr på Himlingen i da pga. regn og en ufrivillig rappell. Hvis noen skal opp der
før søndag så hadde det vært fint om dere kunne tatt det ned og gitt det til meg. Tlf: 942 06 234.
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Melding nr.3170 av Liz , 09.05.2012 kl. 13:12 (Medlem)
Klatring på Spinneriet.
Det ser litt grått ut nu, men vi satse på at været blir bedre ut over ettermiddagen.
Vi møtes v/parkeringen kl. 17:00.

Melding nr.3169 av BRV (post@brv.no) , 08.05.2012 kl. 20:36 (Medlem)
Minner om klubbklatring på Spinneriveggen i morra, onsdag 9.5 kl 17.00

Melding nr.3168 av Asbjørn Steensland (asbjorn94@gmail.com) , 07.05.2012 kl. 19:21 (Medlem)
Noen som vet hvordan det fungerer med klatreveggen i hallen ved Jåttå VGS? Er det bare å gå inn og
klatre i vei hvis det er ledig om kvelden? Eller er det noen å kontakte?

Melding nr.3167 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 07.05.2012 kl. 13:56 (Medlem)
Så er det nesten tid for tur til Sotra! ikke for sent at hive sig på! ta med klatreutstyr, telt og den store
biceps
Se værmelding for Sotra! dette her blir fint!
Mvh
HCD!

Melding nr.3166 av Kristian (engekri@gmail.com) , 04.05.2012 kl. 16:11 (Besøkende)
Var i el chorro i vinterferien. Sjekk ut http://www.sport1evje.no/2012/04/11/klatreferie-til-el-chorro-ispania/
Desplomandia er topp. Enig i det som ble sagt om rock fax føreren. Det er noen crag som er mulige å gå til
fra el chorro togstasjon, men leiebil koster en slikk og en ingenting hvis du er et par stk som deler den.
Anbefaler også felter el grotto som er knalltøft. kanskje litt varmt nå?

Melding nr.3165 av Erik B , 04.05.2012 kl. 10:24 (Medlem)
Stig Andre,
Var der for ett par år siden og fant at Desplomilandia var det flotteste craget i området for de
graderingene. Feltet er relativt nytt og ikke så slitt. Flott beliggenhet. Fordel med bil da det er ett stykke
unna. Mat og drikke inntas på Kiosko på veien tilbake. Var også endel fin klatring på Frontales. Fører
finner du på Rockfax. Og en obligatorisk tur inn Camino del Rey.

Melding nr.3164 av Stig Andre´ (stigasolheim@gmail.com) , 03.05.2012 kl. 21:05 (Besøkende)
Hallais! Reiser til malaga på lørdag. Planene er å klatre i El chorro. Någen så har vært å klatra der før å har
anbefalinger til krag å ruter me bør prioritera?(Grad 6 til 7/7+ norsk gradering)
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Melding nr.3163 av Stevie , 02.05.2012 kl. 22:54 (Medlem)
Fine! BRV viser handlekraft! Som gammel BRV'er er jeg rystet ;-) Skiltet blir nok verdsatt av grunneieren
som gikk og arbeidet på innmarka si igår mens folk kokte suppe i ura... Jeg syns Skogsveggen har fått en
ny dimensjon med John & Liz sine nye, lange ruter. Verd å ta vare på! Husk: Blir Skogsveggen stengt, ryker
trolig Krusafjell også

Melding nr.3162 av BRV (post@brv.no) , 02.05.2012 kl. 22:12 (Medlem)
Flott innlegg Steve:). Styret har i dag vært oppe ved veggen og satt opp skilt med alle retningslinjene. Vi
har ogsa satt opp en ekstra bolt på ruta "Ardberg" 4+ hvor det var en ulykke på søndag. Håper alle
forholder seg til restriksjonene som er laget, viss ikke mister vi feltet !

Melding nr.3161 av Stevie (sindre.bo@lyse.net) , 01.05.2012 kl. 21:10 (Medlem)
APPELL: Idag var det over 18 biler og 30 klatrere på Skogsveggen samtidig. Flere av klatrerne hadde ikke
hørt om restriksjonene, det var minst 4 stormkjøkken i sving samtidig og noen var på vei opp med hund
men snudde og dro på Hommeland da de hørte om begrensningene på Skogsveggen. Bonden er svært nær
å stenge hele feltet. Klatrere bes innstendig om å vurdere andre felt, og hvis dere drar på Skogsveggen:
Ingen dyr, ingen bål/grilling/matlaging, lukk grinda, unngå å parkere på riksveien slik 5 biler gjorde idag
(da må dere heller dra et annet sted!). Klatrekurs og samlinger er også uønsket på Skogsveggen. Dette er
blitt et fantastisk klatrefelt for klatrere på grad 5/6, men vi mister det dersom vi durer på som idag. Jeg
oppfordrer styret sterkt til å sette opp et skilt med alle restriksjonene på norsk og engelsk ved grinda, ved
siden av parkering forbudt skiltet. I beste mening!

Melding nr.3160 av Mauritz (mauritzm@gmail.com) , 30.04.2012 kl. 14:33 (Medlem)
Hei, Fant en Timex klokke på Kom feltet på Dale sist søndag. Ta kontakt dersom den er savnet.

Melding nr.3159 av BRV (post@brv.no) , 28.04.2012 kl. 22:18 (Medlem)
Minner om familieklatring på Hommeland i morgen, søndag, kl 12.00

Melding nr.3158 av HCD (hanscdavid@gmail.com) , 25.04.2012 kl. 12:01 (Medlem)
KLATRING, NORLAND, IDAG!
Etter litt sytring over regnet til morgen ser det ut til at været er med oss! klatring ute idag! sted: Norland!
oppmøte på feltet cirka 17.
HC

Melding nr.3157 av BRV (post@brv.no) , 24.04.2012 kl. 16:50 (Medlem)
Familieklatredager.
BRV ønsker et større fokus på våre mange nye medlemmer, i denne omgang særlig barna. Derfor vil jeg
invitere til familieklatredager søndag 29. april og søndag 20. mai kl 12.00 på Hommeland. Klatrere uten
barn er selvsagt også velkomne! Hommelandssva er spesielt barne- og nybegynnervennlig, mens det
andre craget på Hommeland er for mer viderekommende. Her er det plenty med parkeringsplasser, og
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dessuten også bademuligheter for de som måtte la seg friste.
Ta med mat, drikke og grill om du vil.
Godt humør må også til!
All klatring foregår på eget ansvar.
Har du spørsmål kan du maile meg på mia@rynning.no, tlf
97 00 49 89
Vel møtt!
Vennlig hilsen Mia
NB! Veibeskrivelse:
Fra Stavanger: Kjør E 39 sørover i retning Ålgård, ta av rett etter broen på Sandnes og følg skilting mot
Austrått og Lauvik. Etter Austrått-tunnellen kommer du til en rundkjøring, ta til høyre mot Lauvik og følg
skiltingen til Lauvik og Høle. Etter ca 15 km dukker Tengesdalsvannet opp på venstre side. Parker på
parkeringsplassen i østenden av vannet. Fra Stavanger er det omtrent 35 km og det tar rett i overkant av
en halvtime å kjøre.
Hvis du søker på "Tengesdalsvatnet, Sandnes, Norge" i Google Maps, og går til høyre enden av vannet, ser
du på satelittbildet en liten strand og parkering osv. Det ligger for sikkerhetsskyld på Høleveien/Fv316.
Det er destinasjon :)

Melding nr.3156 av BRV (post@brv.no) , 24.04.2012 kl. 16:48 (Medlem)
Klubbklatring ute :)
Det siste året har vi fått mange nye medlemmer i BRV, og denne våren ønsker vi å få til noen faste
klubbklatringer ute. Dette kan være en god annledning til å bli kjent med flere/nye i miljøet, bli kjent på
utefelt, få en sosial klatredag ute osv. Vi vil arrangere dette annenhver onsdag til juni.
En fra styret vil være tilstedet hver gang. Dersom en har problemer med transport kan en kontakte den
ansvarlige på de ulike datoene så vil vi prøve og koordinere.
Her er en oversikt over felt og datoer:
25.04 Norland, Hans Christian tlf 95 26 56 59
9 mai Spinneriveggen, Liz tlf 91 72 23 92
23 mai Bersagel, Tove tlf 97 51 51 48
6 juni Oltedalsteinene, Ingebjørg tlf 98 07 62 39
Oppmøtet på parkeringsplassen til de ulike feltene kl 17.00
Alle må også ha med eget utstyr, og all klatring foregår på eget ansvar.
Klatrefører for utefeltene kan en kjøpe på blant annet Platou Madla og Sandnes, der får alle BRV
medlemmer rabatt på føreren.
Vell møtt til gode og sosiale klatreettermiddager.
Hilsen styret

Melding nr.3155 av Øyvind Andersen (oandersen@oceaneering.com) , 24.04.2012 kl. 16:25 (Medlem)
Ubrukte Mad Rock Flash klatresko selges billig!
(Testvinnende sko på outdoorgearlap.com!)
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http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=34153912

Melding nr.3154 av Christine , 20.04.2012 kl. 10:52 (Medlem)
Takk Gislefoss! Kveldssol er et must. God klatrehelg folkens:)

Melding nr.3153 av Gislefoss , 20.04.2012 kl. 08:56 (Medlem)
Christine
Det finnes flere vestvendte klipper i regionen, de med kveldssol må du tenke på. Bersagel, Sporaland,
Nordland osv...

Melding nr.3152 av Christine (christophersench@hotmail.com) , 19.04.2012 kl. 11:53 (Medlem)
Hei! Er det noen som vet om et lunt klatrefelt når det blåser frisk bris, øst-sørøst?

Melding nr.3151 av stian , 11.04.2012 kl. 15:49 (Medlem)
Til alle skogsvegg entusiaster, vil minne om at det finnes andre ålreite vegger å klatre på også. Feks
Hommelandsva, Steinene i Oltedalsmyrå, Spinneriveggen i Oltedal, Nordland, Svarissveggen og
Lyngveggen. Alt dette er maks 5-10 min unna Skogsveggen. Ved førstnevnte vegg er det perfekt å grille
nede ved Tengesdalsvannet.

Melding nr.3150 av BRV , 11.04.2012 kl. 08:23 (Medlem)
Hei Kristian og alle sammen.
Når det gjelder klatring på Høle og Skogsveggen vennligst holde dere strengt til retningslinjene.
Se "Retningslinjer for bruk av Skogsveggen på Høle" på hoved websiden.
Grilling er desverre ikke tillat!

Melding nr.3149 av Jon Egil , 10.04.2012 kl. 14:49 (Medlem)
Jeg har 3 nye tau til slags, alle i uåpnet forpakning:
1) beal joker 9,1mm 70m
2) edelweiss laser 9,6mm 80m
3) edelweiss performance 9,2mm 80m
Nypris for disse tauene er over kr 2000,- per stk. Jeg selger for kr 1400,- per stk.
Ring meg på 95926172 om du er interessert.

Melding nr.3148 av stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 09.04.2012 kl. 12:58 (Medlem)
Har rydda i boden og har litt klatreutstyr til salgs om noen skulle være interessert. Litt surfegreier og.
http://anortositt.blogspot.com/2012/04/ryddesalg.html
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Melding nr.3147 av Kristian (engekri@gmail.com) , 07.04.2012 kl. 18:38 (Besøkende)
er det lov med pølsegrilling på stormkjøkken på Høle-veggen eller er all bruk av ild forbudt?
God påske:)

Melding nr.3146 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 03.04.2012 kl. 13:36 (Medlem)
Oppdateringer i forhold til 2002 føreren vil ikke være tilgjengelig på hjemmesiden vår da det kom ny
fører i fjord hvor disse oppdateringene er med. Oppdateringer som måtte komme i forhold til 2011
føreren vi lbli lagt ut på nettsiden etterhvert.

Melding nr.3145 av mr.current affairs , 03.04.2012 kl. 12:58 (Medlem)
det er nok sikkert fordi det kom en ny fører i fjor som naturlig nok inneholder alt som lå på den gamle
linken..

Melding nr.3144 av erik , 03.04.2012 kl. 11:06 (Medlem)
Hei
Kan dere legge ut pdf filer på: Nye ruter, nye felt, oppdateringer og rettelser i forhold til 2002-føreren.
Jeg får ikke opp linken..

Melding nr.3143 av stian , 03.04.2012 kl. 09:31 (Medlem)
Sissel: Skal være felles anker for Bamsemums og Dessverre. Rett opp for Bamse, og et stykke til venstre
for linja til Dessverre. Hvis noen har tatt det ned hadde jo det vært veldig rart.... Jeg synes det var helt
håpløst at ankeret på Dessverre stod så langt ute til venstre, et j..la herk å rense ruta, så jeg boret og satte
opp et nytt anker for dessverre som skulle være mer i loddlinja til ruta, men en eller aen utakknemlig
s***n skrudde det ned! Det var takken ja... Boltene står der ennå, så om noen vil sette det opp igjen,
værsågod!

Melding nr.3142 av Runar (runaret@hotmail.com) , 30.03.2012 kl. 12:26 (Besøkende)
Er det noen som har oversikt over klatring på Rennesøy? Jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis jeg kunne
fått en skisse eller annen oversikt på mail (runaret@gmail.com).
På forhånd, takk.

Melding nr.3141 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 29.03.2012 kl. 12:05 (Medlem)
Klokke funnet på skogsveggen på søndag. Ligger i klatrehallen i sørmarka arena i utstyrsrommet ("inni
veggen").
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Melding nr.3140 av Neil (neilstevenson02@yahoo.co.uk) , 28.03.2012 kl. 10:11 (Besøkende)
nøkler fant på myr nedenfor Nordland tirsdag kveld. Du kan ringe meg på 93296997 meg til å hente dem
tilbake i dag, ellers jeg skal levere dem til politihus i Stavanger

Melding nr.3139 av Stevie , 27.03.2012 kl. 22:15 (Medlem)
Det va litt grønt på cruxet... http://www.youtube.com/watch?v=WzBaPd3OxmM

Melding nr.3138 av Sissel , 27.03.2012 kl. 12:37 (Besøkende)
God dagen, var ute på Bersagel i går på nedre gulvegg. Koffer henger det ikkje snufeste på Bamsemums
(og Desverre)? Eller er det meningen å toppe ut som et bulder?!

Melding nr.3137 av Richard (rgaches@gmail.com) , 26.03.2012 kl. 21:16 (Medlem)
Whoever left ca. 25m of a nice Sterling rope hanging off Himlingen crag can have it back if you call me! I
collected it while climbing Folly Groove on Friday evening...
Richard (tlf: 99527388)

Melding nr.3136 av Morten , 26.03.2012 kl. 10:58 (Besøkende)
http://www.nrk.no/video/norges_cup_i_buldring/5DF3D2AE70F9321F/

Melding nr.3135 av KLATREFABRIKKEN , 20.03.2012 kl. 17:13 (Besøkende)
Norges Cup Buldring 2012 - Påmelding via Stavanger Klatreklubb sine hjemmesider
http://www.stavangerklatreklubb.no/. Espen Samuelsen & Caroline Løftingsmo skrur tøffe ting på
Fabrikken. Velkommen!

Melding nr.3134 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 17.03.2012 kl. 20:06 (Medlem)
En stor takk til deltakere, sikrere, ruteskruere, og alle andre frivilige som deltok under klatrekonken i dag.
En super dag :)

Melding nr.3133 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 15.03.2012 kl. 15:31 (Medlem)
Vi trenger fortsatt noen sikrere til klatrekonkuransen på lørdag, 13-16.30. Er det noen som bare har
mulighet for å sikre under kvaliken
13-14.30 er dette også helt flott. Send i så fall en mail, post@brv.no

Melding nr.3132 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 13.03.2012 kl. 09:40 (Medlem)
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Klatreveggen i Sørmarka vil være stengt på torsdag og fredag, 15.03 og 16.03 pga rutesetterkurs i
forbindelse med klatrekonkurransen på lørdag

Melding nr.3131 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 12.03.2012 kl. 09:25 (Medlem)
Etter årsmøtet 8 mars ble følgende valgt inn i BRV styret.
Styret 2012:
Leder: Tove Kallevåg-Albrektsen
Nestleder: Kjetil Hjertvik
Kasserer: Madeleine Drivflaath
Styremedlemmer: Liz Aitken (kurs), Simon Andreassen (ungdomsansvarlig) og Pål Birkedal
Vara: Ida Sollie, Ingebjørg Johnsen Hjetland og Hans-Christian David
Andre funksjoner
Materialforvalter:
Rochus Lyssy
Bolting/Rebolting:
Kai Johannessen
Kontaktperson klatrefører:
Nick Ashton

Melding nr.3130 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 07.03.2012 kl. 22:59 (Besøkende)
Noe å søke om til vårens utvikingsprosjekt?
http://klatring.no/Klubb/Nyheter/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/5805/Sk-ombolter.aspx

Melding nr.3129 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 07.03.2012 kl. 17:26 (Medlem)
Minner om årsmøtet i morgen, torsdag 8 mars kl 20.00 i STF sine lokaler ved jernbanestasjonen. Hjertlig
velkommen.

Melding nr.3128 av Eget berg , 05.03.2012 kl. 02:13 (Medlem)
Va nydeligt i Spinneriveggen idag.
Lagt inn bestilling på mer sol framover..

Melding nr.3127 av therese , 04.03.2012 kl. 18:45 (Medlem)
Noen som sga ut å buldre på dagtid imårå? Eg har ein kjempesnill svenske, Oscar, på besøk som gjerne vil
være me noen ut imårå? Ring mg på 41479906:)

Melding nr.3126 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 02.03.2012 kl. 12:50 (Medlem)
Årsmøte BRV
Ny dato på årsmøtet for BRV blir 8. mars.
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Sted: STF sine lokaler ved jernbanestasjonen, Olav V`s gate 18, 4005 Stavanger.
Tid: 20:00
Hjertlig velkommen

Melding nr.3125 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 26.02.2012 kl. 08:02 (Besøkende)
Bratt kort kurs for ungdom.
Kurset har fått nok deltakere til å starte den 1.mars. Vil gå over 6 torsdager kl 17-1930 med 4 ganger før
og 2 ganger etter påske.
Om det er andre interesserte er det bare å melde de på.
http://www.sormarka-arena.com/newsread/arrangementList.aspx?nodeid=5215

Melding nr.3124 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 25.02.2012 kl. 18:33 (Besøkende)
Det ble 3.plass til både Jonas og Sissel i Norgescupen i Sogndal i dag.
Gratulere begge to.

Melding nr.3123 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 25.02.2012 kl. 16:37 (Besøkende)
Her er resultater fra kvalifiseringen fra NC i Sogndal i dag. Finalen starter kl 17 og streames av NrK (sjekk
www.nrk.no)
https://docs.google.com/document/d/1sROp3uYnpmz7EGy85dagXKovQGqpTYaobC2bI5ok4E/mobilebasic?pli=1

Melding nr.3122 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 17.02.2012 kl. 11:39 (Medlem)
Begravelser:
Stein-Ivar Gravdal gravlegges fra Domkirken tirsdag kl 13.00. Det blir åpent hus på Cementen på kvelden.
Bjørn-Eivind Årtun gravlegges fra Grefsen kirke onsdag kl 10.00.

Melding nr.3121 av BRV (post@brv.no) , 13.02.2012 kl. 16:54 (Medlem)
Etter den tragiske ulykken i Kjerag hvor Stein-Ivar Gravdal og Bjørn-Eivin Årtun omkom, har BRV
besluttet å utsette det planlagte årsmøtet førstkommende torsdag. BRV inviterer i stedet til en uformell
samling i Stavanger Turistforenings lokaler i Stavanger sentrum.

Melding nr.3120 av Ove , 12.02.2012 kl. 21:24 (Medlem)
For klatring nære Barcelona kan du kontakte http://www.yumping.com/escalada/barcelona. Men det
beste er bare å fly til Barcelona og lei deg bil for så å kjøre til ønsket felt. Sjekk ut literatur på desnivel.com
Finn klatrefelt her http://www.escuelasdeescalada.com

Melding nr.3119 av Mauritz (mauritzm@gmail.com) , 11.02.2012 kl. 14:34 (Medlem)
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Hei, noen som vet om noen gode turoperatører for klatring nær Barcelona?

Melding nr.3118 av Alv (alv.borge@gmail.com) , 10.02.2012 kl. 13:35 (Medlem)
Hvis du er gira på isklatring og trenger partner er vi i samme situasjon! tlf 48275408 Hilsen Alv

Melding nr.3117 av Ove (ove.oesterlie@gmail.com) , 28.01.2012 kl. 17:11 (Medlem)
Hadde en god runde med cloggen på Dale i dag. Crispe forhold, men oppdaget at Daleveggene raskt
spytter av de som kun stiller med svake fingre og innstegsko.

Melding nr.3116 av Erik F , 28.01.2012 kl. 15:26 (Medlem)
Hei, hvis noen vil klatre is i morgen er det bare å gi en lyd på 92298323

Melding nr.3115 av Ed , 25.01.2012 kl. 23:45 (Medlem)
Det blir nok bedre slik...
http://i42.tinypic.com/1zqapn5.jpg
http://tinypic.com/r/raoxhj/5
Jeg tror John og Øystein gikk en linje her, som startet fra venstre. Så vidt jeg vet, er ikke søylene klatret fra
bunnen av tidligere.
Rocco & Ed

Melding nr.3114 av Ed , 25.01.2012 kl. 23:40 (Medlem)
Big Dipper er inne!
Til de som lurte, det er bra is i Hunnedalen, men ikke alle linjene er inne. Her er bilde fra "Big
Dipper"(John, du får korrigere) idag. Fotograf Rochus, Ed svinger heelspurs. God tur til de som skal opp!
Ed
[IMG]http://i42.tinypic.com/1zqapn5.jpg[/IMG]

Melding nr.3113 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 24.01.2012 kl. 19:54 (Medlem)
Innavl spiller på Cementen lørdag 28 Jan kl 22.00

Melding nr.3112 av BRV (post@brv.no) , 22.01.2012 kl. 18:31 (Medlem)
Hei BO. Det er vi klar over. Det er fordi alle vårens akt ikke er satt fast heilt ennå. Men det jobbes med
saken og de kommer i løpet av uka. Tove

Melding nr.3111 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 22.01.2012 kl. 06:43 (Besøkende)
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Til WEB redaktør!
Det er ikke spesielt interessant med en aktivitetskalender hvor alle aktivitetene er fra fjoråret.

Melding nr.3110 av Roccp , 20.01.2012 kl. 19:00 (Medlem)
Is: Ingenting nedefor Tveitaisen. OK i øverste del av dalen. Sjekk Sirdal.

Melding nr.3109 av BRV styret (tovekallevaag@hotmail.com) , 19.01.2012 kl. 19:44 (Medlem)
Minner om at det hver fredag er ett klatretilbud i Sørmarka Arena kl 18-20 hvor de som mangler en
klatrepartner kan møte opp. Der vil en få mulighet til å finne andre som er i samme situasjon. Om det er
ulikt antall vil klatreverten være behjelpelig med sikring.
For BRV medlemmer vil dette være gratis da BRV har treningstid på dette tidspunkt. Dette klatretilbudet
foregår hver fredag.
Styret

Melding nr.3108 av BRV (post@brv.no) , 16.01.2012 kl. 23:44 (Medlem)
Vi vil gratulere Sissel med en flott 3 plass i dame klassen og Jonas med en flott 2 plass i yngre junior. :)

Melding nr.3107 av Erik F , 14.01.2012 kl. 13:18 (Medlem)
Noen som har status om isforholdene?

Melding nr.3106 av alex (.) , 11.01.2012 kl. 17:15 (Besøkende)
Hei, planen hva å reisa te font i påsken (30/3-09/4-2012) men slite litt med og finna overnatting. Någen
som har ett godt forslag te plasser det går ann å sjekka ud på nett?

Melding nr.3105 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 03.01.2012 kl. 11:27 (Besøkende)
Hei!
Noen som kunne tenke seg å være medinstruktør på et treningsparti for 8 jenter i alderen 11-13 år?
Det foregår på tirsdager fra kl 17-19 fram til påske. Gode muligheter til å få praktisert instruktør/ trener
utdanningen. Oppfordrer spesielt jenter til å "søke".

Melding nr.3104 av arvid , 01.01.2012 kl. 21:55 (Medlem)
Hunnedalen: Pøsregnet første del av uka, har vært minusgrader der siden. lørdag 30.12 kl 1200: Ca en
meter snø, hvor de øverste 40 cm har kommet etter væromslaget (tørr og fin ). Desverre få detaljer om
isforholdene...

Melding nr.3103 av nick , 01.01.2012 kl. 18:33 (Medlem)
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Godt nyttår folkens. Noen som vet om det er is i Hunnedalen?

Melding nr.3102 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 28.12.2011 kl. 20:15 (Besøkende)
Hei!
Noen som kan bidra med å sikre i morgen kl 12-15 på Sørmarka arena? Ring 97154848 om du er
interessert.

Melding nr.3101 av C , 28.12.2011 kl. 13:41 (Medlem)
Hei. Brakkene i Hunnedalen vurderes solgt, sjekk;
http://www.finn.no/finn/realestate/leisure/sale/object?finnkode=31043520, noe for BRV eller kanskje
mer for Stavanger Turistforening .. ?

Melding nr.3100 av Ida (ida@sissportssenter.no) , 24.12.2011 kl. 13:20 (Medlem)
Heisann folkens. SiS Sportssenter søker etter fire nye ruteskruere. Stillingen er konkurransedyktig lønnet
og fleksibel. Deltisstillingen passer godt ved siden av skole og arbeid.
Se ledige stilliger på SiS Sportssenters hjemmeside: http://sissportssenter.no/index.cfm?id=173673
Eventuelle spørsmål og søknad sendes til Ida@sissportssenter.no

Melding nr.3099 av Klatrefabrikken , 20.12.2011 kl. 18:10 (Besøkende)
50% på dropin for alle i hele Romjulen. Vi har åpent fra 10:00 til 20:00 hver dag.

Melding nr.3098 av Morten , 20.12.2011 kl. 18:08 (Besøkende)
Dette er kanskje muligens endelige resultater: 1.JE Danielsen 2. A. Tjøstheim 3. F. Fusdahl. 4 av 16
problemer ble ikke gått. Se etter E-I-J-O.

Melding nr.3097 av Medlemskveld på Platou i dag (tovekallevaag@hotmail.com) , 14.12.2011 kl. 09:56
(Medlem)
Minner om medlemskveld på Platou i dag, 17-19. 20% på ordinærvarer (ikke salgsvarer). Husk
medlemsbevis.
Sees:)

Melding nr.3096 av Ed , 13.12.2011 kl. 09:24 (Medlem)
Gira på isklatring, men ikke kommet helt i gang?
Designeren av Scmoolz innendørs "øks" for plast-klatring er på besøk i stavanger.
Vi holder en liten "clinic" på Sørmarka Arena, tirs 13 des. kl 19-20.
Demonstrasjon av verktøyene(SA har kjøpt to sett), og generell isklatre-prat. Ingen påmelding eller avgift.
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Vel møtt!
Ed og St.john
For you english-speaking:
Free clinic with Schmoolz indoor-ice-tool at Sørmarka Arena, tuesday 13th dec, at 19-20 hrs.
See you there.
Ed & St.john

Melding nr.3095 av Morten , 11.12.2011 kl. 22:12 (Besøkende)
Julebulder på Klatrefabrikken (ABIS) Lørdag 17 Desember klokken 17:00. 30 nye kvalitets problem på
alle nivå. Velkommen!

Melding nr.3094 av Mangler du klatrepartner (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.12.2011 kl. 13:01
(Medlem)
Minner om at det hver fredag er ett klatretilbud i Sørmarka Arena kl 18-20 hvor de som mangler en
klatrepartner kan møte opp. Der vil en få mulighet til å finne andre som er i samme situasjon. Om det er
ulikt antall vil klatreverten være behjelpelig med sikring.
For BRV medlemmer vil dette være gratis da BRV har treningstid på dette tidspunkt. Dette klatretilbudet
foregår hver fredag.
Styret

Melding nr.3093 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.12.2011 kl. 12:58 (Medlem)
Ledig jobb som klatrevert etter jul, torsdager kl 19-21. Man binder seg for dtte tidspunktet i uka +en helg
i halvåret. Til gjenngjeld får man gratis sesongkort:). Er dette av interesse, kontakt Bernt Ove Reinertsen,
bo@folkehallene.no

Melding nr.3092 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.12.2011 kl. 12:42 (Medlem)
Innmeldingslinken er nå fiksa.

Melding nr.3091 av Medlde seg inn i BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 04.12.2011 kl. 19:20 (Medlem)
Mens vi får fiksa innmeldingslinken på fremsiden kan dere melde dere inn i BRV ved å gå på linken
"medlemsskap" i øverste linje, og videre på "meld deg inn". Der virker det:).

Melding nr.3090 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 04.12.2011 kl. 16:10 (Medlem)
Hei Arne. Så flott du sier ifra. Det må vi straks få fiksa:) Viss du sender oss en mail med navn,. adresse, tlf
nr, og fødselsdato skal jeg få lagt deg inn manuelt med en gang:). Tove

Melding nr.3089 av Arne Sætrang (arne.saetrang@cggveritas.com) , 02.12.2011 kl. 20:48 (Besøkende)
Siden for innmelding av medlem til BRV funker ikke. Vil gjerne melde neg inn:))
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Melding nr.3088 av Jarle , 02.12.2011 kl. 18:23 (Medlem)
Jeg skal få lagt ut resultatlisten over helgen.....

Melding nr.3087 av BRV (tovekallevaag) , 02.12.2011 kl. 17:45 (Medlem)
Morten, vi har ikke noe med organiseringen rundt den SIS konken å gjøre så vi har desverre ikke noen
resultatliste. Antar Jarle sitter på den. Men vi legger den gjerne ut om vi får den:)

Melding nr.3086 av Morten , 02.12.2011 kl. 11:46 (Besøkende)
Har BRV en resultatliste fra Klatrekonken på Universitetet i Stavanger?

Melding nr.3085 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 30.11.2011 kl. 18:09 (Medlem)
Minner om buldrekonkurransen på SIS i morgen, torsdag 1 desember kl 18.00. Møt opp og skap
stemning:).
Espen, det er absolutt lov å spørre om i"kke klatre tema" her, mange klatrere er jo tross alt skifolk også:).
Desverre vet ikke undertegnede noe om forholdene der, men mulig andre kan gi deg ett svar...

Melding nr.3084 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 29.11.2011 kl. 15:42 (Besøkende)
Hei!
Noen som har anledning til å ta et BK kurs 10.-11.12?
Det er 10 personer fra en bedrift som ønsker å starte klatreklubb i sitt bedriftidrettslag.

Melding nr.3083 av Espen , 29.11.2011 kl. 13:58 (Besøkende)
Hei,
Først: beklager hvis det er ufint å spørre om ikke-klatre tema her, men et ikke om noen passende fora. Så,
til spørsmålet: Er det noen som vet om Skomakerjuvet ( renna på siden av Reinarnuten, på andre siden av
tysdlasvannet fra Tauveggen) er kjørbar på ski hvis snøforholdene er på plass? Jeg kjørte forbi der i
skumringen, så fikk ikke sett ordentlig, men det så ganske heftig ut!

Melding nr.3082 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 29.11.2011 kl. 07:58 (Besøkende)
Hei!
På lørdag er det dukket opp et par arrangementer oppå hverandre.
Har behov for en til to instruktører ekstra fra kl 1100-1500.
Noen som har anledning?

Melding nr.3081 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 29.11.2011 kl. 07:58 (Besøkende)
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Hei!
På lørdag er det dukket opp et par arrangementer oppå hverandre.
Har behov for en til to instruktører ekstra fra kl 1100-1500.
Noen som har anledning?

Melding nr.3080 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 23.11.2011 kl. 06:56 (Besøkende)
Klatrekurs.
Grunnleggende inne (Bratt kort kurs) arrangeres til helgen.
Det er fortsatt noen ledige plasser. Påmelding er mulig helt til torsdag kl 16.
http://www.sormarka-arena.com/newsread/arrangementList.aspx?nodeid=5215

Melding nr.3079 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 15.11.2011 kl. 12:50 (Besøkende)
Hei!
Er det noen som kan tenke seg å jobbe som klatreinstruktør på Sørmarka arena?
Trenger folk allerede førstkommende helg til arrangement "Prøv å klatre".
Krav er at du enten er Klatreleder inne, eller har hatt Bratt kort i minimum 2 år.

Melding nr.3078 av Klatrefabrikken , 12.11.2011 kl. 19:06 (Besøkende)
RESULTAT BULDREKONK: 1.DANIELSEN 2.GUDEVANG 3.UTVÆR

Melding nr.3077 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 12.11.2011 kl. 18:30 (Medlem)
Resultatlister etter stavanger Klatrecup ligger på facebooksiden til BRV. De kommer på denne nettsiden
etterhvert:)

Melding nr.3076 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 11.11.2011 kl. 16:17 (Medlem)
Husk konserten på Checkpoint i morgen kveld kl 21.00 med FONT, INNAVL og WIHAB. Biletter kan kjøpes
i døren eller på nett (Checpoint sin egen hjemmeside).

Melding nr.3075 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 11.11.2011 kl. 14:39 (Medlem)
Minner om Stavanger Klatrcup som går av staben i Sørmarka i morgen, lørdag 12.11. Håper å se mange i
hallen:).

Melding nr.3074 av Morten , 10.11.2011 kl. 18:10 (Medlem)
Byr 499,Husk:
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Buldrekonk på Klatrefabrikken Fredag 11 November klokken 17:00 for Barn & Ungdom (10 til 16 år)
Voksen (16+) Starter 18:30
Voksen+ (35+) Starter 18:30

Melding nr.3073 av Jarle risa , 10.11.2011 kl. 15:33 (Medlem)
Hei og hå. Eg var så heldig å vinne et Beal Joker 9.1 mm 80 meter. Siden eg har ingen videre om planer om
tauing selges det te høystbydende.(pris hos Oslo klatrelager:2599,-). risa.jarle@gmail.com

Melding nr.3072 av Morten , 09.11.2011 kl. 20:25 (Medlem)
Buldrekonk på Klatrefabrikken Fredag 11 November klokken 17:00 for Barn & Ungdom (10 til 16 år)
Voksen (16+) Starter 18:30
Voksen+ (35+) Starter 18:30

Melding nr.3071 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 08.11.2011 kl. 09:16 (Besøkende)
Hei!
Stavanger klatrecup går av stabelen på lørdag. Om det er noen som ikke skal delta, men likevel er i stand
til å skru en 7b/b+ rute til komkurransen, må de gjerne ta kontakt med meg. :)

Melding nr.3070 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 08.11.2011 kl. 07:43 (Besøkende)
Sikkerhetstips for klatreveggen!!
Det falt ned en bit av et klatretak (ca 50 gram) fra omtrent halvveis oppe i veggen.
Taket knakk under belastning og endte med at klatreren falt. Biten som ramlet ned, landet i kalkposen til
sikreren.
Det er flere gode grunner til ikke å stå rett under den som klatrer og dette er en av dem. :( bo

Melding nr.3069 av BRV styret (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.11.2011 kl. 20:00 (Medlem)
- og sist men ikke minst vil vi også gratulere Sissel med en flott 11 plass på damesiden. Kjemperesultater
fra Stavangersiden i dette buldre NM.

Melding nr.3068 av BRV styret (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.11.2011 kl. 11:53 (Medlem)
BRV styret vil gratulere Jarle Risa med en suveren 2 plass i buldre NM i Trondheim i går. 1 plassen gikk til
Magnus Midtbø så egentlig kan vi vell si at Jarle vant:). Lasse tok en flott 21 plass. Gratulerer til dere
begge!!!!

Melding nr.3067 av Årsfestkomiteen (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.11.2011 kl. 11:51 (Medlem)
Takk til alle dere som var med og gjorde årsfesten til en suveren fest:). Sees neste gang!
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Melding nr.3066 av Pål , 04.11.2011 kl. 18:17 (Medlem)
Det sto noen røde/svarte Chilisko i str 41 på SIS imorges. Det sto der også kl 12. Kanskje noen har tatt
dine, og satt igjen sine. De så forresten helt nye ut.

Melding nr.3065 av Stig Andre´ (stigasolheim@gmail.com) , 04.11.2011 kl. 17:32 (Besøkende)
Var å klatret på sis på torsdag da klatreskona(lasportiva solution str41), forsvant. Vist du har tatt me deg
feil sko hjem så venligst ta kontakt på 93467215.

Melding nr.3064 av Morten , 03.11.2011 kl. 15:01 (Medlem)
Jeg vil tro at de samme reglene gjelder for mixed som for friklatring; man bolter ikke naturlige linjer i
fjellet. Skal man klatre mixed kan man enten lede på vanlig måte med naturlige sikringer, topptaue, eller
bolte opp et lite møkkacrag og definere det som mixed-felt.
Det går IKKE an å bolte opp de klassiske linjene I Hunnedalen som folk har siklet på i årevis bare fordi
folk skal "prøve seg".

Melding nr.3063 av årsfestkomiteen (tovekallevaag@hotmail.com) , 02.11.2011 kl. 16:13 (Medlem)
For dere som lurer på hvor lokalet er på lørdag, Skipper Worse Eiganes er det lagt ut link til kart. Denne
finner dere om dere klikker dere inn på "årsfest" på hovedsiden.

Melding nr.3062 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 01.11.2011 kl. 14:52 (Besøkende)
Stavanger klatrecup arrangeres 12.11. Vi trenger folk som kan skru ruter i spekteret fra 6a - 7b. Ta
kontakt med meg på bo@folkehallene.no om du er interessert.

Melding nr.3061 av Dan (danrichardson32@gmail.com) , 30.10.2011 kl. 13:25 (Medlem)
i'm keen for setting some drytooling up, so are atleast 5 other people that i know of. My Hilti needs some
winter action too! I've been scoping out a few possible venues around the Hunnedalen and some short
steep stuff around gloppedalen. How about I cook up a couple of curries and we eat and chat around my
place next week?
Dan
ps i'll set up a facebook group too?

Melding nr.3060 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 28.10.2011 kl. 21:06 (Medlem)
Ångående drytooling felt. Det må da være mulig å få til noe i Hunnedalen? Jeg har hørt at Bergen har gode
erfaringer med sitt, og det er lite mix som blir godt i Rogaland, tross at det er mange fine sig både i
Hunnedalen, Vindalen og andre steder. Jeg har selv sett på et sig som kommer ned fra Hallbrekksvaene.
Dette er jo fin en mulighet til la folk prøve det ut i litt sikrere former på bolt. Med noen gode toppanker, i
tillegg til boltede linjer så tror jeg flere gi seg i kast. Jeg kan stille på bolting, både med bormaskin og godt
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humør.

Melding nr.3059 av Sissel Norland , 28.10.2011 kl. 12:38 (Besøkende)
Harald: utvalget i Platou butikkene er ganske like, men den på Madla fokuserer litt mer på klatreutstyr, og
har litt større utvalg her generelt til klatring. På platou finner du litt sko fra 5.10 og La sportiva, og starter
på 999,- og oppover. Men vill tørre påstå at Klatrefab. har best utvalg av sko i stvg..

Melding nr.3058 av Harald (harhalv@gmail.com) , 28.10.2011 kl. 10:49 (Besøkende)
Takker for svar :) Er det noe forskjell på Platoubutikkene? Jeg har vært innom en kjapp tur i Sandnes, men
syns ikke de hadde det helt store utvalget akkurat.

Melding nr.3057 av Nick , 28.10.2011 kl. 08:43 (Medlem)
Harald.
Sko kan kjøpes på Platou, XXL og Klatrefabrikken hvertfall, prisene er ganske like overalt. De beste skoene
er de som passer dine føtter og er comfy - men stram, prøv deg frem.
BRV planlegge en klubbkveld på Platou før jul, da vil det være billigere, hvis du kan vente.

Melding nr.3056 av Harald (harhalv@gmail.com) , 28.10.2011 kl. 07:41 (Besøkende)
Hei! Jeg er en nybegynner i oppstartsfasen, og er på jakt etter utstyr. Hovedsaklig er det sko jeg trenger
først, og da lurte jeg på om det eksisterer en oversikt over hvor man kan finne det her i
Sandnes/Stavanger-distriktet. Hvor har de best utvalg, best priser osv? Er det enkelte sko som anbefales
nybegynnere, eller enkelte modeller man holder seg langt unna, f.eks?

Melding nr.3055 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 27.10.2011 kl. 22:55 (Besøkende)
Fredagsklatring for folk som trenger klatrepartner er fra 17-20 og ikke 18-20 som står i forrige melding.
Folk med klatrepartner kan selvsagt også stille ;)

Melding nr.3054 av BRV - Mangler du klatrepartner (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.10.2011 kl.
19:54 (Medlem)
Det har den siste tiden kommet mange nye medlemmer, og en del etterspørsel etter ett treffpunkt hvor en
kan finne en klatrepartner. Førstkommende fredag starter vi derfor ett klatretilbud i Sørmarka Arena kl
18-20 hvor de som mangler en klatrepartner kan møte opp. Der vil en få mulighet til å finne andre som er
i samme situasjon. Om det er ulike antall vil klatreverten kunne være behjelpelig med sikring.
For BRV medlemmer vil dette være gratis da BRV har treningstid på dette tidspunkt. Dette klatretilbudet
vil forgå hver fradag fremover.

Melding nr.3053 av dan (danrichardson32@googlemail.com) , 25.10.2011 kl. 16:10 (Medlem)
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Ah! I see...
The proposed bolts would just follow the line of the arete, maybe 2-2.5m left. have a look. Weird with the
grades though. We all thought Eff-Nøff (the big crack) was solid 7b+ and Fåkkål 7b :O) Maybe the error in
the guide is for the best?
ps there's 8 new routes open at Tengesdals and several closed/half drilled projects from myself and Kai
that need some traffic.
Cheers
Dan

Melding nr.3052 av Nick , 24.10.2011 kl. 12:34 (Medlem)
Dan...
Another mistake in the guide...arrghh.
Eff-Nøff is straight up the crack and is 8-/8, Fåkkål is the one that goes out left and is 8. Bugger - good
spot!!
I see your point about the variation finish, how independant would it be? Would the bolts be very close to
the existing bolts?? Let's think about it, I'll have a look next time I am there. Good to see folk are keen...

Melding nr.3051 av Dan Richardson (danrichardson32@gmail.com) , 21.10.2011 kl. 13:04 (Medlem)
Re Drytooling/Mixed: Sounds like a great plan to get a drytooling crag going. Might encorage more people
to get into winter climbing around here too (get some the bouldering folks doing figure of 4's).
Further to this: last year i saw numerous ice formations, that according to folks like Edvard M and Alv B,
they never touch down. It would be really cool to have mixed/dry lines heading up to them. Given the
nature of the rock, where nat pro is so hard to find, bolts might be the answer? No hold modification
though!
So we can get a bit of this: http://www.youtube.com/watch?v=skrnfJLOLVE
There have been a few of us talking about this for the last year. But i think it would be great to involve the
wider winter climbing community on this subject.
Cheers
Dan

Melding nr.3050 av Dan (danrichardson32@gmail.com) , 21.10.2011 kl. 12:05 (Medlem)
Hey Nick/stian, I'm just going by the names in the new guide (which is opposite to what you've written
Nick). Proposed doing nothing to the Fakkal (8), the big crack. I was talking about the link up into
Snurrebarten (called EffNøff in the guide 8-/8), which just felt a bit weird. If you have a look in the guide
page 136, route 11. The line of bolts at the cross over and point the upper wall is further left in reality
then in the picture in the guide. I was suggest in putting two bolts left on the hanging arete. this give much
nicer climbing and feels more like a line. following the underclings and then out onto the arete (also has
no wet holds). But hey, was just an idea...not a big deal.
ps several of the hangers on the crag bent from side loading, might be an idea to change some out soon.

Melding nr.3049 av SiS Sportssenter , 21.10.2011 kl. 11:29 (Medlem)
Vi søker nye klatreleder. http://www.sissportssenter.no/index.cfm?id=268259
Ved spørsmål angående stillingen, ta kontakt med Jarle Risa.risa.jarle@gmail.com

Melding nr.3048 av Nick , 21.10.2011 kl. 09:07 (Medlem)

89

Sporaland: Dan, did you mix up the names there? EffNøff is the rh line up the cracks, Fåkkål is the lh line
which is joined by Snurrebarten. There is only one hold on Fåkkål which is wet and the route is possible
even when it is wet, I don't think we should add bolts to existing crags to make linkups and stuff, it makes
it complicated and messes up the crag. Lots of folk have done their own variations on the local crags like
Sporaland and Bersagel, but without adding bolts. Fåkkål is a popular route and I have never experienced
rope drag on it for sure.

Melding nr.3047 av stian , 21.10.2011 kl. 00:18 (Medlem)
I'm not sure if I understand where you wanted to put the bolts. I think the routes are fine, and nice, as
they are, and shouldent be altered. My opinion :-)

Melding nr.3046 av Dan Richardson (danrichardson32@gmail.com) , 20.10.2011 kl. 18:35 (Medlem)
Hey, Sporland question:
I've been to sporland recently. Did Fakkal which has lost the pinch crux hold. I think the overall grade is
uncahnged, but a wee bit harder.
I stuck the clips in the variation: Eff-Noff. This route seems to not to follow any real line on the upper wall,
gives a lot of rope drag and is pretty much aways wet. I was thinking it would be good to add two bolts to
the left on the upper wall, so that the route (variation) finishes up the edge on the left. This would make
the route/variation more indepentant from Snurr. pizza and grill. I tried the proposed moves and grade is
changed...maybe a bit easier (dry line though).
Cheers
Dan

Melding nr.3045 av Eivind , 20.10.2011 kl. 13:24 (Medlem)
Yazza: er det på andre siden av elven ettpar svinger før man kommer opp til røde kors-hytten du mener? I
så fall vil ikke jeg våge meg over der (har sett noen heftige skred komme dundrene ned der)... Et annet
alternativ er kanskje veggen ved siden av Eirik Blodøks?

Melding nr.3044 av Yazza , 19.10.2011 kl. 18:56 (Medlem)
Mange har kikket på overhenget ved siden av veien oppe i Hunnedalen ved hallbrekknuten og tenkt på
det som drytool felt. Sikkert litt rasutsatt før man kommer under overhenget?

Melding nr.3043 av Erik , 19.10.2011 kl. 16:25 (Medlem)
Synes det høres fornuftig ut med å etablere felt eller en enighet hvilken områder det er akspetert med
drytooling. I Bergen har de etablert felt for dette. kanskje BRV kan ta tak i dette?..

Melding nr.3042 av Eivind , 19.10.2011 kl. 14:05 (Medlem)
Ang. dry tooling (bare for å lufte stemningen litt): hvorfor ikke etablere egne/egnede crag for dry tooling?
Det er vel nok av klipper i distriktet som pga vannsig eller annet neppe vil bli utviklet som (fri-) klatrefelt
- som f.eks. klippen ved siden av is-cragget i Sirdalen? Noen sterke synspunkter på dette??
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Melding nr.3041 av stian , 19.10.2011 kl. 12:58 (Medlem)
Kult å se at så mye nytt har blitt gått! Så stor konsentrasjon av ruter på 9 tallet har vel knapt blitt
førstebesteget i så lite tidsrom i Rogalandklatringens historie. Ang løsningen med pemanent førsteslynge
på rute: ingen god ide iom det er bingo når slybga vil ryke en dag. Bedre å bare stick-klippe den med en
pinne og litt tape. Har en kontroll på kvaliteten på utstyret sitt hvertfall...

Melding nr.3040 av Nick , 19.10.2011 kl. 08:59 (Medlem)
Dry tooling på etablerte sommerruter er ikke bra, selv om takene ikke blir ødelagt blir det store stygge
merker på fjellet fra øksene og stegjernene. Bare dra til Skottland for å se beviset. Det er så uendelig med
fjelll her i området at det er totalt unødvendig å bruke sommerklippper til dette. Noen av oss har
drytoolet litt på den ofte våte klippen rett ved veien på Gilje, verdt å prøve der kanskje?

Melding nr.3039 av BRV , 19.10.2011 kl. 08:55 (Medlem)
Nok en ny 9'er er gått i distriktet. Steiny G har levert Dolly Dimple prosjektet i Skammekroken. Solid!

Melding nr.3038 av S , 19.10.2011 kl. 08:36 (Medlem)
Hvis du er seriøs - er vel et par kritiske ujevnheter på enkelte av Hommeland-rutene som lett kommer i
faresonen... Og selv om det er bra fjell, så er det nokså sprøtt.

Melding nr.3037 av Erik , 19.10.2011 kl. 04:02 (Medlem)
Er det noen plasser det er akseptert med drytooling? Det er seff fyfy på etablerte ruter, men f.eks. på
Hommeland er det i prinsippet umulig å ødelegge rutene, da de har nærmest ubegrenset med ujevnheter
og tak. Eller er holdningen totalforbud?

Melding nr.3036 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 18.10.2011 kl. 10:53 (Besøkende)
Hei!
Finnes det noen klatreinstruktører eller potensielle instruktører som kunne tenke seg å jobbe noen timer
i helgene fremover? Ta kontakt med undertegnede om du er interessert.

Melding nr.3035 av BRV , 17.10.2011 kl. 12:53 (Medlem)
Dani fikk også gått Bukkende Bruse prosjeketet på Monsterveggen, grad 9. Meget fin rute som han var
fornøyd med...

Melding nr.3034 av BRV , 17.10.2011 kl. 08:18 (Medlem)
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Stians prosjekt i Hunnedalen (Pura dinamita, 8b+) ble gått av Dani Andrada, da han var her for en drøy
uke siden. Besøket er for øvrig godt beskrevet, på spansk, i Danis blogg:
http://daniandrada.blogspot.com/

Melding nr.3033 av AZZI (asbmoe@hotmail.com) , 16.10.2011 kl. 10:26 (Medlem)
Hadde mer på hjertet:
Ruta til Tore på Crazy C. heter "Bonanza"
Da er det bare å få det inn i førerern til neste gang du skal dit. Gjør oppmerksom på at slynga i første bolt
skal henge der. Første bolt er litt høyt plassert og det er greit å ha en slynge fast for å gjør første klippet
lettere og tryggere når du er lavere enn Tore på nesten 2 m.
Ruta til Andre til høyre for "Home and away" ble også
gått. Grad er satt til 6 og navn er "Helene og gutta", vet ikke om Andre hadde noe navn klart. Skal sjekke
det.

Melding nr.3032 av AZZI (asbmoe@hotmail.com) , 16.10.2011 kl. 10:15 (Medlem)
Tore R gikk prosjektet sitt på Crazy creek i helgen, som står som prosjekt i den nye føreren. Graden på
ruta er satt til 8.

Melding nr.3031 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 15.10.2011 kl. 07:49 (Besøkende)
Hei! Det er fortsatt ledige plasser på Bratt kort kurset for ungdom som starter på torsdag 20.10. Kurset er
for deg mellom 13-16. Og går over 6 torsdager. Meld deg på på www.sormarka-arena.com

Melding nr.3030 av BCM KFS , 10.10.2011 kl. 19:26 (Medlem)
SOPP!

Melding nr.3029 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 10.10.2011 kl. 16:00 (Besøkende)
Hei!
Er det noen som har anledning til å ta et BK kurs på dagtid (14-17) fra og med i morgen og til fredag?
Instruktøren er blitt syk og de 2 som er påmeldt hadde gledet seg så mye til kurset.

Melding nr.3028 av Morten , 09.10.2011 kl. 17:35 (Besøkende)
Att. Den Glade Vandrer. Mulig de spiste sopp sanket på Sporaland. Ellers - Klatrefabrikken tilbyr fri entre
til alle som har gått Kjærag i fri. Dette støtende tilbudet gjelder ut 2011. Velkommen!

Melding nr.3027 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 09.10.2011 kl. 09:27 (Besøkende)
Det arrangeres Klatreleder inne kurs på Sørmarka 22.-23.10 og 26.-27.11. Dette er et kurs for deg som
har et ønske om å trene/instruere andre i klatring og første trinn på Trenerløypa til NKF. Interessertte
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kan kontakte undertegnede.

Melding nr.3026 av Rocco , 05.10.2011 kl. 19:54 (Medlem)
Dreckswetter! (Diminutiv; grunntrinn tysk banning).

Melding nr.3025 av BRV - Daniel Andrada (tovekallevaag@hotmail.com) , 04.10.2011 kl. 23:18
(Medlem)
Minner om foredraget med Daniel Andrada førstkommende lørdag. Foredraget vil foregå i Stavanger
Turistforenings lokaler i Stavanger sentrum kl 20.00.
Pris:
BRV-medlemmer og medlemmer av STFF: kr100,Andre: 200,Billettene selges i døren.
Spanjolen Daniel Andrada er sammen med Chris Sharma den som har klatret flest av verdens

Melding nr.3024 av BRV - parkering v Skogsveggen (tovekallevaag@hotmail.com) , 30.09.2011 kl.
14:42 (Medlem)
Hei. Bare minner igjen om at det IKKE er lov å parkere på grusplassen ved grinda når man man skal klatre
på Skogsveggen/Krusafjell. Man SKAL parkere på den lille sideveien. Dette er ett ansvar vi som klatrere
har, og klarer vi ikke overholde dette kan vi i værste tilfelle risikrer å miste både Skogsveggen og
Krusafjell som klatreområde. Grusplassen er grunneier sitt området og den bruker han aktivt. Men det er
ikke like lett for han å komme til når det står biler parkert der!!!!

Melding nr.3023 av Den Glade Vandrer , 30.09.2011 kl. 06:26 (Besøkende)
Ang. Ny Rogalandsfører. Lurer på hva de har røykt når anmarsjbeskrivelse og kart til Svarissveggen ble
tegnet opp....

Melding nr.3022 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 29.09.2011 kl. 23:56 (Medlem)
Haha Njord. Vi får nå se på det da, hvem som trekker det lengste strået og går av med seieren... Du skal
ikke undervurdere oss så fort, vi er noen luringer som vips kan mer en bare klatring;). Hvor mange kan
være med på ett lag?

Melding nr.3021 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 29.09.2011 kl. 22:25 (Medlem)
Fjellsportgruppa arrangerer friluftsquiz den 13. oktober. Håper at BRV kan stille mannsterke med noen
lag. Men regner med at dere ender opp sånn ca midt på resultatlisten i og med at det ikke bare er
klatrespørsmål på quizen! Prove me wrong!
https://www.facebook.com/event.php?eid=271411526216092
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Melding nr.3020 av BRV , 29.09.2011 kl. 09:20 (Medlem)
Foredraget med Daniel Andrada vil foregå i Stavanger Turistforenings lokaler i Stavanger sentrum kl
20.00, 8. oktober. BRV-medlemmer betaler latterlige 100,- kroner for å høre en verdensener, med over
2800 ruter mellom 8a og 9b på merittlisten.

Melding nr.3019 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 22.09.2011 kl. 17:45 (Besøkende)
Søndag 2. oktobber feirer Sørmarka arena 1 år. I anledning bursdagen vil det være åpen hall og GRATIS
entre. Mulighet for å prøve alle aktiviteter også med instruktør.
Vi trenger min 2 instruktører til som kan hjelpe til med sikring i klatreveggen mellom kl 12 og 15. Dette er
dugnad for klubben og god PR for BRV.

Melding nr.3018 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 22.09.2011 kl. 17:43 (Besøkende)
Hei!
Klatreveggen på Sørmarka er åpen og går for full peising. De er igang med islegging på banene og regner
med å være ferdig rundt onsdag neste uke.

Melding nr.3017 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 19.09.2011 kl. 20:49 (Besøkende)
Hei alle klatrevenner.
Beklager at det ble litt mange kontrabeskjeder.
Det har aldri vært meningen at Klatreveggen skulle være stengt denne uken.
For å slå en ting fast. KLATREVEGGEN ER ÅPEN OG TILGJENGELIG SOM VANLIG.
Eneste tiltak grunnet islegging er at ingen må "virre rundt" inne i hallen, men følge meret rute til
klatreveggen (inne).
Vel møtt og god klatring !

Melding nr.3016 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 19.09.2011 kl. 16:02 (Medlem)
Klatreveggen er åpen igjen fra i dag av, men bruk bakveien for å gå inn grunnet store båter og biler som
skal ut av hallen. Sikkerhetshensyn.

Melding nr.3015 av erik , 19.09.2011 kl. 13:20 (Medlem)
Hei
Iflg hjemmesiden til sørmarka er hallen stengt imorgen, stemmer dette?

Melding nr.3014 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 19.09.2011 kl. 12:50 (Medlem)
02.10 fyller Søramraka 1 år og i den forbindelse skal det være åpen dag. Vi trenger 4 personer som kan
tenke seg å være med å sikre inni klatreveggen fra kl 12-15 for de som har lyst å prøve seg i veggen.
Dersom du har mulighet, send mail til post@brv.no
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Melding nr.3013 av BRV , 19.09.2011 kl. 12:04 (Medlem)
Oversikt over høstens kurstilbud i Sørmarka er lagt ut på kurssidene: http://brv.no/default.asp?id=443

Melding nr.3012 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 16.09.2011 kl. 23:33 (Medlem)
Minner om foredraget med Dave Macleod lørdag kveld, 17.09, kl 20.00. Det trengs ingen bilettbestilling,
betaling foregår i døra. Sees:)

Melding nr.3011 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 16.09.2011 kl. 12:26 (Besøkende)
Barneklatring mandag 19.9 vil være åpen allikevel.
Bil og båtmessen er ferdig, men holder på å rydde ut av hallen.
Av den grunn vil vi måtte bruke inngangen på baksiden av bygget denne dagen.
Vel møtt!

Melding nr.3010 av Andreas (abecht@gmx.de) , 15.09.2011 kl. 08:38 (Medlem)
I found a gray thermos coffee cup at Krusafjell on Saturday. If anyone misses that, give me a call 9915
2465.

Melding nr.3009 av BRV , 14.09.2011 kl. 08:37 (Medlem)
To dager igjen til Cecilie-foredraget. Ser ut til at det raskt blir rundt 500 tilhørere. Vi oppfordrer folk til å
handle billetter på www.billettservice.no for å gjøre inngangen så enkel som mulig for flest mulig.

Melding nr.3008 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 08.09.2011 kl. 23:05 (Besøkende)
På grunn av Bil og Båtmessen er klatreveggen i Sørmarka arena stengt fra førstkommende søndag 11.9 og
til og med mandag 19.9. Det blir altså ingen BRV barneklatring de to neste mandagene.
Fra 20.9 blir det islegging på 400 meters banen, isbingen og curlingbanen, Vær litt obs på vei inn i hallen
disse dagene, så ingen kommer til skade.

Melding nr.3007 av anders (forthun88@hotmail.com) , 07.09.2011 kl. 19:06 (Besøkende)
Nettop flyttet tilbake fra Hemsedal, trenger makker.. ute,inne,tur&prosjekter... Er egentlig det samme.
Ring om du trenger en belaybitch.. klatrer stødig på 6er tallet.. 23 år.
Eneste er at jeg ikke stiller med bil for øyeblikket.
Tlf: 468 41 706
E post: forthun88@hotmail.com

Melding nr.3006 av God , 05.09.2011 kl. 21:17 (Medlem)
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Cause im such a #%//^*%#

Melding nr.3005 av Fortvilet klatrer , 05.09.2011 kl. 13:18 (Medlem)
Kaffår må det regna så ofte ?

Melding nr.3004 av BRV , 02.09.2011 kl. 18:50 (Medlem)
Idar (og alle andre); Dave Macleod kommer til oss 17. september: http://brv.no/default.asp?id=475.
Priser og detaljer kommer i løpet av få dager.

Melding nr.3003 av Idar (oseidar@gmail.com) , 02.09.2011 kl. 17:16 (Besøkende)
Noen som vet noe om dette
http://www.davemacleod.com/events.html

Melding nr.3002 av Morten , 02.09.2011 kl. 16:16 (Besøkende)
Første konk i Klatrefabrikkens Buldre Serie 2011 gjennomføres 09. September. Sign on fee 100,- NOK.
50,- NOK for medlemmer. Serien går 2'dre fredag i Måneden frem til nyttår. Halvparten av sign on fee
samles i premiepotten og deles ut til sammenlagtvinnerne av Klatrefabrikkens Buldre Serie 2011 - På
juletrefesten 10. Desember. Velkommen!
Morten - 02.09.2011

Melding nr.3001 av helen (helen.fagerli@hotmail.com) , 02.09.2011 kl. 12:12 (Besøkende)
Heisann. Engang ung & pen, nå bare pen :-).....sporty voksen dame på 45 trenger makker / klatrekompis,
hovedsaklig i Sørmarka Arena.
Intr??? ta kontaktt på mail: helen.fagerli@hotmail.com eller send en sms på 4173 2053.
God klatring!!!!

Melding nr.3000 av Sissel , 01.09.2011 kl. 20:17 (Besøkende)
Halloen :)
kan den/de som har tatt ned 2 av 3 slynger på Fatboy Variant vennligt henga de opp igjen! eller gje de te
meg?
ring meg på 992 54 379

Melding nr.2999 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 31.08.2011 kl. 22:16 (Besøkende)
Vakt til mandagen har allerede meldt seg.
Takk Sebastian for Megarask respons.
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Melding nr.2998 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 30.08.2011 kl. 21:58 (Medlem)
Noen buldrere som har lyst til å bli med ut å kikke på et mulig felt ved Skeisfjell? Det er 70m langt, 2-3
meter høyt og ganske overhengende. Send en mail på njord.solberg@gmail.com

Melding nr.2997 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 29.08.2011 kl. 21:04 (Besøkende)
Hei! Er det noen som har lyst til å ta vakten mandager fra kl 19-21 fram til jul?
Betaling i form av Gratis sesongkort.
:) bo

Melding nr.2996 av ArneG , 29.08.2011 kl. 21:03 (Besøkende)
Takker for fin fører, stilige adkomstskisser og flotte bilder. Jeg ser allerede fram til det neste årlige
besøket.

Melding nr.2995 av stian , 29.08.2011 kl. 15:54 (Medlem)
Pad hos Norwegian regnes som et vanlig kolli. Bare husk at hos N må man bestille alle kolli.

Melding nr.2994 av Ola , 28.08.2011 kl. 20:18 (Medlem)
Hvordan funker det å ta med en crashpad hos norwegian? går det som vanlig bagasje eller ?

Melding nr.2993 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.08.2011 kl. 00:10 (Medlem)
TAKK til alle for god stemning på Cementen i kveld!!!! Nå er det bare å ta med den nye føreren og suse ut
på cragget :)

Melding nr.2992 av BRV , 25.08.2011 kl. 12:33 (Medlem)
Vi minner om releaseparty på Cementen i dag (torsdag 25. aug) kl 20.00. Da starter også forsalget.
Føreren vil være å finne i butikkene fra i morgen. Pris: kr 250,- for BRV-medlemmer (føreren kjøpes til
medlemspris hos Platou Madla eller Sandnes; se brv.no for eventuelt andre salgssteder som dukker opp),
kr 349,- for andre.

Melding nr.2991 av BRV , 24.08.2011 kl. 08:29 (Medlem)
Arvid; oppdaterte priser og treningstider ligger her (under fanen inneklatring...):
http://brv.no/default.asp?id=438

Melding nr.2990 av morten , 23.08.2011 kl. 22:05 (Besøkende)
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drikk cement - bli stein

Melding nr.2989 av Arvid , 23.08.2011 kl. 20:20 (Medlem)
Hei :)bo
Fant bare noen priser på brv.no som gjaldt frem til påsken 2011...

Melding nr.2988 av BRV, Ruteskrukurs for jenter (tovekallevaag@hotmail.com) , 23.08.2011 kl. 15:51
(Medlem)
Norges klatreforbund, Sogndal klatreklubb og Idrettssentert AS arrangerer 3.-4. september Nordisk
ruteskrukurs for jenter i Sogndal. Kurset egner seg for de som jobber på klatresenter, for klatreklubber
eller bare har lyst til å lære kunsten å skru ruter og buldere.

Melding nr.2987 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 23.08.2011 kl. 15:49 (Medlem)
Oslo Klatreklubb (OK) og Klatreverket (KV) inviterer til Norgescup i klatring på led, lørdag 10. september
2011.
BRv medlemmer som ønsker å delta kan få dekket deltakeravgiften og evt noe reising. Send i så tilfelle en
søknad til post@brv.no

Melding nr.2986 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 23.08.2011 kl. 09:20 (Besøkende)
Sørmarka åpen igjen!
Denne uken vil det være full åpningstid mandag til torsdag, men stenger fredag kl 16 og vil være stengt i
helgen. Barneklatring mandag 17-19.
Andre treningstider og priser på sesongkort og drop-in. Se annet sted på www.brv.no.
OBS! BRV medlemmer har egen pris på sesongkort denne sesongen. De kjøpes via link på www.brv.no og
hentes i "resepsjonen" på Sørmarka mot kvittering.

Melding nr.2985 av Google , 23.08.2011 kl. 08:26 (Medlem)
http://www.google.no/search?sourceid=navclient&hl=no&ie=UTF8&rlz=1T4GGLL_enNO325&q=cementen

Melding nr.2984 av Ove (ove.oesterlie@gmail.com) , 23.08.2011 kl. 00:04 (Medlem)
Hvor er Cementen? Altså der hvor den nye føreren blir "sluppet" på torsdag..

Melding nr.2983 av Katrine , 22.08.2011 kl. 11:09 (Besøkende)
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Grattis med nye hjemmeside BRV ;-)

Melding nr.2982 av Eivind Ola Fredheim (eivindola@gmail.com) , 21.08.2011 kl. 22:03 (Medlem)
Arvid:
Min anbefaling er å kjøpe ei 25mm bred slakkline. Det er ikke store forskjellen å gå på de, men den smale
er lettere å ta med på tur, og mer "elegant" synes jeg. Slakklinene er ganske elastiske. Det er ikke
lastestropper..! Kjøp et linekit. Du kommer til å like det.
.....Etter noen timer! ;)

Melding nr.2981 av ola , 21.08.2011 kl. 17:58 (Medlem)
på oppfordring fra Nick, så kan man tipse om ruta på kabul på bersagel. Ikke nok med at den er fin, så er
det nå modne bjørnebær å finne rett ved toppankeret.

Melding nr.2980 av Arvid , 21.08.2011 kl. 14:20 (Medlem)
Jonas; har lest at lasteremmer ikke er like gode som ekte varer. Noen snakker om elastikk forskjeller. Men
det funker bra sier du?

Melding nr.2979 av jonas , 21.08.2011 kl. 12:50 (Besøkende)
gå til byggmakker, kjøp et spennbånd av den kraftige sorten. får de opp mot 6 meter. mer enn nok til en
start. hvis man ikke får det til, eller sitter med en annen bortforklaring på at man ikke bruker det, så har
man kun betalt ca 150 nkr. kanskje 1000 nkr spart på det. uansett kan man bruke det på flytting eller noe
seinere.

Melding nr.2978 av Trygve H , 20.08.2011 kl. 13:33 (Besøkende)
man bør kjøpe et 30 mm jumpkit

Melding nr.2977 av Arvid , 19.08.2011 kl. 18:37 (Medlem)
Når en skal anskaffe seg slakkline i hagen, bør en da kjøpe 2,5 cm eller 5 cm bredde? Mulig også barn kan
tenke seg å prøve denne linen... bør en ta hensyn til dem? Er det for en gangs skyld grunn til kun å tenke
på seg selv??? Begrunnelse for valg taes imot med takk!

Melding nr.2976 av Butikksjefen (post@klatrefabrikken.no) , 19.08.2011 kl. 17:29 (Besøkende)
Hot MOON pads er nå å få kjøpt på Klatrefabrikken. Saturn & Warrior

Melding nr.2975 av Nick , 19.08.2011 kl. 16:15 (Medlem)
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Var på Physcomaniaque på Dale her om dagen. Fin rute som er nå renset og kalket. Klar for alle! Cruxet er
meget hardt for en 7+/8- rute, hvis man gå et flytt til venstre rundt det første taket er ruta en veldig fin
7/7+. Kjør på.
Hvis andre renser opp ruter kanskje du kan skrive det inn her for å motivere alle mann. Det er mange fine
ruter der ute som er litt glemt...

Melding nr.2974 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 16.08.2011 kl. 23:11 (Medlem)
Sørmarka trenger også dette semesteret klatreverter i klatrehallen. Det skal være verter alle dager
mandag-fredag og tidspunktet deles i 17-19, 19-21. Som kompensasjon for klatrevert jobben får man
gratis sesongkort. Dersom du er interessert eller har spørsmål kontakt Bernt Ove Reinertsen
bo@folkehallene.no

Melding nr.2973 av erik , 16.08.2011 kl. 11:31 (Medlem)
Bo - ser at du har lagt ut beskjed om sørmarka denne uken:))Når på dagtid er det åpent?

Melding nr.2972 av erik , 16.08.2011 kl. 11:29 (Medlem)
Sørmarka åpent denne uken?

Melding nr.2971 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 15.08.2011 kl. 16:48 (Medlem)
Eg savne ein Grønne (0.75) Omega Pacific Link Cam =( Någen så har sitt den? Gjerne på Bersagel,
Svarissveggen eller Dansen? Er sannsynligvis merket med hvit tape.

Melding nr.2970 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 15.08.2011 kl. 12:09 (Besøkende)
Stian: Tror Leif eller Ture sitter på noen gode bilder fra klipping av ankeret på Trygg retur. Alternativt
sjekk med Alv.

Melding nr.2969 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 15.08.2011 kl. 12:08 (Besøkende)
Om du finner det for vått eller tidkrevende å klatre ute denne uken, er det mulighet for å klatre på dagtid
på Sørmarka. Blir været for ille vil vi også holde åpent torsdag kveld.

Melding nr.2968 av BRV (post@brv.no) , 13.08.2011 kl. 11:15 (Medlem)
Da er det tid for å feire at den nye føreren er klar for folket. Releaseparty på Cementen torsdag 25. aug kl
20.00. Da starter også forsalget. Føreren vil være å finne i butikkene fra fredag 26. august. Pris: kr 250,for BRV-medlemmer, kr 349,- for andre.
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Melding nr.2967 av Marianne , 11.08.2011 kl. 22:02 (Medlem)
Øredobber funnet ved Skogsveggen. Ring 95757727 hvis du savner de.

Melding nr.2966 av stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 09.08.2011 kl. 14:52 (Medlem)
Nogen som har et bra bilde av ruta Trygg retur på Bersagel? Kunne eg fått bruke det til en artikkel/spalte
i magasinet Klatring? If so, fint om du hadde mailet det til meg ganske kjapt, takk :-)

Melding nr.2965 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.08.2011 kl. 21:52 (Medlem)
Hei Ove. Den nye føreren er ikke kommet ut for salg ennå, men er sent til trykking så er nok ikke langt
unna.

Melding nr.2964 av Ove (ove.oesterlie@gmail.com) , 08.08.2011 kl. 19:16 (Besøkende)
Er den nye føreren lagt ut for salg noe sted?

Melding nr.2963 av Alex , 08.08.2011 kl. 17:22 (Besøkende)
Hva på sirekrok i helgen, der lå det en del søppel pluss to tau bagger med tau.. Noen som kjenner til dette?
Fint om at folk rydder opp etter seg. :)

Melding nr.2962 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.08.2011 kl. 15:47 (Medlem)
Hei Erik. Hallen er åpen i morgen 18-22, ellers åpner den for fult 22.08.

Melding nr.2961 av erik , 08.08.2011 kl. 13:02 (Medlem)
sørmarka hallen ikke tilfeldigvis åpent et par timer denne uken?

Melding nr.2960 av Gry Naaden (gry.naaden@aftenbladet.no) , 08.08.2011 kl. 11:02 (Medlem)
Slyngesett på fem funnet på Dalehammeren, rute Trepidation lørdag 25.juni. Gi lyd om de er dine.

Melding nr.2959 av Kim Tore , 02.08.2011 kl. 14:44 (Medlem)
Avansert teknikk for lange flytt :)
http://artige.no/beste/bilde/6011

Melding nr.2958 av Sikkerhet , 02.08.2011 kl. 11:44 (Medlem)
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En norsk 18-åring ble alvorlig skadd i en klatreulykke ved Lysekil i Bohuslen tirsdag 26. juli. Klatreren falt
ca 25 meter til bakken fra toppen av klatreklippen. Årsaken er foreløpig ikke kjent.
http://www.klatring.no/Klubb/Nyheter/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/6197/Alvorligulykke-i-Bohuslen.aspx

Melding nr.2957 av Kurs , 02.08.2011 kl. 11:40 (Medlem)
Norges klatreforbund, Sogndal klatreklubb og Idrettssentert AS arrangerer 3.-4. september Nordisk
ruteskrukurs for jenter i Sogndal. Oppstart: Lørdag kl 12.00 Avslutting: Søndag kl 16.00.
Kurset egner seg for de som jobber på klatresenter, for klatreklubber eller bare har lyst til å lære kunsten
å skru ruter og buldere. Kursholdere er Caroline Vik Løftingsmo, en av våre mange sterke jentebuldrere
og Runar Carlsen, som skrur jevnlig ruter til Norges Cup konkurransene.
For mer info:
http://www.klatring.no/Klubb/Nyheter/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/6169/Ruteskru
ekurs-for-jenter.aspx

Melding nr.2956 av Lars Ole , 30.07.2011 kl. 19:00 (Medlem)
Følg Therese! http://www.adidas-rockstars.com/live/live-coverage/

Melding nr.2955 av SIS Sportssenter , 28.07.2011 kl. 11:38 (Medlem)
SIS Sportssenter søker klatrevakt på fredager (17.00-21.00) fra høsten av. Ta kontakt med Jarle Risa.
risa.jarle@gmail.com

Melding nr.2954 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 26.07.2011 kl. 13:22 (Besøkende)
Hei alle klatrere!
Akkutt regnvær skal ikke hindre en klatreøkt for den som hiver seg raskt rundt. Klatreveggen på
Sørmarka holder åpent fra nå og fram til kl 1700 for den som trenger en treningsøkt. :) bo

Melding nr.2953 av erik , 26.07.2011 kl. 12:27 (Medlem)
sørmark arena åpent i dag?

Melding nr.2952 av ørjan (orjan1992@hotmail.com) , 25.07.2011 kl. 15:54 (Medlem)
Glemte det sist :) Vis noen har fører for svarissveggen, og den oppdaterte føreren for bersagel hadde det
vert fint om de kunne sende den til meg på orjan1992@hotmail.com. På forhånd takk :D

Melding nr.2951 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 24.07.2011 kl. 18:56 (Medlem)
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Hei Ørjan. Legger du ut mailadressen din er det garranternt noen som kan sende den til deg ;-)

Melding nr.2950 av Ørjan , 24.07.2011 kl. 13:26 (Medlem)
Er det noen som har fører for svarissveggen? Det kommer bare opp "the page cannot be found" når jeg
trykker på linken.
Noen som har gode tips til steder å trene på teknisk klatring?

Melding nr.2949 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 22.07.2011 kl. 10:30 (Medlem)
Tack før gode tips:).

Melding nr.2948 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 22.07.2011 kl. 09:22 (Besøkende)
Tirille vogn til buldring!
Fontainebleau er det perfekte sted for barnevogn ;).
Spøk til side: kommer selvsagt litt an på hvslags vogn du har, men langs med mange av strendene er det
ok buldring. Lysebotn er ok med vogn (og barn). Vil anta at det går an å komme seg rundt på en del på
Spinneriet også. Kos deg. :)

Melding nr.2947 av Førerkomitteen , 22.07.2011 kl. 09:17 (Medlem)
Førernytt:
Prøvetrykket av den nye føreren er nå i våre hender og de alle siste korrektørene blir fikset i helgen.
Mandag sendes den endelige versjonen til trykkeriet. De snakker om ca. 2 uker for jobben, og da er det
2000 kopier til salgs.
Man vil kunne kjøpe det i butikkene, med unntak av noen BRV kvelder der vi kan sikkert selge noen. Det
blir kun hos Platou får man BRV medlemsrabatt for kjøp av føreren.

Melding nr.2946 av Marianne , 21.07.2011 kl. 19:50 (Medlem)
Siste bolt før toppfestet på Galileo, Skogsveggen er litt løs.

Melding nr.2945 av Yazza , 21.07.2011 kl. 16:48 (Medlem)
Barnevognbuldring: Eiane

Melding nr.2944 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 21.07.2011 kl. 10:54 (Medlem)
Hej! Någon som vet ett buldefælt dær man kan trilla med sig barnvagnen?

Melding nr.2943 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 19.07.2011 kl. 15:14 (Besøkende)
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Sørmarka er åpen for klatring i dag kl 17-22.

Melding nr.2942 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 17.07.2011 kl. 15:55 (Medlem)
Ørjan, skal se på det når datamannen Kjetil er tilbake fra ferie. Jeg får opp skogsveggen vertfall på de
oppdaterte førerene vertfall, har ikke testa de andre. Den nye føreren kommer i aug.

Melding nr.2941 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 17.07.2011 kl. 15:44 (Besøkende)
Sørmarka arena er åpen fra 18-21 i dag for klatring.

Melding nr.2940 av Ørjan , 16.07.2011 kl. 22:14 (Medlem)
Oppdateringene for klippeføreren fungerer ikke. Kommer bare til ukjent side når jeg trykker på dem. Når
kommer egentlig den nye Rogalandsføreren?

Melding nr.2939 av Erik Brøndbo , 15.07.2011 kl. 12:59 (Medlem)
Cassin express-slynge plukket ned på VSOP på Storveggen på Bersagel på onsdag. Kan fås tilbake.

Melding nr.2938 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 15.07.2011 kl. 08:18 (Besøkende)
Klatre inne?
Om været blir som meldingen antyder, er det mulig å klatre inne på Sørmarka tirsdag kl 17-22 (19/7).
Også mulig å klatre på dagtid, men ring på forhånd tlf 97154848.

Melding nr.2937 av Njord (njord@lyse.net) , 12.07.2011 kl. 22:39 (Medlem)
På Tomannsbu i Hunnedalen ligger det samlet årgang med klatring fra 1995 og til 2002. De ligger oppe på
hylla ved kjøkkenet og ga gledelig gjensyn med Robert Caspersen og Gry Hansen, turrapporter fra
førstebestinginger av Kjærag, Fivesdal som snakker om utvikingen av Skrussfjell der han måtte sette sin
første bolt på "Den nakne egg" og masse annet klatrehistorisk snacks. =)

Melding nr.2936 av Robert , 12.07.2011 kl. 16:12 (Besøkende)
Det finnes ikke fører for Krusafjell på nettet. Kan dere legge dette ut?

Melding nr.2935 av Tore Stendahl (tore.stendahl@gmail.com) , 12.07.2011 kl. 10:42 (Medlem)
Nytt klatrefelt ved Jørpeland, på svaene rett opp for skjærsvika (rett opp for rasteplassen mellom
Tungland og Notvik-tunnellen). Foreløpig 4 boltede ruter og 4 naturlige ruter med snuanker. Potensiale
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for mer. Bratt sva og riss klatring. Grader 5- til 6+ sånn ca. Kan gjerne legges inn i "Klatring i Rogaland"kartet. En foreløpig fører er laget og kan sendes på mail. Blir muligens en samling der i kveld (tirsdag
12/7).

Melding nr.2934 av Erik B , 06.07.2011 kl. 10:06 (Medlem)
Den lå ute på BRV-sidene tidligere. Kommer sikkert i den nye føreren. Jeg har en kopi hvis du trenger.

Melding nr.2933 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 05.07.2011 kl. 21:14 (Besøkende)
fins det noen fører for lyngveggen??? mesteparten av rutene var dessverre våte,men mange hyggelige
maur og fluer..

Melding nr.2932 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 04.07.2011 kl. 11:48 (Besøkende)
Det er mulig å trene på Sørmarka for de som ikke kan komme seg ut i dag. Åpent fra 16-18.

Melding nr.2931 av BRV (post@brv.no) , 30.06.2011 kl. 16:29 (Medlem)
Etter omleggingen av internettet har tidligere pdf-førere over enkelte felt hvert utilgjengelige. De ligger
nå ute under førere i menyen (klippeklatring)

Melding nr.2930 av SISsportssenter (klatring@sissportssenter.no) , 28.06.2011 kl. 18:35 (Besøkende)
SIS sportssenter søker ruteskruere. Arbeidstid når det passer, fra ca. 4 timer i måneden eller mer etter
eget ønske. Lønn fra 150 kroner timen og selvfølgelig gratis trening og klatring. Ta kontakt på
klatring@sissportssenter.no.

Melding nr.2929 av Nick , 27.06.2011 kl. 10:59 (Medlem)
Sindre har reboltet Ungdommens Frelser på Dale. Det er nå en veldig trygg 7+, 35m med utrolig bra
klatring, man kommer akkurat ned med et 70m tau. Absolutt anbefalt - en klassiker. Det er pusset og
kalket også men regnet er på vei!!
Kjør på...

Melding nr.2928 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.06.2011 kl. 20:46 (Medlem)
Hipp hurra og gratulerer til Kirsti som persa på Spinneriveggen i dag!

Melding nr.2927 av Jan Terje (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.06.2011 kl. 11:42 (Besøkende)
Jeg har mistet en karabin+taubrems ved Spinneriveggen. Dersom noen finner de er det fint om dere kan
ta kontakt, 90 15 25 09
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Melding nr.2926 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 25.06.2011 kl. 10:43 (Medlem)
Takk til Innavl for fantastisk konsert på Bøker og Børst i går:)

Melding nr.2925 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 22.06.2011 kl. 14:55 (Medlem)
Utstyrsprodusenten Petzl kom i fjor med en oppgradering av den klassiske Grigri-bremsen, verdens mest
brukte selvlåsende taubrems. Nå viser det seg at deler av produksjonen har en funksjonsvakhet i
utløserarmen, som under kraftig bruk kan sette låsen i åpen posisjon.
Petzl har allerede utbedret denne svekkelsen i nyproduserte Grigri 2-enheter, men tilbakekaller alle
utgaver med serienummer mellom 10326 og 11136.
Om din Grigri 2 har serienummer innenfor 10326 og 11136 kan du ta kontakt med Varri, norsk importør
av Petzl, eller utsalgsstedet du kjøpte bremsen.
Les mer på Petzls side.

Melding nr.2924 av Nils-Fredrik (post@nils-fredrik.com) , 22.06.2011 kl. 12:28 (Besøkende)
Hei,
Etter å ha bodd i Bergen i 15 år og levd med de legendariske "Sladdersidene" på BKK sine nettsider, er det
jo trivelig å observere at jeg 12 timer etter har fått 3 eksemplar og en utfyllende tekstlig beskrivelse per
e-post av Sirevågs føreren.
Lovende BRV, lovende... kanskje verdt et medlemskap til og med.
Takk.

Melding nr.2923 av Nils-Fredrik (post@nils-fredrik.com) , 22.06.2011 kl. 00:26 (Besøkende)
Hei,
vi skal en tur til Sirevåg i morgen - og siden det ikke er mulig å oppdrive fører (?) hadde det vært
supertrivelig om noen ville tatt seg bryet med:
1) Tatt et bilde, med sin fancy telefon, fra papirføreren og sendt en e-post til meg (post@nils-fredrik.com)
eventuelt en lesbar mms til 93254905.
eller
2) Gitt en liste med rutenavn/gradering.
Noen som har ånden og velviljen over seg?
Hilsen Nils-Fredrik - ny i Rogaland

Melding nr.2922 av Morten , 21.06.2011 kl. 10:37 (Medlem)
I 1995 regnet også Gloppedalssamlingen bort. Da arrangerte vi ny samling i august. Det gikk til og med an
å bade i vannet da...

Melding nr.2921 av Ingen WC til Sogndal 2012:( (tovekallevaag@hotmail.com) , 20.06.2011 kl. 17:12
(Medlem)
Norges klatreforbund fikk fredag den offisielle tildelingen av WC i klatring for 2012 tilsendt. Norge og
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Sogndal stod dessverre ikke på denne listen.
NKF er både overrasket og skuffet over at vi ikke ble tildelt et WC-arrangement i 2012. NKF og Sogndal
konkurrerte imidlertid med store nasjoner som har lang erfaring og tradisjon for denne type
arrangement.
Hvordan og om vi jobber videre med en ny søknad må vi bruke litt tid på å gjennomgå.
NKF synes det er spesielt trist for Sogndal Klatreklubb som har lagt ned mye og godt arbeid i
forberedelsene til en søknad både med lokale samarbeidspartnere og teknisk arrangør.

Melding nr.2920 av joda , 20.06.2011 kl. 07:58 (Medlem)
Jepp, ser ut som det er noen som har penger tilgode nå ja:
http://borebloggen.blogspot.com/2011/06/eirik-birkeland-olsen-repeterer.html

Melding nr.2919 av ArneG , 19.06.2011 kl. 22:11 (Besøkende)
Joakim, feilen er på side 34, du kan få en halv MONGO for den, hvis Ed vil dele med deg.

Melding nr.2918 av Petxi , 19.06.2011 kl. 21:44 (Medlem)
Ryktene går om en andrebestigning av ¨fryktelig i tvil¨!

Melding nr.2917 av Mongo-Ed , 19.06.2011 kl. 18:14 (Medlem)
Joakim, ka e galt me MONGO?
Ed

Melding nr.2916 av Kåre (kaare.skretting@gmail.com) , 19.06.2011 kl. 14:16 (Besøkende)
Hei!
Jeg er hjemme for ferien og skulle gjerne hatt tilgang til noen klatreførere. Husker at det gikk an å laste
ned .pdf førere her på brv.no, men nå finner jeg ingenting.
Tips?

Melding nr.2915 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 18.06.2011 kl. 20:21 (Medlem)
Andrada:)

Melding nr.2914 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 18.06.2011 kl. 18:09 (Medlem)
Dave Andrana = Daniel Andrana ;)
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Melding nr.2913 av Joakim , 18.06.2011 kl. 17:40 (Medlem)
Fantastisk å få det online forresten, takk :-)

Melding nr.2912 av Joakim , 18.06.2011 kl. 17:31 (Medlem)
s.33 turfører : Svada og Discovery har byttet Exit.
Hvis ikkje eg tar MONGO-feil.

Melding nr.2911 av stian , 18.06.2011 kl. 10:09 (Medlem)
Kem e Dave Andrada? :-)

Melding nr.2910 av Njord (njord@lyse.net) , 14.06.2011 kl. 21:32 (Medlem)
Satser på fint vær i helga og klatresamling på Kårstø:
http://www.dntfjellsport.no/stavanger/activity.php?ac_id=30804

Melding nr.2909 av Øystein Finnestad (kontakt@finnestad.no) , 14.06.2011 kl. 15:04 (Besøkende)
Nå er siden til BRV oppdatert med ny layout og struktur. Sikkert litt smårusk.

Melding nr.2908 av BRV , 10.06.2011 kl. 21:10 (Medlem)
Det tok sin tid, men nå er endelig bilder fra Nordisk på internettet:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.151953314877534.38622.142265789179620

Melding nr.2907 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 10.06.2011 kl. 19:48 (Medlem)
Føler du deg og litt ensom i blandt? Flott video om det vi alle liker:
http://www.youtube.com/watch?v=I5IF77WwAvg

Melding nr.2906 av Jan Robert (jnrbrt@gmx.de) , 10.06.2011 kl. 07:44 (Medlem)
Hei
Har noen glemt Express Set på Norland?
Det så ut som om noen hadde glemt i veggen på Dr. Gonzo. En var lit korroderte så jeg tror Express Set
henger lange.

Melding nr.2905 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.06.2011 kl. 22:47 (Medlem)
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INNAVL spiller på Bøker og Børst 24. juni · 21:00 - 23:00. Dette blir bra!!!

Melding nr.2904 av Leif , 07.06.2011 kl. 22:28 (Medlem)
Det er riktig tolkning, Njord. Lykke til!

Melding nr.2903 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 07.06.2011 kl. 16:44 (Medlem)
Så tolker jeg deg riktig Leif, at Gjesteopptreden kun er blit ledet på bolter og ikke gått naturlig? Da tror jeg
jeg har fått noe å jobbe med... =)

Melding nr.2902 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 07.06.2011 kl. 15:34 (Medlem)
Morten er på saken i forhold til bilder fra Nordisk. Han sitter på en del. Han har prøvd og få lagt de inn på
facebooksiden men vår men ikke helt fått det til ennå. Snakka med han seinte i dag om det. Plutselig er det
der.

Melding nr.2901 av Arvid (arvidnesvik@hotmail.com) , 07.06.2011 kl. 11:22 (Besøkende)
Hei...
Jeg etterlyser bilder fremdeles jeg i fra Nordisk Mesterskap nylig, er det ingen som vil gi i fra seg slik at
det kan legges ut på nett??

Melding nr.2900 av Leif , 07.06.2011 kl. 10:58 (Medlem)
Gjesteopptreden var mitt kile prosjekt en gang i tida. Prøvde å gå det, men synes det ble for vanskelig. Are
overtok og renset ruta for en del stein, samt satte boltene. Eivind var på besøk og fikk æren av
førstebestigning, derav navnet. Bergsagel er et sports crag, og jeg synes boltene skal stå. Har heller
ingenting i mot at noen av mine kile linjer blir boltet (så lenge det gjøres på en god måte).

Melding nr.2899 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.06.2011 kl. 23:27 (Medlem)
Du skal få god kred om du går Gjesteopptreden naturlig, selv med hengerene:).

Melding nr.2898 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 06.06.2011 kl. 17:15 (Medlem)
Hei Kai. Boltene står godt til sia så tror ikke de kommer i veien. Jeg har heller ingen planer om å skru av
noen hengere, Bersagel er et sportsfelt og jeg tror ingen har interesse av at ruta blit gjort om til naturlig
sikret. Men, jeg rappellerte ned ruta på søndag og titta litt på plasseringer og så flere gode og ruta ser flott
ut, så det kunne vært et prosjekt å strekke seg mot.

Melding nr.2897 av Kai , 05.06.2011 kl. 23:14 (Medlem)
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Njord. Ska du gjør det; så skru av hengerene først , før du leder den.. Då e det god stil.

Melding nr.2896 av Christian (chrissi_becker@gmx.de) , 05.06.2011 kl. 22:18 (Besøkende)
Hi,
climbed Bangers ’n’ Mash in Spinneriveggen today and ripped out a nice but thin flake around the 3rd
bolt. Not sure if it changed the grade (didn't try to free the part afterwards) but it was the best hold
around, so don't wonder if it feels stiff now...
Christian

Melding nr.2895 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 05.06.2011 kl. 22:06 (Medlem)
Er det noen som vet om Gjesteopptreden (8-) på Bersagel er blitt gått på naturlige sikringer?

Melding nr.2894 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 03.06.2011 kl. 16:42 (Medlem)
Hei Holt. På Nova er det bolta noen helt lette barneruter, vertfall satt opp toppanker. Er også noen lette
ruter, 4èr tallet helt til venstre på Skogsveggen:). Godt mulig noen andre der ute har andre forslag og tips?
Lykke til.

Melding nr.2893 av Holt (okh@haugnett.no) , 03.06.2011 kl. 15:34 (Besøkende)
Er det noen som har tips til egnede steder utendørs for barneklatring for 5-6 åringer?

Melding nr.2892 av Førerkommiteen v. Stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 02.06.2011 kl. 19:02
(Medlem)
På Dale er det en boltet rute (relativit ny) langt til høyre på Firestarter sektoren (mellom Vitale Dale og
Eggen som forsvant). Hadde vært kjekt med litt info om denne, status på ruta, hvem som boltet den etc.
Noen som vet noe? Mail meg

Melding nr.2891 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 30.05.2011 kl. 12:22 (Medlem)
Takk fro hyggelig klatresamling i Sørmarka på lørdag og sosial kveld på Cementen:). Vi skal nok få til en
ny utesamling på ett seinere tidspunkt.

Melding nr.2890 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 30.05.2011 kl. 00:03 (Medlem)
SPORTSKLATREINNSTUKTØRKURS. Vil igjen minne om at Fjellsportgruppa i Stavanger vil holde
Sportklatreinnstruktørkurs på Kårstø helga 17-19.juni. Påmeldingsfrist 08.06. Dette er en glimrende
mulighet for deg som ønsker å bli med som instruktør på kurs fremover. For påmelding og mer info, sjekk
linken: http://www.dntfjellsport.no/stavanger/activity.php?ac_id=32553
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Melding nr.2889 av yazza , 29.05.2011 kl. 20:09 (Medlem)
@stian: Det er femten år siden Pål Reiten gikk flaggermusmannen og påletikk på flatanger, video
(http://vimeo.com/10482482) og fører: (http://www.headwall.com/pdf/headwall/site-en-French374.pdf)

Melding nr.2888 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 28.05.2011 kl. 13:16 (Medlem)
Hei Pål. Nei, BRV har ikke registrert seg på gratrotandelen til Norsk Tipping. Men har fått flere spørsmål
om det i det siste, så skal ta en runde på det:). Tove

Melding nr.2887 av stian , 28.05.2011 kl. 12:11 (Medlem)
Holey moses! http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/265116/

Melding nr.2886 av Pål (pal.birkedal@gmail.com) , 28.05.2011 kl. 10:11 (Medlem)
Har BRV registrert seg på Grasrotandelen hos Norsk-Tipping?

Melding nr.2885 av boltepolitiet, avd nett , 27.05.2011 kl. 15:37 (Medlem)
det ser for meg ut som noen over gjennomsnittet gale russere har vært på kjerag med hiltien sin..
http://www.aftenbladet.no/lokalt/Hopper-strikk-fra-Kjerag-2814438.html

Melding nr.2884 av BRV, Gloppedals samling (tovekallevaag@hotmail.com) , 26.05.2011 kl. 18:43
(Medlem)
GLOPPEDALSSAMLINGA I HELGA AVLYSES GRUNNET DÅRLIG VÆR!
Som alternativ til samlinga så møtes vi i Sørmarka kl 14 på lørdag og tar en klatreøkt inne. På kvelden tar
vi en tur på Cementen. Hjertlig velkommen.

Melding nr.2883 av Vidar T , 26.05.2011 kl. 12:34 (Medlem)
Møkkavær i helgen!
Lørdag 4-8 grader og moderat til mellomstore mengder regn.
Søndag 8-10 garder og store mengder regn. Husk pressning til å henge over bålet...

Melding nr.2882 av Njord (njord@lyse.net) , 26.05.2011 kl. 09:56 (Medlem)
Er det noen i BRV som har lyst til å bli med på klatresamling i Uskedalen i pinsehelga? Vi er en gjeng fra
STFF som har tenkt oss avgårde. Jo fler jo bedre:
https://www.facebook.com/event.php?eid=228241790526115
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Melding nr.2881 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 25.05.2011 kl. 15:37 (Medlem)
Hva skal man tro om været til helgen.....

Melding nr.2880 av MD , 24.05.2011 kl. 15:23 (Medlem)
Angående tråd om bolta ruter på Forus; tipper det er rutene som Erling Eimgjellen gikk på begynnelsen
av 90-tallet. Han gikk også et par på Ogna, ikke langt fra campingen. Er ikke sikker på om de var ment som
et tilskudd til klatringen i Rogaland eller om det rett og slett var en søknad til humorfestivalen i
Montreux..

Melding nr.2879 av Stian v. førerkommiteen (stian.engelsvollttgmail.com) , 23.05.2011 kl. 23:08
(Medlem)
Vi er i sluttfasen av førerarbeidet, og produktet ser meget lovende ut. Vi ønsker
folk/bedrifter/organisasjoner som er interessert i å kjøpe annonseplass. Ta kontakt med undertegnede
for priser og detaljer om det høres interessant ut.

Melding nr.2878 av Tove, BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 22.05.2011 kl. 22:02 (Medlem)
Hei Stian.
Ja har sett det samme, men tror vi ser det ann frem mot onsdag. Disse værmeldingene skifter fort gitt:). La
oss håpe det skjer denne gangen også:).

Melding nr.2877 av stian , 22.05.2011 kl. 11:46 (Medlem)
Ser ringt ut for samlingen til helga, varselet e bæd. Nogen som har en back up plan? Sirekrok? Lage bål og
campe under monsterveggen i sørmarka?

Melding nr.2876 av Eva , 20.05.2011 kl. 13:03 (Medlem)
Til dere som arrangerte Nordisk: Her kommer et sitat fra Tina Hafsaas sin blogg
"Dette mesterskapet er en av de bedre konkurransene som er blitt arrangert i Norge, så lenge jeg har
holdt på i hvert fall. Så all ære til arrangørene i Stavanger!!!"

Melding nr.2875 av BRV, Gloppedals samling (tovekallevaag@hotmail.com) , 19.05.2011 kl. 13:56
(Medlem)
Minner om årets samling i Gloppedalen som blir 28. – 29. mai. Som vanlig blir det samling på stranden,
med tilhørende uorgansiert buldring og grilling – og ikke annet opplegg enn hva de som møter opp måtte
finne på.
Både Gloppedalen, Maudal, Oltedal, Dirdal og andre omkringliggende vegger og felt venter bare på å bli
besteget.
Overnatting på stranden.
Adkomst:
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Adkomst: Kjør til Byrkjedal, ta av mot Gloppedalen, kjør forbi rasteplass toppen av ura og fortsett ca 300
m til stor møte plass på venstre siden av veien for parkering. Stien til stranden begynner i svingen ca 150
m over møteplassen

Melding nr.2874 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 15.05.2011 kl. 19:49 (Medlem)
TUSEN TAKK til alle frivillige som var med i helgen under Nordisk. Dere har gjort en fantastisk innsats:)!!!
Bare skryt og lovord fra alle kanter og land:). I morgen kan dere lese om konkurransen i stavanger
aftenblad.

Melding nr.2873 av BRV , 15.05.2011 kl. 18:24 (Medlem)
Resultatene fra helgens nordiske mesterskap er lagt ut på www.klatring.no

Melding nr.2872 av Tove, BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 15.05.2011 kl. 00:59 (Medlem)
Intervjuobjektet takker for det Leif:). Til alle frivillige i dag, lørdag. TAKK for en fantatsisk
innsats!!!!!!Dagen har gått knirkefritt

. Sees i morra under juniorene!!!

Melding nr.2871 av Pål (pal.birkedal@gmail.com) , 15.05.2011 kl. 00:03 (Medlem)
Takker Font og Innalv for flott konsert ikveld.

Melding nr.2870 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 14.05.2011 kl. 19:07 (Besøkende)
Hei! Senior konkurransen av Nordisk mesterskap gikk helt fantastisk!
Full rulle og flotte prestasjoner.
I morgen blir det fullt kjør med 3 ganger så mange klasser og høy belastning på de frivillige.
Er det noen som har tid til å bidra noen timer med sikring eller dømming i morgen?
Ta kontakt på tlf 97154848 el 97515148

Melding nr.2869 av Leif , 14.05.2011 kl. 12:27 (Medlem)
Bra intervju i Stavanger Aftenblad! Lykke til med mesterskapet og ikke minst festen etterpå.

Melding nr.2868 av BRV , 14.05.2011 kl. 10:25 (Medlem)
Nordisk er i gang! Fortløpende oppdateringer på BRVs Facebookside:
https://www.facebook.com/pages/Stavanger-Norway/Bratte-Rogalands-VennerBRV/142265789179620.
Resultatlistene blir oppdatert så snart som mulig gjennom helgen:
https://docs.google.com/document/d/1B8avXZrCXIVOzQGSbDNju2HWcDvxQwElPJf1QsoETAs/edit?hl=
en#
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Melding nr.2867 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 12.05.2011 kl. 23:34 (Medlem)
Vanvittig bra Live, morro:)

Melding nr.2866 av Lars Ole Gudevang , 12.05.2011 kl. 22:20 (Medlem)
Lyklige Live i mammaperm, gikk "Lyckliga gatan",8-, i går. Grattis!

Melding nr.2865 av BRV , 12.05.2011 kl. 14:25 (Medlem)
Til alle dere festeløver blir det en sosial samlingen på lørdag.
Det blir stor fest med BBQ/Matsafari og konsert av Font og Innavl. Stedet er Flatrebafrikken.
Festen begynner Kl 19:00.
Inngangen er kun gratis mot påmelding via facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=214850965201179 eller e-mail til post@klatrefabrikke.no
innen fredag 13. Mat koster NOK 150,- per pers og må betales Klatrefabrikken, innen fredag kl19:00.
Påmelding for mat er bindende!
Klatrefabrikken har gleden av å tilby "kvalitets" drikkevarer til latterlige priser:-)
Ta med deg partner og venner, si fra til alle!!!
Alle er hjertelig Velkommen :-)

Melding nr.2864 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 10.05.2011 kl. 04:09 (Besøkende)
Hei og en stor takk!
Til dere som stillte opp og skrudde ned ruter og tak så det kvein i svingene. Oppstart søndag kveld med
Lift og pågangsmot var hele veggen tom for tak mandag ettermiddag. Imponerende innsats og igjen stor
takk!!
:) bo

Melding nr.2863 av Ingunn , 08.05.2011 kl. 21:07 (Medlem)
Hei! Vi treng hjelp til å bake kaker/boller ++ til Nordisk. Dersom du har lyst til å bake, ta kontakt med
Tove på tlf: 97515148 eller e-post: tovekallevaag@hotmail.com

Melding nr.2862 av Ed , 08.05.2011 kl. 13:21 (Medlem)
Kajakken til morten er solgt

Melding nr.2861 av :) bo (bo@folkehallene.no) , 05.05.2011 kl. 20:51 (Besøkende)
Hei!
Vi trenger plutselig litt flere folk til å skru ned rutene på Sørmarka til Nordsik mesterskap. Rutesetterne
kommer allerede mandag til lunsj og da må minimum halve veggen være tom. Oppstart søndag kl 1800 og
mandag kl 0700.
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Send mail eller SMS til 97154848

Melding nr.2860 av Morten Diesen (md@rossoffshore.no) , 04.05.2011 kl. 09:26 (Medlem)
Rask havkajakk til salgs!
2010 modell KayakPro Marlin selges med alt utstyr. Farge grå. Nypris kajakk og utstyr: ca 18000. Selges
for 10.000
http://utinaturen.no/?mid=2075

Melding nr.2859 av BRV , 03.05.2011 kl. 10:28 (Medlem)
Årets samling i Gloppedalen blir 28. – 29. mai. Som vanlig blir det samling på stranden, med tilhørende
uorgansiert buldring og grilling – og ikke annet opplegg enn hva de som møter opp måtte finne på.

Melding nr.2858 av stian , 02.05.2011 kl. 23:31 (Medlem)
Tipper null og ingenting. Var litt lavere i Hunnedalen og buldra i går. Pissevarmt og helt bart. Null snø.
Sommer her nå! Kjør på :-)

Melding nr.2857 av Lars ole Gudevang , 02.05.2011 kl. 13:57 (Medlem)
Noen som vet hvor mye snø ligger det ved Planet Ø om dagen?

Melding nr.2856 av stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 28.04.2011 kl. 22:59 (Medlem)
Vil bare si fra at deadline på arbeidet med føreren er 1. juni. Mao, har du et prosjekt (enten ditt eget, eller
et åpent prosjekt du vil gå), så har du en måned på deg til å få dette gjort hvis det skal komme med i
føreren! Vi kunne trengt et par kule bilder til, så husk fotoapparatet på tur fremover, og ta skikkelige
bilder (ikke rumpebilder takk).

Melding nr.2855 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 28.04.2011 kl. 10:07 (Medlem)
Vi strever med å få tak i nok dommere/sikrere til søndagen under Nordisk, 15mai. ALLE som stiller som
dommer eller sikrere denne søndagen vil få ett gratis eksemplar av den nye føreren. Har du mulighet for å
stille så meld deg til tovekallevaag@hotmail.com.

Melding nr.2854 av Tore (tore.stendahl@gmail.com) , 27.04.2011 kl. 15:31 (Medlem)
Trenger fortsatt et par instruktører til Fjellklatrekurs på lørdag. Hvis du kunne tenke deg å lede en lett
klatretur på naturlig sikring med et par kursdeltagere på slep, og attpåtil få noen slanter for det, ta
kontakt på 48215700 SNAREST! Du bør være stødig på ihvertfall 5+. Tore

Melding nr.2853 av Njord (njord@lyse.net) , 27.04.2011 kl. 15:09 (Medlem)
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Til Rake: Det er mulig å kjøpe siste Norsk Alpinklatring på Kvaløya Archives Store. Koster 150,- med
porto.
http://blixt.web.surftown.nu/catalog/product_info.php?cPath=18&products_id=33&osCsid=2e8690a7b0
2d1b2b79cc82482c77e815

Melding nr.2852 av Kristian (ksevland@mac.com) , 26.04.2011 kl. 15:51 (Besøkende)
Heisann.
Er på jakt etter å ha en teambuilding for 12 stk 16.mai hvor vi kunne tenkt oss å prøvd rappelering.
Noen som vet eller kan hjelpe oss der?
Kristian Sevland 91866706

Melding nr.2851 av idar (oseidar@gmail.com) , 26.04.2011 kl. 13:23 (Medlem)
ad Såtenuten: Bildeserie...
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.10150570104960716.654328.819790715

Melding nr.2850 av Kai , 26.04.2011 kl. 13:13 (Medlem)
Krusafjell, 4 linjer er klar, det siste linjen til høyre er merket med tau i nederste henger og er dermed
prosjekt.

Melding nr.2849 av stian , 25.04.2011 kl. 23:31 (Medlem)
Krusafjell: tror atl er gått der nå, og dermed åpent. Men Kai bør ha siste ordet her da han er den som har
boret der sist.

Melding nr.2848 av rake , 25.04.2011 kl. 22:23 (Besøkende)
Fant i kiosken på sola - passa bra på flyet. Er forresten bare et utdrag på hjemmesidene :)

Melding nr.2847 av anonym , 25.04.2011 kl. 01:18 (Medlem)
Er Såteknuten i Gyadalen boltet eller natrulig?

Melding nr.2846 av Ida , 25.04.2011 kl. 01:13 (Medlem)
Rake: Jeg vet ikke om noe sted å få kjøpe de, men de er ganske enkle å finne i pdf (på ntk.no). Har du
printer kommer du langt med det;) (men skjønner jo det er kjekkere i blekke..)

Melding nr.2845 av erik , 24.04.2011 kl. 22:20 (Medlem)
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Leste på oppslagstavla i tastahallen om klatring på Madlatuå? noen som har info om dette..
Mvh Erik

Melding nr.2844 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 23.04.2011 kl. 23:15 (Medlem)
Kan noen liste rutenavn/grad (fra venstre mot høyre) på rutene i andre etasje på Krusafjell (de rutene
som ikke står i føreren fra sept 2008)? Vet at Kai har vært der oppe å lurt litt
som står som prosjekter i den eksisterende føreren?

Hva er status rutene

Melding nr.2843 av rake , 22.04.2011 kl. 18:06 (Besøkende)
Finnes det noe sted i distriktet man får kjøpt dette tidskriftet for alpinklatring fra tindeklubben? Trenger
påskelektyre, og har skjønt at mardalsmysteriet er passelig påskekrim;)

Melding nr.2842 av BRV , 15.04.2011 kl. 21:22 (Medlem)
En glimrende mulighet for dere som har lyst til å øke klatrekompetansen!
Fjellsportsgruppen holder et Sportsklatreinstruktørkurs, fredag 17 – søndag 19 juni.
http://www.dntfjellsport.no/stavanger/activity.php?ac_id=32553
Kursleder er Odd Magne Øgreid fra Bergen.
Husk at det må søkes om opptak i tilegg til påmelding. Påmeldingsfist 08 juni.

Melding nr.2841 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 14.04.2011 kl. 21:38 (Besøkende)
Hei, jeg jobber også denne sommeren i Åkrafjorden med kurs og bolting av flere ruter. Hvis noen ønsker
kurs så kontakt meg på hhclimbing@hotmail.com. Det er allerede mange kvalitetsruter fra grad 3+ til
9/9+. Her er det noe for alle(og mer blir det..)Er der fra 4 juli til 7 aug.
Håkon H.

Melding nr.2840 av plogen , 14.04.2011 kl. 14:32 (Medlem)
Kuuult!

Melding nr.2839 av Nick , 14.04.2011 kl. 08:34 (Medlem)
I går var en stor stor dag i klatreverden. Adam Ondra repeterte Chilam Bilam i Spania, og nedgraderte den
fra 9b+ til 9b, men det som er mer interessant er at Alejandro repeterte Alvedans på Dale, etter 25 lange
år! Og han bekreftet graden... Ruten er pusset og klar, går akkurat med et 70m tau og er absolutt ***

Melding nr.2838 av Idar Ose (oseidar@gmail.com) , 13.04.2011 kl. 13:45 (Besøkende)
Det kan meldes om stor aktivitet i Egersundsområdet for tiden..
Mange nye ruter hver uke. Fremdrift kan følges her:
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http://dwk.no/cragTopos/index.php

Melding nr.2837 av BRV , 13.04.2011 kl. 09:34 (Medlem)
Føreren skal etter planen være i butikkene i juli...

Melding nr.2836 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 12.04.2011 kl. 22:08 (Medlem)
Til Stavanger: Det er lett ankomst til alle topptauene på Bærheimsveggen så vidt jeg husker. Alle rutene er
en taulengde, så det er ingen standplasser. Den nedre delen av veggen kan være litt fuktig etter regnvær.

Melding nr.2835 av Stavanger , 12.04.2011 kl. 11:35 (Besøkende)
Hei
Bærheim - er det mulig å sette topptau her? Hvordan er adkomst til standplass?

Melding nr.2834 av Erik , 12.04.2011 kl. 11:32 (Medlem)
Hei
Lurer på når sørmarka stenger for sommer'en og når ny fører for Rogaland kommer ut?
mvh
Erik

Melding nr.2833 av Tove, BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 12.04.2011 kl. 11:32 (Medlem)
Dersom noen savner ett "kubein" etter helgas Dale dugnad så ligger det hos meg. Tove, tlf 97 51 51 48

Melding nr.2832 av Njord - STFF (njord.solberg@gmail.com) , 11.04.2011 kl. 11:18 (Medlem)
Takk for en kjempehelg alle sammen. Ser frem til mer samarbeid i fremtiden. :)

Melding nr.2831 av Stian , 10.04.2011 kl. 23:19 (Medlem)
Litt bilder fra lørdag http://anortositt.blogspot.com/

Melding nr.2830 av Nick/BRV , 10.04.2011 kl. 19:04 (Medlem)
En fantastisk helg på Dale. Masse folk som alle gjorde en kjempe innsats. Ei ny rute ble gått og det er 3 nye
prosjekter. Været som BRV bestilte var perfekt også! Takk til alle sammen...
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Melding nr.2829 av Morten Finnes , 08.04.2011 kl. 13:06 (Besøkende)
Hei,
det kan vi gjøre. Send mail til post@klatrefabrikken.no

Melding nr.2828 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 08.04.2011 kl. 09:04 (Besøkende)
Hei!
Noen som kan ta et Bratt kort kurs med en gjeng fra Stavanger Aftenblad tirsdag 12.4 kl 17-20 og 3
tirsdager etter påske?
Alternativt bare holde del 1 denne første tirsdagen.
:) bo

Melding nr.2827 av BRVs hukommelse , 07.04.2011 kl. 21:45 (Medlem)
Byknuten og Såteknuten ligger fortsatt på hjemmesiden under Førere-Plassmangel. Det ser ut som linken
til skissene ikke virker. Jeg har fortsatt en backup av gif-filene.

Melding nr.2826 av plogen , 07.04.2011 kl. 17:43 (Medlem)
Og her om Gloppedalen... http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-andexpeditions/europe/norway/southern-norway/2009-gloppedalen-civil-twilight-by-j-evokari/

Melding nr.2825 av plogen , 07.04.2011 kl. 17:42 (Medlem)
Snubla tilfeldigvis over noe info om Kjeragbestigninger på verdsvevet. Interessant?
http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-and-expeditions/europe/norway/southern-norway/2009kjerag-russian-route-by-v-shamalo/

Melding nr.2824 av Nytt styret (tovekallevaag@hotmail.com) , 07.04.2011 kl. 16:24 (Medlem)
Takk til dere som deltok på årsmøtet mandag 4 april. Nytt styre ble valg, og er som følger:
Leder: Tove Kallevåg-Albrektsen
Nestleder: Kjetil Hjertvik
Styremedlem:
Liss Aitken, Nick Ashton, Stein Ivar Gravdal, Simon Andreassen, Sølvi Eik.

Melding nr.2823 av Leif , 07.04.2011 kl. 10:20 (Medlem)
Det finnes en skisse i de gamle BRV førerene over Byknuten og Såteknuten.
På Såteknuten er det beskrevet to ruter som følger markerte formasjoner på pillaren.
Tror planen var at områdene som ikke det ble funnet plass til skulle skannes og ligge på hjemmesida. Tror
ikke dette ble gjort.
Kanskje noe å gripe fatt i for nytt styre?
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Melding nr.2822 av Erik B , 07.04.2011 kl. 09:20 (Medlem)
Stian, De rutene ved Gausel kirke var beskrevet i den gamle ringperm-føreren.

Melding nr.2821 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 07.04.2011 kl. 08:20 (Besøkende)
Hei!
Er det noen som har anledning å være med å sikre folk fra et oljeselskap som vil prøve seg på klatring
MANDAG 11.4 KL !&-18. Det er godt betalt. Eneste krav er at du har hatt Bratt Kort i min 1 år. Send mail
eller SMS til 97154848.

Melding nr.2820 av Arnt (info@utinaturen.no) , 07.04.2011 kl. 07:37 (Medlem)
Tror det var Kjell & Kjell den gang de drev SH i Stavanger...

Melding nr.2819 av Førerkomiteen v/stian (stian.engelsvollttgmail.com) , 06.04.2011 kl. 22:27
(Medlem)
Trenger info om et par boltede ruter jeg fant et par hundre meter vest for Gausel kirke. Mail meg om du
vet noe. Se bilde her http://2.bp.blogspot.com/Bzt92XRRbF8/TZzMRTnGLEI/AAAAAAAAAH8/AF5xNddMACg/s1600/IMG_2563.JPG

Melding nr.2818 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.04.2011 kl. 09:31 (Medlem)
Minner om dugnad på Dale klatrefelt førstkommende helg den 9. og 10. april. Det er meldt flott vær på
yr.no så det blir fint å være ute!
Ta med godt humør, hammer, sag, klippesaks, trillebår, familie og venner og bli med å få Dale til å skinne!
Agendaen for dugnaden er:
- Rydding av vegetasjon.
- Rydding av sti.
- Skifting av gamle topppfester.
- Maling av rutenavn.
- Fikse gamle "benker".
- Annet krimskrams.
Ellers så vil det bli mulighet til å klatre innimellom og vi kommer til å sette opp en lavo der vi vil ha felles
lunch og grilling begge dagene. Så husk å ta med grillmat!
Det blir oppmøte klokken 10:00 begge dagene på parkeingsplassen bak sykehuset.
Med vennlig hilsen BRV og STF Fjellsportgruppa.

Melding nr.2817 av Leif , 06.04.2011 kl. 08:18 (Medlem)
Noen som har Rockfax Costa Daurada føreren til låns?

Melding nr.2816 av . , 01.04.2011 kl. 13:40 (Medlem)
aftenbladet bouldrings
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http://www.aftenbladet.no/wp/turbloggen/2011/04/01/ukas-buldring/

Melding nr.2815 av Ida , 30.03.2011 kl. 16:34 (Medlem)
Heisann. Er det noen som har oversikt over rutene på Bynuten og Såtenuten i Gyadalen? Gjerne med bilde
over inntegnede ruter. =)

Melding nr.2814 av bloggkommentatormauren , 30.03.2011 kl. 11:12 (Medlem)
en ekte roga-kjendis dukker opp i norges morsomste klatreblogg
http://olsendriver.blogspot.com/2011/03/september-2002-snhetta-og-romsdalen.html

Melding nr.2813 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 29.03.2011 kl. 20:48 (Besøkende)
Hei!
Klatreforbundet har utlyst en stilling som klubbutvikler for Vestlandet, men forstår at avstanden over
Bokanfjorden kan virke dyr og lang. Om noen er interessert i en bijobb med utvikling og etablering av
klatreklubber, opparbeidelse av klatrefelt o.l. med lønn, er det bare å kontakte NKF. Se ellers
www.klatring.no for ytterligere info. :)

Melding nr.2812 av Ingard , 29.03.2011 kl. 15:01 (Medlem)
Bra initiativ mht Dale. Spesielt skifte av gamle toppfester og maling av navn vil gjøre feltet sikrere og mer
tilgjengelig. Særlig festene på Guido del Rey og Kort visitt er dårlige (både transportfestet ned fra toppen
og toppfestet på rutenene). Disse er også av en vanskegrad som passer nybegynnere, Grisehalene bør vel
også vurderes for utskiftning, eventuelt bakkes med en ekstra bolt med henger.
Sag med måte! Sist manglet den endelige opprydningen..........

Melding nr.2811 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 29.03.2011 kl. 12:41 (Besøkende)
Behov for instruktører til "Prøv å klatre" på Sørmarka arena lørdag og søndag 2.-3.4.
Trenger 2 instruktører til betalt sikring fra kl 12-15 begge dager.

Melding nr.2810 av BRV (post@brv.no) , 25.03.2011 kl. 08:05 (Medlem)
Dugnad på Dale
BRV og Stavanger Turistforening Fjellsportgruppainviterer til felles dugnad på klatrefeltet på Dale.
Dugnaden vil være lørdag 9. og søndag 10. april.
Ta med godt humør, hammer, sag, klippesaks, trillebår, familie og venner og bli med å få Dale til å skinne!
Dale er et av de mest bynære av alle klatrefeltene i Stavangerområdet og byr på 110 ruter der 70 er helt
eller delvis naturlig sikret.
Agendaen for dugnaden er:
- Rydding av vegetasjon.
- Rydding av sti.
- Skifting av gamle topppfester.
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- Maling av rutenavn.
- Fikse gamle "benker".
- Annet krimskrams.
Ellers så vil det bli mulighet til å klatre innimellom og vi kommer til å sette opp en lavo der vi vil ha felles
lunch og grilling begge dagene.
Det blir oppmøte klokken 10:00 begge dagene på parkeingsplassen bak sykehuset.
Dugnaden er værforbeholdt. Hvis det blir drittvær så blir den utsatt til senere.
Med vennlig hilsen STF Fjellsportgruppa og BRV.

Melding nr.2809 av Morten Bøvre (mortenb78@yahoo.no) , 22.03.2011 kl. 02:47 (Medlem)
Hei Dommer og sikrer til NM!
Til NM trenger vi dommer og sikrer. Dersom som du har erfaring med dette eller ønsker å bli dette, håper
jeg du kan ta kontakt med meg!

Melding nr.2808 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 21.03.2011 kl. 22:19 (Besøkende)
Kursene på Sørmarka er åpent for alle. Ingen krav om klubbtilhørighet, men om du vil registrere deg i
instruktørdatabasen til NKF må man tilhøre en av deres klubber.

Melding nr.2807 av Morten Finnes , 21.03.2011 kl. 18:21 (Medlem)
BOE,
er dette kun for klubbens medlemmer?

Melding nr.2806 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 21.03.2011 kl. 06:09 (Besøkende)
Hei!
Det arrangeres Instruktør inne og Bratt kort kurs til helgen på Sørmarka arena. Vil oppfordre alle som er
Klatreverter eller ønsker å være det neste sesong om å ta dette kurset.
De som har sikringskurs eller topptaukurs fra gamle Apeberget e.l. kan få fullverdig Bratt kort ved
deltakelse på Bratt kort kursets 2. dag.

Melding nr.2805 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 19.03.2011 kl. 21:45 (Besøkende)
Hei!
Trenger 1 person til å være med å sikre på "Prøv å klatre" kl 12-15 i morgen (søndag). Betalt arbeid 3
timer a kr 225.

Melding nr.2804 av Erik , 19.03.2011 kl. 19:22 (Medlem)
Snorre: takk for tips. Kan også melde fin forhold ved spinneriveggen

Melding nr.2803 av ola , 19.03.2011 kl. 18:11 (Medlem)
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nå er det bare å glemme plastikken.. kan melde at bersagel er tørt (nok). fatboy, selma og det meste i
andreetasjen er tørt nok!
hurra!

Melding nr.2802 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 19.03.2011 kl. 07:18 (Besøkende)
Torsdag 24.3 vil klatreveggen på Sørmarka arena være stengt for publikum fra kl 17-22 grunnet
arrangement.

Melding nr.2801 av Deputy , 18.03.2011 kl. 23:11 (Medlem)
På KLATREFABRIKKEN SELFØLGELIG!

Melding nr.2800 av Deputy , 18.03.2011 kl. 23:11 (Medlem)
Sinsyke priser hele Lørdag 19. Mars... Oppvarming til ICE AGE MELTDOWN PARTY OG KONK. eks. Halv
Pris på BD Camelot nr 5... Wild Country Expresser 50%, Div. Starpakker 50% +++
20 % på alt klatreutstyr i butikken..

Melding nr.2799 av Snorre (brvpoi@antwelm.com) , 18.03.2011 kl. 16:35 (Medlem)
Erik: GPS koordinater og POI liste for feltene kommer veldig snart.
Svarissveggen finner du her: http://osm.org/go/0SVOzfJG

Melding nr.2798 av Erik , 18.03.2011 kl. 13:19 (Medlem)
Hei
Var ute i går og prøvd finne frem til svarissveggen ved svihusvatnet men til ingen nytte. Er det noen som
har bilde av feltet eller gps koordinater. Har sett på fører men ikke så mye info om hvordan man finner
fram.

Melding nr.2797 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 17.03.2011 kl. 21:39 (Medlem)
Hadde en flott vinterbestigning av Salomonsknuten i dag sammen med Lars. Nydelig friksjon, deilig vær
som skiftet mellom overskyet og sol og en flott retur på fin og fast snø. Kan virkelig anbefales!

Melding nr.2796 av Tor Kristian Ervik (tkervik@online.no) , 17.03.2011 kl. 09:41 (Medlem)
Instruktør: 25. og 26. mars har jeg behov for en medinstruktør til sikring og enkel klatreinnføring i
forbindelse med UKM. Har noen anledning til å stille i Vågenhallen i Sandnes disse dagene? Arbeidet er
lønnet. Fredag 25. kl 18-20 og Lørdag 26. kl 10-14. Ta kontakt for nærmere info.
Mvh
Tor Kristian Ervik (tlf: 91139993, Epost: tkervik@online.no)
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Melding nr.2795 av BRV , 15.03.2011 kl. 14:25 (Medlem)
Resltatlister, Norgescup sammenlagt, er lagt ut på NKF sine sider:
http://www.klatring.no/Konkurranser/Norgescup/tabid/6713/Default.aspx

Melding nr.2794 av Tore igjen... (tore.stendahl@gmail.com) , 13.03.2011 kl. 22:55 (Medlem)
Glemte å skrive dato for Fjellklatrekurset:
Helgen 29. april - 1. mai, pluss kvelden 27. april
Se forøvrig kursbeskrivelsene i forrige melding...

Melding nr.2793 av Tore Stendahl (tore.stendahl@gmail.com) , 13.03.2011 kl. 22:51 (Medlem)
Jeg trenger instruktører til STF Fjellsportgruppas årlige Fjellklatrekurs. Interesserte bes sende meg mail
eller ringe meg på 92054600.
Krav: stødige på naturlig sikret klatring grad 5-6, kunne en del om kameratredning, gjerne
instruktørutdanning.
Kursbeskrivelser:
http://www.dntfjellsport.no/stavanger/activity.php?ac_id=30798&fo_id=2053
http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog/?nr=2917
Kurset er fulltegnet med 12 deltagere og vi blir forhåpentligvis et team av 4-5 instruktører.

Melding nr.2792 av BRV , 10.03.2011 kl. 21:46 (Medlem)
Da er et par hundre BRV-bilder lagt inn på Flickr: http://www.flickr.com/photos/bratterogalandsvenner

Melding nr.2791 av BRV (post@brv.no) , 09.03.2011 kl. 18:33 (Medlem)
BRV-avtale med Klatrefabrikken: BRV-medlemmer som deltar på buldrekonkurransen på
Klatrefabrikken 19. mars får gratis trening i april. Påmelding til post@klatrefabrikken.no eller i
resepsjonen. Les mer på www.klatrefabrikken.no

Melding nr.2790 av BRV , 08.03.2011 kl. 14:24 (Medlem)
Nytt fra NKF: Treningsplan for Norges Cup klatrere: Rekruttgruppen får etter hver NC en treningsplan
frem mot neste NC av Landslagsjef Stian Christophersen og Sportssjef Lars Ole Gudevang. Stian og Lars
Ole ønsker å hjelpe flest mulig utøvere for sportslig fremgang. Planen er ment for utøvere som klatrer NC.
Utøvere som ikke er på rekruttlaget kan derfor få denne treningsplanen tilsendt på mail. Send en mail til
larsole@klatring.no og du blir lagt på listen som får treningsplan tilsendt etter hver NC.

Melding nr.2789 av BRV (post@brv.no) , 06.03.2011 kl. 21:09 (Medlem)
Om noen der ute ikke ikke har fått innbetaling på medlemsavgift den siste måneden, men fremdeles
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ønsker å være medlem, er det fint om dere sender e-post til post@brv.no snarest.[BR]
Siste betalingsfrist går ut denne uken. De som da ikke har betalt, blir slettet fra medlemsregisteret.
Gjelder ikke de som nylig har meldt seg inn og ikke har fått faktura ennå

Melding nr.2788 av Ben Campbell-Kelly (ben@gentian.no) , 04.03.2011 kl. 15:20 (Besøkende)
Tusen takk for en fantastisk hyggelig Norges Cup arrangement.
Overgått bare av festen etterpå. Det er bare å gratulere BRV - ikke alle klubber har egen rockband!
Velkommen til Klatreverket i Oslo neste gang du er i hovedstaden.
Fortsatt god klatring!
mvh
Ben

Melding nr.2787 av Idar (oseidar@gmail.com) , 04.03.2011 kl. 10:51 (Medlem)
Finnes der resultatlister med poeng for NC som det er mulig å få tak i ?

Melding nr.2786 av BRV , 02.03.2011 kl. 11:50 (Medlem)
Alv Borge får en sentral plass i neste nummer av Klatring.
Om du tegner abonnement innen 3. mars klokken 12.00, kommer du på listen over utsendelser denne
utgaven. Abonnement bestilles på eksponert.no.

Melding nr.2785 av yazza , 28.02.2011 kl. 09:04 (Medlem)
Takk BRV, Uburhedlaren og alle andre som bidro til et kjempearrangement. En flott gjennomkjøring til
Nordisk med mange verdifulle erfaringer. Kult at NKF stiller med Lasso og gamle Trollveggen veteraner
som hoveddommere :) Bra sikrings arbeid fra gamle BRVere, jeg burde ikke psyket ut fra å gønne på uten
å klippe i hendene på Kai :)

Melding nr.2784 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 27.02.2011 kl. 17:29 (Besøkende)
Tusen takk til deltakere, arrangørstaben, sponsorer, frivillige og publikum som gjorde at NC i Stavanger
ble en flott opplevelse. Resultatliste er lagt ut på NKF og BRV sine sider. I skrivende stund står det folk i
liftene og skrur nye ruter for harde livet. Ses igjen mandag ettermiddag til nye opplevelser i veggen.

Melding nr.2783 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 27.02.2011 kl. 15:30 (Medlem)
Takk for tilbakemelding, vi tar det med oss som ett tips på veien videre.

Melding nr.2782 av Jackho (jack.holter.johns@gmail.com) , 27.02.2011 kl. 11:06 (Besøkende)
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Hadde vært hyggelig med fortløpende oppdatering og resultater fra gårsdagens konkurranse.

Melding nr.2781 av BRV , 27.02.2011 kl. 10:27 (Medlem)
Gårsdagensdagens vinnere:
Menn senior: John Henry Nilsen,
Damer senior: Tina Johnsen Hafsaas,
Gutter eldre junior: Endre Evensen,
Jenter eldre junior: Emilie Kvamme Fjelstad,
Gutter yngre junior: Brage Olsen,
Jenter yngre junior: Siri Engen.
Fullstendig liste på klatring.no senere i dag.

Melding nr.2780 av smash , 27.02.2011 kl. 10:17 (Medlem)
Tina og Jon Henry

Melding nr.2779 av broom , 27.02.2011 kl. 10:11 (Besøkende)
De har sikkert gjort en kjempeinnsats! Men - hvem vant? Ingenting på hjemmesidene til NKF, ingenting på
Sørmarka Arena, og ingenting her...

Melding nr.2778 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 27.02.2011 kl. 09:53 (Medlem)
EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE FOR KJEMPEINNSATS UNDER NC I GÅR:)

Melding nr.2777 av Enig , 26.02.2011 kl. 20:44 (Medlem)
stusselig! Dette er jo ikke akkurat en lokal konkurranse. Hvem er med? Hvem vant?

Melding nr.2776 av broom , 26.02.2011 kl. 17:27 (Besøkende)
En ting er at det ikke er streaming, men det bør jo være mulig å ihvertfall få oppdaterte resultater?
Hvordan ligger det an etter kvalik?

Melding nr.2775 av Tromsø , 26.02.2011 kl. 15:58 (Besøkende)
Dårlig at det ikke er streaming fra konkurransen. De klarte å få det til i Narvik forrige runde!

Melding nr.2774 av Pål , 26.02.2011 kl. 11:54 (Medlem)
Ingen streaming
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Melding nr.2773 av Pål (pal.birkedal@gmail.com) , 26.02.2011 kl. 11:52 (Medlem)
Fri inngang etter kl 2200

Melding nr.2772 av Kari (kariebo@start.no) , 25.02.2011 kl. 20:57 (Besøkende)
Blir finalene streamet?

Melding nr.2771 av Deja vu , 25.02.2011 kl. 18:39 (Besøkende)
Hva det ikke fri inngang etter 22.00?

Melding nr.2770 av BRV, NC , 25.02.2011 kl. 12:54 (Medlem)
Lørdag skal det arrangeres Norges Cup i Monsterveggen. Dette blir spennende!!!! og vi håper mange vil
komme innom. Man betaler vanlig hallbillett for å se på. De med sesongkort slipper som vanlig inn i
hallen og publikumsområdet.
Konkuransen starter kl 10.00 finalene kl 17.00. Premieutdelingen blir fortløpende etter finalene.
På kvelden, 20.00 blir det bankett i SA, oppe i cafeen, Dejavu. Dette er åpent for ALLE, både deltakere og
andre. Pris 200.
Det blir severt enkel fingermat. Ellers entrer Innavl og Font scenen kl 22.00.
Biletter til banketten kan kjøpes i klatehallen under cupen, eller ved inngangen til Dejavu på kvelden.
VELKOMMEN

Melding nr.2769 av Sindre , 22.02.2011 kl. 13:24 (Medlem)
Tror Trym og Rolf Motland klatret en linje i Veen-området i forrige årtusen. Og så var Robert Caspersen
og Sigurd Felde i Gloppedalen tidligere i vinter. De klatret en rute på utsiden av tunnelen (innsteg fra
gamleveien såvidt jeg forsto) i januar. Ca 100 meter WI 5. Noen som vet om det har vært aktivitet her
tidligere?

Melding nr.2768 av BRV , 22.02.2011 kl. 12:10 (Medlem)
Til tilskuer: Kjøreplanen for arrangementet finner du her: http://brv.no/brv-artikkel.asp?id=405.
Kommer plutselig tilbake med mer.

Melding nr.2767 av Tilskuer , 22.02.2011 kl. 05:45 (Medlem)
NC på SørArena til helgen? Kommer det info?

Melding nr.2766 av eivind , 21.02.2011 kl. 14:14 (Medlem)
Takk for info Rocco. Regnte med at en så opplagt og lett tilgjengelig linje var gått for maaaange år siden.
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Melding nr.2765 av Rocco , 19.02.2011 kl. 15:08 (Medlem)
Til Eivind: Gikk selve Campingplasslinie i 2007 med TG Hovland. Muligends gått før (Sindre, Ture, John?).

Melding nr.2764 av Erik F , 18.02.2011 kl. 22:55 (Medlem)
Er ledig søndag og tirsdag hvis noken vil klatre is. Tel 92298323

Melding nr.2763 av eivind , 18.02.2011 kl. 22:00 (Medlem)
Ikke like imponerende forhold på Roadside Climbers i dag... Mye tynn papp-is i nedre del. Øverste pilaren
består av mer eller mindre tynne gardiner av stålhard is. NB! Isen er sprø, og pilaren sprakk tvers
gjennom ved første slag! Det ligger foresten også en skrue med hjemlengsel i snøen et sted under
innsteget
Vi gikk også en linje over campingplassen på Veen forleden. Ca 200m, WI 4+ (?) ca kartreferanse 39,3E
14,0N. Noen som kjenner til detaljer om (evt når) denne er gått tidligere? Fin, moderat tur med bratt
avslutning opp dieder. Anbefales!

Melding nr.2762 av Ed & Kai , 18.02.2011 kl. 01:20 (Medlem)
Byrkjedalsisen: Gode forhold i dag, isen lå godt i le for vinden. Lite snø på anmarsj, bra is og grei retur.
Lappene på Byrkjedalstunet smakte like godt som alltid. Dersom noen går ruten i nærmeste fremtid,
ligger det en kort is-skrue i bunn av øvre del. Den lengter hjem

Melding nr.2761 av Snorre (brv@antwelm.com) , 17.02.2011 kl. 16:36 (Medlem)
Utrolig! Samme dag som jeg mottar fullt nytt rack, så må de sendes tilbake....
DRAGON CAM #4(gull)+#5(blå) RECALL
http://www.dmmclimbing.com/dragonrecall45.asp?l=en

Melding nr.2760 av SIS Sportssenter , 15.02.2011 kl. 22:40 (Besøkende)
Husk buldrekonken på fredag. 300 nye tak er skrudd opp, noen av norges beste buldrere har satt fete
bulder fra husmor lett til latterlig hardt!! Ta med skoene,godt humør og få dere en god økt!

Melding nr.2759 av plogen , 11.02.2011 kl. 13:03 (Medlem)
Å moralen e, driv heller med sportklatring og buldring :-) http://www.vimeo.com/13831211

Melding nr.2758 av BRV (post@brv.no) , 11.02.2011 kl. 08:16 (Medlem)
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Fram mot sommeren skal det arrangers mange kurs og arrangement i Sørmarka. Vi har fremdeles behov
for instruktører til noen av kursene/arrangementene. Innsatsen er betalt.
I tillegg er det behov for dugnadsinnsats i form av verter på søndag ettermiddag, da det ofte er mye folk
og gjerne også uerfarne. Det er også behov for vakter tirsdag kveld.
Onsdag neste uke (17-19) er det også behov for en vakt.
Fra etter vinterferien er det behov for en Vert torsdag tidlig (17-19). Fenne vil i enkelte sammenhenger
også bli benyttet som instruktør på Ungdomsklatringen (Her er det altså penger å hente i tillegg til gratis
trening).
Ta kontakt med bo@sormarka-arena.com om du har mulighet til å stille.

Melding nr.2757 av H.K.M , 09.02.2011 kl. 13:38 (Medlem)
spiderpig på bersagel er en klassiker

Melding nr.2756 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 05.02.2011 kl. 10:17 (Medlem)
Vi prøver å få til Trener 1 sport kurset, trener stigen til NKF, 12-13.02, i klatrehallen i SA. Interesserte bes
ta konakt med Bernt Ove Reinertsen:
bo@sormarka-arena.com

Melding nr.2755 av SIS Sportssenter , 04.02.2011 kl. 12:12 (Medlem)
Velkommen til buldrekonk fredag 18 februar kl 17.00 - 20.00.
http://www.sissportssenter.no/index.cfm?id=263869

Melding nr.2754 av BRV - Nick , 04.02.2011 kl. 09:22 (Medlem)
Ang. Planet Ø. Det er ingen nye ting der siden 2002 føreren.
BRV jobber hardt med den nye føreren, den vil vi publisere i år. Vi skal faktisk begynne å velge bilder i
kveld. Vi har jun fått tilsendt bilder fra noen få folk. Hvis du vil sende inn kule klatrebilder fra lokale crag
må du gjøre det NÅ!
Send til brvforerkomiteen(ætt)gmail.com

Melding nr.2753 av NKF (klatring@klatring.no) , 30.01.2011 kl. 20:54 (Medlem)
Vi innfører ila våren en database som innholder alle brattkortinnehavere, og et internettbasert system for
godkjenning og utstedelse. Det nåværende adminstrative arbeidet bli borte fra veggen/klubben, og det
sentrale registeret vil bli et bedre HMS verktøy. Det vil også bidra til å forebygge misbruk.
Selve brattkorttesten vil forbli uendret.
Alt har sin pris, og det er ikke til å unngå at dette også vil medføre en økning fra de moderate 20 kronene
det nå koster. Prisen for Brattkort vil gå opp til 150 kroner når den nye løsningen innføres
vinteren/våren 2011, og for de som allerede har brattkort vil det koste 75 kroner å registrere seg og få
nytt kort. Det nye Brattkort vil gi en rekke nye fordeler og vi jobber med samarbeid om forsikring og
rabatter med en rekke aktører.
Reaksjoner? Send oss gjerne en mail på klatring@klatring.no
Les mer
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Melding nr.2752 av Erik B , 30.01.2011 kl. 20:35 (Medlem)
Melder om flotte forhold på Tveitaisen. Scottish er også inne. Byrkjedalsisen er ordentlig feit og fin. Greie
anmarsjer på hardt underlag oppe i dalen. Snøen har satt seg.

Melding nr.2751 av lesehesten , 28.01.2011 kl. 14:00 (Medlem)
apropos fører.. kommer det ny fører i år?

Melding nr.2750 av yazza , 28.01.2011 kl. 12:13 (Medlem)
@Sissel, tror ikke det har skjedd så mye på rutefronten på Ø siden 2002. Den er nok oppdatert nok til en
fet og bratt tur. Veggen er solvendt og samler varme, tror man kan begynne sesongen tidlig der :)

Melding nr.2749 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 27.01.2011 kl. 20:28 (Medlem)
Hei!
Trenger folk til å sikre i helgen fra kl 12-15 både lørdag pg søndag. Dette er godt betalt arbeid.

Melding nr.2748 av sissel , 26.01.2011 kl. 21:23 (Medlem)
Finnes det noen nyere førere for Planet Ø enn den som står i føreren fra 2002?!

Melding nr.2747 av plogen , 26.01.2011 kl. 20:01 (Medlem)
Har alle disse skotypene as we speak. De e så godt som liga store. Bruge samme str i scarpa og sportiva.

Melding nr.2746 av skomaker andersen , 26.01.2011 kl. 13:09 (Medlem)
noen som vet hvordan passformen på mago er sammenliknet med f.eks la sportiva miura / solution?
hvordan er størrelsene?

Melding nr.2745 av BRV (post@brv.no) , 26.01.2011 kl. 10:17 (Medlem)
Vi trenger verter fra februar til å dekke vakt tirsdag seint (19-21) og onsdag tidlig (17-19)

Melding nr.2744 av plogen , 26.01.2011 kl. 09:01 (Medlem)
Hot tips: God sko til knallbra pris http://sportsnett.no/s/p.aspx?pid=3143&cid=289
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Melding nr.2743 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 25.01.2011 kl. 14:11 (Besøkende)
Hei!
Her er NKF krav til deltakere på Instruktør inne kurset.
Målgruppe og opptakskrav:
Alder : Fylt 18 år innen siste kursdag.
Erfaring : Tilsvarende 12 mnd erfaring fra klatring. Med dette menes 12 mnd med regelmessig aktivitet.
Kursleder kan ta inn deltagere med ned til 6 mnd egenerfaring dersom et høyt aktivitets- og
ferdighetsnivå tilsier at dette er tilstrekkelig.
Ferdighet : Lede ruter på bolter
:) bo

Melding nr.2742 av sissel , 25.01.2011 kl. 13:01 (Medlem)
takk for svar!
erik: i følge nkf sin hjemmeside tror eg det står at man ska ha 12mnd klatreerfaring før kurset..

Melding nr.2741 av Erik , 25.01.2011 kl. 10:27 (Medlem)
Hvor lenge må man ha klatret, og må man ha klatret ute for å delta på instruktør-kurset ?

Melding nr.2740 av BRV (post@brv.no) , 25.01.2011 kl. 10:09 (Medlem)
Helgen 12.-13.2 arrangeresi instruktør inne-kurs i Sørmarka Arena.
Dette er det første i rekken av kvalifiserende trenerkurs på NKF stigen.
Kurset gir anledning til å holde sikringskurs og Bratt kort prøve, samt grunnleggende klatrekurs etter
NKF sine maler.
BRV vil dekkekursutgiftene for medlemmer, om de forplikter seg til dugnadsarrangement for klubben i
etterkant.
Ta kontakt med bo@sormarka-arena.com om kurset virker interessant.

Melding nr.2739 av Anders (anders.christoffersen@gmail.com) , 24.01.2011 kl. 19:46 (Medlem)
Har klatret mye bolter og naturligt om vinteren, går bra det, men hender du må koste vekk litt snø. Men
da merker man fort om man enda har litt viking blod i årene :P

Melding nr.2738 av obersten , 23.01.2011 kl. 19:38 (Besøkende)
det er plenty av is i sørmarka hallen, fint å åle seg rundt og ta rundetider ;)

Melding nr.2737 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 23.01.2011 kl. 18:32 (Medlem)
Er ikkje kvar dag eg klatrer tau i den kulda, men vil absolutt tro det skulle gå bra.God tur.
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Melding nr.2736 av sissel , 23.01.2011 kl. 17:31 (Medlem)
Hei!
noen som har erfaring med bolter og kulde...?(!)
eks 7 minusgrader.. antar det går fint, men kjekt å høre om noen har erfaring!
hilsen en gira tauklatrer.....

Melding nr.2735 av Erik , 22.01.2011 kl. 01:11 (Medlem)
Er det klatrbar is i Hunnedalen ennå? Er i så fall med når som helst i neste uke.
Hilsen offshore
92298323

Melding nr.2734 av yazza , 21.01.2011 kl. 21:56 (Medlem)
Liten faktafeil på forsiden, dette er 2. gang vi har NC i Stavanger :)

Melding nr.2733 av BRV (post@brv.no) , 21.01.2011 kl. 07:54 (Medlem)
Hei,
til tross for motatt faktura er det fortsatt mange som har ikke betalt for medlemsskapet. Tidsfrist
for betaling er, for de fleste, ved utgangen av januar.
Faktura skal betales innen fristen for å beholde sesongkort og billig klatring i Sørmarka og på
Universitet. De som me ikke mottar betaling fra blir me nødt til å slette fra medlemsregisteret
vårt.
Mvh BRV

Melding nr.2732 av Besøk , 17.01.2011 kl. 21:29 (Besøkende)
uheldig isklatrer:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7466974

Melding nr.2731 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 14.01.2011 kl. 11:31 (Medlem)
Hej!
Nu står det en kasse på Sørmarkahallen till min insamling till Mount Kenya. Så om ni har vægarna førbi
och har något som inte brukas så ær det kæmpeflott om ni lægger det i kassen. Lægg gærna en lapp med
namn och telefonnummer så jag kan få tacka de som ær generøsa:).

Melding nr.2730 av Truls Rise (truls_riise@hotmail.com) , 07.01.2011 kl. 01:47 (Besøkende)
Hei!
Jeg ønsker å komme i kontakt med noen som har klatret eller sitter på info om ruta "Lysediagonalen" på
lyseveggen i Kjerag massivet.
Evt hvem kan jeg snakke med?
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Jeg har 2002 føreren, men det står ikke så mye detaljer om ruta der.
Ønsker å vite om ruta er godt sikra? Er det mye vegitasjon i ruta? Er det hyller å overnatte på? Er ruta
bratt?
Ta kontakt på mail om du har slik info: truls_riise@hotmail.com

Melding nr.2729 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 06.01.2011 kl. 16:18 (Besøkende)
Hei og godt nytt år godtfolk.
Julen over ribbefettet fortært og rakettene skutt til værs. Nå er det tid for de gode nyttårsforsetter.
Trening er ofte en av disse, og her er en god mulighet til å gjøre dette i klatreveggen helt GRATIS. Alt du
trenger å gjøre er å være klatrevert (vakt i klatreveggen) onsdag kl 17-19 eller 19-21 fram til påske. Da
får du gratis sesongkort for både klatring og skøyting. Ta kontakt om det er interessant. Mail eller SMS til
97154848

Melding nr.2728 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 05.01.2011 kl. 10:16 (Medlem)
Hej!
Jag hade tænkt och samla in en del klæder och eventuellt klættreutstyr, till fjællfolkena på Mount Kenya.
Så om någon har något som bara ligger och tar plats (før exempel, vind/regn/dun jackor och byxor,
fjællskor storlek 6-8, klættreutstyr och andra slitstarka ting) som inte brukes så hade det varit
kæmpeflott om ni ville gøra en insats och skænka de tingena till de folk (guider, klættrare. porters och
andra som gør en fantastisk jobb dær nere) och som kommer att ha gott bruk før det de kan få.
Ni kan sænda mig en mail visst ni ær intresserade:).
Mail: paulineeklund@hotmail.com

Melding nr.2727 av Joakim , 04.01.2011 kl. 13:23 (Medlem)
Kem e Knollen av dokker ?

Melding nr.2726 av Ed , 03.01.2011 kl. 09:56 (Medlem)
KORREKSJON: Ed og Kai gikk IKKE nye ruter, men repeterte "Knoll" og "Tott". Svært passende navn

Melding nr.2725 av Lars R (lars.reiersen@nov.com) , 02.01.2011 kl. 20:29 (Medlem)
Feirte nyttår på Madland og rett oppi høgget så var det et svært isfelt som i mine uerfarne øyne såg
lekkert ut for en erfaren isklatrer.
Skulle ønske det gikk an å legge ut bilde her, men siden det ikke går så send meg en mail hvis noen ønsker
å se om dette er noe som frister.
Alternativt hiv deg i bilen og kjør til Madland
Godt nyttår alle sammen

Melding nr.2724 av BRV (post@brv.no) , 30.12.2010 kl. 21:09 (Medlem)
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Hei alle BRV medlemer.
Nå er faktura for BRV 2011 medlemskapet sendt ut. Hvis du har ikke motatt faktura betyr dette
enten at me mangler fortsatt din epost adresse (siden du ble registrert uten epost) eller at du er
ikke registrert som medlem i det heile tatt. Send oss gjerne din gyldig epost hvis du vil motta
faktura eller registrer deg som medlem på www.brv.no.
****************************
Faktura skal betales innen fristen for å beholde sesongkort og billig klatring i Sørmarka og
Universitet. De som me ikke mottar betaling fra blir me nødt til å slette fra medlemsregisteret
vårt.
Send oss gjerne mail hvis du har spørsmål.

Melding nr.2723 av BRV (post@brv.no) , 27.12.2010 kl. 14:34 (Medlem)
Norges Cup
NKF ønsker BRV og Sørmarkahallen som NC arrangør i februar 2011.
BRV og SA vurderer siste helga i februar som en passelig dato til dette. Dette er en stor og viktig
happening for klatremiljø i Rogaland som krever innsats fra oss alle i BRV.
Me vil gjerne ha hjelp fra dere. Ta kontakt med oss i BRV hvis du har lyst til å være med i komiteen
og/eller hjelpe til ellers. Me får mye hjelp av NKF, men engasjement fra medlemmene i lokal
klatreklubb er et must for gjennomføring av en slik begivenhet.
Håper mange har lyst til å være med på dette.

Melding nr.2722 av BRV (post@brv.no) , 27.12.2010 kl. 14:15 (Medlem)
Klatreverter for våren 2010
BRV og SA trenger folk fram til påske (eller kanskje så langt som 1.mai) som klatreverter i veggen
i SA.
Foreløpig er mandag og torsdag dekket. Det samme gjelder tirsdag 19-21.
Trenger altså folk til følgende vakter:
Tirsdag 17-19
Onsdag 17-19 og 19-21
fredag 17-20
I tillegg trengs det folk til helgen 8.-9.1
lørdag 12-15
søndag 12-15 og 15-17
Send mail til post@brv.no med kopi til bo@sormarka-arena.com hvis du er interessert.

Melding nr.2721 av BRV (post@brv.no) , 27.12.2010 kl. 14:09 (Medlem)
Ed og Kai gikk to (trolig) nye linjer på S-siden av vannet like V for Byrkjedalstunet, pos 32V
0344300 6518000.
"Litle Juleisen", WI5, 60m og "Litle Juleprisen" WI4, 35m. Felles
anmarsj(20min), rapell-retur.

Melding nr.2720 av nissen , 26.12.2010 kl. 01:00 (Medlem)
Kan bare meddele at forsøk på bestigning av ymse steiner iført lakksko i en halvmeter snø, egentlig er
passe dødfødt..... Men, til gjengjeld, DØØØDSGØY !!!!
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Melding nr.2719 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 22.12.2010 kl. 05:12 (Besøkende)
Hei V Ice!
Det er nok fleip at takene til CW raser sammen. De lages etter samme standard som andre tak og brekker
omtrent like ofte. Det de mangler er en sikring i form av en wire rondt boltehullet, gummiplate på
baksiden e.l. som hindrer at taket detter ned om det brekker på en ugunsting måte. Dette kan være kritisk
på en såpass høy vegg som Sørmarka arena. På feks en buldrevegg vil dette ikke være et problem. Takene
har forøvrig mye gode former og du er velkommen til å prøve.

Melding nr.2718 av plogen , 21.12.2010 kl. 15:32 (Medlem)
Sjelden har klatring i junaiten vært så inspirerande! http://vimeo.com/17863785

Melding nr.2717 av BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 19.12.2010 kl. 20:15 (Medlem)
Takk til små og store for fantastisk innsats under julecupèn i dag!!!

Melding nr.2716 av KnutA , 19.12.2010 kl. 16:43 (Medlem)
I Giljajuvet ved tunellen er det fin is å klatre på. Flere iser i Hunnedalen er også klatrebare. Så det er bare
å gi gass:-)

Melding nr.2715 av rake (anders.rake@gmail.com) , 19.12.2010 kl. 11:12 (Besøkende)
Heisann! Noen som vet noe om isforhold i fylket? Jeg er hjemme på juleferie - og er ikke så utrolig kjent,
egentlig, men har nå vært i Hunnedalen tidligere. Noen som har vært rundt omkring? Finnes det noe mer
tilgjengelig for en Jærbu?
-anders rake
(om noen trenger noen å klatre is med, så ta gjerne kontakt! 900 87 020)

Melding nr.2714 av Kyrre , 17.12.2010 kl. 10:50 (Medlem)
Klatring i Rogaland

Melding nr.2713 av V Ice , 14.12.2010 kl. 12:40 (Besøkende)
Hei,
hørte at disse klatretakene raste fra hverandre som dårlig is. Fleip eller fakta?

Melding nr.2712 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 14.12.2010 kl. 09:56 (Besøkende)
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Det stemmer det Yatzy.
Det blir en lokal uformell (eller seriøs om du vil) konkurranse søndag 19.12. Opplegget er slik at man
klatrer 3 ruter på 1 time i kvalikken kl 13-1430. Topptau for de yngre og led for de eldre ungene. Finale
med de tre beste kl 15. Premier til alle som klatrer med nisselue og et tilfeldig utvalg.
Se forøvrig egen plakat på veggen inn til klatreveggen og
http://sormarka.1.papirfly.no/newsread/events.aspx?nodeid=5246&docid=10423
Vel møtt!!

Melding nr.2711 av André , 13.12.2010 kl. 20:44 (Besøkende)
For de så e interresert i sånn... Bjørn-Evind Årthun og Robert Caspersen e i Patagonia og klatre på alt
annet enn plastikk...
http://www.norrona.com/en/main/blog/

Melding nr.2710 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 11.12.2010 kl. 06:51 (Besøkende)
Hei!
Jeg har en del nye og ubrukte klatretak til salgs. Disse er av produsent CityWall, og grunn for å selge de er
at vi har alt for mange. Takene selges for hhv 20, 40, 60 og 80 kr etter størrelse.

Melding nr.2709 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 11.12.2010 kl. 06:47 (Besøkende)
Hei!
Det skal være et julearrangement i Sørmarkahallen denne og neste søndag.
Vi trenger et par til personer som er interessert i å sikre folk på topptau et par timer fra kl 1300. Dette er
dugnad for BRV, men som gir klingende mynt i klubbkassen.
http://sormarka.1.papirfly.no/newsread/events.aspx?nodeid=5246&docid=10423

Melding nr.2708 av V Ice , 09.12.2010 kl. 18:33 (Medlem)
MEN, er det noe bra is på Dalefossen ????

Melding nr.2707 av Asbjørnsen & Moe , 09.12.2010 kl. 18:32 (Medlem)
Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til det, har jeg
stadig funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring som demper for min smule bekymring og uro.

Melding nr.2706 av V Ice , 09.12.2010 kl. 18:31 (Besøkende)
Er det noe is på Dalefossen?

Melding nr.2705 av BRV (post@brv.no) , 09.12.2010 kl. 15:28 (Medlem)
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Hei,
me ønsker bare med dette å minne dere på klippekort avtalen som BRV har på SIS Sportssenter i
tillegg til avtalen i Sørmarka.
Medlemme kan kjøpe 20 klipp for 1600,- i klatreveggen på SIS. Når medlemmer vil kjøpe dette
klippekortet sender de epost til post@brv.no og får en bekreftelse fra styret på at de er
medlemmer, som også blir tilsendt til SIS.
Mvh BRV

Melding nr.2704 av BRV (post@brv.no) , 08.12.2010 kl. 16:27 (Medlem)
Hei,
det holdes en åpen juledag i Sørmarka hallen den 12.12 og
avsluttende julekonkurranse den 19.12.
Åpen dag blir enkelt, og Sørmarka trenger noen av oss i BRV å stille med 4-5 sikrere til å ta seg av
litt "turist-klatring".
Den 19.12 arrangerer SA julecup/avslutning. Her trenges
folk som kan være med å arrangere, sikre og ellers finne på noe opplegg rundt arrangementet som
gavner BRV. Sørmarka står for rutesetting og selve konkurranseavviklingen og BRV skal stå for
arrangement rundt.
Det er flott hvis noen av dere vil bidra til enten begge, eller en av disse arrangementer. Send
gjerne epost til post@brv.no eller bo@sormarka-arena.com hvis dere vil bidra. Setter stor pris på
hjelp! :-)
Takk! Mvh Brv

Melding nr.2703 av Ed , 04.12.2010 kl. 17:23 (Medlem)
Det fryser på voss også, men noen har dessverre vært uheldig:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fjellklatrer-reddet-ned-fra-islagt-foss-1207178.html

Melding nr.2702 av Ed , 03.12.2010 kl. 08:34 (Medlem)
IS(dersom det finnes slike klatrere i distriktet?)
Ed og Kai gikk Lortis og M-isen i går. -13*, men isen var overraskende bra. Glassmagasinet og Roadside
mangler mye. Byrkjedalsisen er komplett, men ikke særlig bra is på nedre crux. Turistisen, de fleste på
høyre brakkevegg og Sigbjørn er i gode forhold.
God tur, og legg inn rutemeldinger
Ed

Melding nr.2701 av Morten , 02.12.2010 kl. 15:41 (Medlem)
Veldig lurt av Apis å danne en klatreklubb.
Det finnes en del midler fra det offentlige man kan søke om til utstyr og kursing.
Det er sikkert også et fint tilskudd til det eksisterende arbeidet med klatrefelt og klatrefører som allerede
gjøres på dugnad i regionen.
Kanskje det bør opprettes en felles komitè som kan drive målrettet arbeid innen vedlikehold og
sikkerhet?
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Melding nr.2700 av BRV (post@brv.no) , 02.12.2010 kl. 15:04 (Medlem)
Hei alle BRV medlemer.
BRV kommer til å sende ut faktura for BRV medlemskapet via epost tidlig i 2011. Me mangler
fortsatt epost adresser til en del av tidligare/"gamle" medlemmer. Send oss gjerne en epost med
din gyldig epost hvis du vil motta faktura.
****************************
Faktura skal betales innen fristen for å beholde sesongkort og billig klatring i Sørmarka. De som
me ikke mottar betaling fra blir me nødt til å slette fra medlemsregisteret vårt.
Send oss gjerne mail hvis du har spørsmål

Melding nr.2699 av Sølvi , 02.12.2010 kl. 10:54 (Medlem)
Kanskje Stavanger Klatreklubb kan utdjupe kva dei meinar med; "støtter utviklingen og vedlikehold av
eksisterende felt". Er BRV friteken for rebolting av sine eksisterande felt? Og ikkje minst bolting av nye
felt som det har vore mykje av i dei seinare åra (full finansiert av BRV).

Melding nr.2698 av Ståle Stil , 01.12.2010 kl. 21:13 (Medlem)
Stavanger klatreklubb er et friskt tilskudd til rogalands klatremiljø. Bra jobbet gutter !

Melding nr.2697 av Timmy , 01.12.2010 kl. 21:00 (Besøkende)
Julecup på Apis Lørdag 11. Desember

Melding nr.2696 av løken , 01.12.2010 kl. 15:46 (Medlem)
hvorfor trenger man det da?

Melding nr.2695 av Parå , 01.12.2010 kl. 15:26 (Medlem)
Konkurrenten til BRV??

Melding nr.2694 av løken , 01.12.2010 kl. 13:54 (Medlem)
hva er stavanger klatreklubb?

Melding nr.2693 av cowboy laila , 01.12.2010 kl. 13:23 (Besøkende)
Stavanger klatreklubb.
Ser de støtter utvikling og vedlikehold av ruter i Rogaland!
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Og det, det er bra..

Melding nr.2692 av Geir Ove , 01.12.2010 kl. 13:04 (Medlem)
Stavanger Klatreklubb er nå startet av Apeberget.

Melding nr.2691 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 30.11.2010 kl. 23:30 (Medlem)
Hei alle potnsielle klatreinstruktører.
Vi holder "instruktør inne" til helgen. kurset er langt fra fulltegnet til tross for at etterspørselen har vært
stor. BRV har sagt seg villig til å dekke krsavgiften for de som binder seg til deltagelse på BRV
arrangement/kurs. Ta kontakt med undertegnede eller send mail til post@brv.no

Melding nr.2690 av Ed , 29.11.2010 kl. 19:43 (Medlem)
Njord,
takk for info.
Forøvrig bra is i Giljajuvet. Det er enda noe igjen, selv om Kai har hakket vekk mye, og sparket vekk enda
mer.... Han ble så glad da han endelig fikk prøvd de nye øksene sine

Melding nr.2689 av BRV (post@brv.no) , 29.11.2010 kl. 08:48 (Medlem)
Erik,
du kan nå Rochus på 90 62 27 87. Mvh BRV

Melding nr.2688 av Erik (eflaaten@gmail.com) , 28.11.2010 kl. 20:05 (Medlem)
Ka e nummeret t materialansvarlig? Skulle levert tilbake BRV sin portaledge

Melding nr.2687 av Njord (njord.solberg@gmail.com) , 27.11.2010 kl. 17:46 (Medlem)
Til Ed. Det er flott is i Hunnedalen. Var å klatra Turistisen i dag. Noen fosser er ennå litt tynne, men flere
ser lovende ut!

Melding nr.2686 av Ed , 25.11.2010 kl. 16:51 (Medlem)
Kem blir med meg på is imorgen, fredag? Har bil, trenge gira partner med egne økser og stegjern.
Rimelig sikker på at dår e nokk te å hakka på i Hunnedalen. Lapper på Byrkjedal ittepå.. c;)

Melding nr.2685 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 25.11.2010 kl. 06:12 (Medlem)
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Takk til alle verter som stilte på kick off samling i går. Dere gjør en uvurderlig jobb. Uten dere hadde vi
ikke kunnet drive på den måten hallen er tiltenkt å være tilgjengelig for alle. Stort smil :) bo

Melding nr.2684 av Tove, BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 14.11.2010 kl. 22:40 (Medlem)
Hei "Antakeligvis medlem". Ang kjøp av dagspass som BRV medlem kjøper du dette til studentpris.
Det ligger ikke lister i hallen. Er ein usikker på medlemsstatus i BRV kan du sende en mail til
post@brv.no, så sender vi tilbakemelding.
Ellers takk for innspill ang. hvor innlegg publiseres i gjesteboka. Vi skal se på saken.

Melding nr.2683 av Antageligvis medlem , 14.11.2010 kl. 14:17 (Medlem)
Takk Tove for oppklarende info om kjøp av BRV-medlem sesongkort, informasjon som mange har ventet
på siden åpningen, skal vi også anta at det er samme prosedyre for å kjøpe dagspass som BRV-medlem?
(dvs. kjøpe student dagspass?) Er den informasjonen som "plogen" antydet i sitt innlegg 29.10. å regne
som gjeldende siden styret ikke har kommentert/bekreftet den? Ligger det medlemslister noen plass i
hallen der en kan få bekreftet sitt medlemskap? Hvor? Ellers må jeg si det er synd at en må følge med på
alle de mer eller mindre useriøse innleggene på gjesteboka for å finne viktig info fra styret, burde ikke
dette ligget tilgjengelig fra hovedsiden?

Melding nr.2682 av stian , 12.11.2010 kl. 13:37 (Medlem)
Morten Bøvre: det er en bra artikkel om gode reisemål om vinteren utelands i det siste nummeret av
magasinet Klatring. Løp å kjøp. Thailand og Spania er bra destinasjoner for øvrig :-) Ikke nødvendigvis så
mye krimp da...

Melding nr.2681 av BRV (post@brv.no) , 11.11.2010 kl. 14:35 (Medlem)
Til Anonym:
På http://brv.no/blimedlem.asp finner du en oversikt over treningstider for barn. Ellers ligger det en god
del informasjon på http://www.sormarka-arena.com der den største innendørshallen ligger og som BRV
er med å drifte.

Melding nr.2680 av BRV (post@brv.no) , 11.11.2010 kl. 14:31 (Medlem)
BRV oppfordrer alle, spesielt folk som skriver under Anonym, å tørre å stå fram og være konstruktive hvis
de føler at de har noko å bidra med i diskusjon om korleis BRV skal styres. Me er mottaklige for all
tilbakemelding.
Det har vore mye aktivitet i BRV i forbindelse av åpningen av Sørmarka hallen. Ting tar ofte litt tid, men
me prøver så godt me kan for at de fleste kan ha nytte av å være medlem. Har dere kommentarer, send
dem gjerne på post@brv.no., eventuelt meldt dere i styret slik at dere kan være med på å styre klubben.
Me sletter anonyme og usaklige innlegg.

Melding nr.2679 av Tove, BRV (tovekallevaag@hotmail.com) , 11.11.2010 kl. 14:15 (Medlem)
Hei Erik.
For å kjøpe sesongkort som BRV medlem kjøper du dette i bilettautomaten i hallen. Du Kjøper student
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sesongkortet. Ta med kviteringen til bilettluka (til venstre for automaten), der får du utlevert ett plast
sesongkort, si du er BRV medlem.

Melding nr.2678 av morten bøvre (mortenb78@yahoo.no) , 11.11.2010 kl. 14:11 (Medlem)
Morten Bøvre
Noen som er keen på en klatretur utenlands i des? Noe som har noen gode tips til reisemål? Mye krimp er
good!

Melding nr.2677 av Anonym , 11.11.2010 kl. 12:07 (Besøkende)
Finnes det oversikt over treningstider, trenere, partier, spesielt for barn og ungdom ? Hvor er det BRV
holder til med innendørsklatring ?

Melding nr.2676 av Ravn Gundersen (ravn@option.no) , 11.11.2010 kl. 10:28 (Medlem)
Det er vel på tide at styret vedtar endring av § 2.1 og 2.2 dersom målet er at alle uansett nivå skal kunne
være medlem.
Å skrive en notis om at dette er misvisende synes jeg ikke holder :)

Melding nr.2675 av Erik , 10.11.2010 kl. 11:58 (Medlem)
Hei
Hvordan kjøper BRV medlemmer sesongkort i Sørmarka hallen, finner ikke alternativ på
billettautomatene eller skal vi gjør dt via nettet?

Melding nr.2674 av Norges Klatreforbund (kari@klatring.no) , 09.11.2010 kl. 15:27 (Medlem)
Norges Klatreforbund er en frivillig organisasjon under Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite. Vi organiserer klatring for 12 000 medlemmer fordelt på 176 klubber over hele
landet.
Norges Klatreforbund ønsker å satse på utvikling av vårt konkurransearbeid.
I den forbindelse søker vi etter en sportssjef i 60 % stilling. Foreløpig for et år med mulighet til
forlengelse.
Stillingen vil inneholde tre hovedarbeidsområder:
Landslag
Rekruttlag
Konkurranser som Norges cup og Norgesmesterskap
Dersom riktig kandidat melder seg kan det være aktuelt å skille ut konkurranseansvar slik at vi får en ren
rekrutt- og landslagssjef. Dette vil da bli en mindre stilling.
Abeidsoppgaver:
Koordinering og organisering av landslag og rekruttgruppa i forhold til trening, samlinger, nasjonale og
internasjonale konkurranser. Innunder her går uttak av utøvere til lands- og rekruttlag i samarbeid med
konkurransekomiteen.
Planlegge å gjennomføre Norges Cup og Norges mesterskap i samarbeid med lokale arrangører
Ønskede kvalifikasjoner:
Kunnskap og ferdigheter innefor sportsklatring på et høyt nivå.
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Gode organisasjonsevner
Evnen til å jobbe selvstendig men også med et helt team.
Kjennskap til idrettsorganisasjonen
Høgskoleutdannelse innen organisasjon og ledelse eller idrettsfaglig.
Annen relevant utdanning vil også bli vurdert
Stillingen vil fortrinnsvis være lokalisert til Idrettens Hus på Ullevål stadion men andre løsninger kan
også diskuteres.
Noe reise må påregnes.
Lønn etter avtale.
Tiltredelse 1. januar 2011
For mer informasjon om stillingen kan generalsekretær Kari Vanebo kontaktes på tlf. 916 06 279 el.
kari@klatring.no
Kortfattet søknad med cv kan sendes til kari@klatring.no
Søknadsfrist 25.november

Melding nr.2673 av :) bo (bo@sormarka-arena.com) , 09.11.2010 kl. 13:43 (Besøkende)
Sikkerhet ved klatreveggen i Sørmarka arena!
Først vil jeg takke Stig for at du engasjerer deg ifor sikkerhet ved klatreveggen. Alt for mange velger heller
å riste på hodet og se en annen vei. Når det er sagt, så må jeg innrømme at jeg ikke kjenner meg helt igjen
i beskrivelsen og vil med dette anmode om at du tar kontakt med meg eller BRV med en utdyping på hva
du har opplevd, så vi kan ta tak i det.
For oppklarings skyld:
Sikkerhets (HMS-ansvarlig) i hallen har ansvaret for all aktivitet i hallen. Det kan ikke forventes at
vedkommende kan alt om klatring, så derfor er et opprettet en samarbeidsavtale mellom BRV og
Sørmarka arena som blant annet sier at BRV skal bidra til sikker ferdsel i veggen. Undertegnede er ansatt
som klatreveggansvarlig og skal blant annet koordinere aktiviteten mellom BRV og Sørmarka.
Mvh
Bernt Ove Reinertsen
Klatreveggansvarlig
Sørmarka Arena
tlf: 97154848

Melding nr.2672 av BRV (post@brv.no) , 09.11.2010 kl. 13:29 (Medlem)
NKF arrangerer gratis instruktør inne kurs på Klatreverket,13-14.nov
NKF arrangerer Instruktør inne kurs kommende helg, 13.-14 november på Klatreverket i Oslo.
Kurset er gratis. Kurs instruktør; Arve Rød
Det vil bli arrangert som ett fullverdig kurs men vil også bli brukt som øvingskurs
til Klatreinstruktør Sport som også blir arrangert samme helg.
Det vil bli topp oppfølging av mange kompetente klatre instruktører. Meld dere på!!!
Påmelding fortløpende til meg. bjorg@klatring.no
Klatrehilsen
Bjørg Liljedal
Utviklingskonsulent NKF
bjorg@klatring.no <mailto:bjorg@klatring.no>
97173203/21029830

Melding nr.2671 av BRV (post@brv.no) , 08.11.2010 kl. 07:42 (Medlem)
Stig,
det er i utgangspunktet Sørmarka som har ansvar for dette, nærmere sagt HMS ansvarlig i hallen, men det
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er flott hvis du sender en mail til post@brv.no eller bo@sormarka-arena.com og utdyper meir hva du
meiner, event. om du har noen forslag til tiltak i forhold til det du tenker på. Sikkerheiten er sjølvsagt
kjempeviktig, den må utvilsomt være i fokus. Me veit at det er flere ting som kan forbedres og me tar tak i
dette sammen med Sørmarka.

Melding nr.2670 av Stig , 07.11.2010 kl. 10:07 (Besøkende)
Hei.
Hvem har ansvaret for sørmarkahallen og klatringen der ? Sikkerheten er ikke eksisterende. Det er kun et
spørsmål om tid før det skjer en ulykke.

Melding nr.2669 av BRV (post@brv.no) , 05.11.2010 kl. 15:32 (Medlem)
Det mangler fortsatt frivillige vakter til klatreveggen i Sørmarka følgende dagar:
Tirsdag: 16:30-19:00 og 19:00-21:00
Fredag: 16:30-19:00
Medlemmene i BRV er sterkt oppfordra til å melde seg inn som vakter til disse dagane. Dette er
nødvendig for å sikre trygg klatring for alle som tar tur innom. Ta kontakt med Bernt Ove på
bo@sormarka-arena.com (97154848) eller post@brv.no hvis det er aktuelt. Me trenger dere!

Melding nr.2668 av Kai , 03.11.2010 kl. 19:33 (Medlem)
Stian. Sende du meg teksten; håper de fikk med seg hjem han halvnakne mannen : )

Melding nr.2667 av stian , 03.11.2010 kl. 15:36 (Medlem)
Mange vakre scener fra Rogaland her, bla jærkysten og Gloppedalen. Ikkje feil bakgrunnsmusikk heller!
http://www.youtube.com/watch?v=a5sHDAuHYcE&feature=player_embedded

Melding nr.2666 av stian , 03.11.2010 kl. 13:30 (Medlem)
Epic! http://www.youtube.com/watch?v=fOz5VKMp3CY&feature=related

Melding nr.2665 av erik (glemtklokka) , 30.10.2010 kl. 18:39 (Medlem)
Hei
noen som har funnet en svart sektor klokka med mønsterveggen forrige uke..?

Melding nr.2664 av BRV (post@brv.no) , 30.10.2010 kl. 11:44 (Medlem)
Cowboy Laila: Send mail til post@brv.no. Så sjekker vi raskt om du er medlem.

143

Melding nr.2663 av Cowboy Laila , 29.10.2010 kl. 20:43 (Medlem)
Det hadde vore greit uansett! Ikke så lett å huske om du har betalt BRV-kontigent eller ikke.. Betalte jeg
BRV kontigenten? Eller var det ifjor jeg betalte?
Kjekt hvis dere fikser det, altså :-)

Melding nr.2662 av Arvid , 29.10.2010 kl. 17:48 (Medlem)
Styret har helt tydelig vært på offensiven for oss BRV medlemmer!! Dette er noen gode avtaler. TAKK

Melding nr.2661 av plogen , 29.10.2010 kl. 16:55 (Medlem)
Regne med BRV sender oppdaterte lister jevnlig til de som sitter bak skranken i hallen. Alt du trenger blir
vanlig leg, right? Bra opplegg, godt jobba styret!

Melding nr.2660 av BRV (post@brv.no) , 28.10.2010 kl. 10:23 (Medlem)
Til Plastklatrer (og alle dere andre): Det blir en ordning i hallen som sørger for at det blir lett å bevise at
dere er medlemmer. Endelig opplegg kommer vi tilbake til.

Melding nr.2659 av Plastklatrer , 27.10.2010 kl. 23:39 (Medlem)
Hvordan dokumenterer man BRV-medlemskap f.eks. hvis en skal kjøpe enkeltbilett i Sørmarka Arena?

Melding nr.2658 av BRV (post@brv.no) , 27.10.2010 kl. 21:46 (Medlem)
Rabatt for BRV-medlemmer i Sørmarka
For sesongen, som strekker fra nå og til etter påsken 2011 gjelder følgende priser for BRV-medlemmer
for klatring i Sørmarka Arena:
Sesongkort: 875,- kroner
Tredagerskort: 95
Enkeltbillett: 55,- kroner
Gratis trening for barn/unge med medlemsskap i BRV
Barn og unge (t.o.m 24 år) med medlemskap i BRV har mulighet til å trene gratis i Monsterveggen
følgende tider:
Mandag: 16.00 – 19.00
(Fra 17.00 – 19.00 mandager er det avholdt tid til barn som sikret av foreldre; barn som fyller 13 kan ta
brattkort når de har gått 8 ganger.)
Onsdag: 16.00 – 19.00
Voksne som følger i treningstiden betaler ingenting under treningstidene.
Øvrig tid betales inngangsbillett.
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Melding nr.2657 av Njord (njord@lyse.net) , 27.10.2010 kl. 15:42 (Besøkende)
Er det noen som kjenner til om det er blitt gjort noen bestigninger på Gulbergknudenatn nærmed Moi?
Jeg har selv sett på dette fjellet noen ganger og lekt med tanken på å klatre det.

Melding nr.2656 av BRV (post@brv.no) , 25.10.2010 kl. 08:03 (Medlem)
Instruktører til kurs og trening.
BRV og Sørmarka arena søker etter instruktører til kurs og trening. Har du en instruktørutdannelse etter NKF/NF sin trenerstige, eller er interessert i å starte en slik utdannelse, har vi
bruk for din innsats. Det vil bli arrangert mange kurs og events på Sørmarka i tiden fremover og
behovet for kvalifiserte instruktører er stort. Ta kontakt med Bernt Ove Reinertsen som er
klatreveggansvarlig på Sørmarka arena (e-post: bo@sormarka-arena.com) om du er interessert.
All instruksjon er betalt.

Melding nr.2655 av Senior klatrer , 23.10.2010 kl. 22:28 (Medlem)
Til 'Mover and shaker'
Enig med deg, å klatre løpende i en vegg uten mellomforankring er dumt, og jeg tror ikke så dumt om
Ørjan og co. Utfallet av hva som kan skje om man faller på løpende med mellomforankringer i et 4+
terreng er hypotetisk. Hva kan i verste fall skje hvis klatrer nr. 2 faller og drar med seg den som leder som
står langt over siste mellom forankring ? Vil sikringene holde ? Fallskader ? Bruk av ropeman eller
tauklemme i mellomforankring høres skummelt fatalt ut med tanke på ledefall og taukutt.

Melding nr.2654 av BRV , 23.10.2010 kl. 13:37 (Medlem)
Sørmarka trenger klatrevakter i helgen. Ta kontakt med Bernt Ove på 971 54 848 om det er aktuelt.

Melding nr.2653 av mover and shaker , 12.10.2010 kl. 15:55 (Medlem)
tror senior at ørjan har klatret med tau, men uten mellomforankringer? Det er jo relativt dumt.. dummere
enn frisoloering vil nå jeg si.
Men det er vel ikke 100% dødelig å falle om man bruker mellomforankringer samt ropeman /
tauklemmer mellom første og andremann. Det er riktignok sikkert ikke særlig smart/digg å falle i en slik
situasjon, men direkte dødelig er det vel neppe.
det er vel uansett ikke en aktivitet man bør holde på med i terreng som nærmer seg sin makskapasitet.

Melding nr.2652 av . , 12.10.2010 kl. 13:14 (Medlem)
si det til brødrene Huber...

Melding nr.2651 av Senior klatrer , 12.10.2010 kl. 10:00 (Medlem)
Hei Ørjan. Du er en nok en spøkefugl som har lagt inn dette på tull. Klatre løpende kan man gjøre i lett
terreng på bre eller tindrerangling. Ikke i en vegg. Et fall på løpende i en vegg kan være fatalt for hele
laget. Gjøre skikkelig håndverk. Vil ellers anbefale motbakke løp, f.eks "Stolzekleiven opp" i Bergen, eller
"Dalsnuten opp" i Sandnes, hvis en er opptatt av det med å vinne høydemeter fortest mulig.
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Melding nr.2650 av Styret (post@brv.no) , 11.10.2010 kl. 09:31 (Medlem)
BRV søker etter klatrevakter til klatreveggen i Sørmarka arena i ukedagane fra 16:30-21:00
og i helgene fra 13:00-17:00.
Vaktene får gratis sessongkort om de forplikter seg til xx antall vakter. Vaktene kan gjerne deles i
halve dagar.
Interessert? Send mail til post@brv.no.
For detaljer rund oppgaver som vakt etc. send mail til bo@sormarka-arena.com

Melding nr.2649 av Ørjan , 10.10.2010 kl. 20:52 (Medlem)
Gikk Bæ-bæ på rosshammeren på 59min i dag. Ny rekord? Vi fikk en fin tur på løpende forankringer :D
Noen andre som har prøv å klatre denne ruta fortest mulig?

Melding nr.2648 av BRV , 09.10.2010 kl. 13:07 (Medlem)
Sørmarka Arena har behov for klatrevakter i høstferien (førstkommende mandag 11. til 15. oktober)
fra klokken 17 – 21 hver dag. Vaktene kan deles.
Klatrevakten kan trene selv under vakten. Oppgavene vil bestå i å se til at de som klatrer kan sikre og har
BrattKort, eventuelt ha en gjennomgang med de som sier de kan klatre, men ikke har BrattKort. Regulære
BrattKort-kurs vil starte etter høstferien.
Interesserte kan sende sms til Bern Ove på 971 54 848.

Melding nr.2647 av rake (anders.rake@gmail.com) , 08.10.2010 kl. 18:34 (Besøkende)
Noen formeninger om Bergkrystallen og/eller Night Hawks i Gloppedalen? Eller Tordenfuglene? Disse i
forhold til hverandre?

Melding nr.2646 av Morten , 07.10.2010 kl. 15:34 (Medlem)
Lysediagonalen er en krevende heldagstur! Klatringen er ikke så veldig vanskelig, men den byr på
utfordringer med veival, sig, sikring, standplass etc.
Logistikk: man trenger lettbåt for å komme inntil fjellveggen under ruta. Man går i land på en bitteliten
hylle og scrambler opp til første gresshylle.
Den egner seg fint for dagstur... vanlig rack!

Melding nr.2645 av Ørjna (orjan1992@hotmail.com) , 05.10.2010 kl. 16:49 (Medlem)
Hei. Lurte på om det er noen som har litt mer info om Lysediagonalen enn det som står i føreren.
Rutebeskrivelse, bilder, osv... Er det mulighet for overnatting, eller det en grei rute å klatre på en dag? Er
det noen sikringer du trenger utover normalt rack?
mvh. Ørjan Grefstad
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Melding nr.2644 av havrå , 05.10.2010 kl. 15:46 (Besøkende)
Erik ;...
parker ved start å gå ned bakken maks 5minutt å gå..
http://kart.gulesider.no/m/IUGEn

Melding nr.2643 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 05.10.2010 kl. 09:23 (Medlem)
Hej! Ær det någon som møjligtvis har en kroppssele før dame i storlek small/medium, till salgs?

Melding nr.2642 av Katrine , 04.10.2010 kl. 17:36 (Besøkende)
Sjekk linken:
http://www.blackdiamondequipment.com/en-eur/journal/climb/all/lars-ole-gudevang-grimpentfraulein-sur-son-home-spot-kvam-à-sogndal-norvège-en-gb-en-eur
Hilsen "wifen"

Melding nr.2641 av Undrende , 04.10.2010 kl. 16:28 (Medlem)
Så er Monsterveggen åpnet......kan noen i BRV-styret redegjøre for hva som skjer med hensyn på drifting
av veggen? Priser for BRV-medlemmer? Åpningstider? Osv.....
Tror mange lurer på dette.

Melding nr.2640 av erik , 04.10.2010 kl. 12:31 (Medlem)
Ulsberget?
Hvor ligger dette? forstø at det skal ligge bak gamle BP bygget en plass..

Melding nr.2639 av BRV (post@brv.no) , 03.10.2010 kl. 21:10 (Medlem)
Da er Monsterveggen i Sørmarka Arena offisiselt åpnet.
Styret i BRV takker alle de frivillige som stod på gjennom hele helgen for å gi folket et godt førstemøte
med veggen. Kjempeinnsats!
BRV-medlemmer vil få rabatt på klatring i veggen. Detaljene kommer vi tilbake med så snart detaljene er i
boks.

Melding nr.2638 av Havrå , 01.10.2010 kl. 22:59 (Besøkende)
ulsberget er boltet, og har to bolter for å lage topptau feste på.. tipper graden må ligge på rundt 4 på
denne veggen er ca 8m høy...
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Melding nr.2637 av Knut Aksel (knut_aksel@hotmail.com) , 01.10.2010 kl. 21:02 (Medlem)
Bærheim: De fleste topptau festene må man rappelere ned til. Fra grad 6(nat) til 7-/8- (bb)svakt
overhengende.

Melding nr.2636 av erik , 01.10.2010 kl. 18:48 (Medlem)
Hei folkens:))
2 spørsmål
1.Leste via engelsk link det finnes klatring ved Ulsberget i Forus? Noen som vet noe om dette..buldring,
topptau el bolta rute?
2. Bærheimsvegen: Er det lett adkomst til topptau feste?? Bergnet for solo klatring på topptau
takker for svar

Melding nr.2635 av Sheriffen , 01.10.2010 kl. 09:32 (Medlem)
Før Premiere på Apis Lørdag 20:00. Velkommen

Melding nr.2634 av tove (tovekallevg@hotmail.com) , 30.09.2010 kl. 19:10 (Medlem)
Åpningen i sørmarka er lørdag og søndag 12-18. Var det dette du tenkte på?

Melding nr.2633 av Gjest , 30.09.2010 kl. 09:57 (Besøkende)
Hvilken klokkeslett er selve åpningen av Sørmarka Arena?

Melding nr.2632 av :) bo (bernt.ove@lyse.net) , 29.09.2010 kl. 21:50 (Besøkende)
BRV portaledgen.
Er det noen som vet hvor BRV sin portaledge befinner seg? Trenger den til åpningsfesten i Sørmarka på
lørdag.

Melding nr.2631 av :) bo (bernt.ove@lyse.net) , 29.09.2010 kl. 21:49 (Besøkende)
En stor personlighet i klatreverden er omkommet. se melding under.

Melding nr.2630 av Mr Jones , 29.09.2010 kl. 18:51 (Besøkende)
Legenden Kurt Albert døde igår etter langt fall. En av de virkelig store som har vært med og satt spor i
sportklattringen. Redpointets fader.
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Melding nr.2629 av :) bo (bernt.ove@lyse.net) , 29.09.2010 kl. 18:03 (Besøkende)
Rutesetting på sørmarka arena.
Absolutt siste sjanse til å sette spor etter seg i klatreveggen på Sørmarka arena før den store
åpningshelgen. Det er 2-3 linjer igjen som ikke er skrudd. Disse kan den som måtte ønske det få skru i
morgen. Rutene vil bli merket med Navn, ruteskruer, 1 bestiger, 1. flash og 1.onsight. Veggen åpner som
de fleste har fått med seg lørdag 2.10 kl 12 :)

Melding nr.2628 av Styret (post@brv.no) , 27.09.2010 kl. 07:51 (Medlem)
Hei, alle klatreinteresserte.
Det nærmer seg åpning av klatreveggen på Sørmarka Arena, og vi trenger assistanse fra 3-4 personer til å
sette ruter i veggen. Den som bidrar med 2 fulle arbeidsdager (dag-, kveldsskift) blir kronet med gratis
trenings (sesongkort gyldig til 1. mai 2011).
Du er kvalifisert om du har klatret inne i mer enn 3 år, klatrer grad 7- og har gjort deg opp noen tanker
om hva som gjør den ene innendørsruten bedre enn den andre. Ta kontakt med Bernt Ove på 97154848
om du er interessert.

Melding nr.2627 av Sofie Haughom (sofiehaughom@gmail.com) , 25.09.2010 kl. 23:40 (Besøkende)
Selger crashpad Black Diamond, Mål: 100x120x10 cm. Lite brukt. Kr. 1.400,Kontakt Sofie Haughom, Stavanger, Mobil 905 22 033

Melding nr.2626 av Ørjan (orjan1992@hotmail.com) , 25.09.2010 kl. 19:37 (Medlem)
Var på klatretur opp Rosshammeren i dag. Der fant jeg diverse klatreutstyr som var glemt igjen på den
store hylla etter andre taulengde. ta kontakt på 45 25 02 67 :D

Melding nr.2625 av Mia , 21.09.2010 kl. 21:29 (Medlem)
Oltedalstur til helga! Det er STILs årlige Oltedalstur, hvor absolutt ALLE er velkomne!
Vi møtes på SiS kl ti på lørdag, og drar så til et passende crag. Når vi begynner å bli slitne, tusler vi til
Uburhedlaren og eter og hygger oss ved bålet. Folk må ha med mat, varme klær og gode liggeunderlag og
soveposer. Dersom en har eget utstyr og bil er turen helt gratis. Dersom en må låne utstyr og kjører med
andre må en betale. (Stil-medlemmer 100kr/ ikke medlemmer 200kr ) Enkelt og greit. Trenger du mer
info, send mail til klatring@gmail.com

Melding nr.2624 av eventuelt , 20.09.2010 kl. 21:31 (Besøkende)
Crazy Yosemite slide show og presentasjon av 5.10 sine 2011 modeller på Apeberget imorgen - tirsdag
21/9 - 18:00.

Melding nr.2623 av stian , 20.09.2010 kl. 16:49 (Medlem)
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Arne og Torvald; som tidligere nevnt, Norwegian e det eineste selskapet det ikkje e noge problem med.
Men de har lagt ned Stavanger-Paris ruta si, så derfor vil det bli mest naturlig for oss siddiser å fly med de
andre selskapene (de med rare bagasje regler). Tror dog eg har funne en løsning. Finn en liten pad, maks
158 cm totalt (må være 20 cm mindre en en BD Drop Zone som er en medium pad), og betal for et ekstra
kolli, dvs 250 kr hver vei. En ender mao opp med å betale 500 for å ta med en liten pad, surt, men
sannsynligvis den beste og billigste løsningen skal en ta med egen pad. Arg...

Melding nr.2622 av Morten , 20.09.2010 kl. 10:34 (Medlem)
Ja, den veggen som ligger ved Valevatn? Den ble førstebesteget av Rolf Bae et al. i 1995 eller noe sånt.

Melding nr.2621 av Torvald , 20.09.2010 kl. 10:16 (Besøkende)
Jeg hadde med meg barnevogn og to pader (en vanlig og en stor organic) når jeg var i font sist uke. Betilte
ikke noe spesialbagasjen når jeg fly med norwegian. På spørsmålet: "hva er det der?" svarte jeg: en
madras. Norwegian vil ha ekstra betalt for sportsutstyr.

Melding nr.2620 av rake (anders.rake@gmail.com) , 19.09.2010 kl. 19:40 (Besøkende)
Heisann
Er det noen som kjenner til veggen som er øverst til venstre i Hunnedalen? Ganske så prominent, og
tydelig, fra veien oppover, mener jeg å huske?

Melding nr.2619 av stian , 17.09.2010 kl. 20:32 (Medlem)
SAS og Lufthansa. Til Paris. Dimensjonen på spesialbagasjen hos disse var ikke tilstrekkelig for å klare
takle standard pads, ei heller monsteret mitt på 112 x 84 x 26 cm. Summen av disse skal være maks 158
cm. For spesialbagasje må jeg opp i klassen der jeg betaler 750 kr hver vei, mao prisen av en pad...

Melding nr.2618 av ArneG , 17.09.2010 kl. 19:38 (Besøkende)
Jeg vil jo helst tro at det lønner seg å bestille spesialbagasje lang tid i forveien (gjerne en upopulær avgang
med lite passasjerere/ bagasje).
Problemet har sin naturlige årsak i at lasterommene faktisk ikke er veldig store og det kan bli problemer
med volumet. For Norwegians 737-300 (kort) og 737-800 (lang med vinglets) er lasterommene relativt
mindre for -300 enn for -800. SAS sin -700 er og litt kort.
En typisk pad på 100x45x25cm (?) 5kg skal ikke være vanskelig å få inn i en 737. Jeg ser at Norwegian har
en maks lengde på 250cm på spesialbagasje, antaglig et mål på hva som er fysisk mulig å få inn i
lasterommet bak.
Jeg kan sjekke opp litt mer hos Norwegian til uken hvis du er litt mer spesifikk på paden din og hvor du
skal reise.

Melding nr.2617 av stian , 17.09.2010 kl. 17:51 (Medlem)
Noen som har erfaringer, ev jobber i luftfart, som kan fortelle meg om det å reise med crashpad nå er like
håpløst som det virker som (jamfør nye bagasjeregler hos de fleste selskapene om et kolli og
maksdimensjon)? Norwegian virker som unntaket. Noen som har tips? Er folk strikse på flyplassene eller
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kan det gå greit å bare stille opp med paden?

Melding nr.2616 av stian , 13.09.2010 kl. 14:48 (Medlem)
Tøfft! http://www.youtube.com/watch?v=UVRDb1CBh58&feature=player_embedded

Melding nr.2615 av M , 13.09.2010 kl. 08:41 (Medlem)
Oppdatert Spinnerifører! Se Førerinfo og Førere!

Melding nr.2614 av sissel , 07.09.2010 kl. 14:46 (Medlem)
Heisann!
det henger en rød slynge på 3 bolt på Twin Peaks, Bersagel. Prøvde på denne i helgen med litt for mye
selvtillit, men greide ikkje å buldre oss til toppfestet.. Ring meg på 992 54 379
forresten, den ene bolten på Nordland er siste bolt på Tunge frusterte menn, men det får fint uten den bøttetak til toppen..

Melding nr.2613 av Styret (post@brv.no) , 06.09.2010 kl. 14:28 (Medlem)
I forbindelse med åpning av Sørmarka Arena arrangeres det Åpen Dag for publikum 0203.oktober. Alle besøkende får anledning til å oppleve alle aktivitetene (klatring inkludert). BRV
skal være tilstede.
Dermed søker me frivillige (med brattkort)som kan sikre unger og voksne gjennom helga. Ta
kontakt med post@brv.no eller på telefon 47 62 14 74 hvis du er interessert.

Melding nr.2612 av tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 04.09.2010 kl. 21:07 (Medlem)
Pose med håndklede og badedrakt funnet på skogsveggen. Kan hentes hos meg. Tlf, 97515148

Melding nr.2611 av Sunn Jenteidrett og Rogaland I (elsemarthe@sunnjenteidrett.no) , 03.09.2010 kl.
13:28 (Medlem)
Sunn Jenteidrett og Rogaland Idrettskrets inviterer til åpent seminar
Dato: Mandag 8.november
Tid: kl 18 – 20.15
Sted: Rica Airport hotell, Stavanger
Målgruppe: Trenere, studenter og andre interesserte
Tema: Sunn idrett
Seminaret kommer til å gi deg kunnskap om det du som trener bør vite om idrett og spiseforstyrrelser,
hvordan du bør gå du frem dersom du er bekymret for noen og hvordan man kan jobbe for å skape et
”sunt” idrettsmiljø.
Forelesere: Prosjektleder i Sunn Jenteidrett og tidligere håndballspiller Else-Marthe Sørlie Lybekk og
Runi Børresen, ekspert på forebygging, faglig leder av Bekymringstelefonen og førstelektor ved
Høgskolen i Buskerud.
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Påmelding til elsemarthe@sunnjenteidrett.no innen 4.nov.
Seminaret er gratis.

Melding nr.2610 av Styret (post@brv.no) , 03.09.2010 kl. 11:00 (Medlem)
Hei alle,
nå ligger det ein stillingsannonsen på brv.no framsida, ein på http://www.sormarkaflerbrukshall.no/ mm. Spre informasjon gjerne til alle aktuelle kandidater dere veit om

Melding nr.2609 av morten bøvre (mortenb78@yahoo.no) , 03.09.2010 kl. 10:54 (Medlem)
Nordsland mangler noen hengere/bolter!
Vi fant to hengere på Nordland på bakken . Vet ikke om boltene er knekt eller bare skrudd seg opp, så ikke
hvor hengerne hadde løsnet fra? Vi fant også noen to muttere som var løsnet men ikke falt av, men hadde
dessverre i verktøy til å stramme disse.

Melding nr.2608 av Sindre , 03.09.2010 kl. 09:48 (Medlem)
Stian, rutene til venstre på Nova (ble meldt inn til førerkomiteen ifjor, se excel-ark). Angående de to
rutene du spør om: Den til venstre er Rolf sin gamle linje som det ble besluttet å bore ferdig. Den fikk
navnet "100 prosent" (6+), førstebestiger Lars Nessa. Den til høyre heter "96 prosent" (6) og er en
separat linje som ender opp i Azzi sine tre bolter i toppen. Jeg satte boltene og tar selvkritikk på at de står
vel tett i bunnen. De to rutene burde hatt felles første tre-fire bolter. Ellers er det flere lette ruter på den
lave delen av klippen lengst til venstre som ikke er med på Nova-føreren på nett.

Melding nr.2607 av stian , 02.09.2010 kl. 19:16 (Medlem)
Noen som har peiling på ka de to rutene te venstre for Ablakov - Nova, e for noge? E de gått? Grad navn og
FA? Rolf satte et av de ankerne vett eg, og ag tror kanskje at Azzi borra den andra.

Melding nr.2606 av Snorre (brv@antwelm.com) , 02.09.2010 kl. 13:48 (Medlem)
Ingen jakt på apekatter rundt Spinneriveggen i helgen, så bare å dra ut!
Også: Er det mulig å få siste versjon av føreren her? (Den i postkassen er nyere i forhold til den som ligge
her) Også må antall BB ettersjekkes; Rock it har f.x. 7, ikke 10 (syns jeg å huske).

Melding nr.2605 av Tore , 02.09.2010 kl. 11:01 (Besøkende)
Kjekt hvis noen kan legge ut en litt mer detaljert fører. M/ bilde eller topo.

Melding nr.2604 av stian , 01.09.2010 kl. 14:55 (Medlem)
Ruta helt til venstre er 8-/8 og gått av Azzi, åpen nå. Forlengelsen av SYv meter silkepapir er 8, ikke 8/8+,
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og heter Nitro Express, gått av Simon Atkins. Kjempetøff rute, fin å trene på, stort sett alltid tørr.

Melding nr.2603 av søkemotoren v2 , 01.09.2010 kl. 14:31 (Medlem)
skulle bladd et par sider til før jeg posta..
Melding av Lasso , 16.08.2009 kl. 18:04 Medlem
Ny oppdatering for Snøveggen, fra venstre mot høyre:
Prosjekt
Prosjekt
"Råkk over" 8"Siste stikk" 8"Eliksir" 6+
"Nifiheim" 7/7+
Prosjekt Stian Engelsvol,(gul prusikk i første bolt)
Uten navn, Simon Atkins, 8+
Uten navn 7+(bratt dieder)
"Rock`n Roll" 9-, forlengelse grad 9 et sted(prosjekt)
"Skambankt" 9/9- til 1. anker, 9 til 2. anker.
Prosjekt Nick Ashton
"Syv meter silkepapir" 6+, med forlengelse 8/8+
"Katrine sin" 6+
"uten navn" 6+, med forlengelse: "Fritt fall" 8
Prosjekt Hans Jørgen, en første bolt
"Stas" 7Alle "prosjekt" er lukket.
Nesten alle rutene var tørre i dag..

Melding nr.2602 av søkemotoren , 01.09.2010 kl. 14:30 (Medlem)
Melding av Lasso , 27.07.2009 kl. 20:56 Medlem
Snøveggen fra venstre mot høyre:
0. Prosjekt Azzi, en bolt oppi der, grad 8??
1. Siste stikk 8- (Navnet står skrevet på veggen)
2. 7/7+
3. Prosjekt Stian Engelsvol, ca 9-(gul prusikk i første bolt)
4. Prosjekt Simon Atkins, ca 95. 7+(bratt dieder)
6. Prosjekt Lars O.G , bratt egg, ca 9
7. Skambankt 9/9- (navn malt på veggen)
8. Prosjekt Nick Ashton
9. ca. grad 6, med forlengelse grad 8/8+
10. Prosjekt Katrine , ca 6+
11. Prosjekt Azzi, ferdig boltet, grad 8-9 et sted
12. Prosjekt Hans Jørgen, en første bolt
De fleste rutene var tørre i dag!

Melding nr.2601 av Kai , 29.08.2010 kl. 20:21 (Medlem)
Stian, Har du en fører for Snøveggen? Var innom der idag, ein bra plass :)

Melding nr.2600 av Styret (post@brv.no) , 24.08.2010 kl. 08:43 (Medlem)
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ThomasGG,
ja, det kommer til å koste, men medlemmer av BRV skal ha fordelaktige priser på alle billett typer. Det blir
mest sansynlig mulig å jobbe (på dugnad) som klatrevakt, og då kan klatringen være gratis i perioden
vedkommende har satt seg opp som klatrevakt. Endelige detaljer rundt dette kommer når hallen åpner i
oktober.

Melding nr.2599 av ThomasGG (thomas1f@hotmail.com) , 23.08.2010 kl. 23:32 (Medlem)
Hvordan vil opplegget for klatring i Sørmarka Arena bli? Vil det f.eks. koste noe for å klatre der?

Melding nr.2598 av stian , 23.08.2010 kl. 16:05 (Medlem)
Et "stygt" ord blei automatisk sladda når eg la teksten inn, lol

Ny feature på nettsia?

Melding nr.2597 av Ola , 23.08.2010 kl. 16:05 (Medlem)
apropos prosjekter, snører osv..
hvem er det som driver å borrer på den veggen ved sørsiden av tengesdalsvannet?
vandra opp dit i håp om å finne noe nytt, men jeg var nok for seint ute :)
Det så ut som det var fine ruter på gang der. Blir det bra?

Melding nr.2596 av stian , 23.08.2010 kl. 16:04 (Medlem)
Den ruta til høyre for Himmel og h*****e skal være Tures milleniumprosjekt som han angivelig har gått
nylig (i fjor?), Skjønneru 6+. Ekje dette riktig Nick? Steve McClure; bra initiativ BRV!

Melding nr.2595 av Kai , 23.08.2010 kl. 11:06 (Medlem)
"Prosjekt snøre" henger fremdeles i 2 ruter, jeg anntar at den 8- ruta er den med et riss i toppen, men
disse prosjektene ligger til venstre for den 8-... Leif har en rute til venstre før det store diederet på grad 7,
altså til høyre for den..

Melding nr.2594 av Nick , 23.08.2010 kl. 08:53 (Medlem)
Kai... tror ikke det er flere prosjekter der. Vegard og Ture gikk de to siste rutene. Vegard gikk Mystifistisk
8- og Ture gikk Skjønner'u 6+

Melding nr.2593 av Kai , 22.08.2010 kl. 15:43 (Medlem)
Noen som kjenner til de 2 prosjektene i 3 etg i på Bergsagel? Henger en tynn hvitt tau i begge
prosjektene.. hører fra dere :)
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Melding nr.2592 av André , 20.08.2010 kl. 21:54 (Besøkende)
Lars Ole har gått prosjektet sitt i Sogndal. Ruta har han kalt Fraulein og satt i 8c...
Les mer på:
http://teambratt.blogspot.com/

Melding nr.2591 av yazza , 13.08.2010 kl. 19:59 (Medlem)
Vi var på Norøsten etter tre dager tørke. Da var det helt tørrt i fossen og lite vann å hente. Nedre del var
tørr men store sva (litt våt) og rottetraversen (dassvåt) var våte.

Melding nr.2590 av sh , 13.08.2010 kl. 10:17 (Besøkende)
Hvor tørr kan egentlig Nordøstpassasjen bli til i morgen? Trenger den flere dager på å tørke opp?
Kan tåle en våt stripe her og der, men har aldri vært spesielt gira på fosseklatring, ei heller sommerstid

Melding nr.2589 av Anders , 12.08.2010 kl. 07:15 (Besøkende)
fant bare noe tekst om monsterveggen. Men føreren min holder på å gå i oppløsning så kansje noen sider
mangler :p men dersom du kunne sende en kopi til anderst84@hotmail.com så hadde det vært helt
kanon!

Melding nr.2588 av nick , 10.08.2010 kl. 21:42 (Medlem)
Anders
Føreren for Monster er i den eksisterende føreren. Hvis du ikke har det kan du sende meg en mail og jeg
kan sende deg en kopi av topoen.
nick.ashton(ætt)gmai.com

Melding nr.2587 av Anders , 09.08.2010 kl. 16:43 (Besøkende)
Noen som vet hvor jeg kan finne en tegnet fører for Monsterveggen om ligger ved starten av Gyavatnet på
vei mot Tonstad fra Helleland?

Melding nr.2586 av Denis (denisverona@libero.it) , 08.08.2010 kl. 20:11 (Medlem)
Hi!
My name is Denis and I'm 32 old year climber from North Italy. Two years that I'm living here in Sandnes
but just begun to climb again. I would be glad to join someone to see good rock and/or ice spots
around.Hoping to climb soon with some local...bye!
denisverona@libero.it

155

Melding nr.2585 av SiS sportssenter , 04.08.2010 kl. 13:03 (Medlem)
Ledig stilling som mellomleder med ansvar for klatreveggen på SiS sportssenter. Se stillingsannonsen her:
http://www.sissportssenter.no/index.cfm?id=173673

Melding nr.2584 av Snorre (brv@antwelm.com) , 02.08.2010 kl. 23:27 (Medlem)
Hettegenser/jakke funnet ikveld v/start anmarsj til Spinneriveggen. Ring: 94241348

Melding nr.2583 av Styret (post@brv.no) , 27.07.2010 kl. 10:01 (Medlem)
Norges boltefond inviterer klatrenorge til forsidebildekonkurranse for landets første landsdekkende
klatrefører.
Norsk Fjellsport, Devold og Mammut stiller med storslåtte premier til den som ”skyter” vinnerbildet.
Her er linken til konkurransen:
http://boltefond.freehostia.com/Konkuranse/forsidekonkuranse/ForsideKonkuranseInfo.html
Med vennlig hilsen
Runar Carlsen
Norges Boltefond
Damveien 3
1911 Flateby
http://www.norgesboltefond.no

Melding nr.2582 av Sigve (sigve.oksendal@c2i.net) , 27.07.2010 kl. 08:04 (Medlem)
Lang kortslynge, en kile str. ca 13 og ei slynge funnet på toppen av himlingen.
Har du mistet dette, ta kontakt på 92660950.

Melding nr.2581 av Bernt Ove (bernt.ove@lyse.net) , 15.07.2010 kl. 22:03 (Medlem)
Ruteskruing!
Er det noen som fortsatt er interessert i ruteskruing på et kvalitativt høyt nivå? Det skal settes opp ruter i
Sørmarkahallen og CityWall stiller med ruteskruere i WC-klasse som også ønsker å lære opp, eller gi
inspirasjon til lokale ruteskruere. Er du interessert og har anledning siste uke i juli ring meg på tlf
97154848.

Melding nr.2580 av yazza , 14.07.2010 kl. 17:17 (Medlem)
Speilreflexkamera funnet på Skogveggen (Igjen). Masse feite bilder av unge menn i dameklær på slackline
som viser frem rumpehullet sitt og bruker bananer på spennende måter. Vedkommende som har funnet
det lyder navnet red fox på facebook. Send ham en melding hvor du forklarer hva dere gjorde med
bananen eller merket på kameraet for å få det utlevert.
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Melding nr.2579 av Øyvind , 30.06.2010 kl. 13:55 (Medlem)
Klippekort klatring på SIS selges grunnet flytting. 850kr for 17 klipp gir en pris på 50 kr pr gang. Send en
SMS til meg på 90739269

Melding nr.2578 av Mia , 26.06.2010 kl. 19:26 (Medlem)
Glemt kamera ditt på Skogsveggen? Dersom du savner det, ring meg på 97 00 49 89

Melding nr.2577 av Erik , 25.06.2010 kl. 22:08 (Medlem)
Hommeland er også bra for nybegynnere, men ha med 60m tau

Melding nr.2576 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 24.06.2010 kl. 13:04 (Medlem)
Hei Torger.
Ta dem med til Skogsveggen. Dette er en kjempbra vegg, med ruter fra 4-7. Mye på 5 og 6 tallet. For å
finne fører på den så klikker du deg inn på "førere" her på BRV sida, leiter deg nedover til du finner en
link som heter "oppdatert fører for Høle". Lykke til.

Melding nr.2575 av Torger (tstol@hotmail.com) , 24.06.2010 kl. 12:40 (Medlem)
Hei,
noen som vet om en bra vegg å ta med mer eller mindre nybegynnere til i stavangerområdet?
Vanskelighetsgrad type 5-6. Har kun vært på Nordland, men der var dei fleste rutene en del vanskeligere..
mvh Torger

Melding nr.2574 av Leif , 23.06.2010 kl. 16:00 (Medlem)
Det burde gå fint å klare seg uten portaledge på Lysediagonalen. Det er hyller underveis. Problemet er å
finne ruta etter de to første store hyllene. Exit kaminen i toppen er ofte veldig våt.

Melding nr.2573 av Runar (runaret@gmail.com) , 16.06.2010 kl. 22:26 (Besøkende)
Plukket ned tre ekspresser fra "Wallnuts" på Spinneriveggen i dag. Eier kan ta kontakt på 40040987.

Melding nr.2572 av Mikael (mikael.ulander@gmail.com) , 16.06.2010 kl. 15:45 (Besøkende)
Tack för snabba svar!
Men är det möjligt att övernatta nånstans på mitten av leden utan portaledge eller hammock?
Eftersom den är på 23 taus vore det fint att dela dessa på två dagar.. Är det möjligt?
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Melding nr.2571 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 16.06.2010 kl. 14:46 (Medlem)
ang. lysediogonalen- den trenge lang tid på og tørke etter regn-bare så en klar over det;)
ruta starte med et par taulengder klatring i starten før gåining langs skogs rampe opp mot høyre.
midtparti på lysedigonalen er flott diederklatring grad 5-.også er det muligheter for og rote litt på rute
valg i den øvre delen av ruta-velger enn stor renne-kamin i toppen er det det en stor klemblokk som må
passeres, grad 7?? /A0..men selve ruta går til visst til høyre en plass for denne renna?
god tur og lykke til;)

Melding nr.2570 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 16.06.2010 kl. 10:50 (Medlem)
Har ikke klatret Lysediagonalen, men har overntattet på en stor hylle like under der klatringen starter.
Det er bare ett punkt å gå i land ved sjøen, og så scrambler man opp gjennom skogen. Fint å ligger der og
så begynne å klatre ved "first light". Du kan sende mail til obsen@statoil.com, han har vært på
Lysediagonalen

Melding nr.2569 av Mikael (mikael.ulander@gmail.com) , 15.06.2010 kl. 21:05 (Besøkende)
Hej där alla glada norrmän!
Eftersom Sverige är så platt och trist åker vi Stockholmsklättrare som bekant över till er i väst och
klättrar på somrarna. Inget undantag i år. I juli har jag planerat att klättra Lysediagonalen på Kjerag.
Har fått föraren "Klatring i Rogaland" av en vän från Stavanger. Superfint. Men jag undrar hur det är med
hyllor eller avsatser längs leden. Finns nånstans att sova eller måste man hänga upp nåt?
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning.
Mikael

Melding nr.2568 av Helge (feistein@hotmail.com) , 11.06.2010 kl. 08:29 (Medlem)
hettejakke funnet på Skogsveggen mandag 7. juni. 99039904

Melding nr.2567 av Arnold , 09.06.2010 kl. 15:38 (Medlem)
Ken e han der som står å åne seg på den der videosnutten. Sko tatt han med ei hånd på ryggen!!

Melding nr.2566 av Spinnerivaktmester , 09.06.2010 kl. 14:56 (Medlem)
Nyhet fra Spinneriveggen!
En oppdatert og laminert fører har blitt lagt ut i postkassen på Spinneriveggen. Postkassen henger i et tre,
hvor stien deler seg mellom Venstre Sideveggen og Hovedveggen. Føreren er for alle å låne og må
returneres til postkassen etter bruk.
God sommer og god klatring!!

Melding nr.2565 av Bruce , 09.06.2010 kl. 12:15 (Medlem)
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Og det ligger makt bak Kai sitt utspill!
http://www.dojoweb.com/articles.asp?articleid=28532

Melding nr.2564 av Kai og Joakim , 09.06.2010 kl. 10:41 (Medlem)
Lenka, takk for svar ! Ang. gloppedalsamlingå bomma du dog litt på ka det går i. Samlingå gjekk heilt fint
den, som me skreiv; god stemning, flott vær, kos !
DVS. Ingen behov for aktivitør/leder/stand-up osv.
Me ittelyse ikkje aktiviteter, Me vil bare så gjerna at BRV ikkje videre ska forfalla som et sosialt og
idealistisk samlingspunkt for Rogalandsklatrere. Men e det ikkje litt symptomatisk at 30-års festen må
avlysas pga manglende interesse ? Det me lure på ( i klartekst ) e om det e en tilfeldighet at der e så lide
folk på samling og ? Eller om der e en sammenheng, som kanskje bør tas alvorlig ? Bottom line; i disse
asosiale facebook-tider hadde det kanskje våre hensiktsmessig at våre ledere gjekk foran som gode
eksempler og ihvertfall pinte seg gjennom ei natt i telt.

Melding nr.2563 av Info fra NKF , 09.06.2010 kl. 08:14 (Medlem)
Hei,
For deres info: Rogaland idrettskrets skal arrangere en samling/forum for trenere som jobber innen
toppidretten i Rogaland 14. September 2010.
Om dere kunne gir ”Wenche Salte” tilbakemelding om dere har trenere bosatt i Rogaland som er på
landslagsnivå, ansatt av forbundet etc. Slik at Wenche kan forsikre at invitasjonene ble sendt til rette folk!
Wenche kan kontaktes på: Utdanningskonsulent, Rogaland idrettskrets. Tlf: 51 73 78 52/915 97 478
www.idrett.no/rogaland

Melding nr.2562 av Lenka - styret (lese@statoil.com) , 09.06.2010 kl. 08:12 (Medlem)
OK. Eg må respondere litt på innlegg angåande Gloppedal samling og engasjement fra BRV-styret:
1. Gloppedal samling: Eg har ikke vore i styret lenge, men slik eg har oppfatta det så arrangeres samlingen
av seg sjølv. Det er ikke meining å ha noen spesielle aktiviteter. Folk samles, griller, klatrer og buldrer.. og
har det forhåpentligvis hyggelig. Folk er stort sett oppegåande og trenger ikke hjelp til -eller et spesielt
opplegg for å få dette til. Eg ser nokre grunner, men ikke så mange, til at det er nødvendig med styre i
Gloppedalen. Men eg tar det som et kompliment at folk sakna oss :-)
2. Når det gjelder engasjement fra styret: Eg minner på at vervet i styret er frivillig og kommer i tillegg til
en vanlig jobb. Hvis nokon har noko å utsette på engasjementet til styret så kom gjerne med konstruktiv
tilbakemelding, eventuelt meld dere inn i styret slik at dere kan påvirke og/eller bidra til et bedre styring
av BRV. Alle er velkommen!
Helsing,
Lenka

Melding nr.2561 av Leif (abc) , 09.06.2010 kl. 07:59 (Medlem)
Klatre-samling som sosial begivenhet har gått ut på dato.

Melding nr.2560 av Joakim (j.aarrestad@live.no) , 08.06.2010 kl. 18:16 (Medlem)
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Eg kan ikkje se at någen har ittelyst aktiviter og tilrettelegging på samlingen, det har vel kun våre retta
spørsmål te koffor ingen av de som representere BRV va på samlingå. Enkelt og greit.

Melding nr.2559 av Dio , 08.06.2010 kl. 16:10 (Besøkende)
Sier vel bare litt om engasjementet i BRV-styret.

Melding nr.2558 av Ronnie James , 08.06.2010 kl. 09:52 (Medlem)
Litt av poenget med samlingen i Gloppedalen er jo at den arrangerer seg selv. Hva skal styret gjøre? Blåse
opp ballonger og arrangere sekkeløp?

Melding nr.2557 av ao (ao@proactima.com) , 08.06.2010 kl. 09:40 (Medlem)
eller kanskje bonden trenger litt lagringsplass mens de holder på å utbedre veien.... så i alle fall tidligere
ut som om "veiarbeiderne" brukte noe av tomten til bonden som lagringsplass...

Melding nr.2556 av tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 07.06.2010 kl. 21:52 (Medlem)
veit ikkje kva som skjer der, har berre registrert det samme. Kanskje bonden har lyst å bruke marka sjølv,
og er litt lei av klatrere???

Melding nr.2555 av Sissel , 06.06.2010 kl. 23:34 (Medlem)
Heihei!
Noen som vet ka som skjer med tauklatringa på Sirevåg? Heilte feltet e jo opptatt av andre ting herane
jo....

Melding nr.2554 av Joakim (j.aarrestad@live.no) , 06.06.2010 kl. 18:39 (Medlem)
Kjempevær og god stemning ! Heilt topp ! Men, ja, kor blei det av de som egentligt arrangerte det

Melding nr.2553 av Kai , 06.06.2010 kl. 17:45 (Medlem)
Det var en flott helg i Gloppedalen, jeg kan ikke forstå at styret i BRV glimrer med sitt fravær?

Melding nr.2552 av Erik , 05.06.2010 kl. 14:53 (Medlem)
Now tips hvor man kan få ordna såler i stvg område?
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Melding nr.2551 av Knut Aksel (knut_aksel@hotmail.com) , 03.06.2010 kl. 10:35 (Medlem)
Rosshammeren:
Excalibur og Bæ-bæ er byttet om i skissen. Bæ-bæ er ruten til høyre

Melding nr.2550 av Anders , 02.06.2010 kl. 22:03 (Medlem)
På Rosshammeren så har rutene byttet plass står det i oppdateringen. Gjelder dette bare siste taulengde
eller hele ruten ?

Melding nr.2549 av A , 02.06.2010 kl. 15:44 (Besøkende)
Der kom nok "K" meg i forkjøpet ja! veggen så utrolig bra ut så langt iallefall

Melding nr.2548 av K , 02.06.2010 kl. 09:37 (Medlem)
Se bilde av klatrevegg i Sørmarka hallen (bilde3),
http://www.aftenbladet.no/bildegallerier/article1212850.ece

Melding nr.2547 av Rocco , 02.06.2010 kl. 06:51 (Medlem)
BRV-DRILL: Jeg har Drillen, bolter og henger! Bor på Storhaug. Mobil:90622787 eller 98650377 (når jeg
er i nordsjøen). Utleie til BRV medlemmer, for rebolting til alle. Rochus

Melding nr.2546 av Jarle , 01.06.2010 kl. 13:21 (Medlem)
Noen som vet hvor drillen er? Kunne tenkt meg og lånet den en ettermiddag....

Melding nr.2545 av . (allinja) , 31.05.2010 kl. 10:46 (Besøkende)
Local guides gather at Cementen Bar every friday and saturday night

Melding nr.2544 av Jennifer & Mary (all-in@winning.com) , 30.05.2010 kl. 22:35 (Besøkende)
Hi, we are 2 girls visiting from the US, and are looking for someone who can help us find some good
climbing spots ? We couldn't find your guidebook "klatring i rogaland" in any shops, so its hard to know
were to go...

Melding nr.2543 av Kai , 30.05.2010 kl. 18:06 (Medlem)
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Bra værmelding til helgen, forvente å se mange på stranden i Gloppedalen til helgen....

Melding nr.2542 av HH , 29.05.2010 kl. 20:58 (Medlem)
Jeg kan lære deg å bolte hvis du kommer til Åkrafjorden helt i slutten av juni. Har bøttevis med femmere
og seksere prosjekter.
hhclimbing@hotmail.com

Melding nr.2541 av Ola (richardsen@gmail.com) , 28.05.2010 kl. 18:50 (Medlem)
Godt poeng der joakim.
Jeg kan mer enn gjerne ta i et tak for å bolte litt, men har ikke peiling på det.
om noen gidder bruk en dag på å lære bort noen triks, så er det bare å sende meg en mail :)

Melding nr.2540 av Joakim , 28.05.2010 kl. 15:41 (Medlem)
Eg har någen bolter på verandaen som sko våre skifta, kan någen bare ta de og i same slengen ?

Melding nr.2539 av Erik , 28.05.2010 kl. 11:44 (Medlem)
Siden vi er inne på diskusjon om rustne bolter så var jeg på dalehammer i går. Boreboltene er rustne,
kommer ikke på navnet på ruta, de lengste til venstre av grishalen. vet ikke om dette er en indikasjon på
utbytting...bare gir beskjed:))

Melding nr.2538 av Ola , 27.05.2010 kl. 15:28 (Medlem)
Den gamle 8?mm bolten med kjetting som henger på Bakerns svenneprøve / Luffes mareritt var nok
moden for utbytting for mange år siden.
Det er satt en ny ekspansjonsbolt ved siden av(men jeg vet ikke når), men den var uten noen form for
ring/karabin.
Jeg hang opp en maillon / quick link der på tirsdag, men det hadde sikkert vært koselig med enda en fersk
bolt i nærheten.

Melding nr.2537 av stian , 27.05.2010 kl. 15:22 (Medlem)
Roger: der det henger noe i førstebolten er prosjekter, as always.

Melding nr.2536 av tk , 27.05.2010 kl. 13:27 (Medlem)
Toppfester/Dale
Om noen med bedre forutsetninger enn meg kan ta en titt på/kommentere toppfestene for Bakerens
svenneprøve og Kort visitt er det fabelaktig. Har brukt begge selv uten helt å stole på de rustne
ringboltene
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Melding nr.2535 av yazza , 27.05.2010 kl. 13:21 (Medlem)
Folk bør følge med på grisehalene. Ved utstrakt bruk får de tretthetsbrudd i vinkelen på flattjernet. Dette
har skjedd før på Hell (se NKF skaderapportering).

Melding nr.2534 av BRV , 27.05.2010 kl. 10:20 (Medlem)
Erik
Takk for tilbakemeldingen. Vi skal bytte ankeret på Stimulator og kan ta Firestarter i samme slengen.
Veldig bra.

Melding nr.2533 av Erik B , 27.05.2010 kl. 10:09 (Medlem)
Firestarter, Dale: Det venstre festet for grisehalen har en begynnende tverrgående sprekk rett under
bolten. Ankeret bør nok byttes. Jeg brukte det i går, men er usikker på den faktiske tilstanden. Utvis
varsomhet.

Melding nr.2532 av BRV , 27.05.2010 kl. 08:27 (Medlem)
Husk Gloppedalen neste helg!

Melding nr.2531 av Liz , 26.05.2010 kl. 23:03 (Medlem)
For dere som er interessert "The second event of the IFSC Bouldering World Cup goes live on Friday and
Saturday"
Følge med på http://www.ifsc-climbing.org/?page_name=home

Melding nr.2530 av BRV , 26.05.2010 kl. 21:45 (Medlem)
Giroer for medlemskontingent 2010 er sendt ut!
Alle innmeldinger til dags dato er inkludert.
Husk å melde fra om adresseendring til post@brv.no eller ved å melde deg inn på nytt med ny adresse.

Melding nr.2529 av Roger , 26.05.2010 kl. 21:32 (Medlem)
Noen som har en siste oppdatering på ruter og prosjekter på snøveggen?

Melding nr.2528 av BRV , 26.05.2010 kl. 21:20 (Medlem)
SAMLING I GLOPPEDALEN
Husk 4-6 Juni!!!
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Klatre/Buldresamling i Gloppis for barn og voksne i alle aldre.
Overnatting i telt på stranden og grilling på bål.
Vel Møtt!

Melding nr.2527 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 25.05.2010 kl. 18:08 (Medlem)
Åkrafjorden kommer til å bli en slager de neste årene. Det er mye lett, en del medium og et stort
potensiale for alt mulig. 4 ruter på 9 tallet so far, inkludert den ruta jeg ser på som den fineste jeg
noensinne har gått, "Den ensomme ridder" 9. Pga av fedme så åpner jeg opp 3 boltede prosjekter til
den/de som måtte være int. Alle på 9 tallet, og høy kvalitet. Jeg er der fra 27 juni til 31 juli. Også mye
veldig bra buldring som ikke er rørt.
HH

Melding nr.2526 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 22.05.2010 kl. 23:16 (Medlem)
evolv bandit str 44 til salgs 500 kr.kun brukt 3-4 ganger de er som helt nye..de er for smale for mine breie
donald føtter..
øystein 40068125

Melding nr.2525 av yazza , 21.05.2010 kl. 14:05 (Medlem)
Trikset med prussik og clog/jumar er å ha prussiken over clogen/jumaren slik at den blir dyttet oppover.
Bare pass på at den ikke er stram. Kan være lurt å feste den i en egen skrukarabiner i løkka på selen for å
være "supersafe". Ta en egen tau/60 slynge på tvers over skulderen og ned til toppen av jumaren for å
trekke den oppover så får du minimalt med fall ned på jumarne når/hvis du faller. Fest et lodd i bunnen
av tauet (ikke bind den fast siden du sliter med å få nok slakk til å tre tauet inn i rapell løsningen din).

Melding nr.2524 av ola , 20.05.2010 kl. 14:06 (Medlem)
er det ikke mye pes å dra med seg prusikken oppover etterhvert?
hvorlangt får du klatra før du må pirke med prusikken?

Melding nr.2523 av erik , 20.05.2010 kl. 13:37 (Medlem)
bruker mini traxion med prusikk som backup. funger bra. Hammer'n er vel ved Dale. tenkte andre
klatrefelt...Nordland har vel noen ok tilgjenglig fester, andre forslag?

Melding nr.2522 av ola , 20.05.2010 kl. 12:26 (Medlem)
dale må jo funke..
Hvilken type brems bruker du til topptausoloering?

Melding nr.2521 av erik , 20.05.2010 kl. 11:28 (Medlem)
Hei
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noen tips for klatrefelt hvor der er lett adkomst til topptau feste. Bergnet for solo klatring på topptau. Har
vært på hammer'en...

Melding nr.2520 av FJELLEFANTEN , 19.05.2010 kl. 16:25 (Medlem)
Når eg fyssta skrive her, så kan det jo tas med at eg ved sist tur te Dale fant ein halvspiste boks med någe
salatgreier med reger oppi på stien opp mot Valhalla. Fysj og fei, hvis någen savne an, så har eg levert an
fra meg. Ta kontakt med :
Renovasjonen IKS
Svanholmen, 4033 Stavanger
51 80 08 00
Torvald, bare hyggeligt !! Have fun

Melding nr.2519 av Torvald , 17.05.2010 kl. 22:42 (Besøkende)
Supert! Takk takk

Melding nr.2518 av FJELLEFANTEN , 17.05.2010 kl. 10:32 (Medlem)
Torvald :
http://brv.no/postmann/dbase/bilder/Spinneri%20Fører%20Rev%203.pdf
Rockland, spinneriveggen, 3tl BB

Melding nr.2517 av EF , 17.05.2010 kl. 00:43 (Medlem)
Er to fine ruter på Bersagel, to taulengder

Melding nr.2516 av Torvald , 16.05.2010 kl. 13:57 (Besøkende)
Hei! lurte på om noen der ute vet om det finnes noen ruter på flere taulengdre som er boltet i distriktet?
har ikke kompetanse til å klatre på kiler men ønsker å fåklatret en rute med flere taulengder??

Melding nr.2515 av Sissel , 15.05.2010 kl. 17:29 (Medlem)
Ser ut til at det mangler ring på andre eller tredje bolt på Twin Peaks, bersagel.....

Melding nr.2514 av Viktor (viktor_maiden@hotmail.com) , 03.05.2010 kl. 19:56 (Besøkende)
Hej!
Jag heter Viktor och kommer från Göteborg.
Jag skall bo och arbeta i Stavanger under sommaren (juni-augusti) och letar efter replagskamrater att
klättra med under sommaren.
Jag har klättrat sedan jag var liten men det var först under 2006/2007 som jag började leda på allvar. Jag
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klättrar helst trad men även sport i 6a-6c fransk gradering. Jag kommer förmodligen att ha bil i Stavanger
under hela sommaren.
Tveka inte att höra av er. Vore väldigt kul att kunna få en lokal guidning!
//Viktor

Melding nr.2513 av Alex brun (alex.brun@lyse.com) , 03.05.2010 kl. 13:26 (Medlem)
Joe, I've tried sending you an e-mail but it came back. Give me a call 980 51 901

Melding nr.2512 av joe (jwlmn@yahoo.com) , 29.04.2010 kl. 20:35 (Besøkende)
Hey, Im from Colorado, USA. Living in Stavanger for the summer maybe longer. I am looking for big wall
partners. Ive got the rack and ropes and tons of experience. I would enjoy most any excursion but really
like long traditional routes. My schedule is very flexible so I can do whatever whenever. Looking forward
to hearing from someone, Joe

Melding nr.2511 av André , 26.04.2010 kl. 19:48 (Besøkende)
Ser på 8A.nu at Therese har gått 8A+...
Verdensklasse!!!
Grattis

Melding nr.2510 av Vegard , 23.04.2010 kl. 08:47 (Medlem)
Overnatting i Font finnes på: http://www.gites-de-france.com/gites/uk/rural_gites.
Søk på Ile-de-France og Seine-et-Marne.
God tur!

Melding nr.2509 av Lars R (lars.reiersen@nov.com) , 23.04.2010 kl. 08:41 (Medlem)
Tenkte å ta med familien på tur til Font i høstferien. Noen som har tips/kontakter for komfortabel
overnatting. Gjerne med plass for to familer. Hørt at det er populært med "gites".
All info mottas med takk.

Melding nr.2508 av Apeberget (klatresenter@online.no) , 21.04.2010 kl. 11:49 (Medlem)
Apeberget søker en godkjent trener sport 1-2 eller trener fjell 1-2. Venligst ta kontakt med Apebeget så
raskt som mulig, det vanker en belønning:)

Melding nr.2507 av BRV , 21.04.2010 kl. 08:42 (Medlem)
Gårsdagens video ligger her:
http://www.vimeo.com/11090822
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Melding nr.2506 av Brv , 19.04.2010 kl. 22:50 (Medlem)
Ups...
20. april - altså TIRSDAG!!

Melding nr.2505 av yazza , 19.04.2010 kl. 15:35 (Medlem)
Det står 20 MARS på plakaten på forsiden--

Melding nr.2504 av BRV , 17.04.2010 kl. 19:33 (Medlem)
Det er bare å komme på årsmøtet for å treffe fine folk og følge med på detg som skjer i klubben for tida...

Melding nr.2503 av Gry (gryhofst@hotmail.com) , 17.04.2010 kl. 13:37 (Besøkende)
Hei!
Jeg ser at det i fjor ble arrangert kurs for å komme i gang med klatring ute, vil det bli det i år også? Er det
mulig å komme på årsmøtet når en ikke er medlem for å se om man kan komme ikontakt med noen som
en muligens kunne klatre sammen med? Hvor mye koster det i såfall. Jeg er ikke så kjent med hvor
klatrefeltene ligger her i disttriktet da jeg er fra en annen kant av landet.

Melding nr.2502 av Tore , 16.04.2010 kl. 09:57 (Medlem)
Til spørsmål fra Sissel om Nordland: Mener å huske at rutene mellom @ og shave your beacon er fra
venstre: "betakrøll" (som egentlig er en variant av @, samme toppanker og siste bolt/avslutning, så "Janes
Job" som jeg mener starter i en ørliten diederformasjon??, og så tilslutt "Tarzan" før "Shave your Beacon"
kommer.....gradene husker jeg ikke lenger, men det ligger vel rundt 6 til 7- som resten av rutene
der.....førerkomiteen skal ha fått denne infoen, så det kommer vel i den nye føreren..... ;-)

Melding nr.2501 av BRV , 14.04.2010 kl. 17:03 (Medlem)
Årsmøte i BRV 20.april. kl20.00 på Cementen!
Møtt opp: info om den nye veggen i Sørmarka, film fra vårens buldring, valg og pizza mm....

Melding nr.2500 av Lars , 14.04.2010 kl. 17:02 (Medlem)
Husk hjelm neste gang Alex:)

Melding nr.2499 av lars r , 14.04.2010 kl. 11:49 (Medlem)
Den var til Alex altså
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Melding nr.2498 av Lars R , 14.04.2010 kl. 11:48 (Medlem)
Da fikk du ihvertfall tørka svetten

Melding nr.2497 av Morten , 14.04.2010 kl. 10:10 (Medlem)
Veldig rarat at HJ ikke har bedt om sensur her....

Melding nr.2496 av Alex , 14.04.2010 kl. 09:49 (Besøkende)
Fikk nærkontakt med en Sea King igår på Dale under en clogge tur. Trodde først det var falsk alarm men
skjønte etterhvert at det var øvelse (eller?) - blåste ganske godt!!

Melding nr.2495 av plogen , 13.04.2010 kl. 23:27 (Medlem)
Aner jeg litt happypack på bildet?

Melding nr.2494 av BRV , 13.04.2010 kl. 18:53 (Medlem)
Det skal vi sjekke ut! Det er uansett 18-års grense..

Melding nr.2493 av Sissel , 13.04.2010 kl. 18:31 (Medlem)
Takk, fine greier!
Og når det gjelder årsmøtet.. Gjelder aldersgrensen på Cementen?

Melding nr.2492 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 12.04.2010 kl. 22:26 (Medlem)
Og mailen er hhclimbing@hotmail.com

Melding nr.2491 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail.com) , 12.04.2010 kl. 22:24 (Besøkende)
Kommer til å jobbe som klatreinstruktør i Åkrafjorden(Fjæra/Vintertun) fra 1-29 juli med base på den
nye campen på Rullestad. Det er alerede utviklet mye klatring i området. Klatreopplevelse 3-4 timer eller
klatrekurs 3 dager. For pris ta kontakt på mail.

Melding nr.2490 av Eivind A , 12.04.2010 kl. 16:49 (Medlem)
Takk. Då fekk me svar på det Sissel
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Melding nr.2489 av Eivind , 12.04.2010 kl. 09:23 (Medlem)
Sissel:
rutene heter vel (fritt etter hukommelsen) betakrøll (ca 7-) og shave your bacon (ca 6+). Ikke helt sikker
om det går en rute til mellom disse (Shave... ligger rett til venstre for Alotta Fagina)

Melding nr.2488 av Sissel , 10.04.2010 kl. 19:13 (Medlem)
Hei dere!
Hva heter ruten som ligger rett til høyre for @ på Nordland? den står ikke i føreren, og finner ikke noe
oppdatert fører på nett. Og grad? 6+/7-?

Melding nr.2487 av BRV , 31.03.2010 kl. 02:20 (Medlem)
Årsmøte i BRV 20.april.
På Cementen!
Følg med; det blir foredrag, bilder og film fra vårens buldring.....

Melding nr.2486 av Trykkleif , 28.03.2010 kl. 21:34 (Medlem)
Endret...

Melding nr.2485 av lokalhistorikeren , 28.03.2010 kl. 18:43 (Medlem)
Ok bilde, men er det fra Bjerksted? Er nok i fra det stedet som heter Bjergsted

Melding nr.2484 av BRV (solvi.eik@wintershall.com) , 22.03.2010 kl. 11:07 (Medlem)
Hei alle sammen.
Det nærmer seg årsmøte (egen info om dette kjem etterkvart) og i den anledningen ser me etter ca. 2 nye
medlemmer som kunne tenkt seg å sitte i BRV styret.
Det er mye spennande som kommer opp i år og neste år, bl.annet i forbindelse med den nye klatreveggen
i Sørmarka. Me trenger nokre fleire ildsjeler som har lyst til å bidra til både pågåande aktiviteter og de
nye. Ta gjerne kontakt med Sølvi som er valgkomité hvis du er interessert.

Melding nr.2483 av Rolf , 21.03.2010 kl. 08:27 (Medlem)
Hei, noen som vet om YR.no har rett og det har snødd som pokker i Hunnedalen denne uken (gode
topptur forhold). Eller har det kommet som regn og ødelagt den lille snøen som var der.
Rolf

Melding nr.2482 av BRV , 15.03.2010 kl. 10:39 (Medlem)
Takk til Lars Nessa for et innholdsrikt, balansert og velformulert foredrag om K2 2008 ekspedisjonen på
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fredag!
Takk til FONT for en kjempekonsert!
Takk til alle som møtte opp og bidro til at dette ble en veldig bra kveld!
Takk til dem som arrangerte og sørget for at det var mulig å ha en slik kveld!
Takk til NKF som bidro med økonomisk støtte til jubileumet!
Takk til Cementen som gang på gang tar i mot oss med åpne armer!

Melding nr.2481 av meg , 13.03.2010 kl. 00:12 (Medlem)
Hvordan er det med 21års grensen for å komme inn på Cementen på lørdag?

Melding nr.2480 av yazza , 11.03.2010 kl. 13:47 (Medlem)
på facebook siden for FONT konserten er det over 21 påmeldte og 32 tentative til Cementen på fredag. I
tilegg kommer alle som vil se Lars sitt superspennende foredrag. Regner med det blir trangt om plassen :)

Melding nr.2479 av Lars-Ivar , 11.03.2010 kl. 10:25 (Medlem)
Jeg skal! Både gå, spille, sitte og drikke. Still opp folkens.

Melding nr.2478 av Morten , 11.03.2010 kl. 09:25 (Medlem)
Er det noen som faktisk skal gå på Cementen fredag kveld?

Melding nr.2477 av stian , 10.03.2010 kl. 23:18 (Medlem)
Det å sitta i styret å orge en jubileumsfest ingen gidde melde seg på må føles så utrolig utakknemlig. Adjø
solidaritet. Klapp på skulderen til Lenka, Morten & Co for å ha prøvd.

Melding nr.2476 av Katrine i Sogndal , 09.03.2010 kl. 22:00 (Medlem)
Neimen folkens!! Så slapt av dåkker!! Ein 30års jubilant må jo feiras!

Melding nr.2475 av BRV (post@brv.no) , 09.03.2010 kl. 15:44 (Medlem)
Hei!
På grunn av manglende påmelding til Jubileumsfesten på Orre har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse.
Vi flytter K2 foredraget til Lars Nessa til fredag 12.mars kl 20.
Konsert med FONT kl 21!
Gratis Inngang!
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Melding nr.2474 av stian , 08.03.2010 kl. 15:35 (Medlem)
Bra initiativ Eva! Reine med Hitlersen (VA) og tar turen fra bartebyen. Eg og har betalt og e meget klar!
Komme folk på kickoffen på cementen fredag?

Melding nr.2473 av Eva , 04.03.2010 kl. 20:00 (Medlem)
Hehe.. avslyst

Melding nr.2472 av Eva , 04.03.2010 kl. 20:00 (Medlem)
Hei folkens! Har ikke bestilt flybillett hjem for at festen ska bli avslyst! Meld dere på nå!

Melding nr.2471 av BRV festkomité , 04.03.2010 kl. 12:29 (Medlem)
Hei alle sammen!
De fleste har nå fått med seg at det arrangeres 30 års jubiluemsfest den 20.mars. Man må
forhåndsmelde seg til denne festen. Mange har nå sagt at de kommer, men det er veldig få som har
faktisk meld seg på og betalt.
Hvis me ikke får fleire påmeldinger innen 12.mars blir me nødt til å avlyse festen! Nå er alle
advart :-)
Minner på at prisen inkluderer transport t/r Stavanger, middag, vin til middag etc.
Send mail til lese@statoil.com.
Snakkast!

Melding nr.2470 av yazza , 28.02.2010 kl. 15:07 (Medlem)
Konge se bilder i bra Buldrebu på forsiden!! Gleder meg som en unge til snøen forsviner!

Melding nr.2469 av Stian , 27.02.2010 kl. 20:16 (Medlem)
Therese leverer varer i verdensklasse itte bare noen få dager i Sveits :-)
http://bjornpohl.blogspot.com/2010/02/johanssen-crushes-chironico.html

Melding nr.2468 av SIS , 22.02.2010 kl. 12:51 (Medlem)
Buldrekonk på Sis sportssenter, førtskommende fredag kl 17.00 - 20.00. Ta med støtelua og møtt opp.
Sleden kropp etter endt økt garanteres!!

Melding nr.2467 av yazza , 21.02.2010 kl. 19:37 (Medlem)
Cementen blir konge! Vi gleder oss, konsert info ligger her:
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http://www.facebook.com/event.php?eid=302113881469#wall_posts

Melding nr.2466 av Lars R , 20.02.2010 kl. 07:58 (Medlem)
Det er helt greit føre. Kunne med fordel vært litt mere snø men det er mer enn nok for noen gode turer.

Melding nr.2465 av erik (erikb26@hotmail.com) , 19.02.2010 kl. 20:08 (Medlem)
hei
noen som har gått topptur/rando i hunnedalen siste uken? er dt verd kjøreturen?

Melding nr.2464 av Alv (alvb@getmail.no) , 16.02.2010 kl. 11:59 (Medlem)
Sigurd (jonassen), du snakket om is. Send på en melding så blir det! :-)

Melding nr.2463 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 15.02.2010 kl. 16:02 (Medlem)
angående leilighet til leie se litt lengre ned i gjesteboka.
Så er den til leie fra april og ut året-kanskje og lengre ???

Melding nr.2462 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 15.02.2010 kl. 12:34 (Medlem)
Har lest en plass at den først åpner for publikum 1 oktober.

Melding nr.2461 av lei av boulder , 13.02.2010 kl. 17:33 (Medlem)
sørmarkahallen, klatre, når?

Melding nr.2460 av BRV - Lenka , 12.02.2010 kl. 09:38 (Medlem)
Mange kjente fjes
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ren-islykke-1023619.html

Melding nr.2459 av BRV , 08.02.2010 kl. 10:51 (Medlem)
Jubileumsfesten:
NB ny dato for konserten med FONT på Cementen. Den nye datoen er 12.03.2010.
På sjølvaste festen, den 20.03.2010, skal Lars Flatø Nessa holde K2 foredrag.
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Berre å melde seg på!

Melding nr.2458 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 08.02.2010 kl. 10:00 (Medlem)
ca 80 m2 leilighet til leie sentralt i Stavanger. Bra standard og fullt møblert leies ut fra 1. april til
sommeren.
8000 kr inkludert strøm.
Hvis noen er intressert eller kjenner noen som trenger kortidsleie. Ønsker noen som jeg stole på.
kontakt Øystein 40068125
eller oysteinstangeland@hotmail.com

Melding nr.2457 av BRV , 04.02.2010 kl. 10:47 (Medlem)
Invitasjon til BRV sin 30års jubileumsfest er nå lagt ut på www.brv.no! Meld deg på snarast,
det er begrenset antall og første man til mølla. Me lover en heidundrande bursdagsfeiring!!

Melding nr.2456 av Rocco , 04.02.2010 kl. 10:28 (Medlem)
IS:
Ed og Bjørn Eivind Årtun gikk Månafossen WI 6+ på tirsdag 2.2. Bratt (og våt); 5 m overhengende is på
det første 30m! Grattis!

Melding nr.2455 av BRV , 01.02.2010 kl. 21:27 (Medlem)
http://explorersweb.com/everest_k2/news.php?id=19073

Melding nr.2454 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 28.01.2010 kl. 20:58 (Medlem)
til isklatrene
vær forsiktig, isen er ganske hard og ubehagelig og detta på for tiden.
ville bare at dere har skikkelig fokus inne når dere er ute og klatre.
good luck and climb safe

Melding nr.2453 av Lenka (lese@statoil.com) , 25.01.2010 kl. 08:13 (Medlem)
Hei,
nokon som veit korleis kan eg skaffe nye deler for stegjernet mitt? Bøylen framme knakk under turen i
går.
Eg tjuvlåner stegjerna av min Lars mens han er vekke og det hadde vore fint å fiksa dette før han kommer
heim!
Stegjerna er en gammal type av Grivel G14 (tipper eg) Cramp-o-matic med den typiske bøylen framme.
Takk:-) Lenkis
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Melding nr.2452 av Erik F (eflaaten@gmail.com) , 24.01.2010 kl. 00:53 (Medlem)
Kommer tilbake fra offshore 28. januar, og har da 3 uker fri til isklatring anytime hvis noken e gira. Må
utnytte sesongen!
Mob: 92298323

Melding nr.2451 av VA , 22.01.2010 kl. 12:53 (Medlem)
Månafossen: http://roywildphoto.blogspot.com/2010/01/fotomessen-2010.html

Melding nr.2450 av EF , 22.01.2010 kl. 01:07 (Medlem)
Noken som veit om Månafossen har frosset i denne kulden?

Melding nr.2449 av Henrik Kronborg (hko75@hotmail.com) , 21.01.2010 kl. 18:12 (Besøkende)
Hej BRV.
Min klatremakker og jeg planlægger en længere AID-tur på Kjerag til aug.-sep. Vi har kigget lidt på
skjoldet, og ville hører om nogen af jer har erfaringer med den rute?
Hvor lang tid tager ruten?
Er der noget vi skal være mere opmærksomme på?
På forhånd tak :-).
Henrik.

Melding nr.2448 av Øyvind , 21.01.2010 kl. 16:13 (Medlem)
Har lyst til å klatre flertaus is til helga rundt WI4. Noen gode forslag?

Melding nr.2447 av Ed , 20.01.2010 kl. 17:10 (Medlem)
RAKE, send melding til edvard.middelthonkrølllalfagetmail.no, så gjør vi en handel.

Melding nr.2446 av Rake (anders.rake@gmail.com) , 19.01.2010 kl. 00:24 (Medlem)
Ed, heisann, hoppsann! Om tilbudet står, så er jeg er superinteressert i bd leashen! Se mail.

Melding nr.2445 av ola , 18.01.2010 kl. 12:57 (Medlem)
Ed,
takk for tilbudet, men jeg bestilte grivel's tilsvarende sak for et par dager siden..
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Melding nr.2444 av nick , 18.01.2010 kl. 12:26 (Medlem)
her er en stilig film som viser hvor viktig det er å ha beinene på rett siden av tauet når man faller!
http://www.vimeo.com/7137626

Melding nr.2443 av Ed , 18.01.2010 kl. 12:25 (Medlem)
OLA: Du kan få kjøpe min Black Diamond leash, til kr. 400,- Brukt en gang, ny kr 599,- hos sportsnett.
http://sportsnett.no/wsp/sportsnett/webon.cgi?func=show&table=PRODUCT&func_id=BD019&var_1=&
categorynu=BP01&categorytxt=Klatre%F8kser%20%26%20tilbeh%F8r&produkt=Black%20Diamond%
20Spinner%20Leash. Legg inn kontaktinfo hvis du er intr. Jeg vil holde meg til leashless. Ed c;)

Melding nr.2442 av Lars R , 15.01.2010 kl. 20:49 (Medlem)
Vel Ola. Det er vel strikken som er cruxet her. Går ut i fra at du kan sikkert skaffe noe på nærmeste
sybutikk og webbingen har de på Platou eller XXL. Lykke til i isen. Venter heller på puddertoppturføre jeg
:-)

Melding nr.2441 av ola , 15.01.2010 kl. 11:16 (Medlem)
noen som har tips til hvor man får kjøpt ingrediensene til sin egen "leashless-leash"
fyren prater om shock cord og "hikers tape / webbing"
noe som dette: http://www.alpinedave.com/leashless_rig.htm

Melding nr.2440 av Lenka , 15.01.2010 kl. 10:29 (Medlem)
Hei,
hvis det er nokon som har tenk seg å lede en veldig veldig enkel is i nærmeste framtida (2-3 helger
framover) og trenger en assistent (topptau, andremann) så er det bare å gi beskjed (47621474). Er med
på alt som som er "enkelt" ;-)
Snakkes, Lenka.

Melding nr.2439 av Braekk (steinbraekkanagmail.com) , 12.01.2010 kl. 22:08 (Medlem)
Noen som vil ta med en rimelig fersk isklatrer på klatring torsdag / fredag? Har lite is erfaring, men 4-5 år
med klatring på stein. Har utstyr og bil :-) Ring meg eller send mld 99383058

Melding nr.2438 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 10.01.2010 kl. 21:47 (Medlem)
heisann
någen som har lyst og kjøpa steingoe isklatresko??? scarpa phamton lite str 43.5
brukt ca 5 dager i patagonia og 2 dager på is i norge..fint brukt.superlette og goe og klatre med-men de er
dessverre litt for trange for meg..
ny pris er ca 5000kr eg selge de for 2400kr..øystein 40068125 etter 15 jan- er offshore nå eller email
oysteinstangeland@hotmail.com
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Melding nr.2437 av Rocco , 08.01.2010 kl. 20:24 (Medlem)
IS:
"Gloppis", WI 5, 6 tl (til venstre av Gloppedalsveggen) fikk sin 1. bestigning på mandag 4.1. av Ed og Lars
H og 2. bestigning på fredagen 8.1 av Lars N og Rocco.
"Migaren" WI 5, 6 tl i Frafjord fikk -endelig- sin 1. bestigning på onsdag 6.1. av Ed, Lars H, og Rocco.
Forholdene bra, bare kjøre på!

Melding nr.2436 av Kari Koksvik (kari.k.koksvik@sandnes.kommune.no) , 06.01.2010 kl. 12:46
(Besøkende)
KLATRERE ØNSKET TIL STORT TEATERPORSJEKT I SANDNES!
Jeg jobber med et fantastisk tøft teaterprosjekt som skal fremføres under Sandnes' 150års-jubileum i
april 2010. Til dette prosjektet trenger vi 4-6 klatrere som skal jobbe på taket av et parkeringshus midt i
byen. Dette blir det flotteste som skjer i Sandnes i 2010.
Er du interessert, ta kontakt med meg på mail: kari.k.koksvik@sandnes.kommune.no eller 95 73 37 07!
Hilsen Kari, prosjektleder.

Melding nr.2435 av Marianne (nyhus.marianne@gmail.com) , 03.01.2010 kl. 21:35 (Medlem)
Buldring rundt Sirevåg er et alternativ. Drar med småtter og crashpad dit til stadighet. Dustevakkert og
super friksjon.
http://www.buldreinfo.com/sirevag.php
Eiane og Spinneriet er også familievennlige buldresteder.
Eller så er Skogsveggen et godt alternativ med barn. Rørende tett sikret og ruter fra 4+ til 7-.
http://www.brv.no/postmann/dbase/bilder/Klatrefører%20Høle%20Sept%202008.pdf
Marianne

Melding nr.2434 av Jo (walderhaug@gmail.com) , 02.01.2010 kl. 15:02 (Besøkende)
Godt nytt år!
drev aktivt med klatring for 3-4 år siden, og har nå flyttet til Stavanger og ønsker å ta opp tråden litt igjen.
hvor bør jeg dra, og hvor egner det seg mest å ta med seg en 9 år gammel gutt, slik at vi begge får utbytte
av klatringen?
klatret greit 6- til 6+ i oslo området før jeg stoppet opp. har klatret litt siden, men da blitt bare
rekreasjons klatring uten mål og mening.... er forresten 28 år og bor på hundvåg

Melding nr.2433 av Ed , 29.12.2009 kl. 22:10 (Medlem)
Lite is i sirdal, craget klart for spesielt interesserte. Hunnedalen: Tveitaisen tynn, Glassmagasinet ok,
Byrkjedalsisen feit, trolig inne fra 1. tau. Roadside mangler en god del. Finnes det andre som klatrer is i
distriktet?

Melding nr.2432 av Nyhetsmannen , 22.12.2009 kl. 21:48 (Medlem)
klatrer omkom ved isklatring i Sør-Trøndelag:
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http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=596886

Melding nr.2431 av Ed , 19.12.2009 kl. 11:07 (Medlem)
For oppdaterte bilder fra rjukan, se
www.facebook.com/album.php?aid=131295&id=80783932169&ref=mf

Melding nr.2430 av Knut Aksel , 18.12.2009 kl. 22:46 (Medlem)
Nå begynne lekeplassen for de voksne barna i Hunnedalen å ta form:Y:
Rett og slett jilt!

Melding nr.2429 av Ed & Marius , 17.12.2009 kl. 21:37 (Medlem)
IS: Var oppe i Lysebekken-området på onsdag. Enkelte sig med bra kvalitet, nok til at jeg fikk startet
sesongen. Er på Rjukan nå, og kan rapportere usedvanlig gode forhold på Lipton. Bo hos climb-inn.com og
bli glad! Krokan imorgen, og hjem til helgen. Røldal i romjulen.

Melding nr.2428 av Apis , 17.12.2009 kl. 11:52 (Medlem)
Husk julebuldringa lørdag 19. des. fra 15-18:D

Melding nr.2427 av kool thing , 15.12.2009 kl. 18:49 (Medlem)
jaggu.. imponerende autisme :)

Melding nr.2426 av V , 15.12.2009 kl. 15:27 (Medlem)
Hopper over bilder uten buldring. Big foot, Trang fødsel evt navnløs ståstart, Galskapens hotell, Cyborg,
angst, Dødspillaren, kan ikke huske å sett denne, Goodyear, Cyborg, Cyberman, navnløs(?) i Lysebotn ikke
i fører, Moon arete, Moon arete, Moon arete, Moon arete, navnløs(?) i Lysebotn ikke i fører, Haralds gym.
Flotte bilder!

Melding nr.2425 av kool thing , 15.12.2009 kl. 13:44 (Medlem)
julekonk:
førstemann til å ramse opp problemene i fotoserien får bonuspoeng av nissen..
http://www.climbing.com/photo-video/gallery/bouldering_norway
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Melding nr.2424 av Bjørnar Eriksen (bjornar.eriksen@gmail.com) , 14.12.2009 kl. 09:27 (Medlem)
Var oppe ved tveitaisen i helga. Denne såg litt tynn ut til å kunne klatres. Kunne ikke se noe sig heller, men
den vil nok vokse dersom det kommer mer nedbør i flytende form etterfulgt av kulde.
Rakk ikke å se etter andre steder, men det har vert kaldt en periode nå så det er ikke utenkelig at områder
med bedre sig lar seg klatre.

Melding nr.2423 av rake , 14.12.2009 kl. 00:09 (Medlem)
Kjære hjembygdinger der nede på kontinentet! En ung utflytting skal hjemover for å feire jula f.o.m.
tirsdag, og lurer på om noen har vært gjennom hunnedalen i det siste? Er det noe poeng i å ta med seg
piggtøy og skarpvåpen for en drøy uke hjemme?

Melding nr.2422 av Ed , 03.12.2009 kl. 08:47 (Medlem)
Til vennlige AAK-sjeler: Er det noen som har 3m med kevlar-strømpetau å avse? Skal lage sele-leash til
øksene. På forhånd takk, Ed c;)

Melding nr.2421 av Ed , 03.12.2009 kl. 08:45 (Medlem)
Til Ekko: Det er mye hyggeligere med folk som ber andre om tjenester, - og bruker sitt eget navn.c;) Til
det du spør om, så har jeg ikke vært i Dalen enda. Men i røldal har det ikke formet seg noenting. var opp
til Midtlæger, der har det begynt å forme seg,- men kun klatrebart for spesielt interesserte. Skal opp i
Dalen på søn-man. Jeg har ihvertfall klargjort øksene mine

Melding nr.2420 av Ekko , 02.12.2009 kl. 15:52 (Medlem)
Nå har det vært brukbart kaldt en stund, og det ser jo ut til å fortsette. Er det noen som vet eller har en
formening om isforholdene i (f.eks.) Hunnedalen nå? Er ventetiden over, eller bør man puste rolig litt til..?

Melding nr.2419 av BRV , 26.11.2009 kl. 09:28 (Medlem)
Husk juletrefest kl 1930 på cementen! Dørene åpnes kl 19...
Fri inngang!

Melding nr.2418 av Løye papegøye , 25.11.2009 kl. 15:20 (Medlem)
http://hr-vektreduksjon.blogspot.com/

Melding nr.2417 av Nick , 25.11.2009 kl. 15:14 (Medlem)
Håkon
Det lengst nord er vel kanskje Trellskår. Kårstø er ikke med f.eks. Kanskje de hører mer til Haugaland?

178

Melding nr.2416 av Morten (md@rossoffshore.no) , 24.11.2009 kl. 20:33 (Medlem)
Håkon!
Hva er mail-adressen din?

Melding nr.2415 av HH , 24.11.2009 kl. 15:52 (Medlem)
De 5 er i nord Rogaland. Tar dere med nord fylket også?

Melding nr.2414 av Nick , 24.11.2009 kl. 09:59 (Medlem)
Håkon.
5 nye HH ruter fra 2009 - de burde kanskje inn i den nye guiden. Kan du sende detaljene til oss på
brvforerkomiteen(ætt)gmail.com
takker

Melding nr.2413 av HH , 23.11.2009 kl. 22:34 (Besøkende)
Jeg begynte å klatre i 81 på gullsvaet i Ravndal. I 82 gikk jeg en førstebestigning på Skeisfjell. I sommer
gikk jeg 5 nye ruter i Rogaland selv om jeg bor i Spania. Dette gjør jeg for at folk skal få fine ruter å klatre
på. Dette har jeg gjort i 27 år. Hvor mange 1 bestigninger jeg har i Rogaland vet jeg ikke, men det er flere
hundrevis. Dette er min form for dugnad, å bolte(eller å kileklatre) fine ruter for meg selv og
klatremiljøet. De som oftest klager over ruter har gjort fucking nothing. Tragiske mennesker. Mange av
rutene jeg boltet på åtti og nitti tallet har heldigvis blitt reboltet. Jeg har også holdt klatrekurs i BRV regi
med deltakere som Alv Borge i 85, Morten Diesen i 90 uten å få betalt(helt greit). Når man har så mange
medlemmer som BRV så er det det minste man kan forvente at folk som ikke har gjort døyten stiller opp
en dag eller to. Folk som ikke har tid til å bidra, men som kritiserer de som utvikler(fordi de kanskje en
sjelden gang har renset litt for hardt), står svært lavt i kurs hos meg og andre med litt fartstid. Har
opplevd det flere ganger i Spania der jeg har boltet 200 ruter. Biar har fått et dårlig rykte fordi en
drittsekk fra Ibi la ut et bilde på nett av et hull som var chippet for 2-3000 år siden. MAO alt er chipped,
noe som selvsagt er totalt feil. Så en oppfordring til alle som er glade i klatringen i Rogaland, still opp på
dugnad, det er det minste man kan forlange. Jeg var frontman i Jøssingfjord, Sirekrok, Oltedal,
Monsterveggen mm. pluss store deler av nord Rogaland. Jeg skriver ikke dette for å skryte(jeg er 45 og
ferdig med hard krimping), men for å fortelle at det koster lite, og gir mye å gi andre, denne og neste
generasjon, flotte ruter å klatre på. Rebolting er viktig! Å bidra i et fellesskap er viktig. Det er nok av
eksempler på gode klatrere i Norge og i utlandet som har skulket.
Stor honnør til de virkelig aktive i BRV, dere gjør en kjempejobb! Få med tv titterne som ikke har"tid" til å
bli med på dugnad. Hvis alle medlemmer setter av en dag til dugnad så er klubben i mål. Dette skriver jeg
som ikke medlem.........., men som engasjert i klatringen i syd Rogaland..
Medlemmer av BRV: Still opp og ofre en klatredag eller 2 på rebolting eller utvikling av mer klatring som
jeg vet det finnes et utrolig potesial for.!!!

Melding nr.2412 av Lenka - styret , 23.11.2009 kl. 20:18 (Medlem)
Kjekt å sjå at debatten lever her på BRV-sida. Men eg får ein flau smak i munnen, på vegne av
klatremiljøet, når nokon (f.eks Odd Willy fra Sandnes kommune) i sin beste hensikt oppsøker
klatremiljøet, og får ein slik ufin umiddelbar respons. Ikkje rart at klatremiljøet kan bli oppfattet som
arrogant og utilgjengelig... La oss vise folkeskikk. Lenka.
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Melding nr.2411 av Bjørnar (klatring@sissportssenter.no) , 23.11.2009 kl. 15:34 (Medlem)
SiS Sportssenter trenger ruteskruere. Er du interessert? Ta kontakt med Bjørnar på mail evt telefon
97064664. Du får lønn (fra 150 kroner pr time) og selvfølgelig gratis klatring så mye du måtte ønske.
Arbeidsmengde 4-12 timer pr mnd, alt etter eget ønske/behov. Erfaring er en fordel men ingen
nødvendighet.

Melding nr.2410 av Apis , 23.11.2009 kl. 14:46 (Medlem)
Junior Apismesterkap i klatring
Sett av datoen 12. desember, da skal vi holde årets uformelle Apismesterskap for juniorer. Det er en
konkurranse med fokus på sosial klatring, og den passer for alle mellom 12-18 år og delta. Ta gjerne med
dere publikum også. I tillegg til premier til de som kom høgest i hver klasse vil vi også ha noen ekstra
premier, som trekkes ut av de deltagende. Kom kom
Konkurransen er delt inn i 4 klasser:
Eldre juniorgutter: 15-18 år
Yngre juniorgutter: 12-14 år
Eldre juniorjenter: 15-18 år
Yngre juniorjenter: 12-14 år
(Antall klasser avhenger litt av hvor mange deltakere det blir. Blir det for få, kan det hende det noen
klasser blir slått sammen)
12.des. kl. 11.00-Fyrer kvalikken løs. Kvalikken vil foregå på topptau, og alle vil få ett forsøk hver på de 68 kvalikkrutene, der det selvfølgelig er om å komme høgest muligJ
12.des. Finale! Når finalen blir avhenger av når kvalikken er ferdig, ca i 15-16 tia.Finalen vil foregå på led.
Vi vil gjøre den på såkalt flash forsøk, akkurat som i kvalikken, noe som gjør at dere slipper kjedelig
isolasjon.
Det vil bli solgt bla. Grøt og saft ++. Deltageravgift: 70 kroner

Melding nr.2409 av Apis , 23.11.2009 kl. 14:43 (Medlem)
Julebulder
Lørdag 19.desember blir det julebuldring her på Apis!
Konkurransen varer fra 15.00-18.00 og fra klokken 20 og utover vil vi feire med fest og premieutdeling i
lokalet!
Ruteskruere er Therese Johansen og Andreas Wik.
Ta med støteklær og giralua, og vis litt muskler!
Deltakeravgift: 70 kr

Melding nr.2408 av MD , 23.11.2009 kl. 13:20 (Medlem)
Jeg har i dag fjernet flere anonyme innlegg med usaklig og destruktivt innhold.

Melding nr.2407 av Kim Tore , 23.11.2009 kl. 12:01 (Medlem)
Jeg anser meg selv som et "ferskt" medlem av BRV. Og når jeg begynte å klatre ble jeg fort overrasket over
hvor mye klatrefelt som faktisk finnes i området. Samtidig ble jeg og nysgjerrig på hvem som har etablert
alle disse nydelige rutene, slik at jeg skal kunne få pump i alle mulige slags stillinger i veggen. Jeg ble
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fortalt at dette var det ildsjeler i BRV som stod for, og resultatet av dette ble at jeg meldte meg inn i BRV,
og ble veldig nysgjerrig på hvem alle disse ildsjelene var. De fleste ildsjelene har i det minste fått navn og
noen også ansikter, men mange er ennå å bli oppfattet som svært mysteriske og eksisterer for meg kun
som navn som dukker opp her på gjesteboken i BRV i ny og ne. Derfor er det for meg og sikkert andre
"ferske" medlem appelerende med felles dugnad, hvor en kan bli kjent med og hilse på gamle ildsjeler.
Problemet er nok heller som Jon Egil sier mangelen på et skikkelig opplegg eller en kalender som viser
når og hvor det trengs folk, og om det med folk holder med en gira klatrer som ikke har stort mer en
brattkort og klatresele?

Melding nr.2406 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 23.11.2009 kl. 11:39 (Medlem)
Klättre partner sökes!
Ser ut som tidigare klättrepartner har allt för fullt upp för tiden med nya kärester och annat som totalt
fått dem att glömma hur tjeckt det är att klättra och att umgås med sina "vänner". Själv har man det också
fullt upp, men när det finns en liten stund till övers så vill man ju få sig en klättreökt:)!
Så visst det finns någon därute som kan tänka sig att klättra sammen med mig så hade jag blivit jätteglad.
Jag är en 6a klättrare men med lite mer praxis så ska jag nog ta mig upp i graderingen. Jag är öppen för
förslag när det kommer till klättring, buldring, sportsklättring, kilar, isklättring eller bara långa fjällturer!
Jag vill klättraaaaaaaaaaa innan jag förvandlas till en jellyfish:(!
Tfn till desperat klättrare; 41583747

Melding nr.2405 av Sølvi , 23.11.2009 kl. 10:09 (Medlem)
Kanskje Old Boy kan melda seg til å vera med i dagens styre sidan personen har sterke meiningar om
klubben. Spesielt utsagnet om at styret i dag evner ikkje til å skapa noko nytt......med slike gode forslag bør
du bli med i styret....
Send ein mail til post@brv.no så kan vi lova at det er mange spennande prosjekter i BRV.

Melding nr.2404 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 23.11.2009 kl. 01:52 (Medlem)
Kjære Lars R! Kjekt at noen legger merke til at det faktisk fins flere ildsjeler som gjør et minimum for å
holde enkelte felt vedlike og utvikle nye felt. Og de gjør uten at noen må koke pølser for dem eller lage et
arrangert opplegg, de gjør det stille og fredelig. Bare se hvilket enormt arbeid Liz, John og Rochus har lagt
ned på Spinneriveggen, det står i særklasse i Rogaland. De har faktisk gravd fram et crag. Men samtidig
Lars, er det utrolig imponerende å ha tid til å klatre Firestarter 1000 ganger når "min tid ikke strekker til"
dugnad. Jeg aner ingenting om din livssituasjon, men hadde du droppet Firestarter fem ganger, kunne du
reboltet noen ruter når du først er på Dale eller ryddet buskas. Eller dradd i gang en dugnad med pølse og
bålfyring eller hva folk måtte forlange før de gjør noe. At det ikke er dugnadsånd i BRV er feil, men det er
et stort flertall som nyter godt av det et lite mindretall gidder å gjøre. Samtlige BRV-crag er jo laget på
dugnad, og det er komme MANGE nye crag på 2000-tallet. Den nye State of the art-føreren til Nick/Stian
er utelukkende et dugnadsprosjekt. Vegards buldreinfo.com og hele buldremiljøet har enorm energi! Hvis
flere vil og er gira nok sjøl, så er det ingen problemer å bidra. Jentene også. Hvis da girls er sterke nok til å
klatre 8 blank, er de sterke nok til å håndtere en drill og rebolte. Det er nok å gjøre, til våren er det 30-års
jubileum...

Melding nr.2403 av Katrine i Sogndal! , 22.11.2009 kl. 12:08 (Besøkende)
Heia BRV!!
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Melding nr.2402 av Lars R , 22.11.2009 kl. 10:32 (Medlem)
Hvordan kan noen personer påstå at det ikke finnes dugnadsånd i BRV miljøet. Jeg mener at dette
eksisterer i høyeste grad. Jeg er mildt sagt imponert over alt arbeidet som er lagt ned i rebolting,
skogrydding og etablering av nye ruter og felt i de siste årene. Skulle ønske at min tid strakk til slik at jeg
også kunne delta mer aktivt i dette arbeidet. Slik som min livs-situasjon er nå så får jeg nesten dårlig
samvittighet av å kunne komme til ”dekket bord”. Jeg vet hvor mye blod, svette og tårer som står bak hver
eneste rute. Det skal ryddes trær, brytes stein, pusses jord og mose og i tillegg så skal det pustes inn
utallige kilo borrestøv før man i det hele tatt får satt en eneste bolt. Så skal ruta klatres og tilslutt så ligger
man våken natt etter natt for å finne det perfekte rutenavnet. Jeg takker og hyller alle som har bidratt til å
utvikle Rogaland til i mine øyne å være en klatredestinasjon i verdensklasse. Det var ikke på grunn av det
fine været jeg valgte å flytte hit.
Jeg synes det er flott at Sandnes kommune viser positivt engasjement for å fremme klatremiljøet og et
samarbeid med BRV vil kunne bety mye for miljøet. Fra min tid hvor jeg startet min klatrekarriere i CKK
(Christiansand Klatre Klubb) lærte jeg at et av de viktigste ordene for et godt miljø er ”Inkludering”. Man
må ha et stort kontaktnett hvor alle er velkomne. Gammel som ung, fersk eller erfaren. Hvis man i tillegg
har Sandnes kommune med seg også så er mye gjort for å kunne skape et stort og positivt miljø.
Jeg ser ikke behov for å stifte en ny klubb. BRV er mer enn bra nok og som Morten så lurt foreslår så
kanskje tiden er inne for BRV å skifte adresse for å dra nytte av ev økonomisk støtte og samarbeid med
Sandnes Kommune.
Nå venter jeg bare på våren til jeg nok en gang kan svette meg gjennom steinura til Dale for å gå
Firestarter for sikkert tusende gang.

Melding nr.2401 av Morten Diesen (md@rossoffshore.no) , 21.11.2009 kl. 18:15 (Medlem)
Som Formann i dagens styre må jeg nesten kommentere litt nå. BRV har to formål i dag; Det ene er å
finansiere bolter, hengere og snufester til bolting og rebolting. Det andre er å forsøke å få til en fornuftig
drift av klatreveggen i Sørmarka.
Vi har et par bi-funksjoner også; å sette dato for Gloppedalssamlingen, arrangere lysbildeforedrag og
holde et par sinte grunneiere fornøyd.
Glemte en viktig funksjon; å lage klatreførere...både nettbaserte og å finansiere den som blir laget på
personlig initiativ i disse dager..
Det er ikke lett å matche det sosiale miljøet som eksisterte på 90-tallet, da det var en tidel så mange
klatrere som nå. Om det er styre sin feil vet jeg ikke.
Når det gjelder rebolting er jeg enig med Jon Egil; det er ikke mangel på folk som vil gjøre en innsats, det
gjelder bare å finne dem.
Diskusjoner som dette er kjærkomne; det er ikke ofte man ser folk vise engasjement. Det er synd ikke alle
tør stå frem med rett navn, da hadde diskusjonen blitt enda bedre.
Kanskje vi bør refusere innlegg under pseudonym??
Sandnes Kommune har tidligere kontaktet oss i ulike sammenheng. Vi ser det det som utelukkende
positivt at de ønsker å kartlegge klatrefelt i en av landets desidert beste klatre-kommuner.
Kanskje BRV burde ha postadresse 4300 Sandnes?
Det er jo tross alt her klatrefeltene ligger!

Melding nr.2400 av Jon Egil , 20.11.2009 kl. 12:58 (Medlem)
Dette er jo bare piss! Klart det finnes folk som er interessert i å rebolte. Problemet er nok at det ikke er
laget et skikkelig opplegg for å få med folk til å bidra. Dugnad er ikke noe som skjer helt av seg selv, noen
må ta initiativ, og dette bør BRV organisere. Dersom BRV setter opp en dato i vår hvor det skal reboltes i
Oltedal, så er jeg sikker på at det er flere som vil vise interesse for å delta på dette, kanskje noen nye
ildsjeler kan skapes. Skrap sammen alle drillene i området, nylada batterier, 300 bolter, hengere, noen
griller, hamburgere, pølser... Klart det funker.
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Melding nr.2399 av Vegard , 20.11.2009 kl. 10:34 (Medlem)
Stian: Det er greit at du var på jobb for NKF da vi borret nybegynnerfelt på Hommeland. Jeg var ikke det
og jeg hadde ingen personlig agenda (å gå disse rutene...). Det var vel heller de enorme
kjøregodtgjørelsene som fristet. For øvrig er jeg nærmest blitt millionær på drift av buldreinfo.com. De
som er med i RAR tjener vel godt med penger på det. Nei, dugnadsånden er nok død.

Melding nr.2398 av plogen , 19.11.2009 kl. 09:14 (Medlem)
Mye idealisme her. Fra min fartstid i Klatreforbundet og styremedlemskap i BRV vet jeg at dugnadsånd er
ikkeeksisterende. Dette gjelder til og me de mest grunnleggende tingene, som rebolting. Et par ruter ble
reboltet, men pga presonlig agenda (gå disse rutene). Mao, money talks. Også enig med Thomas at
Sandnes kommune kunne vært med å støttet bolting/rebolting. De skilter tross alt med klatringen i
forhold til turisme. Men at de ikke kan bidra pga at det ikke er en klubb med adresse i Sandnes høres jo
bare ut som noe latterlig byråkratisk bs. Kankje BRV få ekstra adresse i Sandnes da hvis det skulle være så
viktig?

Melding nr.2397 av Sindre , 19.11.2009 kl. 00:45 (Medlem)
Sandnes kommune v/park og idrettsavdelingen kjenner til BRV og vet at BRV står bak flere ferdig utvikla
klatrefelt innenfor kommunegrensen. Problemet, slik jeg har forstått det, er at kommunen trenger et
idrettslag eller en underavdeling med postadresse i Sandnes for å kunne gi støtte og søke spillemidler etc.
BRV har postadresse Stavanger. Jeg har lenge ment/håpet at Thomas Gardum og hans supergira
klatrekompiser burde starte en klatreklubb i Sandnes som gjerne kan være et underbruk av BRV, kall det
en filial. Folk kan vel uansett spare seg sure anonyme (feige) oppgulp når noen henvender seg i beste
mening, det er bedre å holde kjeft kanskje... BRV får ikke goodwill eller blir tatt seriøst på den måten, og
BRV trenger all mulig goodwill med tanke på framtidige aksessproblemer i Sandnes.

Melding nr.2396 av Rake , 18.11.2009 kl. 23:30 (Besøkende)
Ser jo ut som en glimrende mulighet for BRV å komme på banen i Sandnes! Må si meg enig i at jeg ikke
helt ser behovet for en "ny" klubb i Sandnes - dersom BRV er interessert i det samarbeidet kommunen
etterlyser! Kan ikke skjønne hvorfor man ikke skulle være det?
(fem cent fra en stakkar som har flyttet til Alta, hvor klubben akkurat har mistet tilgangen til (den eneste)
klatreveggen på høyskolen her)

Melding nr.2395 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 18.11.2009 kl. 22:45 (Medlem)
Hva gjør det om Sandnes Kommune ønsker å spare noen slanter? De ønsker dugnad på samme måte som
det nevnes dugnad for å vedlikeholde klatrefelt. Her kan medlemmer i BRV og andre klatrere være med å
bidra. Det kreves kompetanse for å drive en klatrevegg. Derfor kommer Odd Willy til BRV som er
"klatreautoritet nummer èn" i området. Etter det jeg leser som svar får han bare "piss" og negativitet. Vi
burde vært kjempeglade for at Sandnes Kommune skal satse på sporten vår. Det hadde vært kononbra og
fått et klatremiljø i Sandnes,og en BRV avdeling Sandnes. Kanskje Odd Willy kommer med forespørselen
på litt feil måte og heller burde spurt BRV hva som kreves av en klatrevegg og hvor mye penger som skal
til for at veggene blir så bra at det faktisk blir et miljø som har lyst å drive vedlikehold av veggene i
fremtiden. Jeg bor i Sandnes og har lyst på en vegg i mitt nabolag, men av kvalitet og høyde. Jeg skal til og
med være med å drive kurs og vedlikehold hvis Sandnes Kommune ønsker å satse. I tilleg synes jeg
Sandnes Kommune burde sponset BRV med midler til vedlikeholde av klatrefelt utendørs.
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Melding nr.2394 av Ane (ao@proactima.com) , 18.11.2009 kl. 15:50 (Medlem)
Enig med Nick at det finnes ett godt klatrmiljø allerede, men tror faktisk at det er slik at de fleste i dagens
miljø bor i Stavanger. En bra klatrevegg eller buldrevegg i Sandnes og evt et miljø som utvikler seg med
folk som bor i Sandnes trenger ikke være negativt. BRV avdelig Stavanger og evt BRV avdelig Sandnes
som kan jobbe for å holde orden på feltene ute (som faktisk i stor grad ligger i Sandnes kommune)
sammen, og evt samarbeide om buldrekonkurranser etc kan jo bli positivt dersom en klarer å samarbeide
mot de samme målene. Stavanger og Sandnes (og jæren) er for stort til at det for all tid fremover kommer
til å bare bestå en klatreklubb tror jeg. Det viktigste er at det totale miljøet blir bra!! Men jeg kommer nok
til å holde meg til BRV i lang tid:-)

Melding nr.2393 av Nick , 18.11.2009 kl. 09:37 (Medlem)
Det finnes allerede et godt klatremiljø i kommunen, og ikke minst en av landets mest respekterte
klatreklubber BRV, som har eksistert i snart 30 år. Vil heller ha oppfordret Sandnes klatrere å bli med i
BRV og støtte lokale klatrefelt som utvikles og vedlikeholdes på dugnad i regi av BRV.

Melding nr.2392 av Jeddå... , 17.11.2009 kl. 23:04 (Medlem)
Så Sandnes kommune ønsker dele et allerede lite "fylkesbasert" (Nord-Jærsk) klatremiljø opp i mindre
enheter fordi de bygger ny skole og vil ha en en klubb til å holde kurs og skru ruter (samarbeidet...)?
Høres i mine ører bare ut som byråkratisk nonsense fra noen som bare sitter bak en kontorpult. Trenger
de en samarbeidspartner må de spørre NKF, eller kanskje mest realistisk, private aktører ala Apeberget
eller Ut i Naturen. Som Jåtten VGS gjorde. Høres ut som Park og Idrett i Sandnes bare er ute etter å spare
et par slanter.

Melding nr.2391 av Odd Willy Støve (odd.willy.stove@sandnes.kommune.no) , 17.11.2009 kl. 16:05
(Besøkende)
Rogaland fylkeskommune bygger nå ny videregående skole rett ved kulturhuset i Sandnes sentrum. I
tilknytning til den nye videregående skolen vil det bli full størrelse idrettshall + dansesaler, turnrom og
eget avsatt rom til klatrevegg.
Vårt ønske i Sandnes er at det vil etableres et godt klatremiljø i kommunen og gjerne at det opprettes en
klatreklubb som kan bli en god samarbeidspartner for oss i kommune i forhold til å skape aktivitet i de
ulike innendørs klatreveggene som er planlagt bygd. Dersom dette er av interesse er det bare å ta kontakt
med Park og idrett i Sandnes kommune.

Melding nr.2390 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 17.11.2009 kl. 08:10 (Medlem)
Nogen så vil på julaferie?

Melding nr.2389 av Svend (harriole@hotmail.com) , 16.11.2009 kl. 17:50 (Medlem)
Hei Folkens!
Det blir tur til KALYMNOS fra 24.11.09->
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Er det noen som er gira på å bli med!?

Melding nr.2388 av BRV , 14.11.2009 kl. 15:00 (Medlem)
Hold av lørdag 28.november!
Det blir nemlig
Juletrefest på Cementen!

Melding nr.2387 av nick , 09.11.2009 kl. 15:49 (Medlem)
ok, mail adressen var ikke helt riktig på den siste meldingen:
Det er
brvforerkomiteen(ætt)gmail.com

Melding nr.2386 av Stian & Nick , 09.11.2009 kl. 09:42 (Medlem)
NY FØRER: vi lager fortsatt den nye Rogalandsføreren, og vi trenger bilder. Send til
brvfoererkomiteen(ætt)gmail.com. Alt som er av Rogalandsklatring, stemningsbilder også...

Melding nr.2385 av Kai , 29.10.2009 kl. 14:53 (Besøkende)
Åja, e det sånn utlandet ser ud ja ?
Har lurt litt på det.

Melding nr.2384 av Pauline , 24.10.2009 kl. 10:21 (Medlem)
Ser ut som han fortfarande lever livets lyckliga klättredagar:). Det är de som har det:)! Det är bra!

Melding nr.2383 av plogen , 24.10.2009 kl. 00:22 (Medlem)
Nr hans er på telefonkatalogen.no

Melding nr.2382 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 23.10.2009 kl. 21:27 (Medlem)
Efterlyses!
I sista klättrebladet var det blide på bland annat en som heter Terje på Railay beach i Thailand. Jag hjälpte
honom 2000 på Phi Phi island då han precis hade öppnat upp sin klättreshop tillsammans med en annan
svensk och hans thaidame.
Det skulle vara så kul ocjh prata med honom igen. Är det möjligen någon som känner han? Om jag husker
rätt så heter han Ovesen i efternamn:).

Melding nr.2381 av Thomas m (sjefsriss@hotmail.com) , 20.10.2009 kl. 21:05 (Medlem)
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Noen som vet om det er mulig å ta instruktør kurs her i rogaland??

Melding nr.2380 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 16.10.2009 kl. 20:38 (Medlem)
det bare og komme seg ut og klatre-sinnsykt vakkert ute-fine høstfarger og crispy forhold.ha på varme
klær-sofan kan dokke sitta i en annen gang..rock and roll....

Melding nr.2379 av ola , 09.10.2009 kl. 18:33 (Medlem)
noen som vil klatre i morgen, lørdag? Jeg henger med på det meste, bolter, kiler eller buldring(om du har
pad) :) tlf: 99 79 64 70

Melding nr.2378 av Mannvannen , 08.10.2009 kl. 21:25 (Medlem)
Ingen problem, me montere bare sprinkleranlegg i glasstaket, og stille det inn så det spruter vann på
veggen fra onsdag til søndag hver uke :-)

Melding nr.2377 av simon a (has@alphalink.com.au) , 07.10.2009 kl. 23:52 (Medlem)
er dokka gale!? hvis vi bygger inn alle klippene og for perfekt forhold vi kommer ikje til å ha noe
unskyldninger nå me faller fra projektene vår!! det går ikje!

Melding nr.2376 av Lars R , 07.10.2009 kl. 16:51 (Medlem)
Hva med å få klatreforbundet til å sponse tak og vegger i glass og aircondition på alle klatrevegger i fylket.
Tenk det. perfekte forhold på Dale hele året og INGEN maur. Hvis vi vil ha sola inn så ruller vi bare av
glasstaket.

Melding nr.2375 av Vannmannen , 07.10.2009 kl. 12:02 (Medlem)
Eneste grunnen til at eg fantaserer om å flytte fra dette landet er DET HERSENS REGNET!!!!!! Ka med å
begynne med undersjøisk klatring? Sikkert kanonmange bra vegger der nede i dypet!

Melding nr.2374 av lars R , 06.10.2009 kl. 14:45 (Medlem)
Eller Børrebolten.
http://borrebolt.no/

Melding nr.2373 av Sørlandet (jgrundeland@hotmail.com) , 06.10.2009 kl. 11:01 (Besøkende)
Hør med Norges Botefond, Runar Carlsen, tlf: 90 84 83 60. Gode bolter til gode priser.
http://boltefond.freehostia.com/
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Melding nr.2372 av Thomas m (sjefsriss@hotmail.com) , 05.10.2009 kl. 23:24 (Besøkende)
Noen som vet om et bra nettsted i norge for å bestille " borre bolter å snu fester" for led og topptau.. Bor
heldt sør i Rogaland å det er noen fine ruter som skulle vært borra noen fester på. Å NEI det er ikke på
Heskestad:)

Melding nr.2371 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 05.10.2009 kl. 21:10 (Medlem)
Hej!
Någon som har varit på Mount Kenya i december månad? Eller någon som varit där över huvudtaget? Jag
behöver få en del smådetaljs information o skulle bli väldigt glad om någon kunde hjälpa mig med det?

Melding nr.2370 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 24.09.2009 kl. 19:53 (Medlem)
fint om de neste som drar til snøveggen tar med seg kost.Jeg har spadd vekk jord og stein under 6 er
rutene til høyre, men hadde ingen kost med.

Melding nr.2369 av _ , 19.09.2009 kl. 08:27 (Medlem)
Sydeggen på Salomonsknuten: Jeg vil tatt med meg et kilerack og 2-4 kamkiler. Jeg ville gått det utsatte i
3-4 taulengder. En flott og luftig kosetur.

Melding nr.2368 av Anden , 17.09.2009 kl. 23:57 (Besøkende)
hei! noen som vet hva utsyr som kreves for å klatre opp sydeggen på Salomonsknuten?
ser i rogalandsføreren at ruta opp sydryggen er lett og kun krever tau for sikring enkelte steder i tilleg til
toppen.

Melding nr.2367 av Giraffen laff , 16.09.2009 kl. 23:47 (Medlem)
Blir det no klubbmøte i høst?

Melding nr.2366 av kristina (kristina_laksy@hotmail.com) , 16.09.2009 kl. 14:05 (Medlem)
kapteinen.. noen bedre halvdeler bare finner seg i det, og er glade de slipper se alle filmene.. hehe

Melding nr.2365 av BRV , 15.09.2009 kl. 23:30 (Medlem)
Sven Gangdal er død!
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http://www.klatring.no/Nyheter/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/3418/Sven-Gangdaler-dd.aspx

Melding nr.2364 av kapteinen , 15.09.2009 kl. 21:46 (Medlem)
her er en kjekk video som kan brukes til å forklare bedre halvdeler og utenforstående hvorfor man
klatrer:
http://www.youtube.com/watch?v=HU2ftCitvyQ

Melding nr.2363 av Spinneri vaktmester (hahaha) , 15.09.2009 kl. 08:07 (Medlem)
Melding fra Jaktlaget ved Spinneriveggen: Det foregår ingen jakt i området før nest mandag! Dvs fritt frem
for klatring (trenger ikke å melde fra til Jan Pedersen) i perioden 15 til og med 20 sept.

Melding nr.2362 av stian , 14.09.2009 kl. 23:00 (Medlem)
Nogen som har hørt fra Joakim? Har an fonne veien ner frå diamantsvaet? Huske Sindre omtalte denne
returen som cruxet...

Melding nr.2361 av Erik B , 14.09.2009 kl. 09:42 (Medlem)
Kan være en fordel og kjøre forbi veggen og litt opp for å se ut ruten og returen før du starter anmarsjen.
Lenge siden jeg gikk den, men orienteringen var ikke vanskelig bare man treffer i starten. Ruta hadde
endel fin klatring og er verdt turen.
Kjør til skarp høyresving forbi Oltedalsteinene og parker i grustak. Gå opp ura til du kommer til det
største diederet i veggen. Klatre opp høyre siden langs dette på ett sva, lett. I andre tau (tror jeg) brekker
du opp mot venstre den bratte dieder veggen og opp på hovedsvaet. Her følger du riss og dieder der du
kan sikre og tar sikte på topprisset som bør være lett å se. Det splitter hele toppplaten i ett par
taulengder. Ett lite bratt opptak i slutten ellers jevn og fin klatring.
Returen går ut til venstre (når du ser opp veggen), ut hyllesystemer og langt over til du treffer skogpartier
som kan følges ned. Returen er lang og seig. Alternativ retur via Bynuten.
God tur

Melding nr.2360 av Joakim (j.aarrestad@live.no) , 14.09.2009 kl. 09:24 (Medlem)
E der någen som har noe bra info om rutå diamanten på diamantsvaet ? ( innen en time eller to )

Melding nr.2359 av Spinnerivaktmester , 12.09.2009 kl. 10:03 (Medlem)
I morgen er det meldt fint vær (mer eller mindre) og jeg har fått beskjeden at det ikke blir noe jakt i
området av Spinnveggen i morgen! Dvs for de som vil er det fritt klatring på Spinnveggen i morgen
(søndag 13 sept.).

Melding nr.2358 av Yual Ravid (ravidyuval@gmail.com) , 03.09.2009 kl. 21:15 (Medlem)
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Hi, my name is yuval and i am an israeli climber, i am in stvanger this week and looking for some people
to go climb with (mostly trad climbing) here or up north.
if anyone is intrested please email or call me (phone no. 46944020).
thanks, Yuval.

Melding nr.2357 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 01.09.2009 kl. 16:36 (Medlem)
Mer Snøvegg.
Må heller ikkje gløyma 2 tøffe 7+ er som har noe mer fjellkratrepreg, for oss som drive i den
fjellklyvebransjen.Superkaminen til Nick har vel den beste kvaliteten-her det mulighet for og kosa seg
inne i og utenpå kaminen, for de som liker sånn någe
Men rispuff til Hans Jørgen er og tøffe, selv om
den er nokså forferdelige opp til første hylle, men fortvil ikkje for videre er det bare stillige klatring og
stemming.Vær litt obs på den nest sist bøttetaket før ankert.Det knirka i heila taket når eg kom adle de
feite og tunge kiloane mine oppi der. Vil anbefale begge rutene som fine mentale reiser i bratt lende.

Melding nr.2356 av stian , 01.09.2009 kl. 16:29 (Medlem)
Hangboard på kjøkkenet, og løft rundt på nogen av de gamle skinnedelene fra Ålgardsbanen, så e du der
Lars!

Melding nr.2355 av Lars R , 01.09.2009 kl. 14:33 (Medlem)
Eh... Misforstå meg rett. Har jo selvfølgelig lyst til å klatre der nå også. Veldig lyst, har bare ikkje komt så
langt enda.

Melding nr.2354 av Lars R , 01.09.2009 kl. 09:42 (Medlem)
Var ikkje mye negativt her Stian :-) Hadde min fysikk vært på 8-9 tallet så hadde eg garantert fått lyst til å
klatre her.

Melding nr.2353 av Torvald , 01.09.2009 kl. 09:40 (Besøkende)
Takk Stian! Nå ble jeg gira på å komme t Stavanger...

Melding nr.2352 av stian , 31.08.2009 kl. 17:09 (Medlem)
I fare for å virke noe negativ (som ikkje e meiningå!), så vil eg bare prøva å skaba et realistisk og balansert
inntrykk av snøveggen blant alle desse innleggene om dette craget. Det e på ingen måte et supercrag. Men
ja, det e en håndfull ruter som stort sett alltid e tørre, det seg være 3 stk 6+ish ruter, en 7/7+, to åttere, en
9-/9 og en 9-. Såfremt det ikkje blåse en del fra sør e desse tørre, og resten e dassblaude. Sirekrok og
Jøssing er langt bedre regntette crag. MEN, to ting som drar Snøveggen veldig opp, e kort avstand te
Stavanger, og at den åtteren te Simon, Nitro Express, e sykt kule, Skambankt, 9-/9 e ei skikkelig feide linja,
og Rock'n Roll 9- e og veldig tøff, trass sin buldrete natur. Nå e dette min meining, men tror ikkje (les:tror)
det avvike langt fra den allmenne oppfatning. Når det e tørt derimot så e det et konkurransedyktig felt
(for de sterke). Skambankt, lang versjon (9), og Hardt Regn (9) e blant de tøffaste linjene eg har sett i
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fylket. Mæd respekt te Lars Ole for å bore å gå desse to rutene. Litt av en jobb.

Melding nr.2351 av simon a (has@alphalink.com.au) , 31.08.2009 kl. 09:50 (Medlem)
Eva, Snøveggen er mer eller mindre sørvent! ganske bratt og ganske regnsikkert og! mange ruter nå.

Melding nr.2350 av ao (ao@proactima.com) , 31.08.2009 kl. 09:27 (Medlem)
Gratulere Jeanett og gratulerer Eva som jeg hører rykte om går haaaarde ting om dagen!

Melding nr.2349 av KogH , 30.08.2009 kl. 14:28 (Medlem)
Uubs...sorry! Ikkje heilt oppdaterte..

Go-go!

Melding nr.2348 av Nordleningen , 30.08.2009 kl. 14:06 (Medlem)
Jeanette har desverre ikkje persa, men tangert pers. Men det blir sikkert ikke lenge før det blir persa for
skikkelig

Melding nr.2347 av Katrine og Hilda , 30.08.2009 kl. 12:52 (Medlem)
Utflytteren Jeanette har persa igjen! Denne gang i Tromsø-omegn. Hu har banka inn Sjamanen, 8-. Me e
imponerte! Grattis!

Melding nr.2346 av Eva , 30.08.2009 kl. 12:02 (Besøkende)
Hei! Høres sinnsykt bra ut denne Snøveggen! Er nysgjerrig.. er den sørvendt eller nordvendt? (Kan man
klatre der på vinteren?). I såfall enda en god grunn til å flytte hjem om et par år.. :-)

Melding nr.2345 av Lasso , 24.08.2009 kl. 22:58 (Medlem)
Og Simon fikk første repetisjon av Rock'n Roll!
Foreslår grad 9 på forlengelsen/ "Hardt Regn".

Melding nr.2344 av simon a (has@alphalink.com.au) , 24.08.2009 kl. 21:59 (Medlem)
lasso gikk forlengelse av "rock 'n' roll" idag. ser topp ut! Asbjørn gikk den helt til venstre, 8- kansje?
Min 7c (forlengelse av syv meter silkepapir) hetter "nitro express", og den 7c+ til venstre av "rispuff"
hetter " skummel hensikter".
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Melding nr.2343 av yazza , 24.08.2009 kl. 15:24 (Medlem)
Noen som har mere info om ulykken på Kjerag? Regner med at de rapellerte ned selv siden de kunne
hentes ut med legehelikopter 200 meter oppe. Under "Stjernå"... Var det NordøØsten... 10 meter
blokkopstabling eller noe annet de var p ågang med? Noe nytt?oen vi kjenner? Lokale? Hvordan går det
med ham?

Melding nr.2342 av aftenbladet (bossdunk@gmail.com) , 23.08.2009 kl. 20:36 (Besøkende)
Skadet klatrer hentet ned fra Kjerag. Fikk stor steinblokk over fot...
http://www.aftenbladet.no/lokalt/ryfylke/1067432/Skadd_klatrar_redda_fraa_fjellveggen.html

Melding nr.2341 av Liz , 21.08.2009 kl. 14:56 (Medlem)
Hei og tusen takk for det Katrine
Rykter går at du har gått en fin ny rute på Snøveggen, gratla så mye for det

Melding nr.2340 av Katrine , 20.08.2009 kl. 22:56 (Medlem)
Heia Liz!!

Melding nr.2339 av Spinneri vaktmester , 20.08.2009 kl. 18:02 (Medlem)
Viktig informasjon: Skal bare minne dere Spinnerivegg tilhengere at det begynner snart en ny jakt sesong!
Under Jakt sesongen (september frem til Jul) er det ønskelig at alle som har lyst å klatre på
Spinneriveggen tar kontakt med jaktlaget (Jan Pedersen tlf: 415 02 559. jan.pedersen@iss.no) for å gi
beskjed. Slik at vi unngår å komme i konflikt med jegerne. Skulle også bare skryte litt om denne
fantastiske veggen, det er nå blitt over 60 ruter som går fra grad 4 til 8-!

Det er noe for alle!!

Melding nr.2338 av Sindre , 20.08.2009 kl. 15:39 (Medlem)
Det er kommet innspill fra miljøvernhold i Sandnes kommune at man begrenser bruken av Bærheimfeltet i hekkesesongen grunnet rovfugl i veggen. Dette er vel til å leve med...

Melding nr.2337 av Nick , 19.08.2009 kl. 08:41 (Medlem)
Fikk levert mitt prosjekt på Snøveggen i går. Flyttet litt på ankeret og satt en ekstra bolt. Ruta går opp 7m
Silkepapir og fortsetter opp den flotte kaminen. Foreslått grad er 7+. Simon fikk 2. bestigningen rett
etterpå. Stilig
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Melding nr.2336 av Rocco , 17.08.2009 kl. 21:00 (Medlem)
NY!! MATERIALFORVALTER BRV / utlån drill:
Rochus Lyssy , mobil: 90622787.
Hvis ikke tilgjengelig (jobber i nordsjøen):
Sonja Sjølie, mobil: 98650377.
Storhaug/Sentrum.
Takk til Lasso og Katrine! De flytter til Sogndal - dessverre!

Melding nr.2335 av Hans Jørgen , 17.08.2009 kl. 15:03 (Medlem)
Uten navn 7+(bratt dieder) heter egentlig "Rispuff"
hj

Melding nr.2334 av Lasso , 16.08.2009 kl. 18:04 (Medlem)
Ny oppdatering for Snøveggen, fra venstre mot høyre:
Prosjekt
Prosjekt
"Råkk over" 8"Siste stikk" 8"Eliksir" 6+
"Nifiheim" 7/7+
Prosjekt Stian Engelsvol,(gul prusikk i første bolt)
Uten navn, Simon Atkins, 8+
Uten navn 7+(bratt dieder)
"Rock`n Roll" 9-, forlengelse grad 9 et sted(prosjekt)
"Skambankt" 9/9- til 1. anker, 9 til 2. anker.
Prosjekt Nick Ashton
"Syv meter silkepapir" 6+, med forlengelse 8/8+
"Katrine sin" 6+
"uten navn" 6+, med forlengelse: "Fritt fall" 8
Prosjekt Hans Jørgen, en første bolt
"Stas" 7Alle "prosjekt" er lukket.
Nesten alle rutene var tørre i dag..

Melding nr.2333 av Lasso , 16.08.2009 kl. 09:44 (Medlem)
Jeg har prøvd det jeg kan med brekkjern å få den blokka ned, men vi konkluderte med at den sitter/ står!
Når det er sagt, er det ingen garantier for at det ikke er noe som kan komme ned! Hjelm kan være en ide....
Full fart på Snøveggen i dag!!!!

Melding nr.2332 av Erik , 15.08.2009 kl. 20:11 (Medlem)
Tenker du på "dødsblokka" som den ble kalt tidligere? Jeg var og oppe på toppen av den uten at den rørte
på seg. Men, hvem vet?
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Melding nr.2331 av ola , 15.08.2009 kl. 18:00 (Medlem)
mer snøveggen:
er man helt sikker på at blokka som utgjør toppen av diederet på eliksir sitter helt dønn, bombe fast?
ikke at den rikket på seg når jeg klatret, men for meg ser det ut som den er separert fra selve veggen...
uansett et konge felt for de altfor mange regnfyllte dagene i rogaland.

Melding nr.2330 av Lasso , 13.08.2009 kl. 17:09 (Medlem)
Igjen på Snøveggen:
Simon gikk i dag prosjektet sitt(nr.4 i oversikt) og vi forslår grad 8+.

Melding nr.2329 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 10.08.2009 kl. 21:39 (Medlem)
2 nye ruter ble borret av azzi i snøveggen igår.En helt til høyre 6+/ 7-( sju min vil nå eg sei)nydelig
småtynne rute.og en ny rute helt til venstre på feltet-den er fremdeles prosjekt.rute av den harde sorten.

Melding nr.2328 av Eivind H , 08.08.2009 kl. 12:44 (Medlem)
Var på snøveggen idag. Tørt og fint, men og litt løst. Reiv ut noen tak på rute nr. 9. Den første delen som er
ca grad 6. Hjelm og litt forsiktighet kan være en god ide.

Melding nr.2327 av Lasso , 08.08.2009 kl. 12:26 (Medlem)
Azzi gikk på torsdag en ny rute på Snøveggen:
"Fritt fall", ca grad 8. Flere nye ble borret...

Melding nr.2326 av Sindre , 05.08.2009 kl. 21:45 (Medlem)
En sikringsdings med skrukarabin ble funnet på Trellskår. Meld inn hvis du savner denne til 48009790.

Melding nr.2325 av Lasso , 03.08.2009 kl. 18:15 (Medlem)
Tre nye ruter på Snøveggen i dag. Oversikten ser sånn ut pr. i dag, fra venstre mot høyre. Flere navn er
skrevet på veggen under ruten.
0. "Råkk Over" ca. 81. "Siste stikk" 81,5. "Eliksir" ca 6+/72. "Nifiheim"7/7+
3. Prosjekt Stian Engelsvol, ca 9-(gul prusikk i første bolt)
4. Prosjekt Simon Atkins, ca 95. 7+(bratt dieder)
6. "Rock`n Roll" 9-, + forlengelse grad 9 et sted(prosjekt)
7. "Skambankt" 9/98. Prosjekt Nick Ashton
9. ca. grad 6, med forlengelse grad 8/8+
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10. "Tråkk Over" 6+
11. Prosjekt Azzi, ca 6+ med forlengelse ca grad 8-9
12. Prosjekt Hans Jørgen, en første bolt

Melding nr.2324 av Vibeke (vibekebr@gmail.com) , 03.08.2009 kl. 14:37 (Besøkende)
LEDIG PLASS I BIL FRA STAVANGER-TURTAGRØ FREDAG 8. AUGUST.
Jeg kjører fra Stavanger til Turtagrø, om Odda og Voss, fredag 7. august. Har flere ledige plasser, som hvis
noen trenger skyss hele eller deler av veien er det bare å sende mail eller ringe meg på 48 25 24 18.
Hadde vært hyggelig med selskap.
Vibeke.
PS. Kjører videre fra Turtagrø til Oslo lørdag eller søndag avhengig av været.

Melding nr.2323 av private joker , 02.08.2009 kl. 23:59 (Medlem)
Whar do we got here, a fucking comedian

Melding nr.2322 av BRV , 02.08.2009 kl. 18:50 (Medlem)
Fra nå av vil alle som prøver å ironisere med Stian få innleggene sine fjernet!

Melding nr.2321 av Erik , 01.08.2009 kl. 15:05 (Medlem)
Det var ment som en spøk Stian. Siden flere har gått ruta di som en venstrevariant, så er jo linja allerede
gått.

Melding nr.2320 av stian , 01.08.2009 kl. 13:42 (Medlem)
Erik; ka e det du egentlig prøve å sei?

Melding nr.2319 av Erik , 01.08.2009 kl. 12:43 (Medlem)
Men Azzi, linja til venstre med diederet er jo allerdede gått, før den ble boltet. Spørs hvem som gikk den
først.

Melding nr.2318 av Azzi , 01.08.2009 kl. 10:39 (Medlem)
Stian jeg gikk rett opp andre gangen jeg gikk Nif..7/7+.. men ut i diedret på første men nei det er ikke
naturlig og det føltes feil så støtter deg der. Men hva gjør en ikke i desperate stunder... Har borret linja til
venstre med diedret så da blir det ikke noe problem lenger..he he...
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Melding nr.2317 av Azzi , 01.08.2009 kl. 10:32 (Medlem)
Snøveggen: Lars glemte å nevne ruta til Simon som ligger til venster for Nick sitt prosjekt. Den er 8/8+
flott og bratt linje alltid tørr og klatrebar.. Lars gikk ellers en ny 9-. Lars satt anker før det våte og er
derfor alltid er tørr. Ruta får en forlengelse men må vente på litt mer stabile og tørre forhold før eggen er
klar for bestigning...

Melding nr.2316 av NTB , 31.07.2009 kl. 16:55 (Medlem)
For de som ønsker å markere 1.august og minnes Rolf, så vil folk møtes utover kvelden på Cementen
lørdag. Hvor ellers...

Melding nr.2315 av stian , 29.07.2009 kl. 22:08 (Medlem)
So be it. Møje kjekkare rett opp :-)

Melding nr.2314 av Lasso , 29.07.2009 kl. 18:57 (Medlem)
Jeg var uti der til venstre jeg og...

Melding nr.2313 av stian , 29.07.2009 kl. 16:12 (Medlem)
Fader, må eg ut med malingspannet te Alv Borge å tegne stipla linjer nå. Til venstre i dieder? Opp den
"dødsblokka"? Hørtes rart ut. Ingen av de eg kjenner som har klatret den har funnet det naturlig å gå
andre plasser en rett opp eggen der boltene står. Hvis det i så fall er mulig å gjør dette (gitt at vi snakker
om samme ruta) vil det bli en variant. Uansett, synes det høres noget obskurt ut. Ville trodd at det knapt
var mulig å nå boltene fra hverken sørpediederet til høyre eller dødsblokka til venstre.

Melding nr.2312 av Erik , 29.07.2009 kl. 10:22 (Medlem)
Stilig felt med flotte ruter. Ang Niflheim, følger denne opp langs eggen? Vi gikk den over til venstre i
diederet og ut på eggen i toppen. Den føltes lettere enn 7/7+.

Melding nr.2311 av stian , 29.07.2009 kl. 00:32 (Medlem)
Bra jobba Lasso. Forøvrig så hette rute nr to på oversikten te Lars "Niflheim", den som e 7/7+

Melding nr.2310 av Lasso , 28.07.2009 kl. 16:38 (Medlem)
Prosjekt nr. 6 ble i dag "Rock`n Roll", foreslår grad 9-

Melding nr.2309 av Joakim , 28.07.2009 kl. 14:02 (Medlem)

195

takk !

Melding nr.2308 av tore , 28.07.2009 kl. 09:57 (Medlem)
har du begynt med gulliksen graderinger nå jånni?

Melding nr.2307 av Jon Egil , 27.07.2009 kl. 23:04 (Medlem)
Ny rute i sumpen i Oltedal. Starter på eggen til høyre for villdyret og slutter i samme anker som villdyret.
Ca 7+/8-/8/8+.

Melding nr.2306 av Lasso , 27.07.2009 kl. 20:56 (Medlem)
Snøveggen fra venstre mot høyre:
0. Prosjekt Azzi, en bolt oppi der, grad 8??
1. Siste stikk 8- (Navnet står skrevet på veggen)
2. 7/7+
3. Prosjekt Stian Engelsvol, ca 9-(gul prusikk i første bolt)
4. Prosjekt Simon Atkins, ca 95. 7+(bratt dieder)
6. Prosjekt Lars O.G , bratt egg, ca 9
7. Skambankt 9/9- (navn malt på veggen)
8. Prosjekt Nick Ashton
9. ca. grad 6, med forlengelse grad 8/8+
10. Prosjekt Katrine , ca 6+
11. Prosjekt Azzi, ferdig boltet, grad 8-9 et sted
12. Prosjekt Hans Jørgen, en første bolt
De fleste rutene var tørre i dag!

Melding nr.2305 av Jon Egil , 27.07.2009 kl. 09:15 (Medlem)
Ca 300m før en kommer til krysset mellom bersagel og ims/høle så ligger veggen på venstre side. Veggen
er hvit.
Lasso kan sikkert liste opp rutene fra venstre mot høyre.

Melding nr.2304 av Joakim , 26.07.2009 kl. 11:46 (Medlem)
hadde våre kjekt å sett snøveggen, kor ligge det hen ? Og finnes det en oversikt over rutene ?

Melding nr.2303 av Lasso , 25.07.2009 kl. 18:29 (Medlem)
Kjipt vær om dagen... Men på Snøveggen er det tørt!
Ny ruter blir gått om dagen og fler blir det de neste dagene.
Til nå er det 2 stk grad 6, en 7/7+, en 7+, en 8-, en 8/8+, og en 9-/9. Alle tørre i dag.
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Melding nr.2302 av Bjørnar Borgen , 23.07.2009 kl. 20:11 (Medlem)
Har pakket svettebånd, tennissokker og badmingtonsettet mitt. Når går neste tog?

Melding nr.2301 av Jøysa , 22.07.2009 kl. 22:48 (Medlem)
Glimrende tennisforhold ved kragerø om dagene, og kosmetikkutvalget i de trivelige handlegatene er
upåklagelig! Pakk racketen og kom, folkens!

Melding nr.2300 av snurrebart , 21.07.2009 kl. 09:11 (Besøkende)
sitat russerne: "With Foma's heroic efforts the most difficult sections were bolted, but we passed 20- 30
meters a day"
http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3467
snurr debatt!

Melding nr.2299 av Morten , 19.07.2009 kl. 01:36 (Medlem)
Nei, de gikk en alternativ rute gjennom taket, dessuten var det ikke i fri!

Melding nr.2298 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 18.07.2009 kl. 13:30 (Medlem)
Hei er det någen andre så er lei av regn og klatre de samme rutene om igjen i rogaland?? og har fri.
ka med og pakka bilen og dura på nerover kontinenet 1-2 uker.klatring og mountain bike sykling i alpene
eller sportsklatring i ceuse??? må nok opp litt i høyden,ellers blir det litt varmt der nere.
høres dette gøy ut? kontakt øystein 40068125

Melding nr.2297 av hjm , 17.07.2009 kl. 23:02 (Medlem)
Vil det si at cruxtaulengden på Slipset har fått sin første fribestigning ?

Melding nr.2296 av Morten , 17.07.2009 kl. 18:23 (Medlem)
Finsk Førstebestigning i Gloppedalen! Fikk nettopp telefon fra en finne som lurte på hva som var beste vei
ned fra toppen av Gloppedalspillaren! De hadde repetert Slipset, men gått en alternativ rute gjennom
taket, som ifølge førstebestigerne var 15 meter overhengende og veldig spektakulært! Rutebeskrivelse
kommer!

Melding nr.2295 av Atle , 17.07.2009 kl. 11:36 (Medlem)
Høre rykter om at Kosmiske skal nedgraderes til 7-/7 i den nye BRV føreren?? Vær så snill og si at det er
feil....
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Melding nr.2294 av ola Richardsen (richardsen@gmail.com) , 16.07.2009 kl. 21:54 (Medlem)
Fører funnet på sporaland. ring/sms 99796470 om du vil ha den tilbake :)

Melding nr.2293 av BRV , 15.07.2009 kl. 22:45 (Medlem)
OPPDATERT FØRER FOR SPINNERIVEGGEN! SE SISTE NYTT!

Melding nr.2292 av tøffelhelten , 15.07.2009 kl. 14:03 (Medlem)
finnes det noen steder i rogaland(evt norge?) som fikser resåling?

Melding nr.2291 av Hilde (hilmkris@start.no) , 13.07.2009 kl. 10:32 (Besøkende)
Hei! Jeg skal være i Stavanger til helgen (17-19 juli) og lurer på om det er noen som har lyst til å klatre
eller buldre? Jeg kan klatre, men er totalt ukjent i området. Hilde fra nord (45661868)

Melding nr.2290 av yazza , 11.07.2009 kl. 19:20 (Medlem)
Noen som er gira på dypvannsbuldring på Usken i morgen (søndag) så er de velkomne. Har plass til tre til
i båten og avgang er 12:30 fra Leirvik på Storhaug. Ring 90904402

Melding nr.2289 av Eivind (ehelgoy@hotmail.com) , 10.07.2009 kl. 14:54 (Medlem)
Hvis det er noen som er gira på å klatre idag kan de gi meg en lyd, eg er veldig gira på å få en tur ut. tlf:
97512784

Melding nr.2288 av paparazzien , 08.07.2009 kl. 12:50 (Medlem)
http://www.aftenbladet.no/lokalt/article1051710.ece

Melding nr.2287 av Nick , 06.07.2009 kl. 15:15 (Medlem)
John Bachar 1957-2009
RIP
En legende er borte, trist.

Melding nr.2286 av Laila , 06.07.2009 kl. 09:07 (Medlem)
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Synest å huska at Sindre og Morten ikkje var i tidenes form då dei helste på forsvarstoppane........

Melding nr.2285 av M , 04.07.2009 kl. 12:47 (Medlem)
Å neiiiii!

Melding nr.2284 av elisabeth , 03.07.2009 kl. 15:14 (Medlem)
Melding fra tvvest-arkivet: Gled dere til et vakkert gjensyn med to BRV-helter som fikk forsvarets medalje
for edel dåd for ti år siden. Sendedato foreløpig ukjent, men følg med i Sommerstudio på Tv Aftenbladet
de nærmeste ukene:-)

Melding nr.2283 av Lars R (lars.reiersen@nov.com) , 03.07.2009 kl. 09:10 (Medlem)
Noen som kunne tenke seg ei morgenøkt på Comfortably Numb i Dirdal lørdag eller søndag? Har ikke
ønske om å få heteslag derfor tidlig avgang.
Alternativt kveldsøkt på Dale hvis ikke for varmt.
tlf 92285667

Melding nr.2282 av yazza , 02.07.2009 kl. 23:42 (Medlem)
Fører for Usken DWS ligger her:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3304702&l=0290313c78&id=748715090 Ble repetert en del
klassikere og gått en ny linje i dag. Super økt i dag

Melding nr.2281 av Pauline (paulineeklund@hotmail.com) , 02.07.2009 kl. 12:47 (Medlem)
Så kosligt:). Detta vill jag vara med på! Men nu reser jag till Gotland i tre veckor men hoppas att det kan
bli fler av såna träffar senare i sommar:)!.
Ha en fin sommar!

Melding nr.2280 av yazza , 01.07.2009 kl. 16:31 (Medlem)
Da er torsdagskvelden duket for klatring over rom skjø på Usken (rett utenfor storhaug, retning
hommersåk). Dette er en fin sjøklippe med etablerte ruter på 6 og syv tallet. Flere av de tøffeste linjene
venter bestigninger. Steinkvaliteten er Bergsagel +, veggen er mellom 10 - 12 meter høy og
overhengende, så landingene er trygge. Har fortsatt plass til et par til i båten, men fint om folk klarer å
komme seg ut selv :) Veggen er solvendt og passer godt til øldrikking med psykede klatrere som
underholdning :)

Melding nr.2279 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 01.07.2009 kl. 14:44 (Medlem)
JIPPI!!!!! Kometen når stadig nye høyder. I dag blei Gjesteopptreden (8-) på Beersagel gått i beste komet
stil. Hu FLØY opp ruta!!!! Pølsemeny blei bytta inn i bilstopp på NAF og kjøring til bilverksted... Tror
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pølsemenyen hadde vært bedre:). Gratulerer Jeanette

Melding nr.2278 av Sjømannen , 01.07.2009 kl. 13:40 (Medlem)
Fistarlaget? Norges Råfistlag? Noen må stoppe denne tråden...

Melding nr.2277 av kristinana (kristina_laksy@hotmail.com) , 01.07.2009 kl. 12:10 (Medlem)
Fisteria lane.. hoho.. Fisterinemda.

Melding nr.2276 av Adrenaline , 01.07.2009 kl. 07:15 (Medlem)
Fister Fuckers, Shakespear's Fister

Melding nr.2275 av Glade brødre , 01.07.2009 kl. 00:51 (Medlem)
Mange flotte navne forslag, men som gode indremisjons menn like me... IKKJE navn som gir assosiasjoner
til det homofil vennlige pop bandet Sicissor Sisters.
Mr. Fister

Melding nr.2274 av ? , 30.06.2009 kl. 16:23 (Medlem)
Scissor Fisters...

Melding nr.2273 av Gamle brødre , 30.06.2009 kl. 16:01 (Medlem)
Brothers & Fisters!

Melding nr.2272 av NTB , 30.06.2009 kl. 15:07 (Medlem)
Fister-brødrene må bare pleie dugnadsånden og fortsette cragutviklingen slik at alle disse nye navnene
kan tas i bruk. Nok et forslag: "Fisters of mercy".

Melding nr.2271 av Galne Mødre , 30.06.2009 kl. 14:36 (Medlem)
Glemte selvsagt "Twisted Fister"...

Melding nr.2270 av Glade Brødre , 30.06.2009 kl. 12:27 (Medlem)
Mange gode forslag var oppe i rådet. Dog, var ruteskruer sjukt opphengt i å få cred for sin "ildsjel" status i
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miljøet. Patologiske behov....
mr.Fister

Melding nr.2269 av svein bjarne (sveinb.larsen@can.no) , 30.06.2009 kl. 12:19 (Besøkende)
Jeg var på spinneriveggen igår og klatra golden age-veldig fine rute,men synes den var litt lett gradert. 7/7 ville vært en rettferdig grad

Melding nr.2268 av MTB , 29.06.2009 kl. 19:05 (Medlem)
Rutene på Nordland til høyre for @: Beta-krøll 6+ (felles avslutning tror jeg), Janes Job 6, Tarzan 6+,
Shave your bacon 6+? og til slutt Alotta Fagina 6-. Det skal ialt være 7 ruter på denne sektoren inklusive
Tures Lurveriss. I 3.etasje er de nye rutene på lavere vegg til venstre for Tidemand og Gude. Se forøvrig
ny fører til...våren?

Melding nr.2267 av Stig , 28.06.2009 kl. 16:08 (Medlem)
Er du som meg, og har fått alt for lite farge på ryggen? Grad 6. Tlf: 48102151 Stig

Melding nr.2266 av Galne Mødre.. , 27.06.2009 kl. 12:45 (Medlem)
Synes rutene til Larsene fra Fister fortjener bedre navn! Hva med Fist-Brothers og Power-Fister??

Melding nr.2265 av TT , 27.06.2009 kl. 11:12 (Besøkende)
Apropos Nordland, noen som vet navn/grad på rutene mellom Alotta Fagina og @? på
føreroppdateringen nevnes èn 6+, men det er minst 3 ruter mellom der.
Også, hvor i 3. etasje er det de nye rutene ligger?

Melding nr.2264 av Rocco , 27.06.2009 kl. 06:40 (Medlem)
Hei blodgunn!
Jeg proever aa gradere rutene ikke for hard.... Jeg synes jo at "Golden Age" er grad 7 blank. ;-)

Melding nr.2263 av blodgunn (oysteinstangeland@hotmail.com) , 26.06.2009 kl. 20:30 (Medlem)
Nå syns eg det på tide at någen klatre på spinneriveggen og får nedgradert de rutene til rochus...

Melding nr.2262 av NTB , 26.06.2009 kl. 14:44 (Medlem)
Rutenytt: Rochus har gått en imponerende linje på Spinneriveggen; "Golden Age" 7/7+, 12 BB. Går
mellom "Iron fist" og Stians prosjekt i hovedveggen. Husk 70 m tau! For øvrig klatres det nye ruter på
Spinneriveggen fortløpende. Ellers har Nova fått et par nye ruter: Rolf Baes gamle prosjekt er fullført
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("100%" 6+) samt Asbjørn Moes bolterekke til høyre for denne er blitt til "96 %, grad 6). På Nordland har
radarparet fra Fister, Lars & Lars, besteget to nye ruter i 3.etasje: "Poweryoga" 7 og "Ildsjelen" 6+.

Melding nr.2261 av steffen (steffenkss@hotmail.com) , 25.06.2009 kl. 20:27 (Medlem)
Hei folkens....
Ser på nettet at apis e for salg...Triste greier.
Ka om vi gikk mange sammen og kjøpte "heile driden"?
Bare ein tanke,det e jo kjedelige greier dette her.
Me e forresten på vei hjem nå,e i Irland.
Hilsen steffen og Hilda

Melding nr.2260 av Nick , 25.06.2009 kl. 08:53 (Medlem)
Hei
Noen som vet noe om ruta rett til høyre for Smått e Godt på Dale, ser ut som 3 bolter, mellom Smått e
Godt og den 6'eren som går opp fra stigeren. Trenger info snarest for guiden. Navn, grad og
førstebestigeren.

Melding nr.2259 av Vibeke (vibekebr@gmail.com) , 22.06.2009 kl. 14:03 (Besøkende)
Hei!
Jeg trenger sårt en klatrepartner i Stavanger i sommer. Kjenner abstinenser i fingene etter to uker her
uten å ha klatret noe, så hvis noen skal ut en dag ring meg gjerne. (48 25 24 18). Både tau og buldring er
fint.
Jeg leder fint på 6'er tallet og prøver gjerne på 7'ere etter hvert.
Jeg har bil :D
Vibeke.

Melding nr.2258 av Lars R , 21.06.2009 kl. 15:10 (Medlem)
Hjeelp. Noen som har lyst til å bli med på Dale i dag i sekstida? Firestarter, Påskeaften og deromkring.
tlf 92285667

Melding nr.2257 av stivkuling , 18.06.2009 kl. 16:38 (Medlem)
http://www.abcnyheter.no/node/90810

Melding nr.2256 av Rocco , 18.06.2009 kl. 14:07 (Medlem)
Grattis Azzi! Hovedveggen er blitt din "baby"? Nyt tiden du har nå... ;-)

Melding nr.2255 av Lasso , 17.06.2009 kl. 17:54 (Medlem)
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Den vikarierende materialforvalteren, Azzi, gikk i forrige uke en ny topp på den harde Pygmalion 9-, med
ny hardere topp foreslår han 9-/9. Tidligere i vår gikk han en 8+ ut tilvenstre fra 3. bolten på Lucifer.
Rutene ligger på Hovedveggen i Oltedal der Azzi nå har borret og gått (ihvertfall) 6 ruter fra 8/8+ og
oppover!

Melding nr.2254 av Kim Tore , 17.06.2009 kl. 02:16 (Medlem)
Noen som skal på HoveFestivalen og er giret på å klatre på dagtid? ta kontakt på 4766 9067 :)

Melding nr.2253 av Katrine , 16.06.2009 kl. 19:40 (Medlem)
Asbjørn "Azzi" er vikarierende materialforvalter frem til søn 21.juni. Skal du borre? Ring 41 21 70 96

Melding nr.2252 av André , 13.06.2009 kl. 20:03 (Besøkende)
Therese fikk en niende plass i worldcupen i Eindhoven... Gratla!!!

Melding nr.2251 av ao (ao@proactima.com) , 12.06.2009 kl. 07:50 (Medlem)
Gratla Sølvi!! :-)

Melding nr.2250 av stian , 11.06.2009 kl. 16:02 (Medlem)
Ja, på Apis. Står med den i handa der nede nå. Løyp å kjøyp

Melding nr.2249 av rake , 11.06.2009 kl. 10:36 (Besøkende)
Noen som vet om telemarksføreren selges i butikk i stavanger-/sandnesområdet?

Melding nr.2248 av Erik (eflaaten@gmail.com) , 11.06.2009 kl. 10:09 (Medlem)
Noen som vil klatre Tauveggen på lørdag dersom det blir opphold som frem til det? 92298323

Melding nr.2247 av stian , 11.06.2009 kl. 08:57 (Medlem)
Hvem av dere har lånt boka "One move to many" om klatreskader av meg? Ville gjerne hatt den tilbake

Melding nr.2246 av Tore Stendahl (tore.stendahl@gmail.com) , 08.06.2009 kl. 14:10 (Medlem)
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Søker en instruktør til STF sitt Fjellklatrekurs kommende helg. Se:
http://www.dntfjellsport.no/stavanger/activity.php?ac_id=21948
Søker instruktør primært til å lede et taulag på Maudalssvaet (alt. Rosshammeren/Skeisfjell) på lørdagen,
sekundært til å være med på HELE kurset også onsdag kveld, fredag kveld og søndag.
Instruktørutdanning er ønskelig, men ikke påkrevd, må være erfaren og habil på naturlig sikring.
Godtgjørelse etter avtale. Må ha beskjed IDAG!!

Melding nr.2245 av Tore , 08.06.2009 kl. 13:59 (Medlem)
Instruktørkurs i Bergen helgen 20-21 juni for nytt nivå innen NF-stigen: "Klatreinstruktør Sport".
Søknadsfrist på onsdag (10. juni). Spørsmål og søknad til O. M. Øgreid, se kursbeskrivelse her:
http://www.dntfjellsport.no/article.php?ar_id=18705&fo_id=81
Dette nivået er ment å tilsvare NKF sitt nivå Trener 1 Sport UTEN treningslærebiten.

Melding nr.2244 av Spinnerivaktmester (elizabeth.may.aitken@nov.com) , 08.06.2009 kl. 11:55
(Medlem)
Nytt om Spinneriveggen i Oltedal.
Siden det har kommet så mange spennende nye ruter på Spinneriet er det blitt satt opp en postkasse (på
stien mellom Venstre sideveggen og Venstre svaveggen) som inneholder 3 laminerte kopier av den mest
oppdaterte utgaven av føreren. Disse er kun til utlån og må legges tilbake etter bruk.
Det foregår også litt rensing av nye ruter på Venstre sideveggen (mellom Day Trader og Sub Prime). Dvs,
hvis et tau med skilt sperre stien til Venstre sideveggen, så må du (for din egen sikkerhet) får kontakt
med den som rense, FØR du krysse tauet.
Bruk fornuft, bruk hjelm!
Det kommer snart en ny fører oppdatering på nettet.

Melding nr.2243 av Sissel , 07.06.2009 kl. 23:29 (Medlem)
Hei!
Noen som skal ut å klatre/ buldre på onsdag formiddag? gi meg en ring 992 54 379

Melding nr.2242 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 07.06.2009 kl. 18:52 (Medlem)
Kjempbra Therese

. Gratulerer!!!!!!!!!

Melding nr.2241 av Katrine , 07.06.2009 kl. 15:45 (Medlem)
GRATULERER THERESE!! STERKA!

Melding nr.2240 av lasso (flgermed..) , 07.06.2009 kl. 12:19 (Medlem)
Therese fikk en fantastisk 10. plass i World Cup buldring i Vail, USA i helgen!! Foran kjente og sterke
klatrere som Lisa Rands og Katja Vidmar. Gratulerer!!!!
Full resultat liste: http://www.ifsc-
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climbing.org/index.php?page_name=resultservice&comp=09_WC_7&cat=ICC_FB

Melding nr.2239 av rake , 07.06.2009 kl. 00:52 (Besøkende)
Var på Salomonsknuten via søreggen i romjula, på tørre forhold. Syns det var en veldig fin tur! Spesielt til
å være hjemme i Rogaland! Gjorde hele turen, uten tidspress, bil til bil, i løpet av dagslyset hvertfall.
Kanskje 5-8 timer? Kanskje 1-1,5timer anmarsj? Hehe, det må finnes noen som har dette klarere for seg
enn meg, men går hvertfall fint i løpet av en dag, og er en koselig tur.

Melding nr.2238 av Mia (miakarine@gmail.com) , 06.06.2009 kl. 21:39 (Besøkende)
Hei. Er det noen som vet hvor langt det er å gå opp til Salamonsknuten, og hvor lang tid man bruker på å
klatre søreggen?

Melding nr.2237 av simon a (has@alphalink.com.au) , 05.06.2009 kl. 14:05 (Besøkende)
hei, er noen gira å klatre tauveggen tirsdag? ringer meg 45687468, simon

Melding nr.2236 av Lars R , 04.06.2009 kl. 14:48 (Medlem)
Er det greit at vi utsetter Gloppedalsamlingen til neste helg? Har dessverre lovt meg vekk til å gå i
Kongeparken på lørdag og barneselskap på søndag. Det river så inderlig i hjerterota at jeg går glipp av
samlinga. Ev så hadde det vært kjekt hvis noen meldte seg frivillig til å være stand in pappa ei helg sånn at
far kan drikke øl og klatre litt. Må ev vurdere å ta med jentungen en tur på lørdag kanskje.

Melding nr.2235 av lenka (sendeckalena@gmail.com) , 04.06.2009 kl. 14:04 (Medlem)
Øssa, når kjem du til Gloppedalen? Fredag eller på lørdag? (Håper det blir fredag då)

Melding nr.2234 av yazza , 04.06.2009 kl. 09:37 (Medlem)
Hvis noen skal være bytrynere på lørdag så spiller FONT på http://www.musikkfeststavanger.com/. Vi
spiller på Nytorget 16:15 Ellers kan jeg melde om at jeg har funnet rikelig på vann på Lysefjorden
Camping selv i ekstremt tørre perioder. Fra HokaHey må man spasere helt bort til venstre siden av
Lysefjorden Camping for å hente vann. Så går man tilbake og klatrer videre oppover. Beste Bivi må være
hylla under den første 7+ taulengden. Den er litt trang, men flat og fin og har gress som gjør det til en mer
behagelig affære enn den vanlige bivien på høyre hjørnet av Campingen.

Melding nr.2233 av ToreS (tore_stendahl@hotmail.com) , 03.06.2009 kl. 13:14 (Medlem)
Hvis noen har noen gamle Stokstad hengere (både ledehengere og ringhengere) de vil bli kvitt, så tar jeg
gjerne imot.....vet det finnes nymotens (og bedre?) Fixe-greier og sånt, men tenkte å fullføre feltet med det
jeg har begynt med....alle monner drar.... Tore, 92054600
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Melding nr.2232 av Lars , 03.06.2009 kl. 11:16 (Medlem)
1. Ville ikkje belaga meg på å finna vatn på Hoka Hey
2. Kjem ann på kor kresen du er. Absolutt å anbefala å overnatta på Lysebotn campen. Resten bør gå greit
på ein dag

Melding nr.2231 av Kristian (klatresamlingbergen@gmail.com) , 03.06.2009 kl. 10:32 (Besøkende)
Hei!
Det blir "Nasjonal Klatresamling" på Sotra utenfor Bergen første helgen i august.
https://www.bergen-klatreklubb.no/nks/
Ta med telt og utstyr. Det klatring, kurs, foredrag og slikt fra torsdag til søndag, og, norges første Deep
Water Solo buldrekonkurranse, fra bryggekanten.
Kristian

Melding nr.2230 av søring (jgrund@online.no) , 02.06.2009 kl. 23:05 (Besøkende)
Noen som kan gi tips på Hoka-Hey?
1. Er det muligheter for å finne vann i ruta i juli/aug?
2. Hvor finnes gode bivuakhyller over stand nr. 10?

Melding nr.2229 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 02.06.2009 kl. 20:17 (Medlem)
hei klatrefolk noen som har tid eller anledning og klatre neste uke om det ikkje pøsregne????alt fra crag til lengre
kileruter.?? dagtid eller ettermiddag??
hilsen øystein 40068125 er offshore til 05.06 og uten tlf til da.

Melding nr.2228 av Katrine , 02.06.2009 kl. 07:33 (Medlem)
Øystein då...det e meldt fint te helgå og! Då er der jo litt av kvert å feira i gloppis! Heldiggen du som får ver
med mannen min

Melding nr.2227 av EF , 01.06.2009 kl. 22:25 (Medlem)
Takk takk Lars

Har fri denne uken hvis noen vil klatre i Tauveggen eller Dirdalsveggen - 92298323

Melding nr.2226 av BRV , 01.06.2009 kl. 21:25 (Medlem)
GLOPPEDALSSAMLING TIL HELGÅ!!!!
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Melding nr.2225 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 01.06.2009 kl. 21:13 (Medlem)
alltid må eg vær offshore -når dt e kongevær og klatreforhold hjemma.
Typisk-livet e heilt klart urettferdigt!!!! :(

Melding nr.2224 av Lars , 01.06.2009 kl. 20:38 (Medlem)
Tauveggen i tørr og fin...

Melding nr.2223 av Ida , 31.05.2009 kl. 23:22 (Medlem)
Om noen kunne tenke seg å klatre en eller annen gang i løpet av denne uken kan man altså ringe meg...
Det er så mange som er opptatt med eksamener, og så få som er opptatt av det fine klatreværet som er for
tiden;) 40 48 69 85
Ida

Melding nr.2222 av Svein Kåre , 30.05.2009 kl. 11:31 (Besøkende)
En god plan!

Melding nr.2221 av Henrik Kronborg Olsen (hko75@hotmail.com) , 30.05.2009 kl. 11:19 (Besøkende)
Hej Svein og Arne,
Tror vi klatre Lysediagonalen "light med rygsække" og tager derefter til Dirdalsvæggen og klatrer med
vores Haulbags og Portaledge, det er nok en lidt mere overskuelig væg til AID klatring :-)
Tak for hjælpen!
Henrik.

Melding nr.2220 av Svein Kåre , 29.05.2009 kl. 23:00 (Besøkende)
Hei Henrik
Vi snudde på Vårløsning etter 10 taulengder med urent fjell, mose og lav. Ikke særlig moro.
Lysediagonalen er et godt altenativ. Her er det mange bivy hyller så både heis sekk og portaledge er
overflødig. Go light! Da burde også Nordøsten være overkommelig på 3 dager.

Melding nr.2219 av ArneG , 29.05.2009 kl. 21:18 (Besøkende)
Henrik. Vårløsning og Nordøsten er uegnet (ikke bratte nok) for heisesekker. Mange av rutene krever
mye bæring inn og opp til starten av ruten dersom dere har med heisesekker. 3 dager kan fort bli for lite
hvis dere ikke har mye erfaring fra før. For noen år siden ble 2 finner hentet med helikopter etter 7 (!)
dager i en del av veggen som ikke var bratt nok for heisesekker.

Melding nr.2218 av KKK , 29.05.2009 kl. 14:32 (Medlem)
Ta med deg Port-a-ledgen og haulbagsa dine og bruk en uke opp Vårløsning!
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Melding nr.2217 av Henrik Kronborg Olsen (hko75@hotmail.com) , 29.05.2009 kl. 07:55 (Besøkende)
Hej igen,
Vi havde forstillet os noget storvægsklatering med Haulbags og port-a-ledge, men noget der ikke tager
mere end max 3 dage og ikke kun er AID-klatring.
Måske ville Nordøst passagen være et godt valg, eller man kunne bide Vårløsning over i et par dage!
Henrik.

Melding nr.2216 av Wiener , 29.05.2009 kl. 01:19 (Medlem)
Nope, he's for real. "Hmm" er en tullemand

Melding nr.2215 av Hmmm , 29.05.2009 kl. 00:09 (Medlem)
Har en snikende følelse av at Henrik er en tullemand!

Melding nr.2214 av Morten , 29.05.2009 kl. 00:07 (Medlem)
Det kommer jo an på hva du er ute etter! Nordøstpassasjen er en mer ordentlig storveggsrute enn både
vårløsning og diagonalen, men er litt vanskeligere.

Melding nr.2213 av M , 28.05.2009 kl. 23:58 (Medlem)
Flott rute, kjør på.

Melding nr.2212 av Henrik Kronborg Olsen (hko75@hotmail.com) , 28.05.2009 kl. 22:14 (Medlem)
Hej Morten,
Tak for hjælpen:-)
Er der andre ruter på Kjerag du kan anbefale? Mener du også at Vårløsning er en dårlig rute?
Hvad med Nordøst passagen, kender du noget til den?
Henrik.

Melding nr.2211 av Morten , 28.05.2009 kl. 21:58 (Medlem)
Henrik!
Lysediagonalen følger et markert sprekkesystem, som går på skrått mot høyre i Lyseveggen. Ruten er
relativt enkelt å finne, men det er noe veivalg i ruta som kan være forvirrende. Figuren i Føreren vil gi deg
mye hjelp! Det finnes
mange gode overnattingsmuligheter i ruta, så du trenger ikke port-a-ledge! Ruten er fin å klatre på en
dag!
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Melding nr.2210 av Henrik Kronborg Olsen (hko75@hotmail.com) , 28.05.2009 kl. 20:20 (Besøkende)
Hej Svein Kåre, Lyse og NTB,
Tusind tak for hjælpen. Jeg prøver at kontakte Trym for flere oplysninger om Varløsning og
Lysediagnalen.
Syntes ikke Lysediagonalen er så godt beskrevet som Varløsning i klatreguiden.
Er ruten svær at finde?
Er der nogle overnatnings muligheder på væggen eller skal der medbringes Portalegde?
Hvor lang tid tager den at klatre?
Hilsen Henrik Kronborg
Danmark.

Melding nr.2209 av EF , 27.05.2009 kl. 22:58 (Medlem)
Noen som har tro på at Tauveggen vil være rimelig tørr til/før neste helg dersom værvarselet stemmer og
vi får en uke med skinnende sol?

Melding nr.2208 av Svein kåre , 27.05.2009 kl. 20:11 (Besøkende)
Lysediagonalen er et klart bedre alternativ enn Vårløsning. Uansett er det normalt fint på Kjerag i uke 35,
forutsatt at ikke lavtrykkene velter inn.

Melding nr.2207 av Sindre , 27.05.2009 kl. 12:30 (Medlem)
Det har pågått trefelling i 3.etasje på Nordland. Vær obs på et tre som ikke falt helt ned og henger over
hovedveggen. Blir fjernet av vinden eller ved neste anledning

Melding nr.2206 av Tore , 27.05.2009 kl. 11:39 (Medlem)
Testklatrere søkes til Gullsva imorgen (torsdag) for gradering av ruter. Meldt brukbart vær på
ettermiddagen. Både BB og nat ruter på lette/moderate grader. Tore

Melding nr.2205 av NTB , 27.05.2009 kl. 10:09 (Medlem)
Kontakt Trym på trymatle@gmail.com for informasjon om Vårløsning og Lysediagonalen. Han har klatret
begge.

Melding nr.2204 av Lyse , 27.05.2009 kl. 07:49 (Medlem)
Dersom dere vil klatre en lang og fin rute på moderat nivå ville jeg heller valgt Lysediagonalen!

Melding nr.2203 av www.kalender.no , 26.05.2009 kl. 15:48 (Medlem)
Uke 35 er kjent som siste uken av august, og forhåpentligvis er snøsmeltingen ferdig innen den tid.
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Melding nr.2202 av Svein Kåre , 25.05.2009 kl. 22:49 (Besøkende)
Vårløsning kan vel ikke akkurat anbefales. En av de minst tiltalende rutene på hele Kjerag og i tillegg
veldig utsatt for sig og vann fra bekkene. Det er framdeles midt i snøsmeltingen, så på de fleste rutene må
en regne med fuktige forhold.

Melding nr.2201 av Henrik Kronborg Olsen (hko75@hotmail.com) , 25.05.2009 kl. 20:10 (Besøkende)
Hej BRV,
Min klatremakker og jeg har planlagt at klatre ruten, Varløsning på Kjerag i uge 35 - Kender i nogen, eller
kan sættes os i kontakt med nogen som har klatret den rute?
På forhånd tak!

Melding nr.2200 av Bjørnar , 25.05.2009 kl. 15:55 (Medlem)
Hadde vært kjekt med betabank, avstemming på gradering og antall stjerner, forum med
"strengfunksjon", sent n' done. Egentlig er det bare å kikke på forskjellige nettsider (BKK CKK KKK etc) og
stjele det som er bra der.

Melding nr.2199 av Nettmann , 25.05.2009 kl. 15:01 (Medlem)
Hvordan bør den nye Nettsiden til BRV se ut??? Innspill mottas med takk!

Melding nr.2198 av janni (jannegro@gmail.com) , 22.05.2009 kl. 12:50 (Medlem)
APEBERGET KLATRESENTER ER TIL SALGS! For info, gå inn på www.klatresenter.no

Melding nr.2197 av Grønn , 19.05.2009 kl. 08:57 (Medlem)
Gratulerer!!!!
Cecilie, Silje og Linn har kommet seg trygt over innlandsisen på Grønnland!
http://www.explorerslog.com/index.php/xlog/expedition/128

Melding nr.2196 av NSB , 18.05.2009 kl. 16:41 (Medlem)
Klatreforhold på Sirevåg i kveld?

Melding nr.2195 av plogen , 15.05.2009 kl. 16:50 (Medlem)
Bersagel: Opp til 10 slynger på Gulveggen, litt mer på Storveggen. 40 m tau er tilstrekkelig på Gulveggen,
60 meters på Storveggen
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Melding nr.2194 av Tyholt Apenes , 15.05.2009 kl. 11:20 (Medlem)
hvor mange slynger trenger man for å klatre litt på bersagel 'a?
og funker det med 50m tau eller må man ha 60?

Melding nr.2193 av Tore S (tore_stendahl@hotmail.com) , 15.05.2009 kl. 10:19 (Medlem)
For de som måtte forville seg inn på BRV's nettsider i søken etter klatrekurs har jeg følgende kunngjøring:
* UTENDØRS * KLATREKURS
12. – 14. JUNI 2009
Fjellsportgruppa i Stavanger Turistforening (STF) arrangerer TO klatrekurs helgen 12-14 juni i nærheten
av Stavanger. Kursene arrangeres med felles ”basecamp” for begge kursene på Gullsva ved Ravndal
mellom Madland og Oltedal, og selve kursene holdes på klatrefelt eller klatreruter på Gullsva eller ikke så
langt unna.
315 KLIPPEKLATREKURS, 12-14/6
”Kurset for deg som er totalt nybegynner og som ønsker en innføring i utendørs klatring på boltede
klatrefelt, eller for deg som har klatret litt innendørs og ønsker å komme igang utendørs”
Kursstart: Fredag 12/6 ettermiddag Pris: kr. 1000,- / 1400,Kursleder og kontaktperson: Axelia Larsen, tlf. 99569432
316 FJELLKLATREKURS, onsdag kveld 10/6 + 12-14/6
”Kurset for deg som har en del erfaring fra klatring innendørs og litt utendørs på boltede ruter og som
ønsker en introduksjon til TURklatring, dvs. klatring i taulag på naturlige sikrede ruter på flere
taulengder. Også inkludert litt om enkel kameratredning”
Kursstart: Onsdag 10/6 ettermiddag Pris: kr. 1200,- / 1600,Kursleder og kontaktperson: Tore Stendahl, tlf 92054600
For mer informasjon om kursene og påmelding (frist: Ons. 3/6):
http://www.dntfjellsport.no/stavanger eller tlf. 51840200 (STF).
PS: Hvis det hadde vært mulig å legge ut dette på BRV-sidene som en link til ei PDF-fil hadde det vært
supert, har laget ei Word-fil. Tore

Melding nr.2192 av Andreas , 14.05.2009 kl. 12:29 (Medlem)
Hmm. Jeg burde lære meg å lese tidligere meldinger, men hvis noen vil være med å klatre i dag er det
ihvertfall bare å ringe.

Melding nr.2191 av Lars R , 14.05.2009 kl. 10:56 (Medlem)
tenkte også litt på Vindalen/Salomonsnuten og innover der, men har aldri vært i området der. Noen
anbefalinger/muligheter der?

Melding nr.2190 av Andreas , 14.05.2009 kl. 10:24 (Medlem)
Hvilken rute på Skeisfjell? Jeg kan være med. 48351109.

Melding nr.2189 av M , 14.05.2009 kl. 09:02 (Medlem)
Skeisfjell?
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Melding nr.2188 av LarsR , 14.05.2009 kl. 08:32 (Medlem)
Vi traff på noen hyggelige Amerikanere på Dale igår som var veldig gira på å klatre flere taulengder. Han
ene var en gammel røver som spratt greit opp Firestarter, men han andre sleit litt på topptau. Tror derfor
kanskje at Dirdalsveggen som vi anbefalte kan være litt i heftigste laget. Måtte i så fall bli Comfortably
numb. Noen som har noe annet å anbefale som ligger på 5 til 6- et annet sted? Gjerne litt flotte omgivelser
slik at vi får vist fram den flotte naturen vår:-)

Melding nr.2187 av BRV , 12.05.2009 kl. 14:18 (Medlem)
Siden er så fint vær presser vi møtet utover slik at folk får kost seg i solen! Håper 21 går fint!

Melding nr.2186 av Undrende , 12.05.2009 kl. 00:16 (Medlem)
Ang. årsmøtet og gode værmeldinger: "NB! Klokkeslett blir justert dersom det er bra klatrevær!! Dette vil
bli informert om i god tid før møtet..." Så ka e planen...20:00?

Melding nr.2185 av Eivind , 11.05.2009 kl. 23:45 (Besøkende)
Hei! Skal være i Stavanger i tiden framover, kjenne lite folk som klatre i området. Er veldig gira på å
komme meg ut så det hadde vært supert om det er noen som har lyst å ta kontakt hvis de skal ut for å
klatra evt. buldra. Har ofte bil. tlf: 97512784

Melding nr.2184 av Katrine (brv-styret) , 11.05.2009 kl. 23:31 (Medlem)
Sissel, du kan jo komme på BRV-årsmøte i Turistforeningens lokaler på onsdag, så kan du forhøre deg litt
nærmere

Tror ikke du skal bekymre deg for polardress-klatring..

Melding nr.2183 av Sissel , 11.05.2009 kl. 21:24 (Besøkende)
Hei.
Ka er egentlig planen når det gjelder den nye veggen på sør markå?
Etter ryktene sier vil det ikke være noe skillevegg. Ergo = iskald klatretrening inne i polardress og fingre
som fryser fast på slyngene i veggen oppover? Au!
Noen som er litt mer oppdatert enn meg her?

Melding nr.2182 av Sindre , 11.05.2009 kl. 21:06 (Medlem)
Tror styret har lagt Gloppis-samling til første helgen i juni

Melding nr.2181 av Annika Reinertsen (annika.reinertsen@inteq.com) , 11.05.2009 kl. 09:57 (Medlem)
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Hei
Blir det samling i Gloppedalen iår?
Isåfall når?

Melding nr.2180 av Tore , 06.05.2009 kl. 01:18 (Medlem)
Folkens, ang. Gullsva-området og de bolta rutene på veggen(e) i området som jeg har tillatt meg å kalle
Gullveggen (og Gullskrenten): Glem den "føreren" jeg la ut på HiS-serveren i 2003, den er ufullstendig og
utdatert når det gjelder rutene. Eneste som kan være greitt å få med seg er parkering og anbefalt anmarsj.
Se her:
http://www1.uis.no/vit/tn/stendahl/gullsva/gullsva-1.jpg
Parker i veikanten noen hundre meter forbi ferista etter gårdene, men IKKE steng bondens tilgang til
jordet der han svinger ned med traktoren. Følg traktor vei opp langs bekken, over et gjerde, og
Gullveggen (vestvendt) kommer til syne bak bjørkeskogen. Gullskrenten er til høyre for Gullveggen
oppover mot Gullsvaet nevnt i Rogalandsføreren.
Gullveggen har har ca 20 bolta ruter på lengde ca 12-35 m, de fleste rundt 22 m. Også 3-5 mix/naturlige
linjer med toppanker. Mest rundt grad 5-6, bratt sva. Toppankrene i veggen er stort sett to ringhengere,
på toppen finnes 5 kjettinganker med rustne quick-lock karabiner som fungerer dårlig, back up disse med
en kortslynge! Veldig tett bolta og fint for nybegynnere innen leding på bolter.
Gullskrenten har ca 23(?) toppanker, rutelengde 8-25 m, 6-8 av rutene er bolta, noen kan ledes naturlig,
ellers topptauing mest ment for kursbruk. Håper dette var litt oppklarende. Desverre har jeg ikke tilgang
til å oppdatere fører på UiS-server.

Melding nr.2179 av BRV , 05.05.2009 kl. 20:40 (Medlem)
NB! Husk at BRV årsmøte er neste onsdag på turistforeningen i Kannik!

Melding nr.2178 av Mia (mia@rynning.no) , 05.05.2009 kl. 17:08 (Medlem)
Hei! Jeg lurer på om noen har en kroppsele til barn å selge? Jeg har jo Sigurd på snart seks år som gjerne
vil forsøke å klatre litt og tenkte at det er verd å sjekke om noen har en brukt sele før jeg går til innkjøp av
en brand ny på Platou til 650,- Så hvis noen har, eller kjenner noen som muligens kan ha, så gjerne spread
the word og ta kontakt med meg på
97 00 49 89
MVH Mia

Melding nr.2177 av Morten (post@brv.no) , 04.05.2009 kl. 23:36 (Medlem)
Rolf; kan du gjøre dette og så lage en pdf eller noe som vi kan legge ut på siden her?
Da skal du få medalje!

Melding nr.2176 av Rolf , 04.05.2009 kl. 13:52 (Medlem)
for noe med veldig god tid så kan bildene i føreren til Gullsva finnes slik: Klikk på linken under hvert
bilde, bytt ut his i url feltet med uis.
Ta-daa
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Melding nr.2175 av Sørlending (jgrund@online.no) , 04.05.2009 kl. 13:44 (Besøkende)
Ligger det noen oppdateringer til føreren her inne noe sted? Det har jo skjedd en del siden den kom ut...

Melding nr.2174 av Ed , 04.05.2009 kl. 09:10 (Medlem)
Thomas/dirdalsveggen: Dirdalsveggen er fire rapeller. Dersom du er godt kjent, greier du akkurat å gjøre
det på tre, men da må du rappelere ned til innsteget til høyre for overhenget, og ikke overhenget. Da du
ble hengende i friluft, har du passert det fjerde rapellfestet. Dette pleier å være godt synlig, på en
grei(smal) hylle.

Melding nr.2173 av BRV , 03.05.2009 kl. 23:07 (Medlem)
Gullsvaføreren ligger som du ser en eller annen plass på serveren til Universitetet. Det er Tore Stendahl
som har laget den, men av en eller annen grunn har bilder og skisser falt ut. Jeg skulle tro at man kan
finne ut av det på en enkel måte dersom man tar med seg en utskrift om man skal dit...

Melding nr.2172 av BRV , 03.05.2009 kl. 23:02 (Medlem)
Alle førere ligger under "Førere" i toppmenyen.
Burde ikke være alt for vanskelig?
Enig at Bergen har en fantastisk nettsideløsning og at BRV sin suger bigtime. Har vi flinke nettsidefolk
blant leserne?

Melding nr.2171 av André , 03.05.2009 kl. 17:39 (Besøkende)
Therese er på tur i Europa:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php?page_name=resultservice&comp=09_WC_4&cat=ICC_MB
11. plass i Worldcup er imponerende!!!
Gratulerer.

Melding nr.2170 av Anonym (anonym@ifryktforformyepes.no) , 03.05.2009 kl. 16:39 (Medlem)
Er det bare meg eller er BRV sine internettsider håpløst utdaterte. Den informasjonen som faktisk finnes
er ofte vanskelig å finne, tenker da på ruteinfo og oppdateringer. Se foreksepel på hva de har fått til i
Bergen, de har en meget bra side.

Melding nr.2169 av John McLane , 03.05.2009 kl. 14:43 (Medlem)
Er det bare meg som ikke klarer åpne noen av lenkene til Gullsvaføreren? Får ikke fram noen skisse eller
noe som helst nevenyttig
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Melding nr.2168 av BRV , 02.05.2009 kl. 15:05 (Medlem)
Fører for Gullsva:
http://www1.uis.no/vit/tn/Stendahl/Gullsva/Gullsvaforer.html

Melding nr.2167 av BRV , 02.05.2009 kl. 15:01 (Medlem)
http://www.aftenbladet.no/lokalt/article1022741.ece
BRV på TV

Melding nr.2166 av Thomas , 02.05.2009 kl. 13:10 (Medlem)
Gikk På Kanten i Dirdalsveggen i går. En fantastisk tur, men jeg ble veldig overrasket på siste rappell når
du kommer ned ved overhenget. Manglet 6-7m tau for å komme helt til bunns og ble hengende å dingle
midt i ingenmannsland. Klarte heldigvis å pendle inn til et tre for så å rappelere ned fra det igjen. Det står
i føreren at det er fire rappeller, men mener å ha lest eller blitt fortalt at det er gjennomførbart med tre
rappeller med to 60m tau. Dette er en rappel jeg har gjennonført to ganger tidligere med de samme
tauene og kommet til bunns. Er det elastisiteten i tauene som gjør at vi ikke kom helt til bunns denne
gangen? Og er det anbefalt å rappelere ut til høyre ved innsteget til På Kanten direkte?

Melding nr.2165 av Morten , 01.05.2009 kl. 17:44 (Medlem)
Grind-episoden skjedde dagen før TV Aftenbladet var der; dvs tirsdag formiddag.

Melding nr.2164 av Eirin (e_breie@hotmail.com) , 01.05.2009 kl. 12:34 (Besøkende)
Vi var en liten gjeng på krusafjell da TV aftenbladet lagde sin versjon av cliffhanger, og tror vi var de de
siste til å gå hjem den dagen. Sikker på at vi lukket grinen etter oss og. La oss håpe hardt på at det ikke
skjer igjen, at ingen sauer blir middag før planlagt og at alle kan kose seg på cragget fremover. God helg.

Melding nr.2163 av Katrine , 01.05.2009 kl. 10:31 (Medlem)
TV Aftebladet gikk rett før oss, og de hadde lukket grinden fint etter seg...så no blames on them..
Sto grinden åpen når dere kom ned MOrten? Anyway, dette er en lærepenge til oss alle!
God langhelg! Måtte den bringe mange gode klatreopplevelser!

Melding nr.2162 av NTB , 30.04.2009 kl. 21:52 (Medlem)
Kan det være TV Aftenbladet som har glemt å lukke grinden? Et filmteam var ihvertfall på besøk ved
Skogsveggen denne uken og intervjuet gründerne. Se TV Aftenbladets lørdagsmagasin for resultatet!

Melding nr.2161 av BRV/Morten , 30.04.2009 kl. 17:55 (Medlem)
SKOGSVEGGEN/KRUSAFJELL
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Noen glemte å lukke grinden slik at sauer kom seg ut på riksveien. Grunneieren fikk beskjed om dette og
måtte gå fra arbeid for å jage sauene inn på beitet igjen. Heldigvis gikk alt bra!
Dette er ikke akseptabelt!
Jeg måtte love bot og bedring samt forsikre at vi skulle gi informasjon til folk. Han vurderer å sette opp
gjerdeklyver samt ha lås på grinden. BRV har tilbudt seg å betale for dette dersom han ikke får det dekket
fra annet hold.
Resultatet dersom dette skjer igjen er nok at vi må demontere Skogsveggen og kanskje Krusafjell.
I mellomtiden vil vi sette opp et skilt (hvem tar på seg dette??) ved grinden som sier
HUSK Å LUKKE DEN FORP*LTE GRINDEN!!!!!!!!!!

Melding nr.2160 av BRV (post@brv.no) , 30.04.2009 kl. 10:49 (Medlem)
SAMLING I GLOPPEDALEN
Den årlige Gloppedalssamlingen blir 5-7 juni. Som vanlig blir det strandkos, bålkos, teltkos og forrykende
moro!

Melding nr.2159 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 28.04.2009 kl. 23:55 (Medlem)
Grattla Jeanette!!!. Dette var stas

Melding nr.2158 av Katrine , 28.04.2009 kl. 16:55 (Medlem)
Følg med jentene våre som er på tur : http://www.explorerslog.com/index.php/xlog/latest

Melding nr.2157 av a (ao@proactima.com) , 28.04.2009 kl. 08:47 (Medlem)
dette e nok bare starten! Gratla så møje te kometen!!

Melding nr.2156 av Haley , 27.04.2009 kl. 20:24 (Medlem)
Regner med at hun hadde med seg "Årets komet" lommelerken full av sterke saker??

Melding nr.2155 av Fanklubben , 27.04.2009 kl. 17:54 (Medlem)
Kometen slo til igjen i helga! Åstedet var Kårstø og ruta Litt På Kanten (7+/8-) ble levert i særdeles god
stil. Vil dette ingen ende ta?

Melding nr.2154 av BRV , 27.04.2009 kl. 15:19 (Medlem)
OBS! Ny dato pga reservert lokale:
BRV-ÅRSMØTE !!!
Tid:ONSDAG 13.MAI kl 20
Sted: Turistforeningen i Kannik (Det hvite trehuset ved Rogaland teater).
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Program: lysbilder, sikkerhetsdrypp og sosialt samvær!
NB! Klokkeslett blir justert dersom det er bra klatrevær!! Dette vil bli informert om i god tid før møtet...
Vel Møtt!

Melding nr.2153 av mø-mø , 27.04.2009 kl. 12:57 (Medlem)
IDA: Gjorde samme feilen selv, fant ut at det kan være lurt å sjekke oppdateringen for flertaulengders
ruter. Bæ-bæ og Excalibur (7-) er byttet om i føreren. http://www.brv.no/forer-artikkel.asp?id=190

Melding nr.2152 av Kai , 27.04.2009 kl. 12:54 (Medlem)
Gullsvacraget. Jeg kan forklare det slik.. hvis du har klatret det nedre svaet, og topper ut.. så går du bare
rett fra frem, holder litt til høyre langsveggen som du får på høyreside så dukker det opp div bolter...

Melding nr.2151 av ida (ida_9000@hotmail.com) , 27.04.2009 kl. 11:07 (Medlem)
Jeg klatret nylig rosshammeren sin bæ bæ rute, og jeg må få spørre om det er en feil i føreren. Etter vi
kom opp på den store hyllen ville føreren at vi skulle gå til venstre og klatre videre, men den ruten jeg ble
ledet til vil jeg påstå var godt over 4+, den lignet mer på en 6, kan det hende at bæ bæ og excalibur har
blitt tegnet feil?

Melding nr.2150 av Sindre , 26.04.2009 kl. 20:47 (Medlem)
Gullsva-føreren (Gullveggen?) er en hemmelighet Tore Stendal har bevart dypt inni internett et sted, men
som han har lovet å gjøre mer tilgjengelig i forbindelse med ny BRV-fører. Feltet bør absolutt med i den
nye føreren

Melding nr.2149 av Morten (mortenb78@yahoo.no) , 25.04.2009 kl. 16:55 (Medlem)
Hei!
Jeg var på Gulsva her om dagen! Meget fint der, men i føreren(2008) står ikke alle de bolta rutene? Jeg
fant dem heller ikke her på brv... Noe som vet hvor jeg finner de?

Melding nr.2148 av Britannica , 24.04.2009 kl. 13:12 (Medlem)
Fem gule enker

Melding nr.2147 av Goffa , 24.04.2009 kl. 12:04 (Besøkende)
Eirin 'The Machine' Breie danset opp Fat Boy Variant på Bersagel. Gratulerer. Hva heter denne løypen
egentlig, Fat Man?

Melding nr.2146 av BRV , 23.04.2009 kl. 20:14 (Medlem)
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BRV-ÅRSMØTE ONSDAG 6.MAI!!! Sett av litt tid til denne kvelden. Vi kommer tilbake til sted og nøyaktig
tidspunkt. Minner om mulighet for å være med i styret

Melding nr.2145 av Rolf , 23.04.2009 kl. 14:25 (Medlem)
adressen funker, du må bare få med ALT og på en linje. Det nytter ikke å kopiere den rett inn i en
operasjon (litt fomlete)

Melding nr.2144 av Lars R , 23.04.2009 kl. 07:38 (Medlem)
Prøvde å følge den linken Lasso hadde lagt ut for å finne hvor snøveggen er, men den virka heller dårlig.
Er fryktelig nysgjerrig på hvor denne superveggen er.

Melding nr.2143 av stian , 23.04.2009 kl. 00:42 (Medlem)
Ja ok :-) Eg trodde du hadde 60 meters tau hehe. Tippe ruta e 30 da. Det e hvertfall en reise inn i det
ukjente.
Forøvrig så e det ikkje allverdens av ruter som e åpnet på snøveggen, men om nogen likevel sko stikka
der, så kom ihåg at ting kan være laust (mest med tanke på sikreren)

Melding nr.2142 av Hans Jørgen , 22.04.2009 kl. 09:59 (Medlem)
Den nye ruta på Snøveggen er vel høyere enn det, Stian? Det var ikke mye igjen av 70-meterstauet
ihvertfall og i og med at profilen er så bratt så er det nok minst 35m klatring.

Melding nr.2141 av Glopppp , 22.04.2009 kl. 09:31 (Medlem)
Hver gang vi prøver å arrangere det tidlig får vi så mye kjeft av de som skal ha eksamen(er)... Været er vel
kanskje mer stabilt i mai? Noen meninger eller forslag?

Melding nr.2140 av Viking , 22.04.2009 kl. 09:28 (Medlem)
Viking skal lære å stå på beina...da er det bare å ta turen til Dale...
http://fotball.aftenbladet.no/eliteserien/article136026.ece

Melding nr.2139 av Tore , 22.04.2009 kl. 09:15 (Besøkende)
Kati blir det Gloppesamling? Hadde det ikkje vore knall å ta det litt tidligare enn vanligt? Før knotten
vaknar fra vinterdvalen?

Melding nr.2138 av M , 21.04.2009 kl. 23:17 (Medlem)
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Er det ikke noe vi kan gjøre for å stoppe denne kometen?

Melding nr.2137 av stian , 21.04.2009 kl. 21:58 (Medlem)
Hans Jørgen gikk en ny halsbrekkendes 25m lang rute på snøveggen i dag. Grad, ca 7/7+

Melding nr.2136 av Katrine , 21.04.2009 kl. 19:23 (Medlem)
Grattis med ny pers til Jeanette og! Kometen stiger stadig i gradene, forbi de gamle traverne ( u.t
inkludert), og slo til med Gul enke, 7+, Bersagel, på søndag!

Melding nr.2135 av Eva , 21.04.2009 kl. 09:13 (Besøkende)
Sinnsykt Therese!

Melding nr.2134 av Lasso , 19.04.2009 kl. 09:50 (Medlem)
Takk.
Snøveggen er langs Rv 13 rett før du kommer til Ims. Pr. dag er det kun en 7/7+ og min 9/9-, men det er
ca. 6 prosjekter med grad fra ca. 6 til 9 og det vil bli fler. Nøyaktig beskrivelse finer du
her:http://www.gulesider.no/kart/#lat%3D6534030.31493%26lon%3D324537.99497%2
6zoom%3D15%26layers%3DB0000%26userLon%3D324428.
94122421154%26userLat%3D6534149.564415627%26tab%
3Daddress

Melding nr.2133 av Lars R , 19.04.2009 kl. 08:37 (Medlem)
Grattis Lasso og Therese: Men hvor er Snøveggen? Er det noe annet for vanlige dødelige der?

Melding nr.2132 av M , 19.04.2009 kl. 00:13 (Medlem)
Grattis therese! Imponerende!

Melding nr.2131 av Lasso , 18.04.2009 kl. 19:00 (Medlem)
Therese gikk i dag Deja Vu, 8A, i Gloppedalen!
Hun er sannsyneligvis den første norske dame til å gå et så hardt bulder! Og i god stil nektet hun å mota
pølsemeny..

Melding nr.2130 av Rocco , 17.04.2009 kl. 22:01 (Medlem)
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Grattis, Lasso! Sikkert en "Monsterrute". Fint at det finnes noen som klatrer, ikke bare snakker om fysik..;)

Melding nr.2129 av Lasso , 17.04.2009 kl. 20:53 (Medlem)
Ny rute på Snøveggen:
"Skambankt" ca 9-/9
Rett opp bratteste delen av veggen, ca 30m, 8m overheng.

Melding nr.2128 av Morten , 17.04.2009 kl. 07:53 (Medlem)
Dr hval; vi lever i et høyt utviklet informasjonssamfunn med internett og alskens hjelpemidler for hånden.
Jeg skal stikke til maudal og måle ruhet asap....

Melding nr.2127 av dr hval , 17.04.2009 kl. 04:26 (Medlem)
imponerende Morten, husker aldri at jeg saa deg i en fysikktime paa skolen :-) neste er
friksjonskoeffisient for innsteget i Maudal

Melding nr.2126 av Morten , 16.04.2009 kl. 22:05 (Medlem)
Takk Stian! Det var imidlertid jeg som reboltet Heavy Manners...

Melding nr.2125 av Ture , 16.04.2009 kl. 12:19 (Medlem)
15-20 kg moment på en fastnøkkel betyr at en trekker til "passe hardt" med armen/biceps, uten spenntak
eller ved å anvende hele kroppsvekten.
Løft en handtler på 15-20 kg for å sjekke hva dette innebærer.

Melding nr.2124 av plogen , 16.04.2009 kl. 11:49 (Medlem)
Svaret er mao 15 kg belastning på en fastnøkkel, takk Morten!
Ja, "Forest Gump" er HH's rute, ikke Kai. Men Kai reboltet den, og bla "Heavy Manners" på Dale. Bra jobba.

Melding nr.2123 av Morten D , 16.04.2009 kl. 09:44 (Medlem)
Har lest litt på Hilti om våre bolter:
De krever et tilstrammingsmoment på 30 Nm. Altså ca 15 kg
Fysikken:
M = Moment (Nm)
F = Kraft (N)
a = arm (m)
M=F*a <-> F=M/a
F=30Nm/0,2m=150N
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1N=0.0981kg
Dvs at en 20 cm fastnøkkel skal belastes med 150 N som er ca 15 kg.
http://www.hilti.com/holcom/modules/prcat/prca_product.jsp?OID=12810&CATE_OID=-24399

Melding nr.2122 av Lars Reiersen , 16.04.2009 kl. 09:15 (Medlem)
Mener at limbolter helt klart er det beste. Det er litt mer styr og søl med monteringen og du må vente til
limet har herdet før du klaterer, men gjøres det riktig så er det ingenting som holder bedre. Og som en
bonus så har du bolter som det er muligheter å snu på uten å måtte henge igjen utstyr
På Ålgårdfeltet har vi brukt mesteparten Børrebolter. Og jeg har også ca 20 igjen av disse hvis det er
ønskelig for andre å prøve de.
Børre har gjennom årene sikkert borret flere hundre ruter hvor disse boltene er montert. Han har også
foretatt strekkprøver og testet flere typer lim på høyskolen i Grimstad med meget gode resultater. Har
tlfnr hans hvis noen vil ha en prat med norges mest entusiastiske rutebolter.

Melding nr.2121 av HH , 15.04.2009 kl. 18:31 (Medlem)
MD, jeg vet ikke eksakt hvilken rute det er snakk om, men jeg førstebesteg "Forest gump" 7+/8- for ca 20
år siden. Mulig det er samme rute, jeg vet ikke. Ruta jeg gikk var mix. Jeg har ikke satt bolt på den, men
den var ikke ledet da jeg gikk den. Fin rute.

Melding nr.2120 av Sindre , 15.04.2009 kl. 14:17 (Medlem)
Er en løsning på bolteproblematikken å ta i bruk limbolter? Ingen torque ihvertfall, men kanskje de
samme utfordringene mtp korrosjon og legeringer i ulike miljø?

Melding nr.2119 av Ture , 15.04.2009 kl. 13:09 (Medlem)
mener å huske at torque'n på boltene skal være omkr. 40 Nm (?), = 40 kg på 1m vektstang = 80 kg/0.5m.
Vi har tolket dette
som ca kroppsvekt på fastnøkkelen.
Forøvrig bør metallurger eller andre med peiling forklare ting vedr. forspenning av stålet, Det faktum at
metallet "kryper" = strekker seg, at det innebærer at en må ettertrekke mutter etc. Det aner meg at det
sannsynligvis er mange misforståelser der ute mht hva som er korrekt. Det aner meg også at dette kan
føre til uheldige konsekvenser mht blanding av legeringer som kan gi korrosjon, feil torque som kan gi
endringer i stålets egenskaper som kan gi brudd, feil mht kon og ring etc.

Melding nr.2118 av MD , 15.04.2009 kl. 13:08 (Medlem)
Var ikke Kais rute bare en rebolting av et prosjekt HH hadde gått allikev da?
HH; er du der?

Melding nr.2117 av Jon Egil , 15.04.2009 kl. 12:45 (Medlem)
Repeterte hasjruta til Leo i fjor. Ikke en daleklassikker etter min mening.
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Melding nr.2116 av stian , 15.04.2009 kl. 11:34 (Medlem)
Barnets navn vil bli "Vitale Dale". Vil minne om at Kai har boret en 7+/8- også, på Firestarter sektoren, og
at Eddie og Sindre har boret en fin 6/6+ og en 7- til venstre for Stepping on a snake. Leo Houldings
"Hasheesh" 8/8+ trenger også en repetisjon.

Melding nr.2115 av Nick , 15.04.2009 kl. 08:38 (Medlem)
Veldig bra gutter, 2 nye ruter på 2 kule klipper.
Har vi navn??

Melding nr.2114 av Lasso , 14.04.2009 kl. 21:35 (Medlem)
Skal ikke knekke flere bolter jeg..., over til det det handler om:
To førstebestigninger i dag!:
Stian gikk en ny rute på Dale, til høyre for G.max. Stili og variert klatring på gode tak, grad ca. 7+/8-.
Azzi gikk enda en ny rute på hovedveggen i Oltedal, start i Lucifer og ut til høyre ved 3. bolt og videre rett
opp, grad rundt 8+.
Grattis til begge!

Melding nr.2113 av HH , 14.04.2009 kl. 18:50 (Medlem)
Man skal selvsagt ikke dra til for hardt. Har man erfaring så vet man hvor mye som trengs. Bruker du hele
kroppsvekta og vel så det, så har du overdrevet. Drar man til for lite så vil hengereren etter kort tid
begynne å bevege seg(da må den strammes). Firmaet som solgte juksebolt til meg heter FADERS. De er
sammen med FIXE blandt de største i verden på bolt. Faders påstår at de bruker samme boltefirma som
Fixe(dette har jeg ikke sjekket ut om er sant). Hengerne lager de selv, og de er veldig bra. Jukseboltene jeg
kjøpte ble testet i Italia. Det er stor sannsynlighet for at boltene kommer fra Kina eller andre land via
Italia og til Spania. Jeg tviler på at det var mine bolter som ble undersøkt og testet. Faders anser seg som
ferdig med saken, og mener at jeg var for brutal den dagen jeg bolta en 6a+ der samtlige bolter røyk da jeg
strammet de(6 bolter som knakk for første gang i mitt liv i løpet av 20 min.). Dette er selvsagt bullshit fra
a til å. Derfor har jeg ingen problemer med å offentliggjøre navnet på produsenten. Konklusjonen er at det
er veldig vanskelig å vite om boltene man kjøper holder mål. Helge Stokstad har full kontroll på sine
bolter, sånn skal det være.
Håkon Hansen.

Melding nr.2112 av apemannen , 13.04.2009 kl. 21:59 (Besøkende)
uff så sur da..
hvor mange nm en bolt skal trekkes til med må oppgis fra f.eks produsent.
for å få det nøyaktig når du trekker til bolten trenger du en momentnøkkel..
dust

Melding nr.2111 av plogen , 13.04.2009 kl. 16:57 (Medlem)
Skjønne jo det din dust. Spm gjelder selve kraftmomentet. KOR hardt. Ska en stå å hoppe på fastnøkkelen
eller la fstnøkkelens naturlige vekt være nok torque.
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Melding nr.2110 av apemannen , 13.04.2009 kl. 12:17 (Besøkende)
plogen: torque = moment = kraft x arm
les litt her: http://no.wikipedia.org/wiki/Moment_(fysikk)
eksemplet er fint.
over til noe helt annet:
er apis åpent i dag?

Melding nr.2109 av plogen , 13.04.2009 kl. 11:28 (Medlem)
Hvilken "torque" skal man ha når man drar til bolter, og hvordan kan man definere denne motstanden i
hverdagslige lay-man termer?

Melding nr.2108 av Helge , 12.04.2009 kl. 23:47 (Medlem)
Gjelder svar på:
Melding av HH , 03.04.2009 kl. 22:06

Melding nr.2107 av Helge S (bolt@start.no) , 12.04.2009 kl. 23:45 (Besøkende)
For 20 år siden testet jeg varmgalvaniserte bolter med å dra de til så mye at de ble vridd av. De røk alle i
ekspansjonen på det tynneste delen av konen. Jeg må ha misforstått deg Håkon og trodde dine røk i
gjengene?
De boltene jeg testet røk for lett, synes jeg. Merket var Kartro. Ved uttrekk over klatrebolt tålte de 1200kg.
Da jeg begynte å lage bolter etter egne tegninger, økte jeg opp konen og boltene begynte å ryke i gjengene
isteden. Hvem som til syvende og sist har laget bolten og hvem som setter firmamerket sitt på, skulle ha
vært morsomt og visst, med dette går jo på pris og anbud.

Melding nr.2106 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 12.04.2009 kl. 16:30 (Medlem)
Kor e Ålgård føreren? Nogen som har mailadressen te Lars Reiersen?

Melding nr.2105 av Jon Egil , 11.04.2009 kl. 10:05 (Medlem)
Ifølge Dalane Tidene så skal noen gamle murer og noen gamle hus/fjøs gjenoppbygges under helleren i
Jøssingfjord. Forsto det slik at dette var til høyre for de eksisterende husene. Det er dermed mulig at
rutene fra Melvin Snerken til Il tempo gigante kan "forsvinne". Forsto det slik at planen var å starte på
dette prosjektet i år. Så for de som har lyst til å gå Melvin Snerken 9-, Mysil Bergsprekken 8/8+, Soline 8+,
Solan Gundersen 8/8+ eller Il tempo gigante prosjektet, før de stenger, og som heller ikke er redd for
bolteknekk, bør få rauå i gir.

Melding nr.2104 av stian , 10.04.2009 kl. 20:46 (Medlem)
Kjettingen som føre te andre etasje på Dale blei rebolta i dag. De gamle boltene forsvant på få
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hammerslag, rustne og gamle 7 mm bolter.

Melding nr.2103 av Team Kalymnos , 08.04.2009 kl. 09:15 (Medlem)
Grattis te Lasso!

Melding nr.2102 av arvid , 08.04.2009 kl. 09:02 (Medlem)
Leser det skal jobbes raskt i sørmarka... De skal visstnok bli ferdige i mars 2009! "Back to the future" går
aldri av moten.

Melding nr.2101 av Morten , 08.04.2009 kl. 07:40 (Medlem)
Du burde nok ha merket med sportstape i tillegg, rocco! Forøvrig et meget bra rutenavn! Kanskje det er
noen fra Ottar som har prøvd ruta?

Melding nr.2100 av Rocco , 07.04.2009 kl. 15:51 (Medlem)
Ok, andre Länder, andre Sitten... Det er alltid godt å lære noe. Men det er sikkert det beste å spørre først
hvis en er så gira å prøve et andres prosjekt. Ende der Debatte!

Melding nr.2099 av Sindre , 07.04.2009 kl. 14:14 (Medlem)
Strengt tatt har nok Stian rett, selv om man kanskje bør unngå å kalke ned andres prosjekt eller spørre
først. Det er lov å prøve seg, enten på topptau eller ved å henge i slyngene, bare man ikke faktisk går
prosjektene. Mener å huske at vi lærte dette på BRV-skulen i gamle dager.

Melding nr.2098 av stian , 07.04.2009 kl. 09:50 (Medlem)
Det gjør vel ingenting om noen prøver prosjektene til folk, bare de ikkje faktisk går de. Episoden på
Trellskår var ikkje i mangel på respekt, det var bare Morten som ikkje hadde merket ruta som et prosjekt
godt nok (mao, ingen prusik i føste bolt, men et grensesprengende nytt konsept, sportstape på fjellet), og
man antok det for åpent.

Melding nr.2097 av Rocco , 07.04.2009 kl. 09:12 (Medlem)
Ruta jeg snakker om er risslinia til venstre av prosjektet ditt, Stian. Navn er "Iron Fist" (fint nevejam i
cruxet), foreslå grad 7/7+. Jeg synes bare at det er veldig dårlig stil og mangel av respekt å prøve seg på
annet folk sine prosjekter.

Melding nr.2096 av stian , 07.04.2009 kl. 00:54 (Medlem)
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Sikkert Pedro :-) Kor hardt e prosjektet ditt ca? Erfarne klatrere i byen vett ka prusik i første bolt betyr
hvertfall

Melding nr.2095 av Rocco (Irritert) , 06.04.2009 kl. 22:23 (Medlem)
Angående prosjekter: Klatret et av mine prosjekter på Spinneriveggen idag (Mandag). Prosjektet var
merket med slynge i første bolt. Det var tydelige tegn (chalk) at noen har prøvd/klatret ruta de siste
dagene. Er det sant at folk her bare driter i reglene som gjelder prosjektering?? Jeg kjenner til en historie
fra Trellskår... Ingen skal rydde opp i prosjekter på Spinneri - de er ikke så gammel!

Melding nr.2094 av Vegard , 06.04.2009 kl. 16:17 (Medlem)
Tja... litt

, men synes det er veldig stilig at det blir ryddet opp i gamle prosjekter.

Melding nr.2093 av Kånå te Lars , 06.04.2009 kl. 15:39 (Medlem)
Misunnelig Vegard?

Melding nr.2092 av Vegard , 06.04.2009 kl. 09:41 (Medlem)
Ok. Kanskje litt lettere enn å gå prosjektene rett opp? Uansett, gratulerer til både Lars Ole og Andre!

Melding nr.2091 av stian , 05.04.2009 kl. 22:12 (Medlem)
Starter opp de to første boltene på prosjektet til venstre for RR, så inn i Rex R ved tredjebolten

Melding nr.2090 av Vegard , 05.04.2009 kl. 22:00 (Medlem)
Hva menes med linkup? Er det ikke Rex Rodney prosjektet som er gått?

Melding nr.2089 av Andre , 05.04.2009 kl. 20:25 (Besøkende)
André pæsja idag ved å sikre Lars Ole opp Atom Vinter 8b+ på Bersagel. Gratulerer også til Lars

Melding nr.2088 av stian , 05.04.2009 kl. 17:50 (Medlem)
Lars Ole Gudevang gikk i dag link-up prosjektet (av det gamle Rex Rodny prosjektet) på Bersagel, og
barnet heter "Atom Vinter". Lars Ole foreslår grad 9/9+.

Melding nr.2087 av BRV , 05.04.2009 kl. 10:05 (Medlem)
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CityWall har gjennom Gekko Klatring AS vunnet konkurransen om å bygge den 18 meter høye
klatreveggen i Sørmarkahallen (tidl. Sørmarka kunstisbane). Les mer under siste nytt.

Melding nr.2086 av HH , 03.04.2009 kl. 22:06 (Medlem)
Her er en historie fra virkeligheten. Etter ca 9-10000 bolt skjer dette: I oktober i fjor kjøpte jeg et parti på
120 bolt fra en av de store boltefirmaene i Europa. Ingen bolt har noensinne knekt under bolting før. Jeg
var sammen med min engelske kompis Gareth, som har klatret like lenge som meg. Vi skal bolte en rute
med 6 bolt. Samtlige bolt knekker. De 6 første boltene av et parti på 120 brekker! Vi er i sjokk. På de 2
siste sier jeg til Gareth, følg med nå, nå knekker de. Det gjorde de. Vi måtte bare le, selv om det er alvorlig.
Gareth kan underskrive på at jeg ikke dro til hardt. På de 4 første dro jeg ikke til i det hele tatt. Det var en
mislykka dag på craggen. Jeg dro rett til forhandleren etterpå og fortalta hva som hadde skjedd. Kona var
på jobb. Eieren skulle kontakte meg på kvelden. Dette er 5 måneder siden, og han har ikke tatt kontakt.
Han er boikottet. I disse krisetider var jeg sikker på at bare hengerne var originale. Siden han ikke tok
kontakt, så tok jeg kontakt med firmaet. De så alvorlig på dette. De ba meg sende bolt. Jeg er ikke født i
går, så jeg satt på alle 6 bolt (knekte+noen hele). Jeg sendte først en. Det var for lite. Ok, så jeg sendte 2
til(fordi de ba om det)+en hel. Dette var for kort tid siden. De trodde nok at jeg hadde kvittet meg med
hele partiet(det var nok meningen). Det firmaet(som er stort både på bolt og annet utstyr)fortsatt ikke
vet er at jeg sitter på enda flere knekte bolt. De påstår at de har testet boltene jeg har sendt. Det tror jeg
ikke døyten på. Jeg har sendt testen til Stokstad. Min konklusjon er at boltefirmaet som det store firmaet
bruker(i et annet land) aldri har mottatt knekte bolt for testing. Jeg har mange ganger vært i kontakt med
boltefirmaet, pratet 2 ganger med direktøren, enda flere med teknisk sjef, men foreløpig har jeg ikke
kommet en millimeter selv etter hardt arbeid og mye brukt energi siden i fjor høst. Jeg gir meg ikke, og
kommer til å plage dem til en av partene innrømmer å ha solgt juksebolt til meg. I nær framtid kommer
jeg til å kontakte en annet stort firma for å få en test av de boltene som virkelig har brekt. Samtlige 6 bolt
knakk ved ekspansjonen. Helge har aldri hørt om dette før.
Konklusjonen min er:ikke stol på en bolt. Når det gjelder Stokstad kan vi ihvertfall stole på at han aldri
har, og heller aldri kommer til å lure noen.
HH

Melding nr.2085 av Ture , 03.04.2009 kl. 20:46 (Medlem)
bolt knakk på bersagelhammeren for en del år tilbake. årsak kjenner jeg ikke. Disse ble vel satt i ca '9293?
At det skjer brudd eller annen hardware feil kan vel ikke elimineres helt.
Men det blir derfor desto viktigere at BRV i det minste (som de gjør) beskriver hvilken hardware
standard som bør gjelde i området
og at de som setter bolter gjør det på en kyndig måte både mht objektive fallkonsekvenser (bolteavstand),
selve boringen av hullene (i fast fjell) og torque'n som anvendes. Dessuten at en ikke ødelegger
linjeføringen med for mange, for få eller klønet plasserte bolter.
BRV bør påta seg en sterk og klar rolle når det gjelder boltestandard.

Melding nr.2084 av stian , 03.04.2009 kl. 20:08 (Medlem)
Tilsvarende har faktisk skjedd på Sirevåg nylig, et år eller to tilbake, da Stein U hang i en bolt (litt runout)
på ruta Max Mekker 7+/8-. Bolten knakk tvert av, veldig likt som i Jøssingfjord. Relativ lik bergart, og
tilsvarende kystmiljø. Ingen tok seg desverre bryet med å eksaminere bolten eller spørre videre
spørsmål, men kortet runouten inn med å sette to nye bolter og snakket ikke mer om det. I retrospekt
burde man jo sjekke flere bolter, ev rebolte alle de gamle rutene der. Det har desverre vært liten
innsatsvilje for rebolting.
De data vi nå sitter på ang disse to feltene taler for en grundig analyse av boltenes tilstand, og ev
rebolting. Forøvrig så tror jeg ingen har som mening å sette fingeren på personer oppi dette. Morten
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pekte bare på hva de to feltene har til felles. Kan forresten si at en rute jeg boret på Sirevåg for tre år
siden har fått misfargede (oransje) stoppskiver som smitter over på hengeren, bolten og mutteren. Fixe
hengere og Motek/Hilti bolter. Miljø eller utstyret? Kan jo virke som miljøet, da denne kombinasjonen av
utstyr har fungert fint på andre felt. Se på Thailand. Selv syrefaste limbolter smuldret opp i løpet av få år i
det ekstremt salte og fuktige miljøet. Der har de måttet gå over til titanbolter.

Melding nr.2083 av HH , 03.04.2009 kl. 17:43 (Medlem)
Uansett Morten, veldig klønete formulert.

Melding nr.2082 av MD , 03.04.2009 kl. 15:19 (Medlem)
Slapp av håkon, ingen spekulasjon...prøver bare å belyse at vi ikke har sett slike problemer andre steder,
og der var sirevåg et godt eksempel!

Melding nr.2081 av HH , 03.04.2009 kl. 12:41 (Medlem)
Hvis Diesen spekulerer i person her så bør han utdype det nærmere.

Melding nr.2080 av Erik B , 03.04.2009 kl. 08:43 (Medlem)
Jøssingfjord ligger nede ved sjøen så disse boltene er utsatt for sjøsprøyt som gir næring til
korrosjonsteorien. Dermed vil jeg tro det er en fair sjanse for at også flere bolter på feltet kan ha samme
risiko for korrosjon.

Melding nr.2079 av MD , 02.04.2009 kl. 23:20 (Medlem)
Da har vi en "failure rate" på 0,025 promille! Det er jo bra?

Melding nr.2078 av HelgeS (bolt@start.no) , 02.04.2009 kl. 23:11 (Besøkende)
Det er omsatt ca.40 000 "stokstadbolter".....

Melding nr.2077 av Morten Diesen , 02.04.2009 kl. 23:06 (Medlem)
Det er selvsagt veldig urovekkende at bolter knekker! Det kan helt sikkert diskuteres om mineraler i
bergarten eller ulike stålkvaliteter kan reagere på vær og vind på uheldige måter. Jeg mener at så lenge vi
ikke har opplevd noe slikt før må vi kanskje se på hendelsen som input til statistikk! Det finnes også andre
bolter som har blitt spent for mye, samt at det er plassert en og annen stokstadbolt rundt om kring. Iikke
minst finnes det mye fjell med feltspat der vi ikke har hatt problemer. For min del er dette en viktig
påminnelse om at utstyr kan feile og at det er viktig å sikre seg mot dette ved å bruke de etablerte
rutinene som har blitt utviklet gjennom flere tiår med prøving og feiling! Forøvrig vil jeg opplyse om at
veldig mange av boltene på sirevåg er satt i samme periode, av samme personer av samme boltetype og i
samme bergart! Bolteknekket i jøssingfjord var et hendelig uhell tror jeg!
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Melding nr.2076 av C , 01.04.2009 kl. 14:36 (Medlem)
Fikk dette tips fra en geolog: "Anortositt er en bergart med 90-100 % plagioklas feltspat, som er et vanlig
mineral i alle granittiske bergarter. Imidlertid inneholder anortositt også opptil 10 % mørke mineraler
for eksempel ilmenitt som forekommer i store mengder i Sokndalområdet. Ilmenitt er jern-titan-oksid
(FeTiO3). Dere bør sjekke:
* om bergarten i Jøssingfjord inneholder illmenitt eller andre jernholdige mineraler (ta en prøve og send
for eksempel til universitetet i Bergen).
* med en metallurg om ilmenitt (eller eventuelt andre jernholdige mineraler) fører til korrosjon på
stålkvaliteten til boltene"

Melding nr.2075 av ArneG , 01.04.2009 kl. 13:08 (Medlem)
Jeg synes det ser ut som spenningskorrosjon (ingen gode linker på nettet), noen bedre forslag ?

Melding nr.2074 av BB , 01.04.2009 kl. 10:58 (Medlem)
Kan det være anortositten i Jøssingfjord som ødelegger metallet? Det er vel ikke uten grunn at de knuser
opp all stein i dalen og selger den unna. Noen som har peiling på dette?

Melding nr.2073 av Lars Ole med magnet , 01.04.2009 kl. 10:46 (Medlem)
Bolten er magnetisk, hengeren er mindre magnetisk, muter er ikke magnetisk.

Melding nr.2072 av Helge Stokstad (bolt@start.no) , 01.04.2009 kl. 09:28 (Besøkende)
Hengeren er laget i rustfritt stål. Skiven er i syrefast. Andre merker, f.eks. Red Head, hadde en skive som
rustet fort. HH har bare brukt mine bolter, så vidt jeg vet og ikke mikset skiver fra andre. Poenget med
rustfri henger er at den er mer formstabil enn i syrefast. Styrken er ganske lik. Dessuten er en hengeren
alltid synlig og vil avsløre rustangrep. Så hvis hengeren ser blank og fin ut, skal bolten være god. Så i dette
tilfelle er både bolteemnet og hengeren i rustfritt og det har ikke vært godt nok på sikt. Inni fjellet vet vi jo
ikke hva som foregår. Sandstein er den store fienden for ekspanjonsbolter, ved stadig ettertrekking vil
eksp.ringen skli over konen. Ref. fra USA. Dette med jernholdig fjell har jeg ennå til gode å høre erfaringer
fra.
Så i Jøssingfjord, kan det være havrokk eller sur nedbør? Har aldri vært der, så noen andre kan vel svare
på det.
Med en magnet kan man teste bolten om den er S165M. Syrefast er ikke magnetisk.

Melding nr.2071 av Helge Stokstad (bolt@start.no) , 31.03.2009 kl. 22:05 (Besøkende)
Fikk vite ome dette av HH. Dette er en B-91 bolt. Den er laget av S165M stål. Fra -95 er boltene laget av
syrefast 316 stål. S165M stål har utrolige styrkekvaliteter, sjekk
http://www.linkguiden.no/tablet/9009_sammenligning_kvaliteter_rustfritt_staal.htm Det er rustfritt,
ikke syrefast. Jeg har vært i kontakt med bedriften som lagde boltene. I det rette miljøet er det ikke noe
stål som varer evig, sier de. De produserer for oljesektor og fiskeoppdrett. Noe som vil være av betydning,
kan være
- Sur nedbør. Sørlandet var meget utsatt for dette før, kanskje nå også endel.
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- Fjellets kjemiske sammensetning. Er det jern i fjellet, vil jernpartikler sette seg på bolten og starte et
rustangrep.
- Saltvann tar alt stål.
Så istedenfor å regne med at bolter varer evig, må vi regne med at de må skiftes. Denne bolten hadde et
tydelig gyllent preg og det i seg selv må gi grunn til mistanke. Klatrerens må da se på denne som en
sikring som må testes med lang slynge og prefall før han støter igjennom. Eller ved sterkt overheng, firer
seg ned til bakken, fester sikrerenden og at 3-4 personer henger seg på tauen og jigger det. Et normalfall
gir opp til 600kg på klatrer, litt varierende på bolten, men kan vel ganges med 1,5. Dynamisk taubrems og
friksjon fanger opp mye av kreftene. I Jøssingford, er alle rutene fra bakken og opp? Er de utsatt for sjø?
Denne hengeren som er vist, er ikke deformert i det hele tatt. Dvs. den har ikke tatt harde fall. Det vil si at
det er ren korrosjon som har medført brudd.
Sakset fra nettet:
http://guru.sol.no/question/generelt/er-syrefast-og-rustfritt-det-samme
Korrosjon
Også rustfritt stål rammes av korrosjon avhengig av dets miljø. De kan
rammes av groptæring i nærvær av oksidasjonsmiddel som saltvann.
Groptæring innebærer at passivfilmen brister i et punkt hvormed punktet
blir anode og det omgivende stålet katode. Det innebærer at oksidasjonen
skjer i punktet, dvs metallet angripes i et punkt som hules ut slik at det
dannes en grop. Korrosjonen gjøres mulig dels gjennom kompleksdannelsen
mellom metallioner og Cl –, dels gjennom at hydrolysen er sur, noe som
senker pH i gropen.
Dog kan nevnes at austenitiske rustfri stål motstår miljøer med saltvann
på grunn av en tilsetning av litt molybden. En vanlig sammensetning av
rustfritt stål for å motstå saltvann er, foruten jern, 18 % krom, 10 %
nikkel og 3 % molybden.
Kilde :
http://www.eyolf-thon.no/c-53-Syrefast-st%C3%A5l-AISI-316.aspx
http://no.wikipedia.org/wiki/Rustfritt_st%C3%A5l

Melding nr.2070 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 31.03.2009 kl. 13:57 (Medlem)
Klatring er en risiko sport. Jeg tror ikke man finner et eneste klatrefelt i verden der det er bankers at
ingen bolter kan brekke etter 15 år. Da tar jeg også med reboltede ruter fra siste år. Jeg har den foreløpige
konklusjonen fra Helge. Den blir lagt ut om kort tid.
HH

Melding nr.2069 av EB , 31.03.2009 kl. 12:15 (Medlem)
Name the route 5: Anasazi, Skogsveggen

Melding nr.2068 av stian , 31.03.2009 kl. 10:40 (Medlem)
Med "kamikaze" mener jeg selvsagt at miljøet har svekket materialet og at boltene tåler mindre, selv om
utseende tilsynelatende er bra. Sikter ikke til selve boltearbeidet! Dette må ikke bli misforstått :-) Håkon
og gutta har gjort en bra jobb.
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Melding nr.2067 av stian , 31.03.2009 kl. 10:20 (Medlem)
Det lå en skive på bakken, men vanskelig å si om det var den som hørte til denne bolten, eller om den har
ligget lenger. Tror kanskje den hørte til denne bolten, da Stokstadboltene og de andre boltene på feltet
hadde stoppskive. Uansett, den ble glemt ut og ligger fortsatt nede i Jøssigfjord under Flåklypa. For de
som er interesserte så har jeg et par andre detaljerte bilder av bolten og bruddet. Bare mail meg på
stian.engelsvoll(ætt)gmail.com for å få bildene tilsendt.
Et av spørsmålene nå er om dette var et enkelttilfelle, eller om felt som Jøssingfjord som daterer seg
tilbake til 93-94 byr på ren kamikazeklatring?

Melding nr.2066 av ArneG , 30.03.2009 kl. 23:00 (Besøkende)
Hvordan ser bruddflaten ut ? Er det "bølgeslag" (utmatting) eller korrosjon (rust) på bruddflaten ? Det
kan på bildet se ut som det seige restbruddet er ca halve tykkelsen av bolten (bildet er ikke helt detaljert
nok til å se det skikkelig). Få en metallurg til å se på den.

Melding nr.2065 av Lars Ole , 30.03.2009 kl. 22:26 (Medlem)
Vanskelig å si om det var en skive der. I det jeg dro og bolten røyk hadde jeg mer nok med å holde meg
fast for å ikke falle ned på neste bolt.. Men ja, bolten knakk rett av der det evt. kan ha vært en skive.

Melding nr.2064 av Dr.A , 30.03.2009 kl. 21:54 (Medlem)
Ser at stoppskiven ikke er med på bildene i Lars-Oles rapport. Var det noen som fant den? Det har vært
litt problemer med at skiven ruster/virker som anode, mens resten av bolten ser fin ut. Om det er
forklaringen vet jeg ikke, men bolten knakk vel omtrent ved hengeren/skiven.

Melding nr.2063 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail) , 30.03.2009 kl. 21:18 (Besøkende)
Dette skal selvsagt ikke skje. Jeg vil ikke uttale meg om mulige årsaker før jeg har diskutert grundig med
Helge. Vi gjør det nå. Gi os noen dager så får dere vår versjon. Jeg har boltet rundt 9000- 10 000 bolt i 25
år(Helge har også satt noen....) så er dette første gang(så vidt jeg vet) at dette har skjedd. Jeg har opplevd
verre ting med de store kompaniene som jeg har kjøpt bolt av(da har det skjedd under bolting). De er
under overvåking nå. Jeg og Helge tar kontakt igjen med BRV når vi har vurdert situasjonen og kommet til
en konklusjon.
mvh Håkon Hansen.

Melding nr.2062 av BRV , 30.03.2009 kl. 16:58 (Medlem)
OBS! Bolteknekk i Jøssingfjord! Se siste nytt!

Melding nr.2061 av a , 27.03.2009 kl. 12:59 (Medlem)
hilleknuten: fint å starte fra rød hytte mellom fidjeland og ådneram (rød hytte som ligger rett ved veien
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rett før krysset inn til lysebotn).

Melding nr.2060 av k , 27.03.2009 kl. 11:22 (Besøkende)
noen andre forslag til topptur i den enden av dalen da? har sett litt på ørnefjell innover flatstøldalen, men
har hørt at den er ganske rasutsatt

Melding nr.2059 av Jaha , 27.03.2009 kl. 10:35 (Medlem)
Topptur og topptur. Hilleknuten har en familievennlig skiløype fra Suleskard og opp- og innover.
Eventuelle forsøk på å "bestige" Hilleknuten med randonneutstyr vil nok av forbipasserende
småbarnsfamilier på langrennski kunne bli ansett som noe pretensiøst og kanskje ikke helt i henhold til
norske fjelltradisjoner.

Melding nr.2058 av k , 26.03.2009 kl. 16:16 (Besøkende)
har tenkt meg på topptur til hilleknut fra ådneram, noen som har en anbefaling på rute og startsted?

Melding nr.2057 av BRV (post@brv.no) , 25.03.2009 kl. 23:27 (Medlem)
Årsmøtet blir avholdt i slutten av april. Vi jobber med sted. Nærmere info følger!

Melding nr.2056 av stian , 25.03.2009 kl. 10:46 (Medlem)
E det forøvrig satt en dato på når og hvor årsmøtet holdes?

Melding nr.2055 av stian , 25.03.2009 kl. 10:19 (Medlem)
Vett jo an e en legende, men ka f**n. Klatre i skinnbukse å ser liga ribba å sleden ut som Iggy Pop.

Melding nr.2054 av M , 25.03.2009 kl. 10:03 (Medlem)
Veldig historieløst, Stian.... Alain Robert er jo en legende.. Men er enig i at skinnbuksene blir vel Ronnie
James...

Melding nr.2053 av plogen , 24.03.2009 kl. 21:07 (Medlem)
Fy fan... Sjekk den freaken her! Det man får hvis man blander Huber brødrene med Ronnie James Dio
http://www.dailymotion.com/video/x6ws8c_alain-robert-the-french-spiderman-t_sport?from=rss

Melding nr.2052 av BRV , 23.03.2009 kl. 18:16 (Medlem)
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Rett svar på siste "name that route" var Valhalla!

Melding nr.2051 av BRV , 23.03.2009 kl. 18:15 (Medlem)
SPORTSMAGASINET
mandag 23. mars på TV2 Zebra kl.18.00
Klatring - Talent innslag med Therese Johansen

Melding nr.2050 av Gully Glumregjel , 22.03.2009 kl. 08:45 (Medlem)
Valhalla, Dale

Melding nr.2049 av stian , 21.03.2009 kl. 11:42 (Medlem)
Skru you, 4+, Skrussfjell. Dogger: Egil elghjerte

Melding nr.2048 av Jarle , 20.03.2009 kl. 19:20 (Medlem)
Robert?
Ikke så tøff i tryne lenger:)

Melding nr.2047 av Nick , 20.03.2009 kl. 00:06 (Medlem)
Jarle, du få en sjanse til på førstebestigeren!

Melding nr.2046 av Lars R , 19.03.2009 kl. 14:21 (Medlem)
ja den klarte eg og. Og eg har aldri klatra Tårnfalken .-) bare sett litt på an.

Melding nr.2045 av Jarle , 19.03.2009 kl. 13:47 (Medlem)
Tårnfalken, fa er leif henning.
Når eg klare å svare er den for enkel:)

Melding nr.2044 av @ , 18.03.2009 kl. 18:03 (Medlem)
Fasit:
Bulder: Fritidsproblem 7a (aka Galvatron 6b), Eiane
Spotter: Petter Vestly
Klatrer: Therese C.J
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Pad: Cassin
Foto: Plogjen frå Undheim

Melding nr.2043 av vanlig kar , 18.03.2009 kl. 13:00 (Medlem)
treet er nok rogn.. ihverfall det som viser løvet sitt i venstre kant av bildet :)

Melding nr.2042 av stian , 18.03.2009 kl. 11:42 (Medlem)
TC klatrer, Petter spotter? Hvis ikkje de som var tilstede (angivelig) kan faa komme med forslag blir det
skudd i blinde og rein tipping paa resten. De bildene her gir ikkje mye aa gaa paa. En kalket haand, hmmm
;-)

Melding nr.2041 av yazza , 18.03.2009 kl. 10:12 (Medlem)
Angående fritidsproblem så tipper jeg scenariet i dette filfellet var en bunke med innmeldinger som
hadde blitt liggende hos Mr Aksnes.. Vedkommende som klatrer har dårlig hud, er ikke god til å teipe...

Melding nr.2040 av Flexo , 17.03.2009 kl. 11:51 (Medlem)
Ny regel? Fotograf eller andre involverte med bildet får ikke svare.
Det blir sett på som juks.

Melding nr.2039 av Katrine , 16.03.2009 kl. 21:21 (Medlem)
Morsomt for ungan...

Melding nr.2038 av VA , 16.03.2009 kl. 19:50 (Medlem)
Tresort: Rogn.

Melding nr.2037 av @ , 16.03.2009 kl. 18:38 (Medlem)
Feil buldrer og feil spotter...

Melding nr.2036 av stian , 16.03.2009 kl. 18:16 (Medlem)
Bulder: Fritidsproblem 7a (aka Galvatron 6b), Eiane
Spotter: Therese C.J
Klatrer: Petter Vestly
Pad: Cassin
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Men det mange ikkje vett e at Yazza hadde glemt og melde inn denne, og eg gikk an stående og navngav an
Galvatron, 6b. Det e stående Petter prøve på dette bildet (av hånden hans), og deremed så e det teknisk
sett Galvatron han går. Svaret er avgitt

Melding nr.2035 av Autist Hitlersen , 16.03.2009 kl. 13:26 (Medlem)
Komiteen for utforming av nye oppgaver oppfordres herved til å lage mer utfordrende oppgaver. Hva
med tak fra ruter? Kile-/friendsplasseringer? Fottak?

Melding nr.2034 av @ , 16.03.2009 kl. 11:03 (Medlem)
Det er helt klart noen her som trenger hjelp... rainman: hadde du kjent igjen høyrehånda til andy hadde
jeg begynt å lure...

Melding nr.2033 av rainman , 16.03.2009 kl. 09:49 (Besøkende)
name that hold 4...
klatrer: andy

Melding nr.2032 av @ , 16.03.2009 kl. 09:43 (Medlem)
Mer Quiz?

Melding nr.2031 av @ , 16.03.2009 kl. 09:41 (Medlem)
Autisten og andre klatreautister (f.eks VA) er herved oppfordret til å la andre slippe til..

Melding nr.2030 av Autisten , 15.03.2009 kl. 23:28 (Medlem)
Name that hold 4: Bjørneklem, Dale.

Melding nr.2029 av @ , 15.03.2009 kl. 19:45 (Medlem)
hva er spesielt med avgrunnens folk?

Melding nr.2028 av @ , 15.03.2009 kl. 19:42 (Medlem)
du må nok være mer spesifikk.

Melding nr.2027 av Autisten , 15.03.2009 kl. 19:34 (Medlem)
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Til høyre for stigen på Dale...

Melding nr.2026 av pat , 15.03.2009 kl. 11:13 (Medlem)
Quiz: Hvor går ruten Epicenter?

Melding nr.2025 av VA , 14.03.2009 kl. 18:04 (Medlem)
Unplugged. Neste bilde bør være upublisert...

Melding nr.2024 av Judge , 14.03.2009 kl. 17:28 (Medlem)
Imponerende!

Melding nr.2023 av nick , 14.03.2009 kl. 16:43 (Medlem)
veldig bra Vegard!!
Next??

Melding nr.2022 av VA , 14.03.2009 kl. 13:14 (Medlem)
Gudene er gale.

Melding nr.2021 av Judge , 14.03.2009 kl. 00:52 (Medlem)
Bildet er ikke rotert....feil svar...

Melding nr.2020 av LIF , 13.03.2009 kl. 23:21 (Medlem)
Bjørneklem, Dale?

Melding nr.2019 av Den gamle mannen , 13.03.2009 kl. 16:22 (Medlem)
Den gamle mannen?

Melding nr.2018 av har ikke peiling , 13.03.2009 kl. 14:13 (Medlem)
Spikk?
er bildet rotert?
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Melding nr.2017 av Judge , 13.03.2009 kl. 13:38 (Medlem)
nonono

Melding nr.2016 av VA , 13.03.2009 kl. 13:21 (Medlem)
The nihilist?

Melding nr.2015 av nick , 13.03.2009 kl. 12:56 (Medlem)
hold 2.
Scoopriss denne gangen??

Melding nr.2014 av Lars R , 13.03.2009 kl. 09:05 (Medlem)
Morsom konkurranse. Kan vi få en ny oppgave? Pliiis

Melding nr.2013 av dommer'n , 13.03.2009 kl. 08:31 (Medlem)
En imponerende gjeng altså. HJ Moe på Cyborg. Veldig bra.
Stian, jeg brukte en zoom funksjon på fotoapparatet (noe nytt som har kommet siden du reiste). Hehe.

Melding nr.2012 av stian , 12.03.2009 kl. 15:45 (Medlem)
Usikker på om VA har rett, iom at det taket på Cyborg e såpass høyt over bakken at knapt en gardintrapp
ville hjulpet for å få det bildet. Fettkreft 7A? E det poeng for å gjette klatrer? Eg tippe H.J. Moe

Melding nr.2011 av LIF , 12.03.2009 kl. 15:37 (Medlem)
Scooprisset?

Melding nr.2010 av VA , 12.03.2009 kl. 13:13 (Medlem)
Cyborg?

Melding nr.2009 av blidekomiteen , 12.03.2009 kl. 12:05 (Medlem)
Lars, foreløpig helt riktig... fortsett
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Melding nr.2008 av Lars R , 12.03.2009 kl. 11:14 (Medlem)
Name that hold. Det må være på Sirevåg en plass tenker jeg. På festningen et sted.

Melding nr.2007 av MGBD , 10.03.2009 kl. 23:32 (Medlem)
Det må ver generasjoners blodslit med å slepa steidn opp frå jordå så ha gjort dei så grevligt sterke....

Melding nr.2006 av stian , 07.03.2009 kl. 19:07 (Medlem)
Mæd respekt Stein Gunnar :-) Jernkloå frå Nibbø!

Melding nr.2005 av Tore , 06.03.2009 kl. 15:09 (Medlem)
Hattan! Det e det vel ingen fra Rogaland som har prestert før! RESPEKT! Grattis Staini!

Melding nr.2004 av Flexo , 05.03.2009 kl. 13:39 (Medlem)
Ryktene sier at Nærbøs sterkeste mann gikk 8c (Darwin Dixit) etter en regnfull vinter i Spania. Pluss 8a
på blikk!
Gratulerer Steini!

Melding nr.2003 av Eivind , 04.03.2009 kl. 09:43 (Medlem)
Flere nedkjøringer: Rennene ved Lysebekken kan by på noen hundre meter fiiin kjøring. Start ved
Lortabu, følg løypen mot Sandvatn opp første kneiken, så har du to renner (en rett imot og en på høyre
side). Gå opp den valgte rennen til Marinuten og kjør ned samme vei. Alternativ nedkjøring ned
"Slipebekken" fra skaret mellom Marinuten og Husefjell. Korte fine turer, du rekker fint ettpar runs ila en
dag. Vær obs på skredfare..!

Melding nr.2002 av Sindre , 04.03.2009 kl. 08:51 (Medlem)
Ang "rando" i Hunnedalsheiå: Ikkje glem Tverrånuten opp fra turistløypå ved fylkesgrensen. Gir ca 300
høydemeter ned på Tverråvatn, (selv om Øssa meine det bare e 3 svingar :-)). Dalens høgaste e Hunnefjell
som også e innen kort rekkevidde fra veien. Og ikkje minst Storeknut (ikkje den i Sirdal) som gir stilige
flanker end i øverste delen av Brådlandsdalen.

Melding nr.2001 av Hans Jørgen , 03.03.2009 kl. 20:38 (Medlem)
For de som ikke fikk med seg innslaget om isklatring på Kjerag med Stein Ivar og Bjørn Eivind på NRKRogaland :
http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/rogaland/verdi/92367

237

Melding nr.2000 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 03.03.2009 kl. 20:13 (Medlem)
hekkan eddi-den linjå har eg jo soggla på i årevis,prøvde i fjor-men for råtten is..I år såg den øverste isen
fantastisk fin ut-men var litt i tvil i år mht iskvalitet.det gjelde bare og få ut fingeren og gunna på-skjønne
eg....Gratla med flott bestigning

Melding nr.1999 av Katrine , 03.03.2009 kl. 16:15 (Medlem)
Oj! tusen takk for gode turtips Ture
premie eller? Morten?

Sånne innlegg kan man like! Sjekk nr på dette innlegget!! Får jeg

Melding nr.1998 av ture , 03.03.2009 kl. 10:46 (Medlem)
fine "toppturer".
I den grad vi kan kalle heiene i hunnedalen for toppturterreng; - her er etpar som funker til langt ut i
april/mai etter at bjøra har blitt grønn.
Røde kors hytta og opp til hallbrekknuten.
Selv om oppturen starter i lyngen (seint på våren) kan en ofte kjøre på ski helt ned til elva i renne.
Opp Grodalen til Hunnefjell. Grodalen har ofte mye snø og fungerer seint på våren.
Forøvrig er det en klassiker for dem som liker å gå; - bil til byrkjedal. hopp på bussen til tveitabrekka. labb
opp lia og gå hunnedalen på langs på sørsiden av dalen. turen går over noen vann evt via toppene
(Midtstølnuten, hallbrekknuten osv.). Turen ender ned Urdskar og ofte kan en stå på ski ned til veien som
går over til maudal. Labb ned langs veien og avslutt med en øl eller to i solen på byrkjedal og la kompisen
kjøre hjem. Denne turen kan gås til langt ut i mai hvis gode snøforhold.

Melding nr.1997 av Rocco , 26.02.2009 kl. 22:16 (Medlem)
Is: H-dalen: Roadside, Kvitisen, Elvis ser ok ut, alt annet hvit/råtten. For varmt i Sirdalen - bare råtten is.

Melding nr.1996 av Lars R , 23.02.2009 kl. 18:20 (Medlem)
Thomi
Her er det best. Garantert.
http://www.friflyt.no/index.php?pagenr=12&articlenr=51619

Melding nr.1995 av Thomi (xgroove1@hotmail.com) , 23.02.2009 kl. 12:42 (Besøkende)
Spørsmål...
Toppturer i distriktet, hvor er det best å dra? Stort sett så foretrekker jeg øvre del av hundedalen pga
snømengde og "høye" topper.. bruker å gå opp den toppen som ligger på nordsiden før Lortabu.. men
finnes det andre steder i området som har fine muligheter for topptur?

Melding nr.1994 av Morten D , 22.02.2009 kl. 15:50 (Medlem)
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Noen som har tenkt seg på ski elelr noe i uken? Evt i morgen? Dagstur til Røldal evt annet?

Melding nr.1993 av Ed , 21.02.2009 kl. 09:15 (Medlem)
fredag 20: Plastiske og gode forhold på is-cragget i sirdal. Ting har vokst den siste tiden. Ellers mye hvit is.

Melding nr.1992 av nyskjerrigper , 19.02.2009 kl. 09:59 (Medlem)
Heisann hoppsann!
Åssen gikk det med buldrekonkurransen i helgen?
Noen som kan legge ut resultatlista?
Til ruteskruer; kule buldre!

Melding nr.1991 av Knut A , 19.02.2009 kl. 07:59 (Besøkende)
Isklatreulykke i Rjukan:
http://www.norsk-klatring.no/Ute/Alpin/Finsk-kvinne-omkommet-under-isklatring-paa-RjukanT

Melding nr.1990 av Erik F , 18.02.2009 kl. 17:17 (Medlem)
Isforhold:
er ikke kjent i Hunnedalen, men syns det så skralt ut i dag. "Roadside Climbers"(?) var bra helt til øverste
store søylen som i alle fall fra sidevinkelen så ut til å ha dårlig feste øverst til fjellet. Så bra ut fra veien.
Ellers god, myk is, men skeptisk hvis mildværet varer lenger

Melding nr.1989 av Ture , 18.02.2009 kl. 10:49 (Medlem)
Vedr. bolting i Australia og i Rogaland.
Bolting krever kunnskap og innsikt. Linjer (estetikk) kan ødelegges med dårlig plasserte bolter. Dårlig
plasserte bolter/feil stålkvalitet og mangelfull kunnskap kan resultere i skade og dødsfall. Bolting av ruter
er ikke en privatsak, derfor må BRV
være strenge mht hva en ønsker å støtte
(som de er)....

Melding nr.1988 av Erik F , 17.02.2009 kl. 15:25 (Medlem)
Hvis noen vil klatre is i ukedagene er det bare å slå på tråden. Har mye fri fra nordsjøen. 92298323

Melding nr.1987 av ArneG , 16.02.2009 kl. 22:47 (Besøkende)
Hadde tauet holdt kunne begge endt i bakken ...
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Melding nr.1986 av Egil , 16.02.2009 kl. 22:28 (Medlem)
http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=46948
Noen som kjenner seg igjen her?

Melding nr.1985 av André , 16.02.2009 kl. 21:19 (Besøkende)
Årsaken til at denne ulykken fikk en slik tragisk utgang var vel at tauet ble kuttet over skarp kant...

Melding nr.1984 av ArneG , 16.02.2009 kl. 21:01 (Besøkende)
"The sandy nature of Blue Mountains rock is one of the reasons glue in bolts are the norm in this area."

Melding nr.1983 av ane (ao@proactima.com) , 16.02.2009 kl. 11:55 (Medlem)
Dynastar "in spired" ski til salgs med Diamir randonne binding. Lenge 178, bredder: 110, 89, 117. min
mobil: 99 70 05 29, Ane

Melding nr.1982 av Egil , 16.02.2009 kl. 09:35 (Medlem)
Tja, hvorfor er det å be om problemer? Ekspansjonsbolter skal jo tåle drag utover, og det må de jo gjøre i
sandstein også. I dette tilfellet var problemet kvaliteten på boltene og håndverket.

Melding nr.1981 av ArneG , 15.02.2009 kl. 17:32 (Besøkende)
Klatreren valgte å henge og jobbe (utoverdrag) på en dårlig bolt for å gjøre et "stick-clip" på neste bolt,
det er jo å be om problemer ...

Melding nr.1980 av plogen , 14.02.2009 kl. 10:31 (Medlem)
Dagens sikkerhetsdrypp: Klatrer døde i Australia da bolten på ruta han klatret (boltet multipitch) spratt
ut, grunnet elendig boltearbeid av besøkende østeuropeiske klatrere. Tauet strammet i fallet og ble sagd
av på en kant under standplassen. Video av når de tar ut boltene i ettertid
http://www.youtube.com/watch?v=xQt4AbQmJjE
Samt detaljert rapport om ulykken her http://www.onsight.com.au/news-blog/articles/36/nicksaccident-what-happened

Melding nr.1979 av yazza (janeivind@knowledgecreation.org) , 12.02.2009 kl. 17:20 (Medlem)
Det går mot FEST på Cementen på lørdag, jeg har fått satt sammen en del bilder vi skal vise, men kan
gjerne få flere. Send 3-7 av dine morsomme, kule, fine stilige bilder til meg så blir de vist. Alt fra buldring,
is og klatring er interesant...
Tar sikkert noen bilder fra konkuransen på Apis også som vi viser :)
Låtene vi skal spille begynner å sitte godt og vi gleder oss... ting begynner klokka 20.00 på Cementen!!
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Melding nr.1978 av Rolf , 09.02.2009 kl. 13:49 (Medlem)
FØRE FORHOLD:
Gikk inn fra Høgaleitet og nordover inn til et stort vann, bare 2-3 km. Her var det gode muligheter for å få
en del fine svinger. Det kan nok være noe fare for at topplaget løsner (skred), men det er ikke så dypt
enda, så med riktig rutevalg skulle det ikke være noe problem. Jeg klarte ikke å løsne noe i går.

Melding nr.1977 av BRV , 08.02.2009 kl. 22:33 (Medlem)
Medlemsgiroer er nå bestilt! De kommer i slutten av februar! Så får vi bare krysse fingerene for at
f...skapet fungerer!

Melding nr.1976 av Rocco , 05.02.2009 kl. 12:04 (Medlem)
Is: Både-og-forhold i H-dalen. Sprø, tørr is i skygge (søyler er farlige!), snø-is i sola. Skredfare nordvendte
bakker!

Melding nr.1975 av Katrine , 04.02.2009 kl. 17:03 (Medlem)
Folkens! Nå som snøen har dalt i hele dag, og for de av dere hvor tankene drives til snø og fjell, kom dere
avgårde denne helgen, ikke neste helg, da er det buldrekonk på Apis og konsert med bandet FONT!
Hilsen støtteforeningen til Apis!

Melding nr.1974 av Lars R , 04.02.2009 kl. 11:53 (Medlem)
Snø

Melding nr.1973 av Steve Couling , 04.02.2009 kl. 11:17 (Medlem)
Snø

Melding nr.1972 av Sovedyret , 02.02.2009 kl. 13:05 (Medlem)
Ikke vet jeg, fikk det av Bjørn Jaques på CAN. Det var han som sa det skulle ligge der. Jeg spurte om han
hadde fått beskjed om det av BRV, og han sa ja, og at det hadde med lagringsplass å gjøre. Vi ringes

Melding nr.1971 av M , 02.02.2009 kl. 00:13 (Medlem)
Hvorfor i alle dager ligger den hos CAN? Jeg trodde Ingve H hadde den? Ring når du er ferdig med den. Er
det noen som husker hva slags leie/depositum man tok for lån?
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Melding nr.1970 av Sovedyret , 30.01.2009 kl. 17:42 (Medlem)
Takk for tipset. Den lå hos CAN. Den skal visst ligge hos CAN når den ikke er i bruk, så leverer den tilbake
dit når vi er ferdige med den.

Melding nr.1969 av Knut , 30.01.2009 kl. 08:05 (Besøkende)
Har rykter om at den ligger nede hos CAN.

Melding nr.1968 av Sovedyret , 29.01.2009 kl. 13:31 (Medlem)
Det er visst Lars Ole Gudevang som er materialforvalter nå, men hverken han eller Ingve Hølland har sett
portaledgen...

Melding nr.1967 av HIPPOscrotum , 28.01.2009 kl. 18:48 (Medlem)
FJELLVEGGSTELT
Det står under menyvalget "kontakt oss"
en liste over diverse personers ymse funksjoner i BRV, bl.a, under overskriften "materialforvaltere", står
det skrevet at Ingve Hølland da "forvalter" port-a-ledge'en.... Men, om dette stemmer vet jeg ikke.

Melding nr.1966 av Sovedyret , 27.01.2009 kl. 17:27 (Medlem)
Noen som vet hvor Port-a-ledgen til BRV befinner seg?? Ringte Leif Jensen, som henviste meg til Nick
Ashton, videre til Lars Ole Gudevang - Morten Diesen - Ingve Hølland - Alex Brun, som til 7. og sist
henviste meg til Egil Knudsen. Men ingen vet hvor den er. Det var som syvende far i huset. Vi trenger den
ASAP, snart leggetid :-)

Melding nr.1965 av Ed og Alv , 25.01.2009 kl. 18:15 (Medlem)
Ikke helt enig med Rocco. Roadside i dag, var nede, men kvaliteten ikke helt topp. Siste dagers snøfall har
lagt seg på slake partier, og gir seriøse grave-økter. Sikring skal du jobbe godt for. Gilja og lavere har
smeltet bort. Husk skredfaren.

Melding nr.1964 av Rocco , 23.01.2009 kl. 19:57 (Medlem)
Is: Gode forhold i H-dalen: Buemerke, M-isen, E. Desperado, Roadside ok; de flerste slake isene er dekket
med snø (Sigbjørn er bra og). Tungt å brøyte! Ta med truger eller ski. John F. og jeg gikk noe nytt helt
øverst i dalen/Gråvannet. "Kvævestøl" 2 TL, 4+.

Melding nr.1963 av Apiz , 23.01.2009 kl. 14:38 (Medlem)
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Ny Buldrekonk!!
Sjekk hjemmesidene til Apeberget for mer info.
+ konsert med FONT

Melding nr.1962 av NTB , 22.01.2009 kl. 15:06 (Medlem)
Ulykkesrapporten om K2, http://www.klatring.no/files/K2_rapportNKF131208.pdf

Melding nr.1961 av Katti , 19.01.2009 kl. 16:36 (Medlem)
Det komme te å bli fest oppi den kassen i kveld...

Melding nr.1960 av Kai , 19.01.2009 kl. 13:34 (Medlem)
Nei, de e mine.

Melding nr.1959 av M , 19.01.2009 kl. 09:06 (Medlem)
Fant noen veldig frekke hofteholdere der...Katti?

Melding nr.1958 av Knut O , 19.01.2009 kl. 08:13 (Medlem)
He-he
Makan til gjeng :-)

Melding nr.1957 av Katt , 18.01.2009 kl. 23:50 (Medlem)
Morten, sjekk "igænglæmt-kassen" på apis. Der er det nok mange snaksy sokker til overs. Kanskje noen av
de er dine...Ikke skyld på Knut. Sogninger driver ikke med sånt.

Melding nr.1956 av Ed og Alv , 18.01.2009 kl. 22:41 (Medlem)
Lør 17. Gode forhold på M-isen(noch-einmal...) Andre ting vokser bra, og er feitere enn for to uker siden.
Roadside mangler to meter på å være komplett. Ser ok ut på både craget og brakkeveggen

Melding nr.1955 av M , 18.01.2009 kl. 18:26 (Medlem)
Sognekongen leverer! Erik Aalde og jeg savner en enkel sokk hver. Kan du hjelpe oss?

Melding nr.1954 av Lars , 16.01.2009 kl. 23:25 (Medlem)

243

Ifølge Øzza, e der lite is under 700 m.o.h.

Melding nr.1953 av Erik F , 16.01.2009 kl. 20:22 (Medlem)
Noken som har info om tilstanden til fossene i Hunnedalen for tiden?

Melding nr.1952 av Knut O , 16.01.2009 kl. 16:24 (Medlem)
Dersom nokon mangler sokker, så kan dere sikkert få kjøpt av meg. Eg har fleire lett brukte par (og enkle)
sokker til salgs

Melding nr.1951 av ArneG , 15.01.2009 kl. 21:55 (Medlem)
Tysk klatrehumor (video på tysk ...) "Kiosk auf dem Matterhorn" med R. Messner.
http://www.tinyurl.com/5zanrw

Melding nr.1950 av M , 15.01.2009 kl. 16:21 (Medlem)
Se opp for høy og mørk Sogning som stjeler sorte sokker på Apis!

Melding nr.1949 av Vegard , 15.01.2009 kl. 07:56 (Medlem)
Marina: "Klatring i Rogaland" can be bought from klatresiden.no:
http://www.klatresiden.no/store/index.php?act=viewProd&productId=965

Melding nr.1948 av ArneG , 14.01.2009 kl. 21:20 (Besøkende)
Oslo Sportslager er den butikken i Oslo som kan ha noen førere for Rogaland i gjen.

Melding nr.1947 av Marina Iskhakova (m@iskh.ru) , 14.01.2009 kl. 12:21 (Besøkende)
Dear BRV, Hei! I would like to buy book "Klatring i Rogaland" to climb Kjeraq. can you recommend where
and how I can buy it? I live in Oslo. +47 98 81 82 03 m@iskh.ru Tusen takk for hjelpen! Marina

Melding nr.1946 av Erik F. , 13.01.2009 kl. 15:44 (Medlem)
Han fikk et langt og rikt liv. Han var et godt forbilde, fantastisk person. Helten min!

Melding nr.1945 av BRV , 13.01.2009 kl. 10:25 (Medlem)
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Arne Næss er død: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=535787

Melding nr.1944 av Nick , 13.01.2009 kl. 08:29 (Medlem)
Det er trening som gjelder for tida, sjekk her for campus teknikk
http://www.youtube.com/watch?v=ICuqGPlY4r0&eurl=

Melding nr.1943 av BRV , 12.01.2009 kl. 17:42 (Medlem)
Det spørs hva du skal drive med. SiS har både klatrevegg og treningssenter. Apis ruler på buldring. Det er
mange som har klippekort begge steder....

Melding nr.1942 av nyistavanger , 12.01.2009 kl. 16:02 (Besøkende)
hvor er det best å være medlem, sis eller apis? jeg klarer ikke bestemme meg på egenhånd, så jeg må
spørre folket.
sis koster en tusing mer i året..

Melding nr.1941 av oystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 10.01.2009 kl. 18:39 (Medlem)
kjekt og få klatre is dag før mildværet slår inn for fullt igjen..våt plastisk is..gikk sommerklatre ruta dobbel
w på halvbrekkeknuten-veldig fin,,litt tynn is i starten på svaene ca 3cm.men feit og god is oppe i
diederene.anbefales:)

Melding nr.1940 av Sovedyret (eflaaten@gmail.com) , 09.01.2009 kl. 15:25 (Medlem)
Jepp, eller send det på e-mail ;-)

Melding nr.1939 av Rocco , 09.01.2009 kl. 13:30 (Medlem)
Is: Mildtvær i h-dalen, plussgrader og regn også helt oppe. Alt is i nedre dalen er borte. Vannfosser i øvre
dalen. Bekkene åpen! Bomtur idag (fredag)...

Melding nr.1938 av ATM , 09.01.2009 kl. 12:21 (Medlem)
Å det utstyret skal bare sendes til "Sovedyret, 4000 Stavanger"?

Melding nr.1937 av Sovedyret , 09.01.2009 kl. 09:49 (Medlem)
Forrsten, savner en flott Omega Pacific som satt seg fast på Comfortably Numb, og et smådyrt rapellanker
ved siste taulengde hvis noken skal dit (forsov meg andre dagen, så nådde ikke opp før det ble mørkt, ikke
verdt en 3. dag). Og takk til politiet som ringte og lurte på om alt stod bra til der oppe og ønskte meg god
natt, da det var observert lys i veggen nattestid. Godt vi har hverandre :-)
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Melding nr.1936 av Eivind , 08.01.2009 kl. 14:48 (Medlem)
Erik B: Takk for den, høres bra ut

. Riktignok litt skeptisk til mildværet akkurat nå.

Melding nr.1935 av Erik B , 08.01.2009 kl. 13:19 (Medlem)
Bildet er tatt sist søndag. Fin og god is med flere mulige varianter i første taulengde, litt snø på andre
(mer is ute til høyre), videre oppover fin is med gode standplasser. Alt i alt en flott moderat tur. Med
mindre den har snødd ned de siste dagene.

Melding nr.1934 av Eivind , 08.01.2009 kl. 12:33 (Medlem)
Er bildet på forsiden fra Sigbjørnfossen tatt i år? Det ser jo ut som kanonforhold med feit is og lite snø...

Melding nr.1933 av BRV (post@brv.no) , 07.01.2009 kl. 18:03 (Medlem)
Godt Nyttår! Vi minner om tilbudet fra NTK om å kjøpe alle tre jubileumsbøkene for 350,- Dette er et
fantastisk tilbud! Se info under Siste Nytt! NB! Frist: 23. januar!

Melding nr.1932 av Kai , 07.01.2009 kl. 09:12 (Medlem)
Ruten til Arne og meg er lenger inne i vannet, samme side, som raset gikk. Er garantert ikke berørt av
raset, innsteget er hvertfall 100 meter over vannet.
Nattskiftet er navnet på ruten, og bør snart repeteres av noen, flotte klatring, og det er potensialer for
flere linjer på den veggen hvis det friste mer..

Melding nr.1931 av Sib , 06.01.2009 kl. 21:05 (Medlem)
Tror Kai og Arne G. gikk en sju-taulengder en gang i gamle dager, men i andre enden av fjorden.

Melding nr.1930 av Ed , 06.01.2009 kl. 20:19 (Medlem)
Gikk det ikke noen klatreruter her?
http://www.aftenbladet.no/lokalt/dalane/969283/Tsunami_herjet_i_OErsdalsvatnet.html

Melding nr.1929 av Christian , 05.01.2009 kl. 14:38 (Besøkende)
vet noen om isklattring muligheter i røldal omrade? jeg fant ingenting om internet.
trenger et alternativ program for dårlig vær når freeriding ikke er mulig.
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Melding nr.1928 av BRV , 05.01.2009 kl. 09:10 (Medlem)
Send inn fine bilder fra klatring i inn og utland så legger vi dem på forsiden.... Send forslag til bildetekst!

Melding nr.1927 av plogen , 03.01.2009 kl. 13:15 (Medlem)
Godt svar, og cred te sovedyret for å klatre teknisk i Dirdalsveggen i romjula!
Me fant en grigri med blå skrukarabin på Griseveggen 1. januar. E det din, så meld meg på 92262668

Melding nr.1926 av Sovedyret , 01.01.2009 kl. 19:00 (Medlem)
Bare etter en 2 dagers kosetur med teknisk klatring. Men på vei ned på stien var alt dekt av en hinne med
blank is, så pælmet alle 3 kolli utfor kanten i stedet for å bære det for å redusere sklifare. Fant kun igjen
min lille ryggsekk og haul-bag dagen etter. Ja, ja, kunne jo ha firt det ned, men det var sent, mørkt, og jeg
var trøtt, sulten og ville hjem, så tok en snarvei. Derfor :-)

Melding nr.1925 av plogen , 01.01.2009 kl. 17:27 (Medlem)
Eg e sikkert ikkje aleine om å lure, så eg må spør: koffor e det en sovepose og et liggeunderlag under
Dirdalsveggen midtvinters??

Melding nr.1924 av Sovedyret , 31.12.2008 kl. 16:10 (Medlem)
Hvis noen finner en sovepose og et liggeunderlag under Dirdalsveggen så vennligst gi lyd. Jeg finner det
nemlig ikke igjen! Kan ha rullet langt. Godt nyttår!

Melding nr.1923 av Ed , 30.12.2008 kl. 17:49 (Medlem)
Is Røldal: Ok forhold, ikke veldig mye, men bra kvalitet. Temp rundt -10* gjør at isen er pittelitt sprø
enkelte steder. Ser at flere bruker craget utenpå den minste seljestad-tunnelen. Retning Haukelid hadde
de formet seg greit, men også fått en del sol, og hvite partier. Ingen som vet noe om craget i nedre sirdal?

Melding nr.1922 av Rocco , 27.12.2008 kl. 21:11 (Medlem)
IS: Litt tørre forhold i H-dalen, kun få fosser klatrebart. Best øverst i dalen, men hard is. Eirik, Elvis,
Memphis, M, Sigbjørn og Røde Kors Isen er bra. For lite vann at fossene kunne bygge seg opp. Det må
kommer litt regn...

Melding nr.1921 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 22.12.2008 kl. 23:02 (Medlem)
Gran Canaria är ok, men med risiko att få en hel rös med vulkansten över sig. O att vara magsjuk i 5 dagar
gör inte klättringen bättre:). Blev mest sitta, ligga o säkra:)..
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Melding nr.1920 av C , 22.12.2008 kl. 16:59 (Medlem)
Brukbare forhold for isklatring høyest opp i dalen som f.eks "Erik Blodøks", "Brøytebilmannen", og "M isen". Ca. 50-60 cm snø. Åpne bekker.

Melding nr.1919 av anders , 22.12.2008 kl. 14:34 (Besøkende)
heisann! hjemme på ferie...
Dere lokalkjente, har man noen mening om hva som skjer med forholdene i hunnedalen når det er
sommerstemning her nede i kystbygda? Ser det er minusgrader oppi der nå, men.. ?

Melding nr.1918 av Bruce Lee , 20.12.2008 kl. 09:00 (Besøkende)
ANBEFALES :
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=TTZuTmZjTkw3N0RIRGc9
PQ

Melding nr.1917 av Ninja , 18.12.2008 kl. 22:15 (Medlem)
Anbefales!
http://norskninjaforbund.tripod.com/id5.html

Melding nr.1916 av André , 17.12.2008 kl. 12:04 (Besøkende)
Sett og hørt på Steepstone.com:
Trym Sæland, Ole Lied og Bjørn Eivind klatret Cerro Torre...
Gratulerer

Melding nr.1915 av Ed , 17.12.2008 kl. 07:08 (Medlem)
Benny: Prøv Eirik Blodøks på Brakkeveggen(vis a vis brakkene ved Hunnevann, like etter fylkesgrensen).
Greitr å lede opp en snill taulengde, eller gå rundt. Du kan bruke trær til feste. Bratt klippe med is like ved.
God tur.

Melding nr.1914 av Greg , 16.12.2008 kl. 21:07 (Besøkende)
I am wondering if anybody would like to go iceclimbing with me. I climb grade 4 on ice. I would also like
to go cross skiing if annyone is interested.
call me at 94881710

Melding nr.1913 av benny , 16.12.2008 kl. 12:39 (Besøkende)
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Har noen tips om en grei nybegynnerfoss der det er lett og komme til for å rigge topptau osv? Kan gjerne
være bratt og ha muligheter for tørrøksing også.

Melding nr.1912 av Ted , 15.12.2008 kl. 17:18 (Medlem)
Ikke skredsnor, men gjør rappellen enklere.

Melding nr.1911 av werner , 15.12.2008 kl. 12:15 (Besøkende)
Fint isklatrebilde. Men forstår ikke vitsen med tauet. Er det 60 ment som skredsnor?

Melding nr.1910 av Rolf , 14.12.2008 kl. 18:26 (Medlem)
skiene kan vi bare glemme foreløpig (med unntak av kunstsnøen i anleggene) ingen bratte toppturer på
en stund.

Melding nr.1909 av Apis , 14.12.2008 kl. 18:17 (Medlem)
Nok is nå!!
Resultater fra Juleclimb ligger på Apeberget sine sider nå.
Veldig bra innsats fra alle!

Melding nr.1908 av Ed , 13.12.2008 kl. 17:32 (Medlem)
Lars og Ed var oppe på lørdag. M-isen var bra, søylen i brakkeveggen likeså. Roadside på vei inn, men ikke
helt enda. Mangler bunn, og exit på 1. taulengde. Ellers lite interessant. Ikke skiføre.

Melding nr.1907 av ola , 10.12.2008 kl. 18:57 (Besøkende)
finnes det noen ferske(re) rapporter på isforhold? Tenker å prøve en tur ut til helga..
Vi pakker ski i bilen også, så hvis vi ikke finner is blir det en svingom på ski.. Forslag til koselig tur mottas
med takk:)

Melding nr.1906 av Sigrid (sib022@mailbox.uit.no) , 10.12.2008 kl. 00:22 (Besøkende)
Hei der! Noen som har lyst til å klatre i jula? Kommer hjem på juleferie 13. des, og vil gjerne ta noen turer
i veggen. Bare å gi et lite vink!

Melding nr.1905 av Morten/BRV (post@brv.no) , 09.12.2008 kl. 08:01 (Medlem)
I forbindelse med Norsk Tindeklubs 100 års jubileum tgir ntk et jubileumstilbud på kjøp av en pakke med
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de tre siste utgaver av Norsk Fjellsport. Denne bokpakken inneholder Norsk Fjellsport 1983, Norsk
Fjellsport 1998 (Tinder og tanker), og Norsk Fjellsport 2008 (Norsk fjellsport gjennom 200 år).
Prisen for alle de tre nevnte bøkene tilsammen er NOK 350,- + porto.
Kontakt BRV før 31.januar dersom du er interessert!

Melding nr.1904 av Katrine , 08.12.2008 kl. 22:13 (Medlem)
Ajaj karambaa!

Melding nr.1903 av Apis , 08.12.2008 kl. 13:22 (Medlem)
Endelig er ventetiden over!
Julebuldern på Apeberget er nå på lørdag den 13. des.
Det vil bli skrudd ca. 20 elleville problemer, Fra lett til nesten umulig. Ta med hofter av gummi og fingre
av stål.
Startskuddet går 15.00, kom gjerne litt før..
Og det blir som vanlig kalas på kvelden 20.00.

Melding nr.1902 av Ed , 07.12.2008 kl. 10:23 (Medlem)
Fremdeles ikke gode forhold i Dalen. Men de klassiske linjene former seg bra, og feiter seg til jul. Lappene
var like gode som alltid.

Melding nr.1901 av Ed , 05.12.2008 kl. 15:14 (Medlem)
Det er trolig is i Dalen. Noen som blir med på en kjapp morgen-økt på lørdag? Tilbake til lagersalget.
Ed

Melding nr.1900 av Lars R (lars.reiersen@nov.com) , 05.12.2008 kl. 08:57 (Medlem)
Opptakskravene er faktisk bare å bli med på tur. Send meg en mail med tlfnr så tar jeg kontakt når tiden
er inne.

Melding nr.1899 av Rolf , 05.12.2008 kl. 08:15 (Medlem)
Er også familiefar, så det hørtes ut som klubben for meg. Hvor melder jeg meg inn? Er det harde
opptakskrav? 100 knebøy og utfall?
Rolf

Melding nr.1898 av Lars R (lars.reiersen@nov.com) , 04.12.2008 kl. 21:13 (Medlem)
Oppfordrer alle toppturentusiaster til å joine frokostklubben. Et annet ord på fremmedlandsk er Dawn
Patrol. Kort fortalt: avreise hjemmefra før fuglene fiser og er fremme i Hunnedalen når sola titter frem i
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det fjerne. Så gjenstår et-par tre raske toppturer og er hjemme igjen i tide til å sette frem lunsjen til resten
av familien. Dette har vist seg å være en særdeles vellykket kombinasjon for oss familiefedre (les:meg og
Alex) Vi får pumpa pudder og familien får sitt. For de som liker å sove lenge... To bad, ikke no pudder på
dere.
PS. diplom til alle medlemmer.

Melding nr.1897 av Rolf , 04.12.2008 kl. 12:51 (Medlem)
er med andre ord glad i skiene mine, nesten nye Mantra.

Melding nr.1896 av Rolf , 04.12.2008 kl. 11:59 (Medlem)
Flott, tusen takk, da drar jeg til rødekors hytta i Januar.
Skal uansett på hytta i Tuddal i juleferien og der ligger Gaustatoppen :)

Melding nr.1895 av Lars R , 04.12.2008 kl. 11:08 (Medlem)
Feil, Feil, Feil. Hunnedalen er full av flanker og renner. Du må bare vite hvor du skal lete. Hvis du har
utgangspunkt i Kors Hytta så kan du finne masse snadder. Du får ikke 1000 høydemeter nedkjøring
selvfølgelig, men opptil 500 er mulig. Det er enda dessverre litt tidlig i sesongen til å få gode turer. Men
hvis du ikke er noe glad i skia så går jo alt an :-)
Litt utpå nyåret tenker jeg heller at forholdene blir bedre.

Melding nr.1894 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 04.12.2008 kl. 10:32 (Medlem)
for lite snø for hallbrekkeknuten nå-må heller opp til grodalen og hunnefjell..men det er ikke fjell for
flanker og renner -da har du bomma kraftig!!!må nok reise til nord norge eller nordvestlandet for og finne
den slags-her i rogaland finner enn bare heier....men snøen er veldig tørr og fin-og det er mulig og få noen
få svinger her og der.,..

Melding nr.1893 av TB , 04.12.2008 kl. 09:45 (Medlem)
F.eks.
Hallbrekknuten, - opp fra røde kors hytta.
Hunnefjell - opp "gro dalen"

Melding nr.1892 av Rolf , 03.12.2008 kl. 14:38 (Medlem)
ref Øysteins pudder melding: har noen godt tips til et sted i Hunnedalen med gode flanker eller renner for
pudderkjøring? Regner med å ta en tur opp til søndag for å se an forholdene.

Melding nr.1891 av plogen , 02.12.2008 kl. 13:30 (Medlem)
Ok Øssa, ska slappe av. Satt jo på kanten av stolen her med øksene nyslipte å klare.
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Melding nr.1890 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 30.11.2008 kl. 17:49 (Medlem)
okei-det er bare og slappe heilt av -dokker som lure på om det er is i hunnedalen...
var oppe idag-bare supertynn ikke klatrebar is foreløpigt.kanskje hvis kaldt hele uken så kan det bli noe is
neste helg ?? lysbekken omr??rødekors isen??
derimot var det fine pudder over 900moh,men lite snøunderlag..ca snødybde 40cm..

Melding nr.1889 av Sindre , 30.11.2008 kl. 17:08 (Medlem)
Helst bare donere dem til BRV-museet eller til noen som faktisk vil bruke dem, kanskje det blir nye
historier, nye myter å fortelle... Det føles historieløst å kaste dem!

Melding nr.1888 av Morten , 28.11.2008 kl. 20:35 (Medlem)
Hva???? Skal du selge de gamle skoene jeg kjøpte for komf-pengene, Sindre????

Melding nr.1887 av André , 26.11.2008 kl. 21:53 (Besøkende)
Når me e igang med ski og mote og sånn... Sjekk denne:
http://www.youtube.com/watch?v=MhvdLYSNVTY&eurl=http

Melding nr.1886 av Bond , 26.11.2008 kl. 20:37 (Medlem)
Sjekk tidenes base-skistunt, før det var oppfunnet. Snakk om å være forut for sin tid,
http://www.friflyt.no/index.php?pagenr=12&articlenr=55902. Og FOR en dress

Melding nr.1885 av Nysgjerrig , 26.11.2008 kl. 19:24 (Medlem)
Hvem er "nyskjerrig"?

Melding nr.1884 av nyskjerrig , 26.11.2008 kl. 10:24 (Besøkende)
drit i stivskoene, men gi oss historien morten...

Melding nr.1883 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 26.11.2008 kl. 10:05 (Medlem)
Selges ubrukt Boreal Crux (str 8,5, ca 41-42), asymmetrisk klatresko m/borrelås. Ifølge Dag Hagen "en
utrolig positiv overraskelse da vi testet den i fjor. Nydelig på foten, fin følsomhet, god presisjon, god
slitestyrke og bra kanteegenskaper." Pris 800 el bud, i butikk 1100-1200. Dessuten selges/gis bort et
BRV-klenodium, Asolo AFS 101 stivsko str 10/43-44, pris 200?, sist sett på NTK-foredraget på Cementen.
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Passer for budsjettklatrer som vil begynne med isklatring og få en historie med på kjøpet (ring Morten).
Interessert? Ring 48009790

Melding nr.1882 av Eva Helgø (helgo@stud.ntnu.no) , 25.11.2008 kl. 12:01 (Besøkende)
Noen som har randoneeski og bindinger til salgs? Nybegynner på topptur, jente 1,65 høy. Forresten, hvis
er billige nok kan jeg godt kjøpe brukte sko også. Ca str 38

Melding nr.1881 av svend (svend@sissportssenter) , 24.11.2008 kl. 16:52 (Medlem)
Retter en stor takk til alle som deltok formelt og uformelt på "Klatre, buldre, highbody- booster,
støtedeagen" den 21.11.08!
Her er resultatene:
Dame:
Sissel N. 78 poeng
Ingunn 71 poeng
Ellinor 43 poeng
Hege K. 39 poeng
Mia 35 poeng
Siv E. 20 poeng
Herre:
Tomas K. 106 poeng
Bjørnar E. 100 poeng
Jan 92 poeng
Assbjørn 59 poeng
Knut A. 53 poeng
Andreas W. 52
Tore S. 48 poeng
Arne T. 43 poeng
Nicolai A. 38 poeng
Magnus L. 28 poeng
Martin B. 25 poeng
Petter A 25 poeng
Karl I. T. 23 poeng
Vil også få takke Jon E. A. for all hjelp med setting av buldere!
Nicolas A. 38 poeng

Melding nr.1880 av omo (omoaland@online.no) , 22.11.2008 kl. 20:46 (Besøkende)
Må seie meg enig med oKai ang lokalet for foredraget. Når ein ein publiserer ett foredrag av ein sånn art i
Aftenbladet blir det litt lite ambisiøst med eit så lite lokale.
Stod oppe på "galleriet", og der var me mange som såg kun delvis eller ikkje såg i heile tatt. Bra foredrag,
men som sagt litt skuffende lokale.

Melding nr.1879 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 22.11.2008 kl. 20:45 (Medlem)
Ja vänt tills den 18, då kommer jag hem. Eftér klättretur till Gran Canaria, på tiden att man får ta i ett fjäll...

253

Melding nr.1878 av Vegard , 22.11.2008 kl. 18:40 (Medlem)
Nei nei nei. Vent til 19. desember. Da kommer jeg hjem...

Melding nr.1877 av Apis , 22.11.2008 kl. 14:49 (Medlem)
Årets høydepunkt er på vei! Gjør klar til den årlige Julecupen på Apeberget. Dato er satt til 13 desember.
Garantert plass til alle. Mer info kommer......

Melding nr.1876 av Ikke helt oKai , 21.11.2008 kl. 21:42 (Medlem)
Så du mener det var helt greit at ikke alle som ville fikk plass? Var der kvart over og da sto det allerede 15
stk foran meg som ikke fikk komme inn.

Melding nr.1875 av Kai , 21.11.2008 kl. 15:19 (Medlem)
Hvis du glede deg til noe, prøv å komme tidligere…

Melding nr.1874 av Sjonkel , 21.11.2008 kl. 10:08 (Medlem)
Det var da fælt da...

Melding nr.1873 av trist , 21.11.2008 kl. 08:50 (Medlem)
Kan ikke takke NTK fordi jeg kom ikke inn, sammen med mange andre... dårlig

Melding nr.1872 av Leif , 20.11.2008 kl. 22:17 (Medlem)
Det var 110 betalende på Cementen for å se NTK's foredrag.
Sosiale tiltak av denne art bør være satsnings område for BRV. Til klubbkvelder i den mørke årstid er
Cementen et glimrende vannhull!

Melding nr.1871 av Morten/BRV (post@brv.no) , 20.11.2008 kl. 10:55 (Medlem)
Takk til NTK for et veldig godt foredrag. Beklageligvis var lokalet alt for lite til å få plass til de
(overraskende) mange som var møtt frem. For å bøte på skuffelsen håper jeg vi kan få til mange lokale
foredrag i tiden som kommer. Forslag til tema/sjanger mottas med takk! Gjerne her og nå!

Melding nr.1870 av Skuffet! , 20.11.2008 kl. 00:33 (Medlem)
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Enig med Irritert. Veldig dårlig opplegg! Håper de 15 stk det var plass til fikk et bra show

Melding nr.1869 av irritert , 19.11.2008 kl. 20:39 (Medlem)
veldig bra valg av lokale. fullt etter 10 min. ikke artig.

Melding nr.1868 av Harry (ha-bjoer@online.no) , 15.11.2008 kl. 12:13 (Medlem)
Noen til Tenerife i uke 2 eller 3 ??
Fin klatring topp klima! tlf 99603185

Melding nr.1867 av zoolander , 14.11.2008 kl. 12:00 (Medlem)
http://www.youtube.com/watch?v=OzoRD1Qvm10&feature=rec-HM-r2

Melding nr.1866 av BRV , 13.11.2008 kl. 12:45 (Medlem)
Se under Siste Nytt for mer info om NTK foredrag.

Melding nr.1865 av NTK , 13.11.2008 kl. 10:21 (Medlem)
Foredrag
Onsdag 19.november blir det klatreforedrag på Cementen. Jon Gangdal vil saman med Stein-Ivar Gravdal,
Leif Jensen og Morten Diesen, geleide oss gjennom nasjonal og lokal klatrehistorie. Dette er ein del av
NTK`s 100-årsjubileum. dørene åpner kl. 20.00. 21-års aldersgrense. Møt opp!

Melding nr.1864 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 11.11.2008 kl. 15:35 (Medlem)
Hej!
Någon som har tips om vad man kan köpa fjällsko som man kan fästa stegjärn på? Och är det någon som
har erfarenhet av klättring på Gran Canaria?
Mvh
Pauline

Melding nr.1863 av plogen , 10.11.2008 kl. 10:19 (Medlem)
Ubrukte Boreal Pirana i str 40 til salgs for kr 700.
http://www.mtntools.com/cat/rclimb/rshoes/BorealPiranaClimbingShoe.htm
Ring 92262668

Melding nr.1862 av Kai , 08.11.2008 kl. 14:27 (Medlem)
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Jeg er ikke gammel, bare litt eldre ;)

Melding nr.1861 av Joakim , 07.11.2008 kl. 11:53 (Medlem)
an såg kje mye gammale ud der an freste opp de overhengane diederå

Melding nr.1860 av Cementen , 07.11.2008 kl. 09:01 (Medlem)
Kai; Er du så gammel???? Du sa jo på BRV årsfesten at du berre var 25 år.....

Melding nr.1859 av ArneG , 06.11.2008 kl. 18:12 (Besøkende)
"43 år og en dag" - temaet er åpenbart aldring, de gamle er eldst og blir bare eldre og eldre ...

Melding nr.1858 av Morten , 06.11.2008 kl. 10:38 (Medlem)
Fører for "3 år og 1 dag" ligger nå under "Førere". Hva refererer navnet til? 3 år og 1 dag siden Kai og
Jokke ble sammen??

Melding nr.1857 av ArneG , 05.11.2008 kl. 19:48 (Besøkende)
Fører for den ruta er laget, mulig at Kai har glemt å sende den til BRV.

Melding nr.1856 av BRV , 05.11.2008 kl. 15:02 (Medlem)
Nei, det er ikke kommet inn noen fører...

Melding nr.1855 av besøkende , 05.11.2008 kl. 14:04 (Besøkende)
Finnes det en fører for den nye ruten som ble gått i gloppedalen i år ?

Melding nr.1854 av Ho JeanettE , 04.11.2008 kl. 15:40 (Medlem)
ååh, Bædæs.. skjønner :)

Melding nr.1853 av GB , 04.11.2008 kl. 13:13 (Medlem)
Badass = A person whose extreme attitudes and behavior are admirable.
Kilde: Wikipedia
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Melding nr.1852 av Wiki , 04.11.2008 kl. 13:06 (Medlem)
Badass; sammensetning av ordene bad (bæd) som i ond, og ass (æs), som i ræv, som sammen danner det
engelske slangadjektivet "badass". Definerer noe som er "kjempebra", "tøfft" eller "rått". I denne kontekst:
Jeanette er en "rå" (bædæs) klatrer.

Melding nr.1851 av Ho JeanettE - Årets Komet , 04.11.2008 kl. 10:51 (Medlem)
Det var veldig stas :) Takk igjen!! Og takk for en kjempe koselig kveld på cementen!..... men badass!? hva
betyr det?

Melding nr.1850 av BRV , 04.11.2008 kl. 08:25 (Medlem)
Og for ikke å glemme: "Årets Pølsemeny" gikk til André for Desverre! Jeanette fikk prisen "Årets Komet"
siden hun er så badass!

Melding nr.1849 av MD , 02.11.2008 kl. 19:45 (Medlem)
Takk for en fin kveld. Takk for fantastiske bilder fra Ruleren! Jeg er JIM!
Sjekk ut denne siden: Info om klatring i Rogaland fra en engelskmann.
http://www.wiza.com/climbing/rogaland/rogaland.htm

Melding nr.1848 av Pauline Eklund (paulineeklund@hotmail.com) , 02.11.2008 kl. 11:19 (Medlem)
Tack till alla för en kämpekoslig kväll på Cementen!

Melding nr.1847 av BRV , 01.11.2008 kl. 15:46 (Medlem)
Happy Hour fra 17 til 22 på Cementen!

Melding nr.1846 av Arild Haakestad (ah@elektrovakuum.no) , 30.10.2008 kl. 19:21 (Besøkende)
Har et oppdrag med et reklameskilt høyt opp på vegg 50-60 meter over bakken på et hotell i Stavanger.
Kan dette være en interessant oppgave for noe som ikke har høydeskrekk.
Ring: 90929632

Melding nr.1845 av Eva skjeva , 28.10.2008 kl. 10:46 (Medlem)
(Ble kalt skjeva her en dag av en liten unge som ikke klarte å uttale eva..) Katrine: Kommer hjem i
begynnelsen av november. Kan da holde et kurs med tittelen "Et komparativt studie av klatrefelt hvordan finne en rute som passer". Og ja, har samme tradisjon om pølse (uten meny) i trondheim, men
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denne gangen slo jeg på stortrommen og spanderte hamburger på Hell Grill. Andre: hakke og spade
anbefales ikke. Det er farlige greier

Melding nr.1844 av andré , 25.10.2008 kl. 13:01 (Besøkende)
Veldig bra Eva. Er det all gravingen som gjør deg så sterk? Kanskje man bør bytte ut trening og campus
med hakke og spade for å bli sterkere?! Uansett, gratulerer!!!

Melding nr.1843 av stian , 24.10.2008 kl. 11:58 (Medlem)
Blei det pølsemeny Eva? Elle praktisere de andre persetradisjoner der oppe? Karsk og rullings-meny? :D

Melding nr.1842 av Katrine , 23.10.2008 kl. 15:36 (Medlem)
Oj,oj, så STERK du er, Eva!

Tar du et kurs med oss neste gang du er hjemme eller?!

Melding nr.1841 av Tove , 23.10.2008 kl. 13:01 (Medlem)
Gratulerer Eva. Knall bra
!!!!!!!!

Melding nr.1840 av Eva , 23.10.2008 kl. 09:07 (Besøkende)
Så koselig med gratulasjoner hjemmefra! Takk takk :-)

Melding nr.1839 av BRV , 22.10.2008 kl. 14:16 (Medlem)
NB! BRV Årsfest på Cementen blir nå MED MAT. Dørene åpnes kl 17, maten serveres kl 18. Inngang kr
150 for BRV medl, 200 for andre. Inngang uten mat kr 50,- Ingen påmelding, men førstemann til mølla
prinsippet. Velkommen!

Melding nr.1838 av Dawes , 22.10.2008 kl. 10:22 (Medlem)
Fallteknikk som ei filledokke. 06:25 uti filmen
http://www.youtube.com/watch?v=phAQIvkTU0c&feature=related

Melding nr.1837 av ane , 22.10.2008 kl. 08:13 (Medlem)
gratla Eva, nå blei eg skikkelig imponert!!
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Melding nr.1836 av Therese , 21.10.2008 kl. 13:41 (Medlem)
Gratulerer til Eva som gikk Hells Angels 9-/9

Melding nr.1835 av stian , 21.10.2008 kl. 11:22 (Medlem)
Takk! ;-)

Melding nr.1834 av Apis , 20.10.2008 kl. 14:46 (Medlem)
Dette er et show som dere ikke må gå glipp av! Denne fyren er visst veldig glad i å snakke og har mye å
melde! Kanskje verdens mest gira klatrer utenom Stian. Folk som har vært på showene hans i England
syntes det var veldig bra greier.
Apis åpner lokalene 20.00 og selger leskedrikk i baren.
Snakkes!

Melding nr.1833 av stian , 20.10.2008 kl. 13:33 (Medlem)
Biletter kjøpes i kassen på Apis, kr 100. Enten på forhånd, eller rett før show, da med en risiko for at det
muligens kan ha blitt utsolgt.

Melding nr.1832 av Line , 20.10.2008 kl. 13:19 (Medlem)
Må man bestille billetter på Dave Graham? Hva koster det? Sto ikke noe på Apis siden.

Melding nr.1831 av stian , 20.10.2008 kl. 12:16 (Medlem)
Kl 8 visstnok

Melding nr.1830 av Jarle , 19.10.2008 kl. 20:54 (Medlem)
Ka klokka e det han greihem ska tatla på fredag?

Melding nr.1829 av plogen , 19.10.2008 kl. 17:16 (Medlem)
Tore Rønneberg leverte fredag "Bobby Peru" 7b+, på Sirevåg. Stæææærkt!

Melding nr.1828 av Andrew Rutherford (andrew.rutherford@bg-group.com) , 17.10.2008 kl. 09:08
(Besøkende)
Someone left the Stavanger University wall with the wrong pair of green rock boots last night. I am
missing a pair of green 5.10 Anastazi lace-ups (size euro41) I think someone picked them up by mistake
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when packing their bag. If you find them could you email me on thinruthers@gmail.com. Thanks

Melding nr.1827 av Rocco , 16.10.2008 kl. 21:14 (Medlem)
Spinneriveggen: Vennligst ikke klatre der lørdag/søndag (18./19.10). Jakt...
Det er vel våt uansett.

Melding nr.1826 av Erik (eflaaten@gmail.com) , 10.10.2008 kl. 18:51 (Medlem)
Mye snacks i skogsbunnen under ruten "På kanten" i Dirdalsveggen, da utstyrsløkken på selen røyk for
litt siden. Mistet 5 av mine kjære Rock Empire-kamkiler og en stor DMM-kile, nesten i hodet på Pauline.
Så hvis noen finner dem kan dere kontakte meg på 92298323, eller beholde dem, finders keepers! Men
vær obs: de er brukte, og den skeive grønne har tatt noen fall

Melding nr.1825 av Therese , 09.10.2008 kl. 18:10 (Medlem)
Grattis Lasso

Melding nr.1824 av BRV , 09.10.2008 kl. 15:34 (Medlem)
BRV Årsfest blir arrangert på Cementen 1.november. Nærmere info følger om kun kort tid.

Melding nr.1823 av BRV (post@brv.no) , 09.10.2008 kl. 15:30 (Medlem)
Klippekort på SiS kan fortsatt kjøpes gjennom BRV. 1600/20 klipp.

Melding nr.1822 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.10.2008 kl. 07:46 (Medlem)
Knall bra Lars:). Gratulerer så masse!

Melding nr.1821 av Eirin (e_breie@hotmail.com) , 06.10.2008 kl. 21:32 (Besøkende)
Steike så sterkt Lars! Grattis!

Melding nr.1820 av ane , 06.10.2008 kl. 11:42 (Medlem)
gratla lars!!!

Melding nr.1819 av Sølvi , 06.10.2008 kl. 10:07 (Medlem)
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Trur eg heller ville bestilt
Serrano Patanegra.....det er vel det beste ein kan få......
Gratulera Lasso... det er jo heilt vilt...

Melding nr.1818 av Morten , 06.10.2008 kl. 09:56 (Medlem)
Tenkte på det samme; kom frem til at det beste alternativt er Chorizo-meny!!

Melding nr.1817 av Nick , 06.10.2008 kl. 08:28 (Medlem)
Kult Lasso, Gressenke du må være stolt!
Ka tar man i Spania når de ikke har høykvalitets pølser på bensikken? Paellameny kanskje??

Melding nr.1816 av Gressenken , 05.10.2008 kl. 00:21 (Medlem)
Melding fra Spania: Lars (Lasso) perset i dag med å onsighte sin første 8a, 35 m!

Melding nr.1815 av andré , 04.10.2008 kl. 20:49 (Medlem)
Enig med du, yazza... folk må free soloere, big wave surfe og kjøre ned isklatrelinjer på ski så mye de vil.
men man trenger ikke å hause det opp. trodde forresten den engelske tradisjonen var å tone ting litt ned...
til S-I: ikke arrester yazza for en link Plogen la ut...

Melding nr.1814 av S-I , 03.10.2008 kl. 23:22 (Medlem)
Fint at du påpeker at slikt får oppmerkomhet. selv fikk jeg vite dette gjennom deg. Mulig Nick som vet alt
og kan alt om klatring har sagt det til meg før, men det har jeg i så fall glemt. Takk for at du minte meg på
det! Kjempeinteressant!

Melding nr.1813 av yazza , 03.10.2008 kl. 22:51 (Medlem)
Selvsagt skal folk få gjøre som de vil. Selvsagt skal folk få lov til å ta risiko. Men må de gjøre det så "kult" å
se en kompis millimeter fra å dø? De bruker til og med masse tid og spalteplass på å forklare hvor invalid
han blir fra fallet om fjellet som er umulig å bli sikker på smuldrer vekk under hendene hans. Jeg reagerer
på den kule profileringen og romantifiseringen, ikke det han gjorde

Melding nr.1812 av Nicholas John Ashton Esq , 03.10.2008 kl. 20:45 (Medlem)
Skjerp deg Yazza

Melding nr.1811 av TAS , 03.10.2008 kl. 20:42 (Medlem)
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Jan Eivind, nå må du ta deg sammen! I England har det en skikkelig klatrekultur. Og respekt for at ikke
alle e like lite støtende som oss vanlige. Synest fraktisk at det har med historie å gjøre, dette har de drevet
med i alle år. Stemmer graden går han like hardt på sva som det hardeste det er gått i Norge på bolt. All
respekt at folk driver med det de vil! Trym

Melding nr.1810 av stian , 03.10.2008 kl. 16:33 (Medlem)
E bigwave surfing så mye meir annerledes? Må sei eg har respekt for den engelske klatrekulturen som
representant for den ytterste konservative fløy av tradisjoner. Dessuten e det ingen som fyre avgårde på
noge de ikkje har roen på (som vist på TV - Hard Grit). Kalkulert risikosport e det det e. Så langt eg vett så
e det ingen som har strøge med på harde headpoints ennå. Og når blei 8c "middelmådig
vanskelighetsgrad" på kiler?

Melding nr.1809 av Yazza , 03.10.2008 kl. 13:56 (Medlem)
Jeg er på ingen måte overrasket over at folk gjør disse tingene.
Jeg blir mest provosert av romantifiseringen og oppmerksomheten bestigningene får.
Videre blir jeg kritisk til miljøet som står på sidelinjen og heier disse folka opp de hårreisende
prosjektene samtidig som de spør seg selv: would I see a friend die?

Melding nr.1808 av M , 03.10.2008 kl. 13:41 (Medlem)
Yazza; så lenge det finnes utfordringer så vil folk fortsette å utvide horisonten. Jeg vil anbefale å lese hele
artikkelen! Likte spesielt det med at han måtte stoppe et stykke under toppen for å vente til fjellet skulle
tørke etter en liten regnskur...

Melding nr.1807 av yazza , 03.10.2008 kl. 10:44 (Medlem)
f**n for en gjeng med tullinger de der britene er! "Sattan jeg er tøff, jeg tar vekk alt sikringsutstyret så jeg
dauer hvis jeg tryner på en rute av middelmådig vanskelighetsgrad.... Jeg er ikke så sterk, men fy f**n jeg
er god til å fortrenge konsekvensene av et fall".
Så må de i tilegg skrøyte, filme og ta bilder av det hele: "A fall on this first section of the climb would lead
to a crippling ground fall onto the jumble of boulders below.... The rock is often friable and could crumble
at any time"
Håper at det ikke er en eneste kjeft i verden som elsker dem, håper for deres egen skyld at dette er det
eneste som betyr noe for dem i livet.

Melding nr.1806 av plogen , 02.10.2008 kl. 14:03 (Medlem)
Det kjøres opp i England http://www.climbmagazine.com/PearsonWorldsHardestTradRoute.aspx

Melding nr.1805 av BRV/Liz , 02.10.2008 kl. 08:31 (Medlem)
Viktig melding for klatring på Spinneriveggen
Nu har Spinneriveggen blitt så populær at vi holder på å ødelegge Jaktsesongen i samme området! Derfor
på grunn av Jakt sesongen (nå frem til Jul) er det ønskelig at alle som har lyst å klatre på Spinneriveggen
tar kontakt med jaktlaget (Jan Pedersen tlf: 415 02 559. jan.pedersen@iss.no) for å gi beskjed i forveien.
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På denne måten unngår vi å kommer i konflikt med jegerne.
Det er klart at Jaktlaget ikke kan nekte oss tilgang til området, men de, tross alt betaler en del for jakt
rettigheter og kan klage til Grunneieren og han kunne gjøre det vanskelig for oss eller nekte oss å klatre!

Melding nr.1804 av plogen , 26.09.2008 kl. 10:17 (Medlem)
Azzi's nye 7+ rute på steinen mellom Griseveggen og Apachesteinen anbefales. Navn foreløpig ubestemt
(Tørrpinnen??)

Melding nr.1803 av Apis , 23.09.2008 kl. 10:29 (Medlem)
Selveste Dave Graham kommer til Apeberget Klatresenter fredag 24. oktober! Sett av kvelden for et heftig
multimediashow av mannen som elsker å prate om klatring! Se klatresenter.no

Melding nr.1802 av André , 21.09.2008 kl. 11:26 (Besøkende)
Tusen takk for alle gratulasjonene.
Og tusen takk til mor og far for støtten i alle år. Takk til de tålmodige sikrerne som har gjort en fantastisk
jobb. Jeg ramla ikke i bakken en eneste gang.
Og til ungdommen der ute har jeg bare en ting å si: Stay off the drugs!

Melding nr.1801 av Eva , 20.09.2008 kl. 09:35 (Besøkende)
Gralla Andre - kult!

Melding nr.1800 av Lars , 20.09.2008 kl. 02:58 (Medlem)
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article699276.ece

Melding nr.1799 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 18.09.2008 kl. 18:49 (Medlem)
Fantastisk Andre:). Gratulerer. Snakk om tålmodighet:). Du e goe

Melding nr.1798 av Ola b (richardsen@gmail.com) , 18.09.2008 kl. 15:17 (Besøkende)
Hei,
Jeg er på vei til stavanger pga jobb, og jeg prøver å finne noen hyggelige klatrevenner i området.
Jeg er interessert i buldring, sportsklatring og kileklatring(om noen vil lære meg det).
Har den siste uken perset og gått to ruter på 7- men er langt fra stabil på det nivået.
Jeg håper å kunne klatre/buldre 2-3 ganger i uken, fortrinnsvis ute, for å bli sterkere og flinkere.
om noen har lyst på en ny klatrepartner er det bare å sende meg en mail.
Ps. har bil, slynger og tau
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Melding nr.1797 av MD , 18.09.2008 kl. 15:03 (Medlem)
Jeg tror Skogsveggen kommer til å bli utslitt....jfr. RA.

Melding nr.1796 av "de andre" , 18.09.2008 kl. 12:11 (Medlem)
Det er flere en brv som klatrer i Stavanger:
http://www.rogalandsavis.no/bydelssider/tasta/article3781380.ece

Melding nr.1795 av En sleip ål , 18.09.2008 kl. 11:15 (Medlem)
Gratulerer med den løypa, Andy! Du er jo "on fire" for tiden. Ka blir det neste?

Melding nr.1794 av plogen , 18.09.2008 kl. 10:12 (Medlem)
Som med mange andre områder her i landet (Jøssingfjord og Lysebotn for å nevne noen) så er det
restriksjoner på når det kan klatres. Så dette er ikke noe nytt. At det var helt på tampen av sesongen gjør
at det ikke vil være det store problemet uansett, eller? Synes det er viktig å følge grunneiers ønsker. Om
ikke så kan resultatet i ytterste konsekvens bli permanent klatreforbud. Er det verdt det?

Melding nr.1793 av Lasso og Katrine , 17.09.2008 kl. 21:31 (Medlem)
Jippi, jippi, jippi!!
Andre Schuetz gikk i dag Desverre 8-/8 på Bersagel.
Imponert over innsats og tålmodighet!!
GRATULERER!

Melding nr.1792 av Megleren , 17.09.2008 kl. 13:33 (Besøkende)
Vel, hva med å se det på denne måten:
Grunneier kan ikke nekte klatrere å ferdes i terrenget under jakten, men kan sikkert finne andre grunner
senere for å nekte klatring (bolter, slitasje, søppel).
Det er sjelden det lønner seg å provosere grunneiere og det finnes jo andre steder å klatre for en kort
periode?

Melding nr.1791 av BRV , 17.09.2008 kl. 13:10 (Medlem)
Jegerene har ingen rett til å nekte klatring. Håper ingen bryr seg om slik oppførsel. Kle dere i rødt og vær
synlige. Naturen er til for alle.

Melding nr.1790 av Vegard , 17.09.2008 kl. 12:32 (Medlem)
buldreinfo.com er for tiden nede. Jeg vet ikke hva grunnen er, men har kontaktet firmaet som driver
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serveren. Det order seg nok snart.

Melding nr.1789 av Øyvind , 17.09.2008 kl. 12:02 (Besøkende)
Etter klatring i Spinneriveggen i går fant jeg følgende lapp på bilen:
"Hei kjære klatrere. Jeg har fått tilbakemelding fra jaktlaget som leier terrenget hos meg. De har et ønske
om at dere ikke klatrer i tidsrommet da rådyrjakt/hjortejakten pågår 10/9-23/12. Håper dere
respekterer dette. Mvh grunneier. mobil 97523310"

Melding nr.1788 av Ronny , 17.09.2008 kl. 11:52 (Besøkende)
buldreinfo er borte vekk!!!! neeeei!!!!

Melding nr.1787 av Christian , 16.09.2008 kl. 15:02 (Medlem)
Noen som savner en grå ekspress slynge med karabinere, hvit tape ?
Funnet under Krusafjell veggen. Kontakt 916 28 732

Melding nr.1786 av MD , 15.09.2008 kl. 22:23 (Medlem)
Nye og fine snufester på Resirkulering, Aftentur med Rosaline og Edderkoppkvinnens kyss på
Søppelsteinen i Oltedal.

Melding nr.1785 av NTB , 15.09.2008 kl. 12:42 (Medlem)
Chris Sharma har gått prosjektet sitt på Clark Mountain v/Las Vegas, som han viste film fra for BRV i
vinter. "My hardest route ever..." Mer info
http://www.rockandice.com/inthemag.php?id=223&type=onlinenews og
http://www.climbing.com/news/hotflashes/sharma_redpoints_clark_mountain_project/

Melding nr.1784 av BRV , 14.09.2008 kl. 19:28 (Medlem)
Det vil alltid være risiko for løs stein på klatrefelt. På Skogsveggen er fjellet av en slik karakter at små flak
og klosser løsner over tid. Vi brukte mye tid på rensing da feltet ble borret, men man får dessverre aldri
med seg alt. Man bør ikke oppholde seg i loddlinjen under klatrer bortsett fra når man sikrer klatrer på
led. Hjelm anbefales!

Melding nr.1783 av gjest , 14.09.2008 kl. 18:37 (Besøkende)
Heisann!
HAR vært en tur på SKogsveggen i helgen og vil bare melde om at det var mye løst og mange stein som er
havnet på bakken. alt gikk fint, men noe til ettertanke neste besøk.
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Melding nr.1782 av M , 09.09.2008 kl. 23:31 (Medlem)
Du mener vel "Fem Gule Enker"?

Melding nr.1781 av Tåssan , 09.09.2008 kl. 23:01 (Medlem)
Da jeg idag skulle ta ned slyngene mine fra fatboy variant, var noen av slyngene mine byttet ut med noen
andre. jeg har tatt med mine hjem. de som ikke var mine ligger nå under ruta. hvis noen vet hvor de som
ble byttet ut har blitt av, er det bare å skrike ut:)

Melding nr.1780 av Morten Diesen (md@me.com) , 08.09.2008 kl. 18:53 (Medlem)
Oppdaterte førere for både Høle og Nova ligger under Førere.

Melding nr.1779 av Katrine , 07.09.2008 kl. 18:27 (Medlem)
Takk for en fin klatresamling i helgen! Til alle dere som ikke var der: dere gikk glipp av god
klatrestemning på Trellskår og Eiane på formiddagen i går, etterfulgt av bålbrenning i Dørvika med
røverhistorier rundt bordet (som selvsagt var fullt opp med godsaker), stjernehimmel og morild i vannet.

Melding nr.1778 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 03.09.2008 kl. 20:16 (Medlem)
Noen som har info om klatring på Ramnafjellet i Sandnes?
Du kan se den store veggen når du går ned fra Nordland.
Fins det en fører?

Melding nr.1777 av Charter Svein & Jeanette , 31.08.2008 kl. 23:09 (Medlem)
Andy fløy opp Gudfaren på Sporaland i dag & fikk dermed en velfortjent pølsemeny :)Grattis!

Melding nr.1776 av Spinneri vaktmester (elizabeth.may.aitken@nov.com) , 31.08.2008 kl. 10:26
(Medlem)
Funnet under ”Venstre Svarveggen” på Spinneriveggen tidlig lørdag 30 august:
En kile rack (26 kiler og to karabiner)
En halvtom Farris vann flaske
En tom Imsdal vann flaske
En ”Ripcurl” ”Flipflop” (hoppet han eller ble han båret hjem?)
En brukt serviett (to god knows what!!)
En kalkpose med karabin.
Henvendelser til vaktmesteren 91722392.
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Melding nr.1775 av Arne (arne.saeten@telenor.com) , 30.08.2008 kl. 08:55 (Besøkende)
Hei,
Korleis er kjerag/gloppedalen i modten av september?

Melding nr.1774 av ASAP Zulu , 27.08.2008 kl. 20:32 (Medlem)
ferdig ferdig

Melding nr.1773 av Spinneri vaktmester (elizabeth.may.aitken) , 21.08.2008 kl. 16:06 (Medlem)
Funnet et par "rød/rosa" sol briller
under "Bangers&Mash", Venstre side veggen på Spinneriveggen. Leveres til Apis for henting.

Melding nr.1772 av BRV , 20.08.2008 kl. 08:50 (Medlem)
Det vil bli avholdt minnestund for Rolf i Stavanger domkirke, fredag den 22. august kl 12. I steden for
blomster ønskes penger til et prosjekt for barn og mødre i Skardudalen i Pakistan. Mer info på
www.cecilieskog.no

Melding nr.1771 av plogen , 19.08.2008 kl. 19:55 (Medlem)
Tre unge tyskere (ca 20 år) er på rogalandstur, og en av dem har gått andrebestigningen (?) av Robert C
sin "Kaleidoskopet" 9/9+ på Sirekrok. De har også etablert flere nye buldreproblem i Hunnedalen.

Melding nr.1770 av superwoman (asd@we.dm) , 18.08.2008 kl. 23:23 (Medlem)
gratulerer Sandra som (nesten) klarte 6+ i Skogsveggen idag!!

tar an neste gang

klemM

Melding nr.1769 av Sissel (sissnorl@gmail.com) , 15.08.2008 kl. 22:41 (Besøkende)
Hei!
I regi av speideren så skal vi holde et lite klatrekurs her til høsten. DEfinitift nybegynnere.
Derfor lurte eg på om noen av dere har noe fører for Skogsveggen?!
send mail til sissnorl@gmail.com visst du har noe ;)

Melding nr.1768 av Sindre , 13.08.2008 kl. 21:08 (Medlem)
Hvis noe savner diverse utstyr fra Renshawes/Foulkes-ruta på Kjerag, kan de ta kontakt med meg på
48009790. Det så ut som om noen har glemt å ta med standplassen en taulengde under den store
halvveishylla.
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Melding nr.1767 av info , 10.08.2008 kl. 19:21 (Medlem)
Sjekk rutene på Spinneriveggen. Fører ligger under siste nytt.

Melding nr.1766 av Jonas (joe_smoe@hotmail.com) , 10.08.2008 kl. 16:13 (Besøkende)
Hei.
Tenkte å øve litt påstandplassrutiner mm..
Finnes det en boltet rute på mer enn en taulengde på et ikke altfor høyt nivå i nærheten av stavanger?
(Har føreren, men finner ingen.)

Melding nr.1765 av BRV , 10.08.2008 kl. 02:04 (Medlem)
Rolf Bae døde fredag 1.august på K2 i Pakistan. Vår dypeste medfølelse går til Cecilie, Rolfs foreldre samt
Lars Nessa og Øystein Stangeland.

Melding nr.1764 av Kristine (kkjbyber@online.no) , 09.08.2008 kl. 13:17 (Medlem)
Da vi var på Himlingen i går, fant Jane og jeg en båndslynge merket med grå sølvteip, merke edelrid, med
lilla, rosa og sorte striper, i tillegg til en kile av merket DMM walls, blå farge på den.
Noen som eier dette?
Send i så fall en mail.

Melding nr.1763 av BRV , 03.08.2008 kl. 15:19 (Medlem)
Rolf er bekreftet omkommet på K2:
http://www.aftenbladet.no/lokalt/article676447.ece
og
http://www.humanedgetech.com/expedition/norit/

Melding nr.1762 av K" , 02.08.2008 kl. 12:09 (Medlem)
Rolf Bae er meldt savnet på K2
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=198135

Melding nr.1761 av Dalemani , 01.08.2008 kl. 23:17 (Medlem)
Dale

Melding nr.1760 av Anders (anders.rake@gmail.com) , 01.08.2008 kl. 22:17 (Medlem)
Heisann!
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Finnes det noe egnet sted å trene litt kameratredning i området? Gjerne ikke så høyt og fryktinngytende.
For eksempel slik at det kan være mulig å fikse et fast tau parallelt med "case-ruta", uten at halve dagen
går på rigging ;)
-anders

Melding nr.1759 av Marianne , 01.08.2008 kl. 20:39 (Besøkende)
Kalkpose og slynge er funnet på Skogsveggen 22.07. Jeg leverer den på Apeberget så snart jeg kan, så kan
den som savner den hente den der.

Melding nr.1758 av K2 , 01.08.2008 kl. 00:06 (Medlem)
Toppstøt på K2:
http://www.vgb.no/32091/perma/347242

Melding nr.1757 av Bjørnar Tomassen (bjornar.tomassen@gmail.com) , 31.07.2008 kl. 15:21 (Medlem)
Hvis det er noen som er på oppvarmingssteinen i oltedal og plukker med seg en grønn BD kortslynge med
blå og gul tape så ville jeg vært glad for å få den igjen. Den ble hengt igjen da min kjære var ute på tokt på
egenhånd.

Melding nr.1756 av Apenes Skrekk , 31.07.2008 kl. 15:14 (Medlem)
Er det fremdeles fuglereir på Pladask?

Melding nr.1755 av MD , 28.07.2008 kl. 00:31 (Medlem)
Var en skyggetur på Nova søndag ettermiddag. 27 grader varmt, men allikevel akseptable klatreforhold!
Nova er et av flere crag som har skygge på ettermiddagen. Sola går ca kl 17. Ellers kan man klatre på
Bersagel og Krusafjell på formiddagen før 2.
Så det går an å klatre selv om det er tropeforhold.

Melding nr.1754 av BRV , 27.07.2008 kl. 00:56 (Medlem)
Hei og takk for opplysningen! Når slike problemer oppstår er det lurt å henge opp en prusik/skosnor i
første bolt, som betyr at ruten ikke er ledet/fullstendig/tilgjengelig/åpen. Evt anbefales det å ha en 17
mm fastnøkkel liggende i sekken for å ordne opp selv dersom en kommer over løse hengere evt.
topptaufester.

Melding nr.1753 av Rolf , 23.07.2008 kl. 10:10 (Medlem)
Hei, topptaufestet på "piggtrådmusikk" på hommelandsvaet mangler en av ringene. Kun bolten står igjen i
fjellet. Dersom en kompetent person har mulighet til å fikse er det knall!!
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mvh
Rolf

Melding nr.1752 av K , 23.07.2008 kl. 09:46 (Medlem)
Hele artikkelen om Trango ligger nå ute:
http://www.dn.no/d2/reise/article1447285.ece?jgo=c1_re_soft-1

Melding nr.1751 av ArneG (arne.gjessing@norwegian.no) , 22.07.2008 kl. 11:48 (Besøkende)
Hei. Noen som er interessert i å klatre denne uken ? (onsdag-lørdag kanskje søndag) Dale, Skjeisfjell eller
Dirdalsveggen. Send meg en SMS til 99021912.

Melding nr.1750 av Sindre , 19.07.2008 kl. 13:00 (Medlem)
Nevnte rute på Krusafjell er nå ferdig ombygd med en ekstra bolt og ingen slemme run. Synspunkt på
graden 7-/7 mottas med takk. Det gjelder alle gradene på Krus...

Melding nr.1749 av Morten , 18.07.2008 kl. 12:35 (Medlem)
Sjekk linken for fantastiske bilder fra Trango2008!
http://www.dn.no/bilder/article1447172.ece?jgo=c1_re_right_1
Kjøp dn i dag for utfyllende artikkel og bildestoff!

Melding nr.1748 av Sindre , 16.07.2008 kl. 09:25 (Medlem)
"En verden av rigide menn" på Krusafjell (7-/7) er midlertidig ute av drift pga manglende bolter og
laaangt run. Blir gjenåpnet asap, tidligst lørdag.

Melding nr.1747 av M , 15.07.2008 kl. 11:27 (Medlem)
Ja, det e den sjueren (evt 5+ på HJMs graderingsskala)

Melding nr.1746 av Plowmeister , 15.07.2008 kl. 09:42 (Medlem)
Den løypå på forsiden, er det "Toen-i-moen" på Oltedal?

Melding nr.1745 av Nick , 14.07.2008 kl. 15:07 (Medlem)
Ikke så oppdatert, men her kan folk følge med K2 og BRV'ene...
http://www.vgb.no/32091
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Melding nr.1744 av Morten , 11.07.2008 kl. 11:27 (Medlem)
Apeberget og Sirekrok

Melding nr.1743 av Odd Magne (omogreid@broadpark.no) , 11.07.2008 kl. 10:38 (Medlem)
Er det noen crag her i området som regnes som rimelig regnsikre? Tips mottas med takk.
Hilsen bortskjemt bergenser

Melding nr.1742 av BRV , 09.07.2008 kl. 23:47 (Medlem)
OBS! Ruten Pladask i Oltedal har fått besøk av noen fjærkledde venner som har bygd reir og lagt egg! Vi
bør nok la disse være i fred?

Melding nr.1741 av Torvald , 09.07.2008 kl. 21:45 (Medlem)
Veggen toppes ut som når man buldrer. Går ned til venstre. Lett og kort spaser tur.

Melding nr.1740 av tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 09.07.2008 kl. 13:39 (Medlem)
Me har lært:)Og turen tilbake gjekk betraktelig lettere, og for å få det svart på kvitt, me gjekk grinda
BEGGE veier. snarveier over gjerdet er ikkje lov!!!

Melding nr.1739 av M , 09.07.2008 kl. 01:22 (Medlem)
Godt jobbet, Tove! Jeg håper du og Jeanette har lært parkerings- og anmarsjreglene nå!!

Melding nr.1738 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 08.07.2008 kl. 23:37 (Medlem)
Godt jobba Morten. Ruta blei forestn gått på neste forsøk, så nå kan eg sove godt i natt. Skal fortsette på
feltet torsdag, spennende.

Melding nr.1737 av Morten , 08.07.2008 kl. 22:56 (Medlem)
Klatreføreren for Høle er oppdatert med layout, ruter og enkelte grader.
Last ned!
Vær obs på at grunneieren har sett seg lei på at folk klatrer over gjerdet ved parkeringsplassen i stedet
for å benytte grinden.

Melding nr.1736 av NS , 08.07.2008 kl. 14:51 (Medlem)

271

Det var kanskje ikke den vanskeligste jeg har vært borti... Hva med denne: Hvor ligger rutene ( 2 stk!)
Supernova?

Melding nr.1735 av nick , 07.07.2008 kl. 12:28 (Medlem)
Skjøgen... imponerende!

Melding nr.1734 av Donnemikken , 07.07.2008 kl. 12:04 (Medlem)
Drollehålå, uden tvil

Melding nr.1733 av skjøgen , 07.07.2008 kl. 09:54 (Medlem)
Øysteinshelleren?

Melding nr.1732 av Nick , 04.07.2008 kl. 18:34 (Medlem)
Krister. Høres bra ut. Lykke til.

Melding nr.1731 av krister , 04.07.2008 kl. 11:40 (Besøkende)
Tänkte klättra comfortably numb eller superhjörnet i helgen. Var rekommenderar ni att ta med sig? Går
det bra med 50 meters dubbeltau och ett "standardrack" med en uppsättning kilar och friends?

Melding nr.1730 av Bjørnar E , 04.07.2008 kl. 08:58 (Besøkende)
Takk for Profilveggbeta.
Eg å Inge Dragsund va på Heksenatt på søndag å koste oss halvt i hjel i det fina risset. Det blei mørkt itte
kvert, så det blei med den tekniske lengden. Me ska tebage!!!
Kor i veggen går rapellrutå forresten?

Melding nr.1729 av Thomas (thomas1f@hotmail.com) , 04.07.2008 kl. 00:07 (Medlem)
E d någen så har fonne ein BD ATC-guide i 2.etg på Nordland?

Melding nr.1728 av Alex , 03.07.2008 kl. 09:48 (Besøkende)
raske menn har inntatt yosemite - "the nose" har fått ny rekord! se http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2008/07/02/BAQ111IP82.DTL

Melding nr.1727 av Sindre , 02.07.2008 kl. 23:03 (Medlem)
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Bare å reise inn og praie basebåtmannen (gammelt sjømannstriks). Rutebåtene gidder ikke stoppe på
Geitaneset lenger, men det er av interesse å vite om de evt har lagt om policyen.

Melding nr.1726 av Aasmund , 02.07.2008 kl. 22:36 (Besøkende)
Dette er nok fullstendig innlysende for alle i Rogaland, og har sikkert blitt spurd om 1000 ganger før på
dette forum(beklager i så fall mine manglende leiteferdigheter på forumet); korleis fungerer båtskyss frå
Lysebotnen og ut til dei ulike startpunkta for rutene på Kjerag? Når er det mulig å få skyss, skal ein
kontakte Mr. Båtsjef for å få plass...?
Takker for øvrig på forhånd. Og god sommar!

Melding nr.1725 av svært skuffet , 02.07.2008 kl. 10:06 (Medlem)
Sølvi avsto fra pølsemeny.
Lars Ole foreslår prottisbar i stedet for pølsemeny.
KA SKJER I VERDEN???

Melding nr.1724 av NTB , 02.07.2008 kl. 09:56 (Medlem)
Sølvi fra Skadberg Xtremeteam har gjort et sjumilssteg på ledefronten. Fra Limbo hoppet hun rett opp på
Nashville Skyline 7/7+ på Krusafjedl. Bestigningen skjedde i helt kontrollert stil med mye mer presist
fotarbeid enn guttene som sleit på samme rute. Hjemme i Almevegen vanket det et fortjent glass rosé-vin.
Hun avsto fra tilbudet om en trailergrill.

Melding nr.1723 av Lars Ole Gudevang , 01.07.2008 kl. 22:16 (Medlem)
Jeg (tror) jeg glemte kameraet mitt på Hovedveggen Oltedal lørdag... Hvis noen finner det(tror det ligger
under ruta "Hades") hadde det vært supert hvis det ble lagt igjen på Apis.

Melding nr.1722 av BRV , 01.07.2008 kl. 15:06 (Medlem)
VIKTIG MELDING TIL ALLE SOM BRUKER KRUSAFJELL! Grunneieren har bedt oss om å bruke grinda for å
unngå at gjerdene blir ødelagt. Han har allerede sett tegn på slitasje i fester pga at folk klatrer/stiger over
gjerdene.

Melding nr.1721 av morten , 01.07.2008 kl. 15:03 (Medlem)
Sindre gikk "En verden av rigide menn" på Krusafjell i går kveld. Grad 7- BB. Antallet ruter på veggen
kryper stadig oppover og nærmer seg snart 20. Fører vil bli oppdatert ASAP.

Melding nr.1720 av Torvald , 01.07.2008 kl. 13:18 (Besøkende)
Jeg og Hålien gikk "Son of sam" for i år siden. Den ligger til høyre for stien på vei inn til profilveggen før

273

man skal gjennom ura. Merkert ris på en fin sva vegg. Det er en fin teknisk rute. Tror ikke vi banket så
mye når vi gikk den, hvis jeg husker rett. Ruta kan bli en fin rute i fri var vår konklusjon etter vi gikk den,
men siden jeg bor på østlandet har det bare blitt med tanken. Kan anbefale "Bratt magi".

Melding nr.1719 av Erlend (erlendvalle@tele2.no) , 28.06.2008 kl. 20:39 (Besøkende)
Hei
Var en tur i Tau veggen i går på Taurus og fikk den "hyggelige" fornøyelsen å rappelere ned fra nest siste
taulengde pga relativ god spredning av vann der vi ønsket friksjon. Godbiter som er satt igjen er bla en
lilla camalot (gammal model med to stenger (sentimental verdi)), 8 kiler og 1 karabiner. Dersom noen
tilfeldigvis skulle være i området og rydde opp etter vår "forsøpling", og i tillegg ikke finne noe verdig
funksjon for utstyret, så hadde det vært overmåtes hyggelig å komme i kontakt med denne personen. Det
verste vi nemlig kan tenke oss er at utstyret blir liggende hos noen som ikke bruker det. Det fortjener
nemlig å bli brukt. Hvis du som evt finner stæsjet ønsker å beholde det, så håper vi ihvertfall at du setter
pris på det. Slynga på camen er fin og ikke noe problem å bruke. Vi har ikke dratt tauet gjennom det.
Kilene er også av ypperste dmm kvalitet, og om ikke av nyeste og mest moderne kvalitet med farga stål ol,
så har de likevel potensialet for et langt og godt liv foran seg.

Melding nr.1718 av Trym , 27.06.2008 kl. 15:29 (Medlem)
Stiligt at noen e gira på profilveggen! Son of Sam er ikke en rute i Profilveggen, ligger på andre siden av
dalen. Huske ikke helt men tror eg kan anbefale enten Eigerdosis eller Polakkruten. Trenger ikke
bankebolter. Kjør på!

Melding nr.1717 av Bjørnar E , 26.06.2008 kl. 10:45 (Besøkende)
Er det noen som kan anbefale spesielle ruter i profilveggen i jøssingfjord? Er alle rutene ca 80 meter og 15
meter overhengende?
Vi ønsker å styre unna copper/aluheads og for mye skyhooking. Hva med "Son of sam"?
Behøvs bankebolter?

Melding nr.1716 av Nick , 26.06.2008 kl. 10:27 (Medlem)
Det var det, kanskje på tida å oppdatere topo'n? Nye ruter, nye grader, nye muligheter...

Melding nr.1715 av Morten , 26.06.2008 kl. 08:08 (Medlem)
Bra aktivitet på Krusafjell i går!

Melding nr.1714 av Ture , 17.06.2008 kl. 14:54 (Medlem)
Fantastisk! Imponerende! med Trym og kompis i Alaska! Da vi var i området i '94(?) så vi Greg Child og
Michael Kennedy (?) gå rute til venstre.

Melding nr.1713 av ekko , 17.06.2008 kl. 10:50 (Besøkende)
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Grattis til Ole og Trym også! Well done!

Melding nr.1712 av Eirin , 16.06.2008 kl. 18:07 (Besøkende)
Grattis therese! flinke jente!

Melding nr.1711 av Ane , 16.06.2008 kl. 15:32 (Medlem)
gratulerer masse til deg Therese!!!

Melding nr.1710 av Lasso , 16.06.2008 kl. 14:38 (Medlem)
Therese buldret seg til en imponerende 13. plass i Verdenscupen i Italia i helgen!
Sjekk http://www.ifsc-climbing.org/index.php?page_name=resultservice&comp=1097&cat=5 for
komplett resultatliste

Melding nr.1709 av Bolten , 15.06.2008 kl. 11:38 (Medlem)
Persing=Pæsjing?

Melding nr.1708 av jean , 14.06.2008 kl. 14:27 (Medlem)
hmm..det lurer jeg litt på.. Lars: når du pæsjer, tar du imot pølsemeny da

Melding nr.1707 av Lasso , 13.06.2008 kl. 22:12 (Medlem)
Jarle Kalland onsightet i dag Solan Gundersen 8+ i Jøssingfjord. Som erstatning for pølsemeny ble
prottisbar spandert siden dette var hans første 8+ onsight! Ny tradisjon?!!!

Melding nr.1706 av BRV , 13.06.2008 kl. 16:57 (Medlem)
Husk at det finnes et fint felt på toppen av Gullsva i Madland. Det finnes en forenklet fører her:
www1.uis.no/vit/tn/Stendahl/Gullsva/Gullsvaforer.html
Tore har lovet at han skal oppdatere den med bilder og det hele. Rutene er på det høyeste 30 meter lange
og er tett boltet. Vel verdt et besøk!

Melding nr.1705 av Morten , 13.06.2008 kl. 16:52 (Medlem)
Spesielt fenomen dette med at muttere skrur seg ut og hengeren faller ned. Og det har hendt flere ganger
nå i det siste. Jeg tipper det kan ha sammenheng med at hengeren jobber seg løs pga fall evt forvitring av
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fjellet bak og at vinden spinner på den løse hengeren slik at mutteren sakte men sikkert skrur seg ut. Jeg
vil anbefale folk å skaffe seg en 17 mm fastnøkkel for å kunne ta noen vaktmesterjobber dersom de
kommer over en løs mutter etc.

Melding nr.1704 av Erik B , 13.06.2008 kl. 13:04 (Medlem)
Siste bolt mangler henger på den små-krimpete Gobi på Nordland. Mutteren lå på en sten ved starten,
men hengeren var ikke å se. Tror ikke jeg vil anbefale noen å gå den før en ny henger er på plass.

Melding nr.1703 av JH , 12.06.2008 kl. 22:47 (Medlem)
Jeg tror man fyrer dem..

Melding nr.1702 av Berit S (berit.s@hotmail.com) , 12.06.2008 kl. 22:03 (Besøkende)
hva er korrekt når det kommer til kvinner ? Tar man dem, førstebestiger man dem, eller, leder man dem ?
Eller er det sånn at man leder dem, så førstebestiger dem, for deretter å ta dem ?
går det eventuelt ann å gå dem ?

Melding nr.1701 av egil , 12.06.2008 kl. 21:27 (Medlem)
De som tar løyper er de samme som klipser kroker innpå haker i fjellet, med mindre de tar løypen på
topptau.

Melding nr.1700 av R , 12.06.2008 kl. 18:00 (Medlem)
men alt hører inn under begrepet spjeldklapring, eller spjæling for de innvidde

Melding nr.1699 av Tove , 12.06.2008 kl. 16:29 (Medlem)
Meget bra Lars:)

Melding nr.1698 av NTB , 12.06.2008 kl. 16:26 (Medlem)
Det heter at man tar løyper, men går eller klatrer eller førstebestiger ruter. Og de som tar løyper, driver
sannsynligvis også med raffilering.

Melding nr.1697 av Petter , 11.06.2008 kl. 23:54 (Medlem)
Bra jobba med å ta den løypa, Lars! eller var det ruta....?
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Melding nr.1696 av Katrine (k_larssen@yahoo.no) , 11.06.2008 kl. 23:45 (Medlem)
Melder om god innestemning på Apis nå som det drypper litt om dagen
Eg e stolte av deg Lars..

Godt å leke litt inne igjen...P.S

Melding nr.1695 av Azzi , 11.06.2008 kl. 21:42 (Medlem)
Lars Ole førstebesteg i kveld Magnum 8b / 8b+, noe usikker på grad på CrazyCreek. Dette er andre ruta
han går på feltet. Fra før har han gått Bevery heels 9-. Bra jobba Lars…og imponerende…

Melding nr.1694 av Mia , 10.06.2008 kl. 12:06 (Medlem)
Var jo veldig mange folk der, i allefall på fredag. Svær gjeng som feiret 50-årsdag og med masse barn og
tenåringer også. De holdt seg vel mest på nordsia av stranda, tror jeg, men alle var vel rundt forbi..Kan jo i
tillegg ha vært mange andre gjester der. Det hadde bl.a. vært en skoleklasse der. Hvor lenge hadde pad´en
ligget der?
Er kaffihålå på sørsia? Kan ikke huske å ha lagt merke til noen spesielle, men Leif og Rasmus og et par
kamerater av Rasmus var de som lå nærmest sør, der vi kommer ned. Kanskje de har sett noe? Er jo
sinnsykt at folk skal kutte og skjære opp ting som ligger bortgjemt. Forbanna irriterende..

Melding nr.1693 av Jarle , 10.06.2008 kl. 09:46 (Medlem)
Eg va med Tore og fant paden igår.Det va definitivt ikke mus. Det va tydelig brukt kniv og innmaten va
brukt til å ligge på. Syns dette er skikkelig triste greier. Noen som var på samlingen og så hvem som sov
inni "kaffihålå", stor heller som er tilrettelagt for å kunne sove under?

Melding nr.1692 av Nick , 10.06.2008 kl. 08:27 (Medlem)
Kan det ha vært mus? Vet at det skjer andre plasser i verden??

Melding nr.1691 av M , 10.06.2008 kl. 08:12 (Medlem)
Så kjipt! Det må ha vært de andre...

Melding nr.1690 av satens naturoppsyn , 10.06.2008 kl. 07:36 (Medlem)
Tipper at Hjelmeland bjørnen kjente godlukten din og så seg nødt til å spise opp den svettinfiserte
innmaten

Melding nr.1689 av tore thunder , 09.06.2008 kl. 21:54 (Medlem)
jaoså litt skriveleifs ble det, men men
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Melding nr.1688 av tore thunder , 09.06.2008 kl. 21:51 (Medlem)
Alle som har vært nede ved stranden i gloppedalen vet at returen kjennes i lårmusklaturen. Det kjennes
ekstra godt dersom en drasser på en eller flere krasjmatter. Pga av dette har undertegnede begynt å legge
igjen en eller to matter/padder runt om i uren. Until now..
Det ble lagt igjen en pad i en hule på fredag. Da jeg kom tilbake idag, var paden skåret opp, og innmaten
tatt ut. Dette synes jeg selfølglig er en smule irriterende.
Jeg skal for all del ikke beskylde noen i BRV, men siden samlingen fant sted i helgen, og det er svært liten
trafikk i uren on a daily basis, har kanskje noen peiling på hvem jeg eventuelt skal grisebanke. Tips
mottas med takk.

Melding nr.1687 av Arne G (arne.gjessing@norwegian.no) , 09.06.2008 kl. 18:41 (Besøkende)
Mange takk til Rochus som stilte som partner på kort varsel på No 1 i Gloppedalen på
lørdag. Rochus stilte i for store lånte sko i solsteiken som varte hele dagen. Han
imponerte også med å klatre i kortbukser, bar overkropp og røykte rullings i steden for
mat, dette er antagelig kontinental stil.

Melding nr.1686 av Nick , 09.06.2008 kl. 13:23 (Medlem)
Godt å høre at landsmennene mine gikk på en klasssisk norweegy tabbe. Sjøl har jeg kjøpt en kasse
vørteøl til jul men det skal sies at det var en del år sida. Billige greier altså

Melding nr.1685 av Lars R , 09.06.2008 kl. 11:51 (Medlem)
Det skal også nevnes at tradisjonen tro så stilte Egil Elghjerte med sitt sedvanlige nydelige bålstekte
selvskutte elghjerte. Dette er jo alltids en av samlingens høydepunkt. Så hold dere i nærheten av Egil hvis
dere ikke vil gå glipp av dette på neste samling. Det ser også lovende ut for neste generasjons klatrere da
jeg følte en stund det var flere barn enn voksne på samlingen. Fremtiden for klatrenorge ser lys ut.

Melding nr.1684 av Nick , 09.06.2008 kl. 08:15 (Medlem)
Korsn var samlinga da?? Fortell

Melding nr.1683 av Anders Christoffersen (anders.christoffersen@gmail.com) , 08.06.2008 kl. 15:06
(Medlem)
Hei
Gjekk rute nr 2 i 3 etasje på Nordland. Ruten hetter/stå oppført som prosjekt. Såg ikke muligheten til å ta
den naturlig og den har ikke bolter bare snufester så vi tok den på topptau, noen som vett hvilken grad
denne er ?

Melding nr.1682 av Katrine , 06.06.2008 kl. 23:28 (Medlem)
Gratulerer både Tove og Jeanette! Ekstra stas er det jo at dere klarer dette i solsteiken! Er meget
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imponert!

Melding nr.1681 av Erik B , 06.06.2008 kl. 09:36 (Medlem)
Nydelige forhold på Dale i går kveld. Null vind, varmt og sinnsyke mengder insekter. Anbefales, og Limbo
er fremdeles en av Rogalands fineste ruter!

Melding nr.1680 av Tove (tovekallevaag@hotmail.com) , 06.06.2008 kl. 01:18 (Medlem)
Hipp hurra!!! Fikk den ære av å sikre Jeanette i dag da hun gikk sin første 7èr, Titty Twister på Sporaland i
kveld. Sola skinte og myggen beit. Meget bra jobba J.

Melding nr.1679 av Fan , 06.06.2008 kl. 00:50 (Medlem)
Grattis, Tove! Bra jobba. Kanskje på tide vil någen si
Det går rykter om flere bestigninger også.....

!

Melding nr.1678 av Laso , 05.06.2008 kl. 22:58 (Medlem)
Grattis Tove!
Borra og gikk en ny rute til høyre for Elvegris på Griseveggen i dag: Grisegg, grad mellom 8 og 9- et sted,
dermed ca 8/8+..

Melding nr.1677 av Jeanette , 05.06.2008 kl. 22:47 (Besøkende)
Tove fikk en velfortjent pølsemeny etter å ha pæsja på Jammetrylling (8-) i solsteika på Sporaland idag!
Grattis Tove!!

Melding nr.1676 av BRV , 05.06.2008 kl. 11:45 (Medlem)
Husk klatresamlingen i Gloppedalen til helgen folkens.....

Melding nr.1675 av Olav , 05.06.2008 kl. 10:52 (Medlem)
Ang. Orgelveggen: Er resten av Preludium II like sandbagga som 1. tau? Den seksplussen er godt opp på
sjuertallet...

Melding nr.1674 av Morten , 05.06.2008 kl. 10:32 (Medlem)
LarsR; du må gjøre noe seriøst med både utseende og dialekt hvis du skal bli asylsøker. Men hvis du
farger håret tyrkersvart, legger inn en kosovodreis på aksenten er mye gjort....
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Gidder noen å pusse Humor og Valium, de er litt bøssete...

Melding nr.1673 av lars R , 05.06.2008 kl. 07:42 (Medlem)
Supre forhold på Dale i går også. Var en fornøyelse å gå på nyboltede Heavy Manners igjen uten å få
angstanfall. Glemte dessverre å ta med umbrakokitet så de gamle hengerene er der fremdeles. Er
forundret over at det er så lite folk som klatrer der. Spesielt når det er så fine forhold som nå og det er
kokvarmt alle andre steder. I mine øyne så er jo også dette Norges fineste crag. Blir aldri lei av å gå der
faktisk. Vurderer seriøst å bli asylsøker bare for å kunne bo litt nærmere.

Melding nr.1672 av SA , 04.06.2008 kl. 15:49 (Medlem)
Gratulere til Trango gjengen..
http://www.aftenbladet.no/lokalt/article650084.ece

Melding nr.1671 av Morten , 04.06.2008 kl. 15:08 (Medlem)
Nydelige forhold på Dale i går kveld. Behagelig vind, kjølig og fritt for insekter. Anbefales!
Limbo er fremdeles en av Rogalands fineste ruter!

Melding nr.1670 av BRV (post@brv.no) , 04.06.2008 kl. 10:26 (Medlem)
Klatresamling i Gloppedalen
BRV arrangerer årets Gloppedalssamling helgen 6-8 juni. Som vanlig er finværet bestilt og
klatreforholdene skal være ypperlige!
Samlingen starter fredag , men hovedtyngden av folk kommer som vanlig lørdag. Samlingen er ypperlig
for både voksne og barn!
Klatring i Maudal, Oltedal, Lorten, Dirdal og Gloppedalen anbefales! Buldringen på stranden er også meget
bra!
Overnatting i telt på standen, grilling på bål og bading i vannet!
Adkomst: Kjør til Byrkjedal, ta av mot Gloppedalen, kjør forbi rasteplass på toppen av ura og fortsett ca
300 m til stor møte plass på venstre siden av veien for parkering.
Stien til stranden begynner i sving ca 150 m over møteplassen.
Det er også mulig å padle inn til stranden.
Vel Møtt!

Melding nr.1669 av HH , 03.06.2008 kl. 21:03 (Medlem)
Imponerende bestigning av norske ruta!

Melding nr.1668 av MD , 03.06.2008 kl. 15:20 (Medlem)
R.E.S.P.E.C.T!
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Melding nr.1667 av NTB , 03.06.2008 kl. 06:58 (Medlem)
Rolf, Stein-Ivar, Bjarte og Sigurd har toppa ut Norskeruta på Great Trango! Se detaljer på
http://www.cecilieskog.com/turer.php?turer=5

Melding nr.1666 av Lasso , 02.06.2008 kl. 23:16 (Medlem)
Jeg hadde gleden av å sikre Azzi når han onsightet Svin på skogen 8/8+ på Griseveggen i kveld, hans
første 8/8+ onsight!

Melding nr.1665 av Sindre , 02.06.2008 kl. 22:26 (Medlem)
Trolig mye snø på toppen i år...men Hoka Hey bør vel være rimelig tørr?

Melding nr.1664 av Björn Pettersson (bjornp@mm.st) , 02.06.2008 kl. 19:00 (Besøkende)
Hej,
Hur ser förhållandena ut i Kjerag nu? Det ser ut att ha varit bra väder ett tag nu. Tror ni att vi kan klättra
Hooka Hey till helgen?
Mvh Björn

Melding nr.1663 av stian , 02.06.2008 kl. 13:03 (Medlem)
Hans Jørgen har rett. Det e bare eg som har skreve feil i Trelskår føreren. Det vil bli retta på snart, samt at
me vil legge te en skisse som forklare kor folk ska parkere og finne stien. Har vært der ute to ganger i år.
Syns det e et utrolig bra felt. Skygge frem til 1-2 ca, så å dra tidlig i helgedagene vil være en fint konsept.
For andre som syns det blir litt vel varmt i sola, her e min erfaring angående skyggecrag nå: Kaiveggen,
Nova, Hommeland (oppe)og Dale, skygge fra typisk 3-4 på ettermiddagen. Sirekrok etter 2. Trellskår og
Bersagel, skygge FREM til 1-2. Andre som har lignende info?

Melding nr.1662 av Nick , 02.06.2008 kl. 11:52 (Medlem)
Tror du må ha lest feil Hans. På tida for nye briller??

Melding nr.1661 av Hans Jørgen , 02.06.2008 kl. 10:58 (Medlem)
Ruta på bildet heter AB43, ikke AB42.

Melding nr.1660 av M , 01.06.2008 kl. 23:40 (Medlem)
Rolf; du følger med i tiden skjønner jeg... Vi har tenkt på noe slikt ja..det er ganske enkelt å lage en
oversikt over klatrefelt med info som er tilknyttet Googleearth.
Se OD sine Google Earth sider for eksempel. det er gratis å lage.
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http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/aFactGlobe/NPDsFactGlobeWelcome.htm

Melding nr.1659 av Sissel Norland (sissnorl@gmail.com) , 01.06.2008 kl. 14:44 (Besøkende)
Hei!
Noen som skal ut i morgen?
kan eg og kompisen min henge oss på? :) litt vanskelig når man ikje har bil ....
buldring/tau = ett fett.
har tau + ekspresser.
Ring meg 99254379

Melding nr.1658 av Kirsti , 30.05.2008 kl. 16:23 (Medlem)
Savner ein svart klatresele me taubrems, mest sannsynlig etter klatring på Gullsva for någen veker sidan.
Er det någen som har funnet det? Det er rød teip på begge delene.

Melding nr.1657 av uundrende , 30.05.2008 kl. 13:44 (Medlem)
Det ble ganske klart etterhvert. Takker for all god research fra Rolf og Morten

Melding nr.1656 av Rolf , 30.05.2008 kl. 13:39 (Medlem)
Forslag til fører komitteen:
for alle felt som ikke får plass i den nye føreren: oppdatere oversikten på brv.no med klikkbare
kartreferanser til Goggle Earth, gule sider eller en annen karttjeneste

Melding nr.1655 av Morten , 30.05.2008 kl. 07:55 (Medlem)
Heavy Manners på dale er forøvrig reboltet. Nå kan denne ultraklassikeren ledes uten angsanfall
underveis pga spinnende hengere.... de gamle boltene står fremdeles, så dersom noen har planer om å gå
den kan de kanskje ta med seg et umbrako-kit? Hengerne kan leveres BRV og blir gjenbrukt til f.eks å
sikre anmarsj-tau/kjetting etc.

Melding nr.1654 av Morten , 30.05.2008 kl. 07:51 (Medlem)
Konklusjon: dette er et avlegs system som ikke har verdi med mindre man har det aktuelle kartet. Dersom
føreren ikke har annen info enn navn og grid ref har man ikke mulighet til å finne ut hvor det ligger.

Melding nr.1653 av Rolf , 29.05.2008 kl. 20:39 (Medlem)
Full UTM kode vil være
335900 E:6536455 N
der det er hhv. 3 tallet og 65 tallet som mangler på gridreferansene. Jeg finner det samme på Google
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Earth, men er avhengig av å vite hva som mangler for å finne rett sted i GoogleE. Så altså: start med rett
kart.

Melding nr.1652 av Rolf , 29.05.2008 kl. 19:25 (Medlem)
Rolf vil prøve:
for å finne frem MÅ du ha 1:50.000 kartet som har stedet. F.eks. kart 1212 "Høle" viser at grid 35.9/36.4
Haukali (som oppført på side 7 i den siste føreren) er på Nordvest siden av Haukalivannet.
I følge kartet mitt heter dette, UTM rutenett iht. WGS84 sone 32, hva nå det måtte bety.
Utgangspunktet er altså rett kart.
grader, minutter og sekunder er noe annet.

Melding nr.1651 av fremdeles undrende , 29.05.2008 kl. 18:47 (Medlem)
takk Morten, for en hederlig innsats i det minste! Skjønner endel, men helt lett er det ikke... Kan noen
forklare eller vise det steg for steg? Virker som om de koordinatene som er oppført på nettføreren, kun er
slutten på en lengre og mer helhetlig koordinatrekke?

Melding nr.1650 av Stein Åge (steinbraekkan_alfakrll_hotmail.com) , 29.05.2008 kl. 14:54 (Medlem)
Fant en stk La Sportiva Miura str. 43 rett ved der Valhalla topper ut. Noen som savner den? Ring meg
99383058

Melding nr.1649 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 29.05.2008 kl. 13:40 (Medlem)
Har mistet svart "plastikkding" tilhørende den ekspanderende delen av en clip-stick på sporaland. Meldt
savnet. Om nogen finne den der, vennligst ta kontakt. Takker. Tlf 92262668

Melding nr.1648 av Morten , 28.05.2008 kl. 22:59 (Medlem)
Prøv å gå inn på Google Earth og forstå hvordan disse koordintaene kan tilhøre Alisberget! der kan du via
Tools skifte mellom UTM og Grader/miutter etc. Skjønner ikke hvordan disse kunne tilhøre Alisberget,
men de stemte på prikken med Haukali...

Melding nr.1647 av Ture , 28.05.2008 kl. 20:55 (Medlem)
forrige melding var rettet til morten.
Forresten kjekt å høre historier fra gamle dager Håkon...

Melding nr.1646 av Ture , 28.05.2008 kl. 20:54 (Medlem)
Godt du iallefall ikke jobber med noe geografisk relatert da..... ; -)
koordinater å sånn...............
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Melding nr.1645 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 28.05.2008 kl. 20:38 (Besøkende)
Koo Stark var(kanskje til og med er) en flott dame. Det er nokså nøyaktig 25 år siden jeg gikk "Koo Stark"
sammen med mer drevne Stokstad. Jeg var heller fersk på den tiden, men hadde en klatrepartner på et
høyere nivå. Stokstad hadde vært i Yosemite og han mediterte på fjelltopper(opptil 3 dager). Hadde stor
respekt for Helge! Med andre ord en råkul fyr som det var en opplevelse å klatre med for en ung og
relativt uerfaren smågutt fra Haugesund. Ruta er veldig fin! Husker at jeg og Bernt Ove var høyt oppe på
nabo ruta til høyre. Det ble for tøfft, så vi firte oss ned. Tror det var Leif(tøffere enn oss(ihvertfall da))
som leda den til topps noen år etterpå.
Siden jeg er inne her så fikk jeg en mail fra Kai der spørsmålet var om jeg hadde ledet en rute på Dale
veldig nær "writing on the wall". Så til førerkomiteen: det har jeg, og jeg har kalt den "Forrest gump"
7+/8-.(Det er en del dager hvert år jeg føler meg som han).

Melding nr.1644 av Morten , 28.05.2008 kl. 16:05 (Medlem)
Dreit meg ut her ser det ut til... Referansen hører hjemme på Alisberget på Vårlivarden.....

Melding nr.1643 av Morten , 28.05.2008 kl. 15:34 (Medlem)
Du kan bruke Google Earth f.eks! 35,5/21,4 SW facing betyr: Nord 58 grader og 9,355 minutter Øst 6
grader og 9,214 minutter! De har altså snudd om på koordinatene. Man skal begynne med Breddegrader
og slutte med Lengdegrader.
I dette tilfelle pekes det til Haukalisvaet ved Forsand! Men det er Sørøstvendt!

Melding nr.1642 av undrende , 28.05.2008 kl. 11:44 (Medlem)
Hvordan er enkleste måte å finne hvor "Grid ref 35,5 / 21.4 SW facing" er? Er for de som lurer slik man på
nettsidene til brv forteller hvor de feltene som ikke er i den nye føreren men kun er beskrevet i den gamle
føreren nøyaktig ligger.

Melding nr.1641 av Olav , 28.05.2008 kl. 10:52 (Besøkende)
Takk Sindre, det var det jeg trengte!
Har BTW noen bilder fra Orgel, om det er interesse.

Melding nr.1640 av Morten , 28.05.2008 kl. 10:45 (Medlem)
KOO STARK
Håkon Hansen og Helge Stokstad burde fått medalje for det navnet.. De var langt forut for sin tid! Den ble
tross alt gått i 1983!

Melding nr.1639 av Sindre , 28.05.2008 kl. 10:15 (Medlem)
Jeg har mistanke om at Koo Stark-veggen (Risafjell) er av høy kvalitet, ihvertfall står det "ypperste
kvalitet" i gamlisføreren og flere taulengder med 3-4 stjerner. 5 registrerte ruter i alt. Koo Stark går
(ifølge en enkel skisse) i venstre del, rett opp under markert overheng midtveis i veggen og så til venstre
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for overhenget og opp. 5 taulengder. God tur og ta bilder som vi kan legge ut på nett!

Melding nr.1638 av Olav , 28.05.2008 kl. 07:47 (Besøkende)
Hei Morten, jeg hadde igrunnen håpet på gratis info uten å finne noen som har den gamle førern.
Apropo Dale så er black/yellow crack renset for det værste bøsset. Fin fjelltur det der...

Melding nr.1637 av Dalemani , 28.05.2008 kl. 00:04 (Medlem)
Hvis du er gira på clogging er jo Dale som skapt.....det går til og med buss ut dit..

Melding nr.1636 av Rolf , 27.05.2008 kl. 19:59 (Medlem)
Flott takk, skal teste den.
Og du har nok rett, litt bratt og pendel...

Melding nr.1635 av BRV , 27.05.2008 kl. 18:40 (Medlem)
Klatresamling i Gloppedalen 6-8 juni! Se førstesiden for mer informasjon!

Melding nr.1634 av Morten , 27.05.2008 kl. 18:10 (Medlem)
Rolf: det ligger en fin rute til høyre for Ku i Hue (ved gjerdet). den har toppfeste og er ypperlig for
clogging. de bratte rutene i skogen må jo være et mareritt å clogge??

Melding nr.1633 av Rolf , 27.05.2008 kl. 15:38 (Medlem)
takk til Plogen
det jeg ønsker er å komme til for å kunne clogge. Så jeg må ned ovenfra. Får nok til noe

Melding nr.1632 av HJM , 27.05.2008 kl. 15:09 (Medlem)
Æ gjekk ei steike fin klatrerute på Nova i går! Deinn e gradert tell 7/7+ og heite "Sjluss"! Æ kainn anbefal
hainn te aill som vil prøv sæ på nå steike fine fløtt!

Melding nr.1631 av Morten , 27.05.2008 kl. 15:05 (Medlem)
Se her: http://www.brv.no/gammelt/ruterx.htm#risafjell
Utover dette må man ty til den gamle føreren for skisse.

Melding nr.1630 av Olav , 27.05.2008 kl. 13:20 (Besøkende)
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Er det noen med god husk som kan forklare hvor Koo stark på risafjell går? Er for dumt at slik en flott
vegg skal gå i glemmeboka!

Melding nr.1629 av plogen , 27.05.2008 kl. 13:13 (Medlem)
Rolf: Det enkleste vil kanskje være å hang-dogge opp rutene. Om du ikkje e bekjent med begrepet så betyr
det at en bruker boltene aktivet til å henge seg opp bolt for bolt til ankeret, med å dra og henge i slyngene.
Kan kanskje bety at en må gå et flytt eller to innimellom, men likevel en svært effektiv måte å få opp
topptau på. Antennefestene e eg usikker på...

Melding nr.1628 av Morten Diesen , 26.05.2008 kl. 23:35 (Medlem)
Magnus Andersson døde etter lang tids sykdom i dag. Han bodde i Stavanger med familien i mange år og
har levert solide bidrag innen både klatring og redning. Våre tanker går til familien. Takk for mange fine
stunder!

Melding nr.1627 av rolf , 26.05.2008 kl. 21:18 (Medlem)
Bærheimsnuten:
jeg fant rapell feste for de vanskelige (nordlige) rutene. Men ikke for de lette (sør). Finnes det?? evt. har
noen erfaring med å bruke jordings vaieren til antennen, som ligger boltet ned rundt toppen?

Melding nr.1626 av Daniel (travellingdaniel@yahoo.no) , 24.05.2008 kl. 13:12 (Besøkende)
Kortslynge BD Hotwire funnet på skogsveggen 23.5. Den så så ensom ut så jeg tok den med. Kontakt meg
hvis du savner den.

Melding nr.1625 av Tove , 24.05.2008 kl. 08:18 (Medlem)
Grattis. Petter F gjorde seg fortjent til Gresk pølsemeny da han han gikk 6c+ på Kalymnos torsdag.

Melding nr.1624 av Sindre , 21.05.2008 kl. 10:59 (Medlem)
HMS eller mangel på sådan, sjekk kortfilmen på denne linken
http://www.youtube.com/watch?v=YD49n1rLMYk. Bygger på en sann skademelding til
forsikringsselskap i Australia.

Melding nr.1623 av GB , 20.05.2008 kl. 10:05 (Medlem)
Ikke glem at han tæring også...

Melding nr.1622 av Barnefar , 20.05.2008 kl. 08:47 (Medlem)
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Har datter på 7 som jeg har hengt opp i diverse vegger inne og ute i noen år. Først i år ser jeg at hun
begynner å kunne tenke mens hunklatrer. Veldig gøy.
Frågan er om det er andre der ute som har erfaring fra barn og klatring? Evt. driver dette LITT aktivt.

Melding nr.1621 av NTB (Reuters) , 20.05.2008 kl. 08:39 (Medlem)
Mer breaking news fra Sporaland: Hans Jørgen nådde sesongmålet med å gå 8/8+ (My) i 2.forsøk. Ikke
verst for en småbarnsfar etter tre uker med lungebetennelse, bronkitt og kols. Og litt SARS.

Melding nr.1620 av NTB , 20.05.2008 kl. 08:31 (Medlem)
Hørt på Sporaland igår, da en ung, rødhåret kvinne var godt i gang med å lede Ai Shintai (7+/8-): "Du må
følge med, jeg kan komme når som helst." "Vil du ikke hvile da?" "Nei, jeg er så pumpa, jeg må bare gå!"
Etter dette fortsatte hun opp siste halvdel av ruta, den som VIRKELIG er pumpende, og toppa ut. Tøft!

Melding nr.1619 av M , 18.05.2008 kl. 23:14 (Medlem)
Gloppedalen 6-8 juni!

Melding nr.1618 av mia , 18.05.2008 kl. 18:55 (Medlem)
Var det 6.-8. juni det sto? gloppis altså?

Melding nr.1617 av tore , 18.05.2008 kl. 18:33 (Besøkende)
blir det gloppis samling? Når?

Melding nr.1616 av Eirin (e_breie@hotmail.com) , 18.05.2008 kl. 17:41 (Besøkende)
Og Mia gjorde seg fortjent til pølsemeny da ho gikk en 7-, med et stygt navn, i oltedal i dag! Grattis!!

Melding nr.1615 av Mia , 18.05.2008 kl. 17:03 (Medlem)
Eirin gikk "oss aper imellom" under særdeles utfordrende forhold - hagl og sprutende regn gjorde toppen
temmelig sleip i dag:-D Way to go girl!!

Melding nr.1614 av Kjell Ivar Grindheim (kigri@statoilhydro.com) , 17.05.2008 kl. 21:25 (Medlem)
Gjenglemt Inex herre-ur funnet ved skogsveggen 16.5.
Kontakt Kjell Ivar Grindheim
48250538
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Melding nr.1613 av Lars R (lars.reiersen@lyse.net) , 16.05.2008 kl. 21:42 (Medlem)
WANTED
Filminnspilling på Dale.
I forbindelse med innspilling av klatrescener til en HMS film for et kjent Oljeselskap så er vi på jakt etter
en assistent til å hjelpe til med rigging av tau og diverse andre klatretekniske oppgaver. Innspillingen er
nå på søndag morgen og varer nok til litt utpå ettermiddagen. Hvis du er interessert i å tjene en tusenlapp
og å få være med på en profesjonell filminnspilling ta kontakt med meg på tlf 92285667.

Melding nr.1612 av Analize This! , 16.05.2008 kl. 13:18 (Medlem)
Gloppedalen 2008?? Kanskje vi skal arrangere en regional Karmacamp?

Melding nr.1611 av straight a's , 16.05.2008 kl. 11:01 (Medlem)
Karmakamp..? WTF!? Trodde hippiene var utdødt long time ago!

Melding nr.1610 av BRV , 15.05.2008 kl. 22:50 (Medlem)
Brv arrangerer dessverre ikke instruktørkurs.

Melding nr.1609 av Anders (anders.christoffersen@gmail.com) , 15.05.2008 kl. 19:21 (Medlem)
Arrangerer brv instruktørkurs ?

Melding nr.1608 av Karma , 14.05.2008 kl. 23:13 (Besøkende)
Årets Karmacamp!
http://www.karmacamp.no/

Melding nr.1607 av M , 14.05.2008 kl. 22:54 (Medlem)
Jeg observerte et par Saltic på Krusafjell i kveld også. Det ser ut som at Saltic har kommet for å bli. Det er
visst Arnt som står bak...

Melding nr.1606 av Saltic , 14.05.2008 kl. 13:37 (Medlem)
Eksisterer det Saltic på Bersagel?
Går det an det a????
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Melding nr.1605 av Petter , 13.05.2008 kl. 22:21 (Medlem)
Klatresko ¨genglæmd¨ på Bersagel. Savner du et par Saltic, kan du hente dem på Apis.

Melding nr.1604 av Morten , 13.05.2008 kl. 13:29 (Medlem)
Det skal jeg få med til neste oppdatering. Oppfatninger om Hølegraderinger kan også diskuteres her
forresten...

Melding nr.1603 av Jon , 13.05.2008 kl. 10:41 (Medlem)
Det hadde vært glimrende om diverse førere hadde informasjon om lengde på rutene. Burde vel ikke
være så vanskelig å få til?

Melding nr.1602 av BRV , 12.05.2008 kl. 21:36 (Medlem)
Høleføreren er oppdatert!

Melding nr.1601 av Morten , 12.05.2008 kl. 20:46 (Medlem)
To nye ruter på Krusafjell, Høle.
"Balansekunst" 6- Sølvi Eik
"Nashville Skyline" 7+ Morten Diesen
Fører for høle blir oppdatert!

Melding nr.1600 av mia , 11.05.2008 kl. 08:23 (Medlem)
Kult du gikk Dessverre, Eirin! Tenkte nok at du ville gå den snart da jeg så deg på den sist;)

Melding nr.1599 av hegge , 11.05.2008 kl. 06:50 (Medlem)
Desverre

Melding nr.1598 av goffa , 10.05.2008 kl. 23:19 (Besøkende)
Eirin Breie er i form for tiden... Hun gikk 'Dessverre' 8-/8 på Bersagel i god stil idag. Gralla

Melding nr.1597 av Joakim (j.aarrestad@live.no) , 09.05.2008 kl. 23:28 (Medlem)
Fint felt :) takk M,S & T
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Melding nr.1596 av Morten Diesen (post@brv.no) , 09.05.2008 kl. 22:30 (Medlem)
To fine nye ruter på Skogsveggen. Rutene er ca 5+ og ligger helt til venstre. Fører blir oppdatert snarest.

Melding nr.1595 av NTB , 09.05.2008 kl. 11:07 (Medlem)
Stian Engelsvoll og Nick Ashton er lokomotivene i førerkomiteen med Sindre Bø, Morten Diesen og Hans
Jørgen Moe som assisterende skribenter. Det er meningen at flere også skal bidra, og generelt er
førerkomiteen helt avhengig av og åpen for innspill fra folk om graderinger, nye ruter etc. Tror det ligger
info om førerarbeidet lenger ned i gjesteboka

Melding nr.1594 av blodgunn (oysteinstangeland@hotmail.com) , 08.05.2008 kl. 21:40 (Medlem)
folk er late-de gidder bare og klatre ferdig bolta ruter..

Melding nr.1593 av Medlem , 08.05.2008 kl. 19:59 (Medlem)
Men hvem er med i førerkomiteen? Hvem er denne førerkomiteen? Hvem?

Melding nr.1592 av morten , 08.05.2008 kl. 19:25 (Medlem)
Førerkomitéen holder på å lage ny fører for rogaland. I den forbindelse blir også graderinger og annen
relevant informasjon oppdatert for ruter og felt. Føreren er tenkt å reflektere den almenne oppfatningen
av grader og karakteristikk.

Melding nr.1591 av Medlem , 08.05.2008 kl. 15:17 (Medlem)
Hvem er med i denne førerkomiteen, egentlig? Er dette et utvalg av klatrere fra alle nivåer, gutter, jenter,
lange og korte eller foregår det veldig internt?
Synes forresten avstemningsforslaget til Torvald var en god ide.

Melding nr.1590 av Asdfaf , 08.05.2008 kl. 13:56 (Besøkende)
Orgelveggen:
Takk!
Offwidth er greit om det er rett gradert ;) Snakker vi om camalot # 6 her eller?

Melding nr.1589 av Førerkomiteen (brvforerkomiteen@gmail.com) , 08.05.2008 kl. 13:03 (Medlem)
Det at flere ting blir nedgradert en oppgradert betyr jo bare at det er mer som er for lett gradert en hardt
gradert fra gammelt av. Idealet er at ting blir RETT gradert, slik at graderingene virker noenlunde
konsekvente på feltet/i fylket. Dessuten vil forfatterne av føreren sin jobb være å ta snittet av meningene
i miljøet i utarbeidelsen av de nye forslagene. Inget presist vitenskaplig arbeid akkurat... Et krav for
omtale må være at du er noenlunde kalibrert, samt har vært på ruta som omtales. Forslag til opp eller
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nedgradering kan jo sendes førerkomiteen på brvforerkomiteen@gmail.com

Melding nr.1588 av Morten , 08.05.2008 kl. 09:19 (Medlem)
Den olympiske ild har klatret Everest!
http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article2413521.ece

Melding nr.1587 av Rocco , 07.05.2008 kl. 21:25 (Medlem)
Orgelveggen:
Presten: Litt grufsete, noe begrodd, ikke noe spesielt... Preludium II, Kongeboka eller Dyret i
åpenbaringen (liker du offwith?) er bedre valg.

Melding nr.1586 av Asdfaf (jadahada) , 07.05.2008 kl. 13:45 (Besøkende)
Noen som har beta på Orgelveggen generellt eller Presten spesiellt? Fast/løst, velsikra/runaut,
fint/grapsete, verdt-å-gjøre/styre-unna etc...?
Mottas med takk! :)

Melding nr.1585 av NTB , 07.05.2008 kl. 00:06 (Medlem)
Nytt fra gutta på tur i Pakistan, ditt nærmeste ferieland. Det er dejlig å være norsk i Karakoram:
http://www.cecilieskog.com/turer.php?turer=5#

Melding nr.1584 av Stivi , 06.05.2008 kl. 11:26 (Medlem)
Den er slitsom og umulig å gradere?! Men tror dessverre graden er rett, kanskje 6+ er på sin plass.

Melding nr.1583 av AG , 05.05.2008 kl. 22:29 (Medlem)
Er det bare meg som synes den gamle klassikeren Amphitheater (6 nat, E1/5b) på Sirevåg er hard...
Frykter jo det siden den første gang ble gått i 1983 og har beholdt graden sin
Kjipt å innse at en lang innesseong ikke har gjort en bedre!

Melding nr.1582 av mia (mia@rynning.no) , 05.05.2008 kl. 22:12 (Medlem)
Weeeey, så tøfft!

Grattis, Lazzo!

Melding nr.1581 av Fru.Gudevang , 05.05.2008 kl. 21:52 (Medlem)
Hr.Gudevang var slik ein sterk kar i Oltedal i dag, og gikk "Når villdyret våkner" 9-/9.
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Melding nr.1580 av Morten , 05.05.2008 kl. 19:29 (Medlem)
Gradering er vel et fellesanliggende? Det er verken Plogen/Førerkomiteen eller enkeltindivider som
avgjør, men en opinion som vokser fram over tid. Hvorfor er det flere ruter som blir nedgradert enn
oppgradert? Rent statistisk sett burde det jo være jevnt fordelt!

Melding nr.1579 av Torvald , 05.05.2008 kl. 18:25 (Besøkende)
Hva med å lage en avstemning over ruter som skal opp- eller nedgraderes? BKK har jo et fint oppleg her.

Melding nr.1578 av plogen , 05.05.2008 kl. 16:42 (Medlem)
JA til rett gradering!

Melding nr.1577 av Lasso , 05.05.2008 kl. 11:29 (Medlem)
NEI til nedgradering

Melding nr.1576 av Førerkomiteen (brvforerkomiteen@gmail.com) , 05.05.2008 kl. 10:32 (Medlem)
Ang Diabolo, ja.

Melding nr.1575 av Andreas N , 05.05.2008 kl. 08:28 (Medlem)
Takk for tilbakemelding. Skal ta en nærmere titt på rutene neste gang jeg er i området.

Melding nr.1574 av Didier , 04.05.2008 kl. 23:32 (Medlem)
Stemmer det at Diabolo er nedgradert til 8+?

Melding nr.1573 av Ed , 04.05.2008 kl. 20:38 (Medlem)
Kjøkkenveien AVbefales, medmindre du er glad i vassing på gresshyller. Første og siste del er flotte, og du
topper på Varden. Gå heller lysediagonalen eller Nordøstpassasjen.Hilsen Kjøkkensjefen

Melding nr.1572 av NTB , 04.05.2008 kl. 12:48 (Medlem)
Tror ikke ruta anbefales, verken med eller uten tau. Vurder heller Lysediagonalen, med tau!
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Melding nr.1571 av Andreas N (andreas.narum@gmail.com) , 04.05.2008 kl. 08:46 (Medlem)
Er det noen her som har gått Kjøkkenveien på Kjerag? Jeg ser at den ikke er gradert, så lurte på om det er
mulig å gå opp her uten tau fra Geitaneset.

Melding nr.1570 av Kai , 03.05.2008 kl. 00:13 (Medlem)
Ed... RAV?

Melding nr.1569 av Ed , 02.05.2008 kl. 19:21 (Medlem)
RAR og Ingve i media. Si din mening på http://www.aftenbladet.no/lokalt/article633374.ece

Melding nr.1568 av Frk. Breie (e_breie@hotmail.com) , 02.05.2008 kl. 16:02 (Besøkende)
Gratulerer til Jeanette som gikk @ på norland i dag og perset med 7-!

Melding nr.1567 av BRV , 27.04.2008 kl. 18:50 (Medlem)
OBS! Graderingene på Skogsveggen er markedsjustert! Sjekk oppdatert fører.

Melding nr.1566 av Rocco , 24.04.2008 kl. 21:22 (Medlem)
Trellskår:
Det ligger noen søppelsekker (fullt!) under takoverhang/filmveggen. Innsamlet søppel som ligger rundt i
bukta. Det er fortsatt mer en nok for å samle inn. Fint hvis folk som klatrer på Trellskår gidder å ta med en
sekk hvert. Men tviler på dette, klippeklatrer er jo slappe...

Melding nr.1565 av Lars , 24.04.2008 kl. 15:54 (Medlem)
Dirdal
Grunneigaren ved Dirdalsveggen ønsker ikkje parkering rett før brua, kor fiskerane skal parkera. Dette
pga. at kommunen har planar om å dumpa 100 tonn grus akkurat der, og at det ville vore dumt om det sto
ein liten saab der, når kommunens lastebil kommer....
Han anmoder om å parkera langs hovedvegen, fram til grusen er på plass.

Melding nr.1564 av HMS (derfuhrer@deutchland.de) , 23.04.2008 kl. 11:26 (Besøkende)
Anmodning til BRV :
Polstring av de mest brukte feltene i området ( norland, bersagel, dale, oltedal, sirevåg, skogsveggen osv..
)
dvs. tjukke krasjmatter under veggene, slik at man slipper ev. skader ved fall. Det bør også innlegges en
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brattkort-kontroll på feltene, slik at klatringen kan foregå etter foreskriftene. Har også et forslag ang.
inntekter til bolter og førere; bøtelegging av de som ikke har betalt medlemsavgiften til BRV, kontrollen
kan tas i sammenheng med brattkort-kontrollen.

Melding nr.1563 av Kai Johannessen , 23.04.2008 kl. 09:05 (Medlem)
Jeg var å så på den blokken over påskeaften for 14 dager siden, kan anta den er ca 300kg ”ligger” lenger
innover på fjellet en det ser ut til. Prøvde å brekke og se om det var mulig å få den i bevegelse, men nei.

Melding nr.1562 av Tom Andre (tomandre86@hotmail.com) , 22.04.2008 kl. 22:49 (Besøkende)
Hallo!
Eg har et spm ang ei ruta på Bersagel, Storveggen. Eg lure på om nogen har gått "prosjektet" (rute 7) og
hvilken grad den har blitt satt til?
Konge om nogen har litt info!!

Melding nr.1561 av Kartmann , 22.04.2008 kl. 10:31 (Medlem)
Til alle som lurer på hva craget til Liz og John egentlig heter: Heltnanuten derav Heltnaveggen. Kilde:
www.gjesdal.kommune.no

Melding nr.1560 av MD , 22.04.2008 kl. 10:15 (Medlem)
Ed har skiftet snufestet. Takk Ed! Jeg har ikke hørt noe om at blokken er vekke.

Melding nr.1559 av ture , 22.04.2008 kl. 09:38 (Medlem)
når dere skifter grisehale på Påskeaften bør dere også ta en titt på kjempeblokken på venstre side, på
toppen av ruta.
den de fleste holder i for å komme i land. den hviler kun på en liten kant og kan nok løsne. Bør
sannsynligvis fjernes??

Melding nr.1558 av BRV , 21.04.2008 kl. 10:16 (Medlem)
På grunn av det fantastiske klatreveret så flytter vi møtet til kl 21 på onsdag slik at alle kan ut å klatre
først.....og selvfølgelig komme innom Apis på veien heim igjen......

Melding nr.1557 av BRV (post@brv.no) , 18.04.2008 kl. 09:43 (Medlem)
Medlemsmøte/Årsmøte 23.april kl 20:30 på APIS
Hva skjer på klatrefeltene? Vi tar pulsen på de lokale cragene! Bilder fra nye og gamle crag. Ta gjerne med
bilder hvis du har noen blinkskudd! Valg av nytt styre og gjennomgang av årets happenings! Forslag til
styremedlemmer eller annet mottas med takk på mail!
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Melding nr.1556 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 17.04.2008 kl. 22:46 (Medlem)
Mens me va inne på det... Hvis nogen har et flott bilde vi kunne brukt til føreren, så er det bare å sende det
på mail. Det gjelder således forsiden på brv.no også.

Melding nr.1555 av Capa , 17.04.2008 kl. 20:02 (Medlem)
Hva med å ha et slideshow med bilder som det er på buldreinfo sidene? Og gjerne av litt forskjellige folk

Melding nr.1554 av Katrine , 17.04.2008 kl. 15:37 (Medlem)
TA BILDER!
På vegne av BRV oppfordrer jeg alle vårglade klatrere, særlig de av oss som ferdes på de nye klatrefeltene,
til å ta bilder! (vi har ikke så mange bilder herfra). Spesielt fine shots får man jo i disse dager når solen
skinner! Det kan bli aktuelt å samle inn bilder for å vise dem på medlemskvelder o.l.
God klatring folkens!

Melding nr.1553 av BRV (post@brv.no) , 17.04.2008 kl. 14:36 (Medlem)
STOR PÅGANG PÅ SKOGSVEGGEN!!
Skogsveggen opplever enorm pågang av våryre klatrere!
Vi oppfordrer alle til å bruke folkevett ved parkering og opphold på eiendommen. Ta med avfall hjem!
BRV minner også om at det finnes klatrefelt i Oltedal m.m.
Ha en bratt og fin vår!

Melding nr.1552 av plogen , 17.04.2008 kl. 10:42 (Medlem)
Eirin sier at hemmligheten til bicepsstyrken ligger i å løfte mjølkespann på gården.

Melding nr.1551 av Therese , 16.04.2008 kl. 22:25 (Medlem)
Grattis Eirin:) Kjempebra!

Melding nr.1550 av Lasso , 16.04.2008 kl. 20:52 (Medlem)
Grattis Eirin! veldig bra!

Melding nr.1549 av Goffa , 16.04.2008 kl. 18:40 (Besøkende)
Eirin 'Biceps' Breie gjorde seg fortjent til pølsemeny da hun perset med å gå 'Trygg retur' grad 8, på
Bersagel igår, tirsdag. Sterkeste dame i Hallingdal!?
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Melding nr.1548 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 15.04.2008 kl. 13:42 (Medlem)
Jada Mongo, ska me nok klare ordne drill, bor, anker og bolter vettu. Du kan ringe meg på 92262668 eller
maile.

Melding nr.1547 av MongoEd , 15.04.2008 kl. 09:06 (Medlem)
Grisehalen på Påskeaften har fått en stygg knekk, og bør byttes. Hvem har drill, bolter(må også byttes) og
snufester? Jeg kan gjøre jobben. Mongo: DISrespect

Melding nr.1546 av BRV (post@brv.no) , 14.04.2008 kl. 12:40 (Medlem)
Grunnet stor pågang på Bersagel om dagene sprenges parkeringskapasiteten ved hytten. Vi oppfordrer
folk til å tenke praktisk og miljø, og kjøre flest mulig sammen i en bil. Med dette vil vi unngå en potensiell
uhyggelig konfrontasjon med hytteieren som virker skeptisk til aktiviteten i utgangspunktet... Takk

Melding nr.1545 av Mia , 13.04.2008 kl. 12:01 (Medlem)
Og dere uten barn er selvsagt også velkomne til å joine oss

Melding nr.1544 av Mia , 13.04.2008 kl. 11:00 (Medlem)
Søndagstur med ungene, anyone?
Litt regn her kanskje, men sirevåg skal være strålende i følge yr:) Jeg har i allefall bruk for litt frisk luft!
Ser jo bra ut nå i allefall. meld meg på: 97004989

Melding nr.1543 av stian , 10.04.2008 kl. 14:09 (Medlem)
Førerarbeid; Vi er i fasen med å få struktur på arbeidet og oversikt over hva som mangler. Ellers har vi
nettopp fått det første utkastet på hvordan føreren vil kunne se ut. En del tekstarbeid er gjort, men
omtrent halvparten av crag-infoen mangler foreløpig. Det viktigste vi mangler, er en person som har nok
pc kompetanse til å tegne skisser av de feltene vi ikke får tatt bilde av. Noen som melder seg? Ellers er vi
meget happy for bidrag som stilige artikler og gode klatrebilder, hvis dere vil unngå en fører med
utelukkende bilder av meg å nick...

Melding nr.1542 av Nick , 10.04.2008 kl. 12:53 (Medlem)
Den nye føreren. Hmm. Vi har ikke motatt en eneste mail med noe som helst bilder, info eller annet. Ellers
så jobber vi litt med den når vi har tid. Tipper det ville ha vært litt mer guff i prosjektet hvis noen andre
enn oss få hadde viste litt engasjement
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Melding nr.1541 av mongo , 09.04.2008 kl. 15:24 (Besøkende)
Hvordan ligger det an med den nye føreren?

Melding nr.1540 av Kristofer Jonsson (jonboj0@gmail.com) , 09.04.2008 kl. 10:13 (Besøkende)
Hej! Jag var och klattrade på Skogsveggen igår(8/4-08) och glømde mina solbrillor rætt vid sidan av 1:a
leden(Ardberg) till vænster på klippan. Om det ær någon som ska dit och ser brillorna får de gærna ta
med dem och maila mig på:jonboj0@gmail.com eller ringa på:97741119 så ordnar vi øverlæmning! Tack
på førhand! Kristofer

Melding nr.1539 av BRV (post@brv.no) , 08.04.2008 kl. 23:50 (Medlem)
Oppgradering av anker på Bersagel i dag på Fatboy, Sleipe Selma, Desverre og Micromidas, samt en ny
bolt erstattet en gammel ødelagt en på Fantomet. Takk til gjengen på Bersagel i dag for en bra
dugnadsjobb!

Melding nr.1538 av Therese , 08.04.2008 kl. 12:00 (Medlem)
Noen som skal ut å buldre idag, som jeg kan sitte på med?
41479906 :)

Melding nr.1537 av plogen , 06.04.2008 kl. 23:41 (Medlem)
Skylder på yr.no :-)

Melding nr.1536 av ag , 06.04.2008 kl. 18:52 (Medlem)
godt ikke plogen er meterolog!

Melding nr.1535 av plogen , 04.04.2008 kl. 15:17 (Medlem)
Steingata paa apesteinen, klassiker. Men er meldt pissregn i helga i Oltedal

Melding nr.1534 av Sissel N (sissnorl@gmail.com) , 04.04.2008 kl. 14:35 (Besøkende)
heisann!
skal ut å klatre på Steinene i helgen. noen som vet kordan forhioldene er der ute? noen anbefalte ruter på
7-tallet?

Melding nr.1533 av Sølvi , 02.04.2008 kl. 09:36 (Medlem)
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Eller når Silje og Linn liksom "taua" vekk alle leigebilane våres i Spania i fjor når vi var på veg til
cragget.....det var mangen som var litt frustrerte då og.....bra jobba å få tak i alle nøklane....utan at nokon
merka det....

Melding nr.1532 av Morten , 01.04.2008 kl. 19:09 (Medlem)
Men: BRV har fått svar fra Dalane Folkemuseum. Boltene i Helleren i Jøssingfjorden må ned.

Melding nr.1531 av stian , 01.04.2008 kl. 14:33 (Medlem)
YESS!! Endelig va det ikkje eg så gjekk på aprilsnarren, sånn meg å Stein Ivar gjorde i fjor når me satt i
Spania å va kjempeleie for at Bersagel skulle stenges grunnet "uenighet med grunneier".

Melding nr.1530 av G , 01.04.2008 kl. 13:42 (Besøkende)
Har du sett på kalenderen, Torvald?

Melding nr.1529 av Torvald , 01.04.2008 kl. 11:44 (Besøkende)
Rebolting er bra, men omdøping er ikke bra. Tydelig at du er på vei bort fra Hundvåg mentalt Ludo. De
nye navneforslagene er bare triste sammenlignet med de originale navnene. Jeg antar du er ute etter å
provosere… Lykke til med drillen!

Melding nr.1528 av yazza , 01.04.2008 kl. 10:43 (Medlem)
Bratte Ape fraksjonenhar vedtatt å gå i gang med rebolting og omdøping av rutene i Sirekrok. Rutenes
karakter skal bringes ned til et sivilisert og mer moderne plan, under følger et lite utvalg:
Kug i Kano (9-) døpes om til Pølse med Brød og får en ekstra bolt på pillaren i starten.
Ein i Rauå ein i Håve (billig 8) døpes om til Godt oppe og nede, den får en ekstra bolt over underclingen.
Lek med Ulldott skal døpes om til En uskyldig flørt.
Rauffoss Ammo (8) døpes om til Løs Mage og får en ekstra bolt under henget.
Arbeidet startes i Juni, det vil bli musikk på cragget og boltene sponses av BRVs sikkerhetskomite.

Melding nr.1527 av Therese Johansen (therese_27_1@hotmail.com) , 30.03.2008 kl. 18:20 (Medlem)
Vant en Suunto Core steel mannemodell sportsklokke på en konkurranse som jeg vil selge. Den er helt
ubrukt.
se link for mer info:
http://www.sport-tiedje.no/suunto/outdoor/suuntocore_steel.htm
Ny pris: rett over 4000
Min pris: 3400

Melding nr.1526 av BRV , 27.03.2008 kl. 11:22 (Medlem)
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Strandtreff i Gloppedalen
Årets samling blir arrangert helgen 6.-8. juni! Sett av datoen allerede nå!

Melding nr.1525 av BRV/Morten , 22.03.2008 kl. 19:10 (Medlem)
BRV har flere instruktører som kan holde kurs i kameratredning à la NKF/Grimeland. Er det interesse kan
vi nok tromme sammen et instruktørknippe. Vi bør imidlertid ha minst 10 deltakere. Hansken er kastet!
PS! Et kameratredningskurs er obligatorisk for dem som har ambisjoner om et problemfritt liv i
fjellveggen. Her er det mange triks å lære for enhver. Alt fra gode standplassrutiner til små tips og triks
med knuter etc.

Melding nr.1524 av omo , 22.03.2008 kl. 09:03 (Besøkende)
også interressert i kammeratredningskurs ! Stian E? Tore S?

Melding nr.1523 av plogen , 21.03.2008 kl. 21:02 (Medlem)
And the price goes to... Vegard! "Crack in slab" ca grad 6, Eiane, 2-3 tl.

Melding nr.1522 av Vegard , 21.03.2008 kl. 18:01 (Medlem)
Ser ut som svaet på Eiane...

Melding nr.1521 av ArneGburdeHaVærtiFontNå , 21.03.2008 kl. 16:28 (Besøkende)
Bildet startsiden. Hva med "Sleepwalk crack" ? Virker kjent ...

Melding nr.1520 av Nickinfont , 21.03.2008 kl. 08:58 (Medlem)
...av mine!

Melding nr.1519 av Nickinfont , 21.03.2008 kl. 08:58 (Medlem)
Ser ut som en mine??

Melding nr.1518 av X , 20.03.2008 kl. 19:51 (Medlem)
Bildet startsiden. Kanskje ruta "Hipp hipp hurra" Heskestad?

Melding nr.1517 av Stein Åge (steinbraekkan@gmail.com) , 20.03.2008 kl. 14:52 (Medlem)
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Hei
Vi er 2 stykker som i løpet av våren ønsker kameratredningskurs. Finnes det kurs i Stavanger? Er det
mulig å få til et?

Melding nr.1516 av Nick , 14.03.2008 kl. 08:39 (Medlem)
Det er Bersagel som er avbildet

Melding nr.1515 av krister , 13.03.2008 kl. 23:20 (Medlem)
Vilken klippa är det på fotot som ligger på startsidan?

Melding nr.1514 av Plogen , 13.03.2008 kl. 13:52 (Medlem)
Kai sitt show "Kunsten å klatre i fjellet, mitt nære møte med døden på Skeisfjell" skal være bra. Den gule
gore-tex dressen han akte ned halve ruta i (opp ned) burde stå i monter i BRV museet.

Melding nr.1513 av Petter , 11.03.2008 kl. 14:34 (Medlem)
God ide, Sindre. Det er alltid kjekt med lysbilder fra skikkelig fjellklatring. Det er det jo lite fokus på for tiå.

Melding nr.1512 av Sindre , 11.03.2008 kl. 12:39 (Medlem)
Hva med Steve Schneider? Ikke så kjent kanskje, men Yosemite og Patagonia-veteran, har klatra El Cap
rundt 100 ganger. Kompis med Hans Florine, speedy gonzales. Schneider kommer ihvertfall til Byrkjedal
med Bandaloop-folka i august, og har bedt om å få kjøre et show hvis interesse.

Melding nr.1511 av Nick , 11.03.2008 kl. 08:27 (Medlem)
Godt å høre at folk synes det var bra. Skryt fra Tuien er alltid tatt i mot med ære. La oss håper vi får flere
stilige ting på angendaen. Hvem vil dere ha?? Rop ut og vi skal prøve. BRV leder veien nu!

Melding nr.1510 av Ture , 10.03.2008 kl. 10:51 (Medlem)
Må bare takke og berømme BRV (Nick spesielt?) for at vi fikk oppleve verdens beste sportsklatrer og
buldrer, Chris Sharma på lørdag. Det var en stor opplevelse!

Melding nr.1509 av BRV , 08.03.2008 kl. 17:46 (Medlem)
Sharma foredraget begynner halv åtte. Dørene er åpne fra sju. Det blir åpen bar.
Det er ca 40 billetter igjen som vil selges i døren.
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Pris 150 kr for BRV medlemmer, ellers 200 kr.
VEL MØTT!

Melding nr.1508 av Anders K , 05.03.2008 kl. 09:17 (Besøkende)
Til de av dere som lurer på hva HH bedrev før han gikk harde ruter på Dale og i Oltedal, så kan dere nå
skaffe dere førstehånds kjennskap til dette ved å ta turen til Espevik. Her ble det gått førsteklasses ruter
øverst på 8-tallet før midten av 80-tallet. Alt er nå re-boltet!
Fører og info på www.h-k-l.org

Melding nr.1507 av Mia (miakarine@gmail.com) , 04.03.2008 kl. 00:28 (Medlem)
Hei.
Selger mine Asolo AFS 8000. De er pent brukt, brukt de på Aconcagua i år.
De er i str 43,5 og jeg selger de for 2500kr. Ny pris er 3499kr.
Skoene befinner seg i Sandnes/Stavanger området.
Hvis du skulle være interessert kan du kontakte meg på mail: Miakarine@gmail.com.

Melding nr.1506 av Rune , 03.03.2008 kl. 15:41 (Besøkende)
...og tidspunkt: førstkommende onsdag (5/3) kl. 20.00!

Melding nr.1505 av Rune , 03.03.2008 kl. 15:14 (Besøkende)
48 minuter på verdens tak. Spennende foredrag av Bjørn Arne Evensen sin ekspedisjon til Mt Everest.
Stedet er Anton Sport på Madla (madla amfi). Begynne kl 2000 og er helt gratis:)
Det er Nattåpent i butikken med kjempegode priser på vinterutstyr (se annonse i RA 4 og 5 mars)

Melding nr.1504 av Lars R , 03.03.2008 kl. 13:53 (Medlem)
Prøv disse. http://www.feetfirst.resoles.co.uk/

Melding nr.1503 av Atle Gjengedal (a_gjengedal@hotmail.com) , 03.03.2008 kl. 11:28 (Medlem)
Heisann.
Noen som vet om en grei plass å få resålet klatreskoene?

Melding nr.1502 av Nick (nick.ashton@gmail.com) , 02.03.2008 kl. 22:21 (Medlem)
Plassen heter Apeberget, eller Apis. Det ligger ved McDonalds på Mariero, noen km fra sentrum. Kanskje
vi sees der, det var lenge siden...
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Melding nr.1501 av Mårten (marten.blixt@gmail.com) , 02.03.2008 kl. 20:40 (Besøkende)
Hei,
Jeg skall innom Stavanger noen dager i jobb, og vil gjerne klatre (buldre) inne om kveldene. Har dere et
tips om beste plass å dra til?
Takksam for tips,
Mårten

Melding nr.1500 av Ed , 01.03.2008 kl. 19:34 (Medlem)
Niels.
In summertime you can catch a ferry from stavanger directly to Lysebotn. However, it doesn´t go every
day, and has few departures. If you want to bring a car, you´ll need to book in advance.
download "til_og_fra_lysebotn.pdf", found via google for timetable.
From lysebotn to Geitaneset(the base of Kjerag) you need to bring your own boat, or hitchcike with the
BASE-jumpers. I am unsure if they have started in May. You may put up your tent or bivi there, but make
sure not to leave any garbage!!
Topo for "Skjoldet"(the shield") can be found in the book "klatring i rogaland". Google it to find out where
to buy
Be aware that May might give you plenty of showers from a nearby waterfall on "Skjoldet".
Regards, Ed

Melding nr.1499 av L , 01.03.2008 kl. 16:32 (Medlem)
Svenskane lagde ei slags rapellrute med bankebolter og kiler. Var heilt greie anker i sin tid, men eg aner
ikkje korleis forfatningen er i dag...

Melding nr.1498 av jg , 28.02.2008 kl. 17:07 (Besøkende)
Når det er snakk om Kjerag, så har jeg også et spr ang retur. Dvs ufrivillig retur
Har hørt snakk om at
svenskene i sin tid borret rapellanker ned Hoka Hey. Stemmer dette, og i hvilken forfatning er de?

Melding nr.1497 av Niels van Duyn (nielsvanduyn@hotmail.com) , 27.02.2008 kl. 21:37 (Besøkende)
Hello,
I'm heading towards the bigwall of Kjaerag next May and I would like to ask some questions :
- What is the best option for public transport from Stavanger to Lysebotn ?
- What is the best option for the hiking to the base ( bivouac under the base ???)
- Does anybody have a description of the route "The Shield"?
Every info is more than welcome, you could email me at nielsvanduyn@hotmail.com.
Thanks in advance and greetings,
Niels van Duyn

Melding nr.1496 av S. , 23.02.2008 kl. 10:31 (Medlem)
...og her var linken http://uk.youtube.com/watch?v=8hmZ1XFF2Vg
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Melding nr.1495 av S. , 23.02.2008 kl. 10:30 (Medlem)
Verdenspremiere: Hans Jørgens nyeste åndsverk etter småbarnsfedre i Font-suksessen, nå er det
småbarnsfedre i Alpene (men uten ungene...)

Melding nr.1494 av Jon Egil (ofdwh) , 22.02.2008 kl. 12:19 (Medlem)
Er det noen som er interessert i billige billetter Stavanger - Paris?
Har to billetter med avreise 3.mars og retur 10.mars.
mob: 959 26 172

Melding nr.1493 av BRV (post@brv.no) , 20.02.2008 kl. 15:54 (Medlem)
SHARMA SHOW
Halvparten av billettene til Sharma-foredraget er nå solgt! Send mail til BRV med navn, nummer og alder
for å reservere! Det legges opp til at alle billettene selges på forhånd.

Melding nr.1492 av Stevie , 19.02.2008 kl. 17:54 (Medlem)
Har slutta å klatre på Dale, det er altfor skummelt. Kan heller ta med motorsaga og felle noen trær. Så kan
vi fyre bål og Fjøsen spille fløyte. Eventuelt deltar jeg gjerne på blikk-gradering fra bakken.

Melding nr.1491 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail.com) , 18.02.2008 kl. 23:26 (Medlem)
Husk Engelstad også! Dette blir et kjempetreff!
mvh HH

Melding nr.1490 av MD , 18.02.2008 kl. 20:29 (Medlem)
Angående graderingsdugnad på Dale: Jeg har fått med en gjeng som er klar! Vi stikker ut og graderer disse
rutene en gang for alle! Tuien, Røffe-Leif, Fjøsen, Harald, John, Stevie og jeg reiser ut etter påske med telt
og forsyninger nok til en ukes beleiring. Vi reiser f**n ikke hjem før alt er gått og gradert! PS! Jeg tror
faktisk Mike Blenkinsop og Martin Berge kommer også!!!

Melding nr.1489 av yazza , 17.02.2008 kl. 10:44 (Medlem)
Kult at historien oppklares! Jeg har et spørsmål: Er det noen som har beta om Buldring og dypvanns solo
på Tenerife? Jeg har funnet bittelitt om begge deler på nettet, men ikke nok til å vite hvor det er og
hvordan man finner frem....

Melding nr.1488 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail.com) , 15.02.2008 kl. 21:08 (Medlem)

303

Jeg har et forslag til BRV. Dere samler sammen en gjeng, drar til Dale, en, helst to dager, og graderer
Kvantespranget, Stimulator, Tøffe tøff, Åpenbaringen direkte og Alvedans. Sammenlikn graderingene med
det som er fra senere år på andre crags. Dere er da suverene til å foreta "riktig" gradering, skrive historie
og gjøre hva dere vil. Men, gjør det grundig. Jeg stoler på dere. Jeg og Alv er to avdanka klatrere som ikke
husker allverdens detaljer fra rutene våre i 87(men det var et j.....fint år). Er det noen her som kan erindre
moves og hvor hard en rute er i forhold til en annen over 20 år tilbake i tid? Neppe mange. Jeg, og helt
sikkert også Alv, stoler mer på deres avgjørelse enn vår egen. På den tiden var vi nok litt blinde for både
det ene og det andre. Heller ikke glem at vår "trener" på den tiden, den noe eldre Markestad var både
skrapa og veldig sterk. I en periode var han på alt som var tynt og hardt på Dale. Så vidt jeg husker så leda
han både Åpenbaringen direkte og Tøffe tøff, og hadde flere dager på både Kvante og Stimu. Han har nok
sine vurderinger som helt sikkert er mer objektive enn våre. Vi har gjort vårt, det er generasjonen etterpå,
eller etter den som skriver historien.

Melding nr.1487 av Morten Diesen , 15.02.2008 kl. 20:14 (Medlem)
Betyr det at Victor Hugo får konkurranse???? "Havets arbeidere" er jo BRVs krønike..

Melding nr.1486 av Sindre , 15.02.2008 kl. 14:41 (Medlem)
Hvis dette stemmer, er det bare å omskrive historien på ny. Ikke bare hadde Rogaland Norges første 9-,
men de to første 9-, og kanskje den første 9-/9 før den første 9-! Og alt dette mens østlendingene satt på
Østlandet og nedgraderte fra sof**n. Veldig bra at du kom på banen Håkon og (Jon Egil!). Alv og Håkon,
kan ikke dere skrive ALT om disse to rutene, hele historien, til neste fører. Inkludert når du Alv brukte 18
minutter fra Tastaveden til Dale og kjørte på alle røde lys som fantes fordi du skulle clogge på
Kvantespranget og var så gira...

Melding nr.1485 av Sexy Nick , 15.02.2008 kl. 14:17 (Medlem)
Ser ut som vi har gjort et klokt valg av sport gutter...
http://blogs.guardian.co.uk/science/2008/02/sports_to_impress_your_valenti.html

Melding nr.1484 av stian , 14.02.2008 kl. 23:54 (Medlem)
Da va vel den saken klar! :-) Stilig innlegg Håkon. Du kan nok regne med å bli sitert i den nye føreren nå.

Melding nr.1483 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail.com) , 14.02.2008 kl. 22:34 (Besøkende)
Alv er en av mine beste venner, og vi har pratet om at Kvantespranget sannsynligvis er hardere enn 8+ i
mange år. Jeg har prøvd den på cloggen for over 20 år siden. Jeg tviler ikke et sekund på at ruta er 9-, og
dermed Norges første for graden. Jeg leda Stimulator 2 uker etter Alvs imponerende bestigning av
Kvantespranget. Alv var rå på tynne ting i gode gamle dager. Jeg var instruktør på klatrekurset som Alv
var på våren- 85 på Gullsva og Skeisfjell. Svært kort tid etterpå klatret han teknisk krevende og syltynne
ruter som de fleste ville snudd på i dag. Vi delte 1.bestigning på en 8- sva rute på Espevik, og vi gikk en
støtende og lite velsikret storvegg i Valle for å nevne noe(med ufrivillig overnatting...).
mvh Håkon Hansen

Melding nr.1482 av M , 14.02.2008 kl. 22:31 (Medlem)
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Tankevekker..

Melding nr.1481 av Jon Egil , 14.02.2008 kl. 20:43 (Medlem)
I en annen verden hvor Kvantespranget lå på Bersagel, og ble førstebesteget i 2001, ville nok diskusjonen
vært en annen. Tror ikke det hadde blitt diskutert om ruten var 8+ eller 9-, men om den var 9- eller 9-/9.

Melding nr.1480 av stian , 14.02.2008 kl. 13:58 (Medlem)
Støtte forslaget, som eg syns å huske Alv også gikk god for. Han mente vel egentlig den var 9- den gang
han gikk den og, men fra Alv sitt ståsted den gang, var det vanskelig å sette 9- graden på en rute da det
tross alt ikke var gått 9- før i norge. Harde bud på åttitallet. I retrospekt kan en forstå, når en ser på alt
som skjedde med Håkon og Stimulator. Folk satte bestigningen i tvil og østlendinger fjern-nedgraderte
den, masse baluba... Derav sandbagingen av kvantespranget om eg skal tippe. Tror heller ikkje graden
variere stort om en hvile eller ei, men heller blir en solid 9- uten.

Melding nr.1479 av Morten , 14.02.2008 kl. 13:56 (Medlem)
For å feie all tvil til side her: dette var ment som et veldig saklig innlegg, ikke som kritikk. Bare sånn at all
mulig tvil er feid til kingdom ut på sidelinjen. Vi forholder jo oss til konsensus, not? Right!

Melding nr.1478 av Alex B , 14.02.2008 kl. 13:37 (Medlem)
Først, min oppgradering var ment som et forslag. Med eller uten hvilen? Jeg gikk den uten men mener
grad 9- holder med hvilen også.
Jeg har snakket med både Alv, Lars Ola og Stian (som alle har vært på ruten) om graden. Samtlige har gitt
uttrykk for ruten fortjenner en høyere grad. Har også snakket med Stein Ivar om saken men kan ikke
huske hva han mente.

Melding nr.1477 av Sindre , 14.02.2008 kl. 12:59 (Medlem)
Alex har jo gjort 30-40-50 forsøk og bør vite hva han snakker om?! Dessuten er det vel bare et forslag.
Nestemann som evt klatrer Kvantespranget får si sin vurdering. Det er uansett ingen tvil om at du må ver
"GREVLIGT STERKE I FINGRANE!" Hva sier Alv?

Melding nr.1476 av Morten , 14.02.2008 kl. 12:46 (Medlem)
Kvantespranget
1. Er den 9- pga at du ikke brukte hvilen midtveis, Alex?
2. Kan en rute oppgraderes etter èn repetisjon av èn person?
3. Hva sier f.eks Stein-Ivar, som også har jobbet med ruten?

Melding nr.1475 av Morten , 14.02.2008 kl. 12:40 (Medlem)
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For å få gyldig bestigning av Englestøv trengs bare 10 cm pudder..

Melding nr.1474 av Alex B. , 14.02.2008 kl. 09:59 (Medlem)
Et stort fremskritt eller ikke kan ruten "Kvantespranget" på Dale anbefales!
Ruten har vært en "sandbag" i mange år med sin 8+ gradering. Jeg setter nå opp graden til 9-.

Melding nr.1473 av baltazar (oysteinstangeland@hotmail.com) , 13.02.2008 kl. 23:25 (Medlem)
det er fremdeles februar og vinter i følge kalenderen selv om flere allerde har tjuvstarta årets
klippesesong...
det finns litt god is i nordhellingane ved hunnevann-dog litt snø is,men der isen er fremme er det
fremdeles mulighet til og få hakka litt i isen iår også-for de få som holde på med denslags tvilsomme
aktivitet..
klatra dippedupper til venstre for tveitaisen-i en skråkamin-veldig fine alpine is og snø klatringanbefales!
ellers er det vel glassmagasinet som ser feitast ut i dette utrulig magre is uåret..
kanskje englestøv kan få seg ein repetasjon iår??????

Melding nr.1472 av øyvind , 13.02.2008 kl. 17:37 (Medlem)
Et kvantesprang er jævlig langt for det elektronet som må flytte seg mellom skallene. Så i det relative
forholdet så er et kvantetsprang at særdeles stort sprang.

Melding nr.1471 av Lars R , 13.02.2008 kl. 07:48 (Medlem)
PS. Sorry Alex. 2.bestigningen av Kvantespranget på Dale var visst ikke så stort allikevel

Melding nr.1470 av Lars R , 13.02.2008 kl. 07:07 (Medlem)
Definisjonen på et kvantesprang: Bruken av ordet "kvantesprang" som betegnelse på noe uhyre stort,
bygger på en misforståelse av ordets betydning. Så langt fra å være betegnelse på noe enormt stort, er et
kvantesprang en av de minste forflytninger man kan tenke seg, nemlig den distanse et elektron
tilbakelegger ved overgang fra en bane til en annen innen samme atom. Det er derfor ikke korrekt å bruke
"kvantesprang" som betegnelse på et stort fremskritt eller liknende. Så uttrykket kvantesprang er tydelig
missforstått av mange.

Melding nr.1469 av Morten , 12.02.2008 kl. 11:29 (Medlem)
Doseth gikk vel 7b+ i 1982 o 7c i 1983? Gullich gikk 8b+ i 1985, 8c i 1986 og 9a i 1991. Hvor god var
egentlig Doseth? han var utvilsomt stor allrounder, men var vel ikke en som sprengte grenser
internasjonalt i sportsklatring?
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Melding nr.1468 av Medlem , 11.02.2008 kl. 23:46 (Medlem)
Gullich norsk?

Melding nr.1467 av Medlem , 11.02.2008 kl. 23:45 (Medlem)
Gullich norsk?

Melding nr.1466 av stian , 11.02.2008 kl. 22:01 (Medlem)
Magnus Midtbø har nå gått 9a+, og e herved et kvantesprang foran det nogen andre norske klatrere
komme til å være, sansynligvis tiår frem i tid. Slik Doseth og Güllich var i sin tid.

Melding nr.1465 av BRV (post@brv.no) , 01.02.2008 kl. 17:14 (Medlem)
Medlemsgiroer for 2008 kommer i postkassen snart. Husk å melde fra om adresseforandring.

Melding nr.1464 av BRV , 01.02.2008 kl. 16:23 (Medlem)
BRV presenterer Chris Sharma, Arkeologisk museum lørdag 8. mars kl 19.30. Påmelding skjer ved å sende
en epost til post@brv.no med navn på deltaker, alder, telefonnummer og epostadresse. Foredraget
betales i døren.
Pris: 150 kroner for BRV medlemmer
200 kroner for ikke-medlemmer
Vel møtt!

Melding nr.1463 av Morten , 31.01.2008 kl. 23:14 (Medlem)
For dem som lurer på isforholdene i Rogaland for tiden så kan det rapporteres at Jøysa ble observert på
Yoga i kveld...

Melding nr.1462 av sebastian (oysteinstangeland@hotmail.com) , 31.01.2008 kl. 22:43 (Medlem)
egentlig ganske så bedritelige isforhold i dalen,går alltid ann og klatra någen korte isgreier oppe ved
hunnevann..
bedre og stå på ski..
eller gleda seg våren og tørre klippe........

Melding nr.1461 av BRV , 31.01.2008 kl. 14:52 (Medlem)
Se "Om BRV" for klubbrelaterte saker.
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Melding nr.1460 av Rocco , 23.01.2008 kl. 11:42 (Medlem)
IS: Roadside, Glassmagasinet, M-Isen, Eric Blodøks klatrebart. Alt annet dekket med snø eller foss.

Melding nr.1459 av Ed , 21.01.2008 kl. 09:09 (Medlem)
Is-oversikt er bakerst i "Klatring i Rogaland", føres av ledende bokhandlere i regionen. Har du konkrete,
avgrensede spørsmål, legg dem her så får du trolig et godt svar.

Melding nr.1458 av Roger (roger.ebeltoft@vegvesen.no) , 20.01.2008 kl. 18:35 (Besøkende)
Finnes det kart/fører for is-klatring i Rogaland?

Melding nr.1457 av BRV , 16.01.2008 kl. 18:13 (Medlem)
Hos Klatresiden BRV medlemmer nå 30% rabatt på klatreutstyr!
Tilbudet varer frem til onsdag 23. januar og gjelder kun klatreutstyr som er lagervare. Rabatten regnes ut
i fra veiledende priser. Fri frakt ved kjøp over kr. 2.500,- gjelder ikke ved dette tilbudet.
Vi har et stort utvalg av klatregrep, tau, klatresko, seler, hjelmer, karabinere, express-set, taubremser,
diverse sikringsmidler, kalkposer, kalk, klatrefilmer m.m.
www.klatresiden.no

Melding nr.1456 av Ed , 14.01.2008 kl. 22:03 (Medlem)
...Byrkjedalsisen er ikke inne. Seriøs orgelpipe, og den nederste har fått litt for mye mildvær til å kunne
kalles god. Men den kommer nok...

Melding nr.1455 av Knut Aksel , 14.01.2008 kl. 15:32 (Besøkende)
Hei, viss det var på søndagen, så var det sikkert oss på vei opp brakkeveggen! Mye snø i isen, så jeg har
vært borti bedre forhold.. Men det var nok is til sikker klatring. Ellers bære det litt preg av at isen er litt
lagdelt.

Melding nr.1454 av Nick , 14.01.2008 kl. 12:12 (Medlem)
Jeg lurte på hvem det var vi så på vei opp til Brakkeveggen. Så ut som det var en del linjer som var klar for
action. Til og med Byrkjedalsisen så mulig ut...

Melding nr.1453 av Ed , 14.01.2008 kl. 10:51 (Medlem)
lørdag, gikk delikat søyle i venstre kant av brakkeveggen. Den knakk to meter over bakken da andre
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skulle følge, men håper den kommer tilbake. Søndag, gode forhold på Roadside Climb. Litt drooling på
første taulngde, så husk v-boltene. Mangler ca to meter på å komme helt ned. Litt vått på 2. taulengde,
ellers kjempefin. Ed, cecilie, andy og marius

Melding nr.1452 av Rolf , 09.01.2008 kl. 22:34 (Medlem)
hmm, lite klatring for tiden??
Er åpent hus på SIS frem til den 20. tror jeg det var. En del folk, men helt gratis

Melding nr.1451 av Bodøværing , 08.01.2008 kl. 23:29 (Medlem)
Æ e gla æ slipp det derre styre om dobbeltømming, f**ns d greier! My bær me enkeltømming som d e
her.....Skjønne at dokk har my å kast ja.....

Melding nr.1450 av Biff , 08.01.2008 kl. 22:47 (Medlem)
Referat: det e glatt på Sola, dessuten e det tømming av brun og grønn dunk samtidig! Makan!

Melding nr.1449 av Trønderbjarne , 08.01.2008 kl. 20:22 (Medlem)
Referat: Det e kaldt og tørt i Trøndelag!

Melding nr.1448 av stanley , 08.01.2008 kl. 14:57 (Medlem)
Referat: Det e kaldt og vått i Rogaland!

Melding nr.1447 av Morten , 06.01.2008 kl. 11:29 (Medlem)
Referat: Det var varmt i Singapore!

Melding nr.1446 av Katrine , 04.01.2008 kl. 19:00 (Medlem)
Godt Nyttår! Morten, kor blir det av det referatet du vett..?!
Og feiringen i Singapore gjekk bra?

Melding nr.1445 av Morten , 01.01.2008 kl. 07:37 (Medlem)
Godt Nyttaar evlybody!

Melding nr.1444 av Stivi , 28.12.2007 kl. 18:37 (Medlem)
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For de som syns julen blir noe fredelig, ta en titt på en hverdagsscene fra naturen, filmet ved
Oltedalsvassdraget en fin sommerdag. http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM

Melding nr.1443 av Kai Johannessen , 23.12.2007 kl. 21:16 (Medlem)
Det med de fenalårene var en glimrende ide. Godt jobbet : )

Melding nr.1442 av BRV , 22.12.2007 kl. 15:08 (Medlem)
FENALÅR TIL GRUNNEIERE
BRV har delt ut fenalår til diverse grunneiere i regionen. Det har vært en aktiv sesong, med mye
nybrotsarbeid. Det virket som at folk har oppført seg fint i år, med få eller ingen tilfeller av åpne grinder
og søppelkasting.
BRV ønsker alle en GOD JUL og TAKK FOR DET GAMLE!!

Melding nr.1441 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 21.12.2007 kl. 12:26 (Medlem)
det er snø til og gå eller stå på ski(Mest gå da det er dårlig med nedoverbakker i Rogaland)men nokså lite
snø-ca 20cm under 900m og en god halvmeter over 900m-hardt føre med bittelitt nysnø.trenge et snøfall
til -da blir det bedre:) bedre forhold for isklatring-selv om lange isklassikere trenge litt mer tid...

Melding nr.1440 av Lars R , 21.12.2007 kl. 07:55 (Medlem)
Ikke mye action her på forumet for tiden gitt. Noen av dere isklatrere, eller ev andre, som har info om
snøforholdene i Hunnedalen. Brenner etter å få tatt meg noen toppturer snart.

Melding nr.1439 av Ed , 16.12.2007 kl. 20:22 (Medlem)
Ed og Øystein var på Glassmagasinet(opp til høyre etter Brakkene) i dag. Flotte forhold! Tilstekkelig og
plastisk is, lite drypping. Fin anmarsj. Ellers må de fleste andre isene vokse en god del før de får besøk av
oss.

Melding nr.1438 av Eirin (e_breie@hotmail.com) , 16.12.2007 kl. 17:51 (Besøkende)
Resultater og bilder fra julecupen ligger nå ute på www.klatresenter.no
Knallbra innsats alle sammen!

Melding nr.1437 av Knut Aksel , 14.12.2007 kl. 19:11 (Besøkende)
Hei! For de som ikke vil gå inn til Lysebekken er det ett par islinjer på Brakkeveggen som er mulig å
klatre! En linje til høyre på feltet (4+) 2 lengder, og en linje ca. 200 meter til høyre igjen 1 lengde 4 , og en
søyle som kan topptaues! NB: Isen er noe porøs!

310

Melding nr.1436 av stian , 13.12.2007 kl. 12:11 (Medlem)
Patxi Usobiaga on Bizi Euskaraz: first 8c+ onsight ever
http://www.freakclimbing.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1546

Melding nr.1435 av MGBD , 13.12.2007 kl. 09:00 (Medlem)
kaldt-mildt-kaldt-mildt-kaldt-mildt er oppskriften på isras. Bruk hodet når dere klatrer!

Melding nr.1434 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 13.12.2007 kl. 00:05 (Medlem)
is situasjonen i h-dalen
mildværet har vær nådelaust sist uka-tatt knekken på det meste,men det er noen veldig få iser som er
klatrebare.
lysebekken og 3.advent-men best kvalitet på en is ca1km før en komme til lysebekken-ca 1-2 taul.wi4ellers går det ann og klatre siste taulengde røde kors isen-masse is og masse vann.glasstøymagasinet wi5
begynne og bli feit nok...
isene i sørhellingene er kvide og dette ned i sola på dagen...globale greia???

Melding nr.1433 av Apis , 12.12.2007 kl. 13:53 (Medlem)
Ikkje gløm julecupen på Apis nå på lørdag!
Glabuldring for alle som er gira, Gamle som unge. Vi disker opp med grøt og gløgg. Detter starter 14.00 og
er nesten gratis.
Fest med premieutdeling begynner 20.00.
Snakkes!

Melding nr.1432 av Therese , 11.12.2007 kl. 09:10 (Medlem)
Takk, takk

Melding nr.1431 av BRV , 10.12.2007 kl. 21:27 (Medlem)
Gratulerer Therese! Kanonbra innsats!

Melding nr.1430 av Azzi , 10.12.2007 kl. 17:14 (Medlem)
Grattis Therese...du e goe

Melding nr.1429 av Jarle , 10.12.2007 kl. 10:51 (Medlem)
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Gratulere Therese!! Det hjelpe å slutte med sirklingen ser du:)

Melding nr.1428 av Else-Marie , 09.12.2007 kl. 21:38 (Besøkende)
Gratulerer - best når det gjelder:)

Melding nr.1427 av andré , 09.12.2007 kl. 18:15 (Besøkende)
gratulerer. Bra du dro!!!

Melding nr.1426 av JOHAN , 09.12.2007 kl. 18:10 (Medlem)
FY FAN SÅ JÄVLA BRA THERESE! GRATTIS!

Melding nr.1425 av lasso , 09.12.2007 kl. 17:47 (Medlem)
fantastisk Therese!
GRATULERER!!

Melding nr.1424 av willy (elandvo@broadpark.no) , 09.12.2007 kl. 17:00 (Besøkende)
therese ble nordisk mester i buldring i finland i dag juhuu

Melding nr.1423 av isbit , 08.12.2007 kl. 20:34 (Medlem)
For oss som er nye og uinvidde; blir det arrangert noen is-samling/kurs her i Bratte Rogaland?

Melding nr.1422 av St Claus , 08.12.2007 kl. 12:36 (Medlem)
Ikke fortvil kjære barn. Det har aldri blitt sådd tvil om at nisse er reel. Men min konkurrenten Jesus
derimot... Ho ho!

Melding nr.1421 av Stevie , 07.12.2007 kl. 18:38 (Medlem)
Ikkje tull nå. Ka meine dokker kem e nissen? Tenk hvis Mikkel lese dette??!!

Melding nr.1420 av stian , 07.12.2007 kl. 01:05 (Medlem)
Kem e nisse i år då?
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Melding nr.1419 av Morten , 06.12.2007 kl. 12:30 (Medlem)
Jeg tror faktisk Vegard seiler forbi Atle Antonsen som tidenes julenisse!
Helt fantastisk!

Melding nr.1418 av Lars R , 05.12.2007 kl. 08:06 (Medlem)
Its hard to be a nissemann

Melding nr.1417 av Vegard , 04.12.2007 kl. 13:24 (Medlem)
Jeg slapp heldigvis å bli hentet av RAR.

Melding nr.1416 av yazza , 04.12.2007 kl. 12:59 (Medlem)
Her er en flott historie som også er opplevd fra vår egen kjøpesenter-nisse Vegard:
http://www.aftenbladet.no/webtv/?id=558244
Å stå med sjegget i postkassen er mer behagelig enn å få den i rapell bremsen...

Melding nr.1415 av stian , 04.12.2007 kl. 10:17 (Medlem)
Hmm. Fin quiz! Usikker, men mitt svaralternativ blir dr. gonzo. Fint bilde forøvrig!

Melding nr.1414 av Ironisk , 03.12.2007 kl. 12:54 (Medlem)
Nei din dumming, det er Silje

Melding nr.1413 av M , 02.12.2007 kl. 18:07 (Medlem)
Er det Smertzzzversteker??

Melding nr.1412 av stian , 30.11.2007 kl. 00:47 (Medlem)
Jepp. Det e Tuien på Flight Path i 1989

Melding nr.1411 av Lars R , 29.11.2007 kl. 14:37 (Medlem)
Det er jo på Dale jo...
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Melding nr.1410 av stian , 28.11.2007 kl. 11:44 (Medlem)
Gira!!!! http://www.youtube.com/watch?v=McHosr_98r0&feature=user

Melding nr.1409 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 27.11.2007 kl. 17:46 (Medlem)
Hei
Har leid ut min leil fra og med 1 jan. 07
Hvis noen vet om noen eller du trenger et krypinn i desember er det mulig å leie hos meg for en rimelig
penge..
mvh Asbjørn

Melding nr.1408 av svend ole hansen (svend@sissportssenter.bno) , 27.11.2007 kl. 15:56 (Besøkende)
Velkommen til "Klatre, Buldre, Highbodybooster, støtedagen" på SiS sportssenter, fredag 30. nov. fra kl.
17:00-21:00.
Det blir 15 ruter og 15 buldere.
Premie til beste dame og herre.

Melding nr.1407 av Rolf , 26.11.2007 kl. 12:08 (Medlem)
Vi har fremdeles soveposer igjen. Du kan ringe meg på tlf 90690733.

Melding nr.1406 av M , 25.11.2007 kl. 22:43 (Medlem)
Beat Kammerlander climbs the route "Marylin Manson" WI 7 at Brandnertal, Austria..

Melding nr.1405 av younameit , 25.11.2007 kl. 21:12 (Medlem)
Er det noen som kan gjette hvor dette er:
http://www.youtube.com/watch?v=zfw7pq-KqGg&feature=related

Melding nr.1404 av Erik (eriksondenaa@hotmail.com) , 25.11.2007 kl. 20:41 (Medlem)
Til Cecilie og Rolf
Jeg hadde ikke anledning til å komme på lordag, er det fortsatt mulig a kjope en sovepose. Treneger en
som gar ned til -30.

Melding nr.1403 av . , 24.11.2007 kl. 17:40 (Medlem)
Heidi,
ta deg en tur til apis.
Sjekk www.klatresenter.no
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Melding nr.1402 av Heidi (loopus_virr@hotmail.com) , 24.11.2007 kl. 15:23 (Besøkende)
Hei hei hallo!! Jeg er en jente på 23 som nettopp er flyttet til Stavanger. Har SÅ veldig lyst til å begynne å
klattre litt igjen,men må få tatt det brattkorte. Er det noen som vet hvor jeg kan få tatt det??:)

Melding nr.1401 av Cecilie og Rolf , 22.11.2007 kl. 09:34 (Medlem)
LAGERSALG LØRDAG!
Vi har et overskudd av utstyr etter flere turer.
Telt, soveposer, klær etc. Noe nytt, noe brukt, noe gammelt. Vi selger fra kl 1200 på Lørdag 24.11 Vi tar
ikke kort:) Adressen er: Gunnar Warebergs gt 15, 4020 Stavanger.
Link til kart
http://www.finn.no/finn/map?utmx=33911&utmy=6572301&mapTitle=GUNNAR%20WAREBERGS%20GATE+15,+4021,+Stavanger
(Under Stavanger Forum se etter skilt)
Mvh Cecilie og Rolf

Melding nr.1400 av Knut Aksel , 19.11.2007 kl. 22:04 (Besøkende)
Gikk isen øst for TVEITA isen på lørdag. Den som er nevnt i ett tidligere innlegg. Tror nok den låg mer
500meter øst, enn 300meter, som ble nevnt i tidligere innlegg. To uker med minus grader, så vil det nok
komme noen flere muiligheter..

Melding nr.1399 av Brokeback , 19.11.2007 kl. 20:57 (Medlem)
Ja, det er is i øvre del av Hunnedalen, men den har fått mye juling i mildværet. Trenger noen dager vinter.
Fulgte med på Tveitaisen hele helgen, og der raste det.

Melding nr.1398 av Lars , 19.11.2007 kl. 20:52 (Medlem)
Ok..øssa har reist t Spania, men e der andre som har vore og kikka på isen i heljå?

Melding nr.1397 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 17.11.2007 kl. 10:08 (Medlem)
typisk-nå som det var så kaldt og fint-så blei det jo mildt igjen som sedvanling..men,men får håpe det
fryse på igjen.byrkjedalsisen er en super klassiker,den har vært tjukk og feit kvert år i de siste årene.men
er nok best ute i januar-februar..

Melding nr.1396 av stian , 16.11.2007 kl. 18:36 (Medlem)
Du e på hogget Jøysa! I like it :-) Kor ti pleie Byrkjedalsisen være på sitt beste? Elle variere det veldig? Den
ser knallfine ut.
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Melding nr.1395 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 14.11.2007 kl. 22:57 (Medlem)
da er is sesongen igang-var oppe og hakka is i dag i dalen.ny islinje? 300m øst fra tveita isen -på høyde
med fylkesgrense stein.mikke mus ca 180m grad 3(+) gode isforhold-men snør nok ned senere på
vinteren- fin og starta sesongen med.ellers var isene i hunnedalen litt tynne-kanskje røde kors isen om et
par dager og scottish lookalike for de som liker miks.flere isruterer på gang men tynne og sikre

Melding nr.1394 av Katrine (k_larssen@yahoo.no) , 14.11.2007 kl. 16:27 (Medlem)
Lyst å dra til El Chorro (malaga)- på lørdag??? Da har jeg billett til deg, BILLIGT! 17.-24.11. Trodde jeg
skulle dra selv, men pga studier og jobb lar det seg ikke gjøre likevel. Drid. Det er en god gjeng herifra
(Apis-miljøet) som skal. Skulle tro du får min plass i bil og leilighet om du smiler fint, feks til Andre
(han kjekke med rufsete hår og svarte briller, som kjører rød bil...)
Ring meg på 97656510!

Melding nr.1393 av Sebastian (neitakk@hotmail.com) , 14.11.2007 kl. 15:37 (Besøkende)
Hva med ett forum her istedet for?

Melding nr.1392 av Sindre , 14.11.2007 kl. 10:24 (Medlem)
Klatreveggen i Vågen idrettshall i Sandnes blir 7-9 m høy og ca 8 m brei, i tillegg eller inkludert kommer
ca 12 meter buldrevegg. Omtrent som de kommunale hallene i Stavanger, men mer buldreareal. Det tar
nok et par år før hallen er klar.

Melding nr.1391 av Arvid , 12.11.2007 kl. 18:39 (Medlem)
Angående klatreulykken i Spania: http://www.fvn.no/nyheter/lister/article530141.ece

Melding nr.1390 av Morten , 12.11.2007 kl. 00:09 (Medlem)
Angående klatrevegg har det gjentatte ganger blitt oppført klatrevegger i Langgaten i forbindelse med
Sandnesugå..... Enkelte av lyktestolpene har også blitt klatret i...

Melding nr.1389 av Mia (mia@rynning.no) , 11.11.2007 kl. 22:58 (Medlem)
Noen der ute som sitter på et par med klatresko for barn som deres egne har vokst ut av? Ca størrelse 26
(4 år). Send mail om du er interessert i å selge.

Melding nr.1388 av Sindre , 09.11.2007 kl. 20:18 (Medlem)
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Ang. klatrevegg i Sandnes: Det er prosjektert inn en vegg i den nye idrettshallen som skal bygges i
sentrum i tilknytning til ny videregående skole. Usikker på størrelsen, skal sjekke det opp. Ellers er
Sandnes med og betaler for megaveggen som kommer i Sørmarka, den er såkalt "interkommunal". Begge
deler ligger nok minst et år eller to fram i tid.

Melding nr.1387 av gjest , 09.11.2007 kl. 15:50 (Besøkende)
Syns en mann ved navn Krister spurte ett veldig bra spørsmål tidligere (07.nov) i forumet, men fikk aldri
svar.
Fins det noen innendørsvegg i Sandnes?
Hvis ikke, fins det noen kommunale eller kommersielle planer om det?

Melding nr.1386 av Nick , 08.11.2007 kl. 16:38 (Medlem)
Veldig bra ras info her for vi som liker vinter...
http://www.glenmorelodge.org.uk/avalanche.asp

Melding nr.1385 av Ikke-undrende , 08.11.2007 kl. 11:14 (Medlem)
Det er en stein som er løs... Ikke forsvarlig festet...

Melding nr.1384 av undrende , 08.11.2007 kl. 01:30 (Medlem)
Hva er løs stien?

Melding nr.1383 av Staten , 07.11.2007 kl. 20:15 (Besøkende)
Advarsel! Det er fare for å komme i kontakt med løs stien ute i naturen. Av sikkerhetsmessige årsaker
anbefales det ikke å klatre utendørs inntil myndighetene har fått utviklet et kvalitetssikringsording og en
sertifiseringsording for trygge klatrefelt. All utendørsklatring er å regne som livsfarlig.

Melding nr.1382 av Katrine , 07.11.2007 kl. 17:02 (Medlem)
Er enig med du Stian! Det er dessuten mange som klikker innom dette forumet, sikkert daglig, som ikke
setter tydelige spor etter seg, men som jeg er nokså sikker på setter stor pris på slik tilbakemelding du
Christian kommer med. Det er ingen som vil ha stein i huet! Det er jo selvsagt at man løsner ut det som er
løst i ruta, dersom man har mulighet for det der og da, hvis ikke er dette forumet en fin plass å advare
andre på før de evt gyver seg løs på den ellers fredfulle granitten, el hva det nå måtte være.
Ansvarsfraskrivelse er en kjent sak, tydeligvis hersker den også i klatremiljøet. Kanskje burde vi samles
til en årlig rensedugnad!? Fordele oss litt rundt.. Synes ikke det er rettferdig at de som har stått på og
jobbet mye med borring og utvikling av felt skal ta på seg alt vedlikeholdet i ettertid. Dette bringes videre
til styremøte i BRV neste uke
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Melding nr.1381 av stian , 07.11.2007 kl. 13:17 (Medlem)
Syns det va nogen unødvendig syrlige kommentarer på meldingen til Christian. Veldig bra du seie ifra. Det
e ikkje noge formelt system på kem som vedlikeholde crag, men ved å sei ifrå vil de neste som komme der
oppføre seg varsomt, ev ta med et brekkjern og gjør den nødvendige jobben påkrevd. Dette signalisere
dessuten at når nogen påtar seg ansvaret med å etablere et crag og ei rute bør de gjør en seriøs rensejobb.
Ingen vil vel ha et liv på samvittigheten. Nå tror eg at de som etablerte Ålgårdfeltet tar tak i ting. Men med
et felt som hører allmennheten til i større grad vil være meir avhengig av at ildsjelene trer inn i
vaktmesterrollen etter behov. Dette tror eg fungere greit, men syns likevel det va fint at Christian kastet
litt lys over det! Syns at folk i enda større grad kan ta opp potensielle sikkerhetsmessige mangler på
feltene i dette forum. Det kan og vil generere tiltak. Ta gjerne tak i ting på eget initiativ fremfor å vente på
at andre skal gjør det. Sjakler, bolter, hengere, drill, toppfester og annet hardware kan fåes av meg ved
behov. Ev legg ut for det sjøl og få pengene refundert av BRV om det e lettere. Sjøl om klatring e en sport
for individualisten, krever vedlikehold og sikkerhet av feltene solidaritet og hjelp av det store felleskap.

Melding nr.1380 av Hans Jørgen , 07.11.2007 kl. 12:59 (Medlem)
De som hungrer etter å se mer av Stina Engelsvoll som danser rundt på lokale steiner bør besøke denne
linken:
http://www.youtube.com/watch?v=oHj2gzZSwcA

Melding nr.1379 av Krister (yaman_@hotmail.com) , 07.11.2007 kl. 10:59 (Besøkende)
Hej!
Finns det någon inomhusvägg/bouldring i Sandnes eller måste man åka till Stavanger för att klättra
inomhus?

Melding nr.1378 av Morten , 06.11.2007 kl. 16:40 (Medlem)
Det er enhver klatrers plikt å rense ruter for løse tak, samt å opplyse andre om en evt. fare. Styret er jo
ikke et service-organ som reiser rundt og tar aksjon på innrapporterte saker. Styrets oppgave er heller å
sørge for at det finnes et medium (www.brv.no) som klatrere kan kommunisere gjennom.
Forøvrig: Takk for melding om løse tak! Jeg håper at noen fjerner dem!

Melding nr.1377 av Christian , 06.11.2007 kl. 16:17 (Medlem)
Hei Torvald, takk for at du gjør meg oppmerksom på at jeg kan rydde selv. Håper ellers det er greitt at vi
kan gi tilbakemelding ref. http://www.brv.no/sikkerhet.asp?id=sikkerhet: "..BRVs styre har behov for
klatreres hjelp i sikkerhetsarbeidet. Gi beskjed om dere ser løse bolter, sprekker i grisehalebraketter,
slitte toppfester, manglende hengere, dårlige toppfester og alt annet som har betydning for sikkerheten
på rutene.."

Melding nr.1376 av BRV , 06.11.2007 kl. 12:56 (Medlem)
Styret i BRV vil nå ta resten av dagen fri for å gjøre en skikkelig rensejobb på Ålgård....

Melding nr.1375 av Torvald , 06.11.2007 kl. 09:26 (Besøkende)
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Bra at du meldte deg frivillig til jobben som bruker av feltet…

Melding nr.1374 av Christian , 05.11.2007 kl. 14:49 (Medlem)
Pass opp for løse steinblokker til høyre for nytt topptau feste til 6'er rute på Ålgård feltet (boltet ruter nr
3 fra venstre).
Løste ut en stein på 15-20 kg i går. Heldigvis ble ikke sikrer truffet. Her bør det gjøres en rydde jobb for å
få vekk løse steiner.

Melding nr.1373 av Morten , 05.11.2007 kl. 12:31 (Medlem)
Filmen anbefales! Sekser på terningen....

Melding nr.1372 av Hans Jørgen , 05.11.2007 kl. 09:47 (Medlem)
Hvis der vil se unge Engelsvoll gå Fontastic på Spinneriet så er det bare å gå hit:
http://www.youtube.com/watch?v=2N3FRG9hQnM

Melding nr.1371 av BRV , 03.11.2007 kl. 14:33 (Medlem)
SiS klippekort for BRV medlemmer
For klippekort på SiS kontakt post@brv.no
Bestilte klippekort vil da bli lagt ut i resepsjonen. Det har vært en del sen/manglende betaling av
fakturaene, så ordningen henger i en tynn tråd. 1500 kr/20 klipp. Oppgi navn, adresse og tlf.

Melding nr.1370 av BRV/Morten , 02.11.2007 kl. 09:08 (Medlem)
BRV medlemsregistrering er nå friskmeldt. Vi beklager at det til tider har vært umulig å melde seg inn.
Har du prøvd å melde deg inn i løpet av sommer/høst og ikke fått tilbakemelding kan du prøve på nytt nå.
Medlemskapet vil da være gratis ut 2007. Giro blir sendt ut på nyåret.

Melding nr.1369 av johan , 31.10.2007 kl. 16:12 (Medlem)
...føler meg plutselig klarsynt.

Melding nr.1368 av Stian , 31.10.2007 kl. 01:15 (Medlem)
Nogen så lure på koss det å dra på tur med små barn til Font fungere i praksis? Hans Jørgen har video
dokumentert det i denne flotte filmen med alt fra buldrende polfarere, til euforiske treåringer og
frustrerte småbarnsfedre. http://www.youtube.com/watch?v=juCf7veJEmE
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Melding nr.1367 av Asbjørn (asbmoe@hotmail.com) , 30.10.2007 kl. 22:55 (Medlem)
Hei!
Jeg har en sokkelleilgihet med kjøkken/stue, soverom og gang fullt møbelert, Kannik. Ledig fra uke 45,
passer bra for par. Ligger 6 min. gangavst. fra sentrum. Hvis noen vet om noen som leter etter et sted å bo,
eller kanskje du er interesert er det bare å ta kontakt. Leil. er på 50 kvm, pris: 6900,. inkl strøm, internett
og kabeltv (kabeltv på vei) min mobil: 41217096..Asbjørn

Melding nr.1366 av Nick , 30.10.2007 kl. 12:42 (Medlem)
Fly baby fly...
http://www.splitterchoss.com/blog/2007/10/29/biggest-rock-climbing-falls-caught-on-video/
Stilige fall!!

Melding nr.1365 av Lasso/Apis , 28.10.2007 kl. 12:27 (Medlem)
Bilder og tekst fra Nuclimb! ligger nå på klatresenter.no

Melding nr.1364 av katrine-hu fine.. , 26.10.2007 kl. 17:19 (Medlem)
Podlest då!

Melding nr.1363 av morten , 26.10.2007 kl. 00:44 (Medlem)
trur det va podlest så la inn gay parade bildet av lasso....

Melding nr.1362 av André , 25.10.2007 kl. 20:01 (Besøkende)
Stein Undheim fra Hokksund krimpet seg opp Gudlarompå 8 (grad 8+) på Bersagel idag, i særdeles god
stil og under fin fine forhold!!! Græla bra.
Gjengen på Apis skrur forresten utrolig stilige ting te NuClimb lørdag. Møt opp!!!

Melding nr.1361 av Sindre , 25.10.2007 kl. 15:18 (Medlem)
Hvor ble det av det fine bildet av Kathrine? Hun fikk ikke ligge lenge ute. Lars Ole er fin å se på han og,
men damene må fram!

Melding nr.1360 av Atle , 25.10.2007 kl. 13:17 (Medlem)
Hvem henvender man seg til for å få kjøpt klippekort til UiS?

Melding nr.1359 av Morten/BRV , 25.10.2007 kl. 10:28 (Medlem)
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Dette er like frustrerende for oss! Neste uke blir det orden på registreringen.

Melding nr.1358 av Joakim (ask81_@hotmail.com) , 25.10.2007 kl. 10:13 (Besøkende)
du e ikkje aleina Eirik, personlig så har eg gitt opp...

Melding nr.1357 av undrende , 25.10.2007 kl. 09:33 (Medlem)
mulig BRV mener det er nok medlemmer?

Melding nr.1356 av Erik (eriksondenaa@hotmail.com) , 25.10.2007 kl. 09:20 (Besøkende)
Er det noen her som kunne hjelpe meg. jeg har provd a melde meg inn i BRV ca 5 ganger na, forste i juni.
Har brukt den internett registreringen som er pa denne siden.

Melding nr.1355 av HH (hhclimbing@hotmail.com) , 24.10.2007 kl. 18:26 (Besøkende)
Hyggelig å høre fra dere! Dere er velkommen! Hjemturen var vel omtrent like kjedelig som deres.
Eksisterer det "fine" flyturer på veldig mange timer? Svaret er nei.
HH

Melding nr.1354 av cecilie , 24.10.2007 kl. 02:09 (Medlem)
Takk for sist, Håkon
Håper hjemreisa gikk fint!
Biar høres fristende ut, se ikkje bort ifra at vi tar oss en tur
hilsen Silje, Linn og Cecilie

Melding nr.1353 av Apis , 22.10.2007 kl. 14:59 (Medlem)
Førstkommende lørdag, 27. oktober, blir det høstens første buldrekonkurranse på Apeberget.
Møt opp for spektakulære buldre på nye formasjoner i alle vanskelighetsgrader.
Konkurranse kl 15- 18
Fest fra kl 20
Mer info på klatresenter.no

Melding nr.1352 av Håkon Hansen (hhclimbing@hotmail.com) , 20.10.2007 kl. 23:55 (Besøkende)
Hei alle kjente og ukjente i BRV!
Jeg har masser av veldig bra kalksteinsklatring kort vei hjemmefra( i tillegg er det 7-90 minutter til de
andre feltene i Costa Blanca føreren til Rockfax). Foreløpig har jeg ledet 90 nye ruter, om et halvt år ca.
135. Veldig mye er fra 7- til 8-. Også en god del over og under. Nå har jeg leilighet til leie i Biar for en billig
penge hvis noen i BRV ønsker en fin klatreferie i landet hvor det er litt mer sol enn i Norge. Leiligheten er
på 2 etasjer med 2 bad og opptil 5 soverom. Pris 250 euro per uke( litt dyrere i påske og sommerferien).
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Jeg bor i Biar, 35 minutter opp i fjellene fra Alicante, og det samme fra flyplassen.(1 time 30 minutter fra
flyplassen i Valencia og Murcia). Hvis noen har lyst så er det også gode muligheter for å hjelpe til med litt
bolting og rensing, og få en førstebestigning eller to. Når jeg er ferdig med prosjektet mitt i Biar så blir det
minst 170 ruter her. Jeg kan hente inntil 4 personer på flyplassen en god del billigere enn taxi( 40 euro fra
Alicante, 70 fra Valencia, Murcia). I tillegg til klatring så er Biar et paradis for mountainbike og fjellturer.
Biar er en liten by på ca 4000 mennesker, og har eksistert siden middelalderen. Byen har slott, gammel
kirke, og det er kort vei til gode vindistrikter. E-mail adressen min er hhclimbing@hotmail.com, og jeg
treffes på telefon 0034 965812045(kveld)
mvh Håkon Hansen

Melding nr.1351 av yazza , 20.10.2007 kl. 10:56 (Medlem)
Dæven, deilig å vokne opp i Paris for å gå ut med en liten bakrus etter mange Guinnes på Oneill for å kjøpe
baggiser.. Skyfri himmel 8-10 grader, skogen roper med friksjonsbrisen :)

Melding nr.1350 av Easy , 18.10.2007 kl. 21:02 (Besøkende)
Er det lov å "miksklatre" på Crazy Creek? Har noen gamle økser og stejern som ligger å slenger.....Syns
feltet likner svært på et felt i en "fransk-norsk" is-film, det og hadde rundt 16m oveheng

Melding nr.1349 av Torvald , 17.10.2007 kl. 15:17 (Medlem)
Crazy Creek ser bra ut. Gleder meg til å komme hjem.

Melding nr.1348 av MD , 17.10.2007 kl. 13:11 (Medlem)
Sakset fra Kulturby 2008-kalenderen:
Project Bandaloop. I august 2008 vil danserne fra Project Bandaloop kaste seg ut i fjellveggen i
Gloppedalen og by på en helt spesiell forestilling. Dansekompaniet opptrer hengende i tau fra bygninger,
broer, kraner og i fjellvegger. Sted: Gloppedalen

Melding nr.1347 av Lasso , 16.10.2007 kl. 21:17 (Medlem)
Webhotellet til Apis har fikset siden, så nå ligger bilder fra Crazy Creek på klatresenter.no,
http://www.klatresenter.no/?pageid=2311&show=21

Melding nr.1346 av Apis , 15.10.2007 kl. 16:12 (Medlem)
webhotellet vårt har problemer.. derfor ingen bilder.. de holder på å fikse det. sender deg et bilde morten.

Melding nr.1345 av Morten , 15.10.2007 kl. 14:37 (Medlem)
Bildene?? Send meg et stilig ett som jeg kan legge ut på brv.no! mortenpost@hotmail.com
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Melding nr.1344 av Nick , 15.10.2007 kl. 14:20 (Medlem)
STILIG med nytt crag, hørtes veldig kult ut. FIkk ikke bildene oppe på klatresenter.no, arrghh. Vil se det,
kan det fikses??

Melding nr.1343 av Lasso , 15.10.2007 kl. 13:43 (Medlem)
Morten: sjekk veibeskrivelse på klatresenter.no, vi planlegger å reise opp helgen 3.-4. november hvis du/
noen er gira på å borre!

Melding nr.1342 av MD , 14.10.2007 kl. 23:30 (Medlem)
Mal skal bli! Kan du lese powerpoint?

Melding nr.1341 av Morten Diesen , 14.10.2007 kl. 21:36 (Medlem)
Fantastisk! Hvor ligger denne Edens hage av et klatreanlegg?

Melding nr.1340 av Lasso , 13.10.2007 kl. 16:59 (Medlem)
Mens noen er i syden for å finne varm klatring har Azzi, Tore R. og eg begynnt å borre et nytt crag i
Sirdalen. Cragget har fått navnet "Crazy Creek", har ruter fra 4+ til 9-, er fra sva til crazy overhengende og
er tørrt uansett vær. Klatret i baris hele denne uken!
Sjekk midlertidig fører på klatresenter.no.

Melding nr.1339 av Arne G , 10.10.2007 kl. 20:35 (Besøkende)
Generelle (upersonlige og uspesifikke) forespørseler treffer som regel ikke godt. For Osloføreren møtte
jeg personlig opp flere ganger hos et par gode fotografer og fikk velge blandt bildene deres. Bli personlig,
klem gørra ut av de ! Heia førerkomiteen !

Melding nr.1338 av Sindre , 10.10.2007 kl. 16:04 (Medlem)
Lars, ideen om å legge ut en mal som folk kan laste ned er ikke dum, men jeg tviler på om førerkomiteen
får inn noe mer info av den grunn. (Arne G. har et treffende poeng om hvordan man må agere torpedo i
visse sammenhenger.) Du skylder på dårlig tid og manglende datakunnskap Lars, men den tiden du har
brukt og den datakunnskapen du har trengt på å legge inn meldinger i BRVs gjestebok er lik den samme
tiden og kunnskapen du trenger for å sende inn oppdatert førerinfo om Ålgårdsfeltet. Verre er det ikke.
Men vi finner ut det som trengs uansett. Ålgård er et fint felt som er verd å ha med. Bare ikke kom etterpå
og klag på det som manglet...
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Melding nr.1337 av Lars R , 10.10.2007 kl. 08:51 (Besøkende)
For å lette litt på arbeidsmengden for ildsjelene som skal lage ny fører så foreslår jeg at vi blir enige om en
mal for layout som kan lastes ned. De som da har borret og etablert nye felt kan da fylle ut nødvendig
ruteinformasjon, kommentarer, veibeskrivelse etc og legge ved et bilde av cragget. Har selv veldig dårlig
samvittighet for Ålgårdsfeltet. Skylder på tid, dårlige datakunnskaper osv osv...

Melding nr.1336 av Førerkomitèen , 10.10.2007 kl. 00:39 (Medlem)
Jeg synes førerdiskusjonen er litt på villspor. Status pr i dag er at vi er 5 stykker som både kan og vil lage
en fører som er bedre enn Rockfax og Sørlandsføreren. Men vi setter stor pris på engasjementet. Bruk det
på noe annet som f.eks: Hvorfor i h*****e er det ingen som gidder å lage BRV-fest i høst?

Melding nr.1335 av gjest , 09.10.2007 kl. 23:00 (Besøkende)
Tankevekkere til laber dugnagsånd og førerarbeid!
Hva var annerledes før? Hvem gjorde jobben? Er entusiasmen forsvunnet og hvorfor? Har alle ringrevene
fått kone, barn, A4-liv og mangler tid? Hva skjedde da med rekruttering og opplæring i miljøet?

Melding nr.1334 av Arne G , 09.10.2007 kl. 22:28 (Besøkende)
Her i det fjerne østen har det nylig kommet en fører for Hægefjell fra Rockfax og en tysk/norsk en, jeg har
ikke truffet noen enda som synes at det er kult at det ikke finnes en fører på norsk.
I Rogaland er det vel kun tre personer som har stått for det meste av arbeidet med de førerne som er gitt
ut. Altså er det ikke flust med folk som kan og vil (det holder ikke å ville).
Inntektene som kommer inn fra salg av nåværende fører var tenkt å betale for trykking osv av neste fører,
så jeg slipper å legge ut med sparepengene mine en gang til ("god historie" Nick ?). Det er heller ikke noe
nytt at nesten ingen sender inn info frivillig, info og bilder må ofte dras ut av folk mha personlig (torpedo)
oppmøte, slik har det alltid vært.
Jeg tar for øvrig gjerne en gjesteopptreden med litt Adobe-jobbing hvis det lar seg gjennomføre i praksis.

Melding nr.1333 av stian , 08.10.2007 kl. 13:02 (Medlem)
Javel. Kan melde om bra forhold i skogen ved paris ogsaa. Rolf holder oss selvsagt i drikkeform. Kjekt aa
vaere paa tur igjen!!
En kort kommentar til foerer diskusjonen: Vi vil selvfolgelig gjor denne jobben lokalt uten bistand fra folk
fra andre klatremiljo. Me e jo ikkje heilt hjelpeslause heller. Det e jo kjekt aa ta ansvar for aa lage en
skikkelig rogalandsfoerer. Saa ska me jo proeve aa se om det fortsatt finnes litt dugnadsaand i live i dette
miljoet. Funke det vil det forhaapentligvis inspirere. Kanskje nok til at me faar en festkomitee i 2008 :-)

Melding nr.1332 av Morten , 08.10.2007 kl. 10:07 (Medlem)
Melder om varme og fine forhold i provence der sentrale deler av klatre-, rednings- og jazzmiljøet i
stavanger er samlet.

Melding nr.1331 av morten , 06.10.2007 kl. 01:39 (Medlem)
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alex, congrats....impressive!

Melding nr.1330 av Stein , 05.10.2007 kl. 16:49 (Besøkende)
Finnes det flere (rute) detaljer på Hunnedalskskjoldet? Enn det som står i føreren?

Melding nr.1329 av Erik B , 05.10.2007 kl. 09:16 (Medlem)
Jeg har og hatt æren av å sikre Alex på ett av hans mange forsøk på Kvantespranget. Gratulerer Alex, godt
jobbet. Utrolig stayer-evne.

Melding nr.1328 av Lars R , 04.10.2007 kl. 20:32 (Besøkende)
Egil kunne i dag melde meg at han hadde den store ære å sikre Alex på godkjent andrebestigning av
kvantespranget.

Melding nr.1327 av Sindre , 03.10.2007 kl. 21:56 (Medlem)
Tror det er meningen å bruke det meste fra mange førere, inklusive Sørlandsføreren og Rockfax. Det er en
gjeng i full sving. Tror representasjonsutgiftene kommer til å ramme BRV-budsjettet tungt

Melding nr.1326 av Lars R , 03.10.2007 kl. 21:36 (Besøkende)
Hvorfor ikke bruke proffer da.
Gutta som lagde Sørlandsføreren f.eks. Flinke folk. De har lagd den og flere. Navn: Ole Karsten Birkeland
og Michael Helgestad.
enda kulere hadde vært hvis Rockfax kunne trådd til. Høres litt ut som ønsketenkning kanskje, men
kanskje det er sånn det må gjøres

Melding nr.1325 av Sindre , 03.10.2007 kl. 21:23 (Medlem)
Vett det Vegard...prøvde bare å bidra til debatten. Men jeg mener skikkelig betalt, ikke bare litt. I Bergen
tror jeg Gisle fikk lønn i tre måneder for å lage ny BKK-fører, som den gang ble state of the art. Hvis noen
gidder å gjøre en tilsvarende eller enda bedre profesjonell jobb, så tror jeg det er en god investering for
BRV. Kanskje det går på bekostning av sosiale tiltak?

Melding nr.1324 av Morten Diesen , 03.10.2007 kl. 14:23 (Medlem)
Fører for Skogsveggen er korrigert.

Melding nr.1323 av medlem , 03.10.2007 kl. 13:51 (Medlem)
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Kor blir det av "dugnadsånda"???

Melding nr.1322 av Vegard , 03.10.2007 kl. 13:40 (Medlem)
Vil ikke si at det er noen brannfakkel Sindre. Både Arne og jeg fikk betalt i 2002 da den forrige føreren ble
laget. Synes de som skal lage den nye føreren mer enn gjerne kan ta seg litt betalt. Det er en stor jobb.

Melding nr.1321 av Sindre , 03.10.2007 kl. 13:22 (Medlem)
Med fare for å bli kalt en gammel grinebiter: Folk er for godt vant. De syns det er fint å få alt servert på
sølvfat, de kjøper seg en fører som noen har lagd uten å få lønn, kommer på craggene som noen har
ryddet og gravd fram, klipper inn fine blanke bolter som noen har borret for dem, gidder kanskje å melde
seg på en fest som andre har arrangert, syns det er flott at noen gidder å sitte i BRV-styret, bare det ikke
er dem selv. Etc etc. Dette er tegn i tiden, men egentlig ikke noe nytt. En brannfakkel: Skal de som lager
den nye føreren bruke av BRV-kassen og ta seg betalt? Argumentene for blir stadig flere.

Melding nr.1320 av Nick , 03.10.2007 kl. 11:59 (Medlem)
Jeg er og veldig skuffet. I tillegg har ikke vi motatt en eneste mail med input til føreren, ingen tips, ingen
bilder, ingen kommentarer, artige historier, nada. Niks, nuthin, nowt.
Ka skjer med folk?

Melding nr.1319 av Vegard , 02.10.2007 kl. 12:29 (Medlem)
Jeg er skuffet.

Melding nr.1318 av Kai Johannessen (kai.johannessen@seadrill.com) , 02.10.2007 kl. 11:59 (Medlem)
Alle
Da må jeg få si følgende. Det blir ikke BRV fest i år, for laber interesse tydelig hvis for det. Jeg kan anbefale
å få ut frustrasjonen den 27 oktober på Apeberget.
Mvh Kai

Melding nr.1317 av Sissel , 02.10.2007 kl. 09:34 (Besøkende)
var å klatret på svaiet på tengesdal for noen dager siden. fat da to twinlocks som topptaufeste på en av de
ytterste topptaufestene til høyre. noen som savner dem?? syntes vertfall at det va litt feil at de bare hang
der så eg plukket dem ned.
kjenner du til dem??
- Sissel; 992 54 379

Melding nr.1316 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 29.09.2007 kl. 19:03 (Medlem)
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kaivegg
stillige flott ruter,men og veldig trist det har bitt bolta på siden av fine naturlige riss.(tenke da mest på
7'er ruta ved kamin,)
mor teresa var ganske tørr igår......men en smule vanskelige for mitt vedkommende,ser jo at det er litt
krevende sikre den naturlig øverste halvdel..men jamminga er tøffe...

Melding nr.1315 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 29.09.2007 kl. 11:43 (Medlem)
Hei Har satt opp 4 nye ruter..den ene er nok 5 - .. de andre tre er barneruter for barn ned til 8 år, grad 3 -4
..har vært der med klassen min. Fantastisk fine omgivelser og rutene ble korte men bra. skal få stian til å
oppdatere føreren for Nova eller jeg sender deg en mail ang. de nye rutene. Navnene er ikke klare enda..
AZZI

Melding nr.1314 av Nick , 29.09.2007 kl. 09:57 (Medlem)
Joakim,
Er ruten naturlig eller boltet? Hva heter du til etternavn (regner med det er di rute)
Den er nu meldt inn.

Melding nr.1313 av Joakim (ask81_@hotmail.com) , 28.09.2007 kl. 15:54 (Medlem)
Nye ruta på bersagel, mellom "kilene mine får du aldri" og "Kabal" , an hette n00b og e satt i 5+
kor melde eg det ev. inn?

Melding nr.1312 av Nick , 26.09.2007 kl. 21:35 (Medlem)
Hei.
Ka heter de 3 nye til Azzi, og grad...for guiden.

Melding nr.1311 av stian , 26.09.2007 kl. 12:03 (Medlem)
Litt forvirrende den bitenl. Ingen 9- på Nova. 3 moderate ruter som addert sammen blir 9-...

Melding nr.1310 av Nick , 26.09.2007 kl. 11:56 (Medlem)
Tøft, 3 x 9- på Nova, plutselig er det et kjepefelt (ikke sant Ruleren?)
Nova de gøy... et klassisk navn, bra!

Melding nr.1309 av Lasso , 25.09.2007 kl. 22:48 (Medlem)
4 nye ruter på Nova i dag. Azzi borret 3 ruter, til sammen ca.grad 9-. Jeg borret og gikk"Nova de gøy", grad
mellom 7- og 8-.
I forrige uke gikk jeg det gamle jamme prosjektet på Kaiveggen. Ruta er ca. 8- og har navnet "Mor Theresa
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er våt"

Melding nr.1308 av Morten , 24.09.2007 kl. 18:30 (Medlem)
Hver gang jeg stiller i trikot får jeg så jævlig tyn.... Husker første gangen jeg gikk Oss aper...lilla tights og
matchende singlet og kalkpose...

Melding nr.1307 av dr.A , 24.09.2007 kl. 14:25 (Besøkende)
Neste gang får du ta på deg regnbue-tightsen.

Melding nr.1306 av Nick , 24.09.2007 kl. 09:09 (Medlem)
Morten, du burde ikke har på deg cammo-klær på foto-shoots. Ser bare store underarmer jeg!

Melding nr.1305 av Molla , 23.09.2007 kl. 23:50 (Medlem)
Benoni&Rosa støttes!!!

Melding nr.1304 av Steewee , 23.09.2007 kl. 18:01 (Medlem)
Den støtte eg 100 %. Hildegunn e kongedama. Men kem ska passa på Steffen mens Hildegunn styre med
festen?

Melding nr.1303 av Benonifan , 22.09.2007 kl. 01:41 (Medlem)
Eg syns Hildegunn hadde vært et kjempefint tilskudd te denne komiteen! Resurssterk dame med godt
humør :-)

Melding nr.1302 av Kai Johannessen , 20.09.2007 kl. 11:48 (Medlem)
Jegt trenger folk til komiten.. ring meg på 90129819

Melding nr.1301 av festbrems , 18.09.2007 kl. 13:18 (Medlem)
Uten festkomite=ingen fest!!!!!

Melding nr.1300 av Håkon Rege , 18.09.2007 kl. 11:01 (Medlem)
Kai har forsøt å dra i gang festkomitè en stund nå. Det virker ikke som at det er så mange som er gira på å
stille opp... Kai?
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Melding nr.1299 av Vegard , 17.09.2007 kl. 19:33 (Medlem)
Hører rykter om at det ikke blir noen årsfest i år. Hva er det for noe tull? Satser på at det kommer en dato
relativt kjapt, slik at jeg kan bestille flybillett...

Melding nr.1298 av Rolf , 16.09.2007 kl. 11:57 (Medlem)
DET REGNER!!!!!!!!!!!!!!!!!
måtte bare få det ut

Melding nr.1297 av Morten , 14.09.2007 kl. 15:52 (Medlem)
Ubrukt Mammut Barryvox skredsøker selges for 2500,- 40201032. Ny pris i butikk 3200,-

Melding nr.1296 av M , 13.09.2007 kl. 13:30 (Medlem)
Men nå e di nere....

Melding nr.1295 av K , 12.09.2007 kl. 15:01 (Medlem)
Finner sitter fast i Kjerag: http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article510225.ece

Melding nr.1294 av Apis , 10.09.2007 kl. 14:45 (Medlem)
NuMusic..., NuArt...,NuClimb!
Lørdag 27. oktober blir det buldre konkurranse og fest på Apeberget.
- kl. 15. Buldrekonkurranse i alle vanskelighetsgrader.
- kl. 20. Fest med premiere på "10 Ruter utforbi Stavanger". Filmet og produsert av Azzi. Filmen med
lokale klatrere på klassiske ruter våren og sommeren 07.

Melding nr.1293 av stian , 08.09.2007 kl. 18:49 (Medlem)
Yeye.. Preben på ferde igjen nå? Tror den e hardere en 7.

Melding nr.1292 av Lars Ole Gudevang , 07.09.2007 kl. 11:51 (Medlem)
For de som vil reise med super hyggelige folk til El- Chorro for å klatre, har jeg pga. ny jobb turreturbillett Stavanger- Malaga 17.- 24. november til salgs for 1400kr! Med på kjøpet følger billig leilighet!
Ta kontakt på 95992579

329

Melding nr.1291 av på besøk , 06.09.2007 kl. 23:05 (Medlem)
Var på en rute på Bersagel som ikke står i føreren her om dagen, den ut taket borte ved Bourbon Street.
Veldig stilig sekvens på cruxet. Har denne et navn og en grad. Tipper rundt 7?

Melding nr.1290 av Morten , 05.09.2007 kl. 21:03 (Medlem)
Føreren for Skogsveggen er oppdatert! Se "Førernytt"!

Melding nr.1289 av Barnehagetanten , 04.09.2007 kl. 14:49 (Medlem)
Tja, det kommer an på hvilke dekk man velger. Man må nok op i 29" dekk og sticky rubber skal man
komme noen vei med vogn opp den lille uren... Men med litt tålmodighet går det nok greit...

Melding nr.1288 av Pappa , 04.09.2007 kl. 14:28 (Medlem)
Hei, er det lett å komme til med barnevogn til skogsveggen ?

Melding nr.1287 av BRV , 04.09.2007 kl. 13:44 (Medlem)
Det er nå ti ruter på Skogsveggen, fjellet er fast og fint etter omhyggelig behandling med hammer og hånd!

Melding nr.1286 av M , 03.09.2007 kl. 14:53 (Medlem)
Jeg kunne selvsagt ha skrevet "venstrevariant i toppen grad 6", men det var det ikke plass til.. Men ja, det
betyr at ruta er grad 6 dersom man unngår cruxet ved å klatre til venstre...

Melding nr.1285 av Stevie , 03.09.2007 kl. 14:49 (Medlem)
Hatten av til Eik-Diesen sine for et nytt familiecrag! Men hva betyr "6 til v."? Er ruta 6 hvis man klatrer til
venstre for cruxet?

Melding nr.1284 av Kress , 03.09.2007 kl. 11:05 (Medlem)
Jeg tror ikke du ville skadet noen vitale organer, Rolf..

Melding nr.1283 av Rolf , 03.09.2007 kl. 10:27 (Medlem)
Flott med nye felt!!
På føreren til Skogsveggen står det at tak kan løsne. Gjør det vondt å få disse i hodet?
(sjekk bildet i føreren)
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Melding nr.1282 av M , 03.09.2007 kl. 10:27 (Medlem)
To nye ruter på Skogsveggen! Nå ti ruter!!

Melding nr.1281 av Larry , 03.09.2007 kl. 10:26 (Medlem)
One man-one rope-one will....Lasso!

Melding nr.1280 av John Holmes , 03.09.2007 kl. 01:22 (Medlem)
Lasso; man, or machine?

Melding nr.1279 av André , 02.09.2007 kl. 14:32 (Besøkende)
Lars Ole Gudevang er i form om dagen. Araber flikk flakk (8b), Kug i kano (8a) og Landslagsuttaket (8a)
på samme dag...

Melding nr.1278 av BRV , 01.09.2007 kl. 18:01 (Medlem)
NYTT KLATREFELT!
Skogsveggen ved Høle har åtte fine ruter mellom 4+ og 7-! Fører er lagt ut!

Melding nr.1277 av Kurt Albert , 31.08.2007 kl. 19:07 (Medlem)
Syns ikkje direkte at dette seie seg sjøl. I henhold til oversikten over alle feltene på Haugaland Klatrelag
sine hjemmesider e der sykt mange småfelt. Det som e viktig å huske e at føreren sentrere seg rundt
stavanger, og at alle crag innen kort rekkevidde vil bli omtalt, men crag lengre vekke (1+ timers kjøring)
vil bli vurdert som egnet i føreren etter størrelse, kvalitet og bredde. Derfor er Sirekrok feks med selv om
det ligger i Vest-Agder, og ikkje campingveggen på Ogna eller småfeltene i Egersund. Det e i det store og
heile et spørsmål om kapasitet!

Melding nr.1276 av gjest , 31.08.2007 kl. 14:48 (Besøkende)
Dersom Kårstø skal være med i den nye Rogalandsføreren, bør også alle de andre feltene på Haugalandet
også være med. Her er det mye fin klatring, nevner spesielt Fiskeveggen og Marvik.

Melding nr.1275 av Torvald , 31.08.2007 kl. 14:47 (Medlem)
Ja til Kårstø
Ja til ringperm
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Melding nr.1274 av Rolf , 31.08.2007 kl. 12:56 (Medlem)
ringperM

Melding nr.1273 av Rolf , 31.08.2007 kl. 12:55 (Medlem)
Ja, jeg synes at Kårstø bør være med.
Ringper høres veldig praktisk ut,
for øvrig form, se siste klatrefører for Telemark. Den syntes jeg var fin. (praktisk)

Melding nr.1272 av BRV , 31.08.2007 kl. 10:24 (Medlem)
Avstemning:
1. Hva er best - ringperm eller innbundet klatrefører?
2. Bør Kårstø være med i ny BRV fører?

Melding nr.1271 av Morten , 30.08.2007 kl. 15:04 (Medlem)
Denne linken gjelder også for Kårstø, ikke bare Kårtsø...

Melding nr.1270 av Morten , 30.08.2007 kl. 15:03 (Medlem)
Ny klatrefører for Kårtsø:
http://stangebuldring.no/kaarstoe/allerute.php

Melding nr.1269 av stian , 28.08.2007 kl. 14:36 (Medlem)
Kai er meldt til festkomiteen, og dette e ikkje første gang han stille opp. Fint om noen nye ville bidratt.
Egentlig ganske enkelt. Booke lokale, ordne musikk, bestille mat og bestille vask/rydding. Ellers er det
valgfritt ka programmet ska inneholde utover nådeløs drikking og swingdans med Stein Ivar. Bar eller
medbrakt drikke? Slideshow eller ikke? Årets Arne? Your call.

Melding nr.1268 av BRV , 28.08.2007 kl. 12:25 (Medlem)
HØSTFEST
Det er høst, og ny høstfest står for tur. Vi trenger ivrige og gira folk som vil lage verdens kuleste
arrangement i november. Send mail til Morten:
morten.diesen@aker-exploration.com

Melding nr.1267 av BRV (brvforerkomiteen@gmail.com) , 27.08.2007 kl. 12:59 (Medlem)
BRV ser at behovet for en ny fører kan være aktuelt da det har blitt etablert rett i overkant av to hundre
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nye ruter siden sist fører. På grunn av mangefoldet av nye sportsruter ønsker førerkomiteen å lage en
fører for sportsklatring (entaulengders ruter, både bolta og kilesikrede), og en for flertaulengders
naturlige ruter. Dette har kvalitetsmessige, prismessige og praktiske aspekter ved seg. I første omgang
prioriteres sportsføreren siden det er på dette området det har blitt utviklet mest. Og det har ikke alltid
vært like lett å holde rede på nye bestigninger. Førerkomiteen trenger derfor din hjelp til å rapportere inn
dine (eller andres) bestigninger, gjerne med skisse eller bilder, og mest mulig detaljinfo (grad, lengde,
antall bolter, snufeste, navn, førstebestiger, dato på førstebestigning). Ellers setter vi også pris på om om
du har bilder som kunne egne seg til føreren, da enten oversiktelige bilder av selve feltet/veggen,
miljøbilder, klatrebilder eller naturbilder. Bildene bør være i høyest mulig kvalitet og oppløsning.
Informasjon, bilder, forslag til omgradering av ruter eller spørsmål sendes på mail til
brvforerkomiteen@gmail.com
Mvh BRVs førerkomité
Nick Ashton
Sindre Bø
Morten Gunnar Bø Diesen
Stian Kvassheim Engelsvoll
Hans Jørgen Moe

Melding nr.1266 av Kai Johannessen (kk-joha@online.no) , 27.08.2007 kl. 09:26 (Medlem)
Om noen er i Dirdalsveggen på Comfortably Numb Direkte så finner dere kanskje en av mine kortslynger,
den ble hengt igjen av en lett forvirret klatrepartner i sist uke, Petzel karabiner med gul spray på. Mottas
med stor takknemlighet. Mvh Kai 90129819

Melding nr.1265 av Tommy , 27.08.2007 kl. 00:10 (Medlem)
Koffor har han gamle mannen sokkar i klatreskonå?

Melding nr.1264 av stian , 23.08.2007 kl. 15:51 (Medlem)
Kjenne ikkje te historien rundt Bikubeveggen.

Melding nr.1263 av Edmund Hillary , 23.08.2007 kl. 14:06 (Medlem)
Følg med jentene fra BRV på store ting ned i Himalaya... http://www.vgb.no/14059

Melding nr.1262 av Christian , 23.08.2007 kl. 12:12 (Medlem)
Hei
Under 'Førere' på BRV siden så finner du link til Lyngveggen. Ang topptaufeste på Bikubeveggen så tror
jeg Tore har reboltet disse. Det er noen andre som først satte opp topptaufeste. Mulig Stian kjenner til
hele historien. Uansett, en fører for Bikubeveggen hadde vært flott.
Hilsen
Christian

Melding nr.1261 av Rolf , 23.08.2007 kl. 11:46 (Medlem)
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Kan ikke huske at jeg så bikuber i går. Man navnet skjemmer ingen...
Står Lyngveggen i 2002 føreren?

Melding nr.1260 av Sindre , 23.08.2007 kl. 11:40 (Medlem)
Er det ikke Stendahl som har vært ute med drillen sin på den første "Bikubeveggen"? I og med at ny BRVfører er under planlegging, kunne det vært greit med en grafisk guide for både den og alt som har skjedd
ved Gullsva. Tore, er du der?

Melding nr.1259 av Christian , 23.08.2007 kl. 11:34 (Medlem)
Hei Rolf
Flott at du liker rissene på svarissveggen:) Når jeg sjekker kart oversikten til feltet på BRV - siden, så er P
symbolet feil plassert. Parker på parkeringsplass der skogsveien begynner. Skal få dette korrigert.
Steinvardene fører til Lyngveggen og helt riktig som du påpeker ikke til Svarissveggen. Den første veggen
du kommer til, kalles Bikubeveggen da det sto\står fortsatt(?) noen bikuber under veggen. Hilsen
Christian og John

Melding nr.1258 av Rolf , 23.08.2007 kl. 10:13 (Medlem)
Forslag til retting av føreren til svariss feltet:
Flytte P (parkering) til starten av skogsbilveien.
Anmarsj:
Etter 3 minutter kommer du til et annet felt som heter: (noen som vet??)
Når du tar av skogsbilveien og går mot Svarissfeltet så ser du en tydelig sti merket med varder som går
inn i skogen. GLEM DEN!! den fører deg i feil retning (se filmen "Villmark"). Ta heller peiling på retningen
og gå rett på.
ellers en flott kveld med fine riss og mye knott.
forsøkte å oversette dette til polsk, men babelfish forstod hverken norsk eller polsk.
mvh
Rolf

Melding nr.1257 av Johs. 5.12b , 22.08.2007 kl. 15:17 (Medlem)
Hvem var det som klatret på kirken?
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article499317.ece

Melding nr.1256 av Pjotr , 22.08.2007 kl. 13:59 (Medlem)
Der tar du nok feil! På den tiden fikk vi nemlig splitter nytt utstyr fra sportsministeriet hver gang vi skulle
på ekspedisjon til utlandet!

Melding nr.1255 av Polsk klatrer 1976 (polen@polen.com) , 22.08.2007 kl. 13:01 (Besøkende)
Hei Stian!
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Ingen polakker fra 70'tallet med dunjakke uten ducktape og dongribukse uten hull. Du har laaaangt igjen!!

Melding nr.1254 av Nick , 22.08.2007 kl. 11:43 (Medlem)
Ser sånn ut, jeg kommer ikke inn, blir bare sendt til en annen side...

Melding nr.1253 av O , 22.08.2007 kl. 10:30 (Besøkende)
Er buldreinfo hækka?

Melding nr.1252 av stian , 21.08.2007 kl. 23:39 (Medlem)
Skjedde det noge på nordland i dag? Hørte snakk om luftambulanse...

Melding nr.1251 av Dizenowitch , 21.08.2007 kl. 11:22 (Medlem)
Stian er en ekte ujålete Polakk ispedd litt taterblod! Nedarvet i genene hans ligger flere generasjoners
kunnskap om knivsliping og hestehvisking. All æra!

Melding nr.1250 av stian , 21.08.2007 kl. 00:04 (Medlem)
Du av alle vett jo at trekken dreper på Høle Stevie! Ska derfor få mor te å hekla en hals i ull te alle oss over
50. Brv logoen vil selvsagt vær innbrodert i fineste silke.

Melding nr.1249 av Lars R (lars.reiersen@lyse.net) , 20.08.2007 kl. 22:08 (Besøkende)
For dere som er ivrige med drillen (og alle andre også) så kan jeg opplyse at jeg er den stolte eier av en
snasen båtmannstol. Denne kan fritt disponeres av hvem det måtte være som ønsker å henge og dingle
leeenge. Den er litt stor og klumpete, men skal du henge en stund så er den meget komfy kontra en vanlig
sele.

Melding nr.1248 av Stevie , 20.08.2007 kl. 21:46 (Medlem)
Han ble litt kulsen i trekken på Høle her en dag. Og i Hunnedalen ble han skikkelig sutrete en gang tåka
kom sigende. Men kald? Neppe

Melding nr.1247 av TAS , 20.08.2007 kl. 19:52 (Medlem)
Veldig skuffa at noen i BRV misbruker den polske identiteten! Stian har vel aldri vært i nærheten av å
være litt polsk. Har han i det hele tatt noen gang vært kald??

335

Melding nr.1246 av Nick , 19.08.2007 kl. 15:16 (Medlem)
Beklager, men dette innlegget har ingen tysk i seg.
I disse nyruter tidene, det kan være tricky å finne rutenavn.
Her er ei stilig liste for de som sliter...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_%28full%29

Melding nr.1245 av Josef Mengele , 17.08.2007 kl. 19:17 (Medlem)
Slutt med denne harselasen, det er utidig! Over til en gladsak: Nils-Preben har sagt seg villig til å holde
foredrag på årets BRV-fest! Gladgutten fra beste vestkant (Kvernevik) vil forelese rundt temaet
"Ildsjelene - hvor ble de av?" Han tar utgangspunkt i sine egne erfaringer fra alle årene som BRV-gründer.

Melding nr.1244 av Terboven , 17.08.2007 kl. 17:59 (Medlem)
Og ikke minst " Trekken - I'm a survivor"!

Melding nr.1243 av Speer , 17.08.2007 kl. 15:39 (Medlem)
Hva med å inkludere det etterlengtede kapittelet "den harde kjernen - hvem er de og hvor harde er de
egentlig?"

Melding nr.1242 av Hess , 17.08.2007 kl. 15:08 (Medlem)
Nytt av året blir også appendixet til klatreføreren: "Utvikling av klatrefelt - en metodisk innføring - TAS"

Melding nr.1241 av Ribbentopf , 17.08.2007 kl. 10:20 (Medlem)
Preben og TAS blir ansvarlige for et nytt kapittel i den nye føreren med tittel: "Dugnadsånden i BRV fellesskapets gleder".

Melding nr.1240 av Morten , 16.08.2007 kl. 19:14 (Medlem)
Gratulerer så mye til Mari og Dag som fikk en jente i dag!

Melding nr.1239 av Rommel , 16.08.2007 kl. 18:51 (Medlem)
Det sirkulerer en Sirevåg-fører i BRVs undergrunnsmiljø som beskriver Pedros 57
kombinasjonsførstebestigninger.

Melding nr.1238 av gair , 16.08.2007 kl. 17:35 (Medlem)
Det ryktes at pedro tenker gå link-ups av samtlige ruter på sirevåg for å få navnet i føreren 10 ganger
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uten å sette en bolt. Kommentarer på det?

Melding nr.1237 av Eichmann , 16.08.2007 kl. 17:35 (Medlem)
Nei, for å få gyldig bestignung av Jugendbahn må du klatre de meget kritiske flyttene som linker disse
rutene sammen. Du har mao på ingen måte gått Jugendbahn dersom du klatrer forbi taket. Noen vil til og
med si at det er lettere å gå helt til topps på Jærbahn enn å begi seg ut på den episke kombinasjonen av
intrikate flytt som utgjør slutten på Jugendbahn!

Melding nr.1236 av Ich bin expert , 16.08.2007 kl. 17:28 (Medlem)
Er Jugenbahn alternativet for de som ikke er gode nok til å gå Jærbahn? Og hvis du faller på toppen av
Jærbahn, har du gått Jugenbahn likevel?

Melding nr.1235 av Johnny Enlgish , 16.08.2007 kl. 15:55 (Medlem)
Hekkan så mange tyskere det er her for tida. Hvem oppdaterer skissen til Sirevåg? Ta ansvar...

Melding nr.1234 av Ernst Röhm , 16.08.2007 kl. 12:53 (Medlem)
ojojoj...aner jeg at SS-Preben føler seg forbigått i den nye Sirevågføreren ?

Melding nr.1233 av Preben , 15.08.2007 kl. 18:34 (Medlem)
Denne løypen Jugendbahn har gitt klisjeen "ett lite smykke av en løype" en helt ny mening - virkelig ett
mesterstykke ! Takk til førstebestigerne som har lagt ned så mye arbeid i denne !

Melding nr.1232 av Quisling , 15.08.2007 kl. 17:46 (Medlem)
Du Rinnan, du forveksler den vel ikke med den der Krystallnatten?

Melding nr.1231 av Banemeister , 15.08.2007 kl. 16:13 (Medlem)
Det meldes om mang en flott ny linje på Sirevåg. Jeg vil peke spesielt på Jugendbahn som en nydelig
stykke arbeid!

Melding nr.1230 av stian , 15.08.2007 kl. 14:54 (Medlem)
...kalkpose

Melding nr.1229 av John H , 15.08.2007 kl. 12:37 (Medlem)
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Det nytter ikke å komme med de små puselankene dine, Stian... Og du vet hva de sier; store hender, stor ...

Melding nr.1228 av stian , 15.08.2007 kl. 12:19 (Medlem)
Det kan bekreftes. Jævla fjellklatring :-)

Melding nr.1227 av hj , 15.08.2007 kl. 11:02 (Medlem)
Stian; ryktene sier at Morten gikk Märklin lett, mens du var sjanseløs. Stemmer dette ?

Melding nr.1226 av stian , 15.08.2007 kl. 01:05 (Medlem)
Hvis du ønsker gå den ekstra harde varianten...

Melding nr.1225 av Lasso , 14.08.2007 kl. 20:54 (Medlem)
Ikke hør på Morten! Bruk go-betaen på bildet av Azzi og få en beta-on-sight...Ikke fullt så elegant som
orginalbetaen men funker den og!

Melding nr.1224 av stian , 14.08.2007 kl. 18:12 (Medlem)
Et par miura glemt i gresset midt under hovedveggen ved stasjonen på sirevåg. Vennligst ring 92262668
hvis du finne de. Takk

Melding nr.1223 av Morten , 14.08.2007 kl. 15:10 (Medlem)
Til opplysning! Azzi klatrer feil på forsidebildet. Skal du forsøke en onsight må du for all del ikke kopiere
flyttet på bildet. Har du lest dette vil det derimot aldri bli snakk om en ekte onsight!

Melding nr.1222 av stian , 14.08.2007 kl. 01:31 (Medlem)
Ny oppdatert Novafører ligger ute.
Var en delegasjon og gikk de to nyeste rutene til Hans Jørgen på Sirevåg i dag. 3 stjerners *** den nye
7+'en. Den 7-'en var derimot en kamp for livet som satte to 9- klatrere ut av spill. Dette var nok grunnet
manglende kunnskaper om tradisjonell fjellklatring :-)

Melding nr.1221 av Flexo , 13.08.2007 kl. 22:59 (Medlem)
Så kort har vel aldri et bildet ligget ute før.....?
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Melding nr.1220 av lars R , 13.08.2007 kl. 20:34 (Besøkende)
Stian. Det ser nesten ut som du taster en sms med høyrehanda

Melding nr.1219 av fitness , 13.08.2007 kl. 17:07 (Medlem)
Så stor overkropp du har fått deg og Stian. Blir en sterk av å bolte?

Melding nr.1218 av stian , 13.08.2007 kl. 14:31 (Medlem)
Taliban å taliban fru blom... Tore-tønder kalte skjegget mitt for bedehuskransen. Så nå har det røge.

Melding nr.1217 av Kikki , 13.08.2007 kl. 13:17 (Besøkende)
Kor e mote-politiet? Taliban is so last year, Stian...

Melding nr.1216 av snill , 13.08.2007 kl. 12:55 (Medlem)
Ser at til og med julenissen har vært på Nova....!

Melding nr.1215 av Azzi , 12.08.2007 kl. 22:02 (Medlem)
Savner fortsatt gri grien min...Sett den? ja den med TIGERSKRUKARABIN...41217096

Melding nr.1214 av Trond Kristian (trond.kristian.kalsto@gmail.com) , 12.08.2007 kl. 11:24
(Besøkende)
Bill.mrk Klatrepartner søkes
Har klatret sporadisk crag i noen år, men har store planer om å intensivere cragklatringen og starte opp
med kileklatring nå som jeg har flyttet til bratte rogaland. Til det trenger jeg en klatrepartner, og er du
som meg kan du melde/telefonere meg på 92658163. Har forøvrig tid hver dag etter jobb og stiller med
bil som går stort sett over alt.

Melding nr.1213 av Nick , 12.08.2007 kl. 08:31 (Medlem)
Høres bra ut med nye felt, og hvis Azzi sier det er bra, må det være bra!! Hvis dokker kunne bare borre
opp 3-4 til felt før vi kommer hjem ville det har vært bra!

Melding nr.1212 av Azzi , 12.08.2007 kl. 01:59 (Medlem)
Den nye veggen i Noredalen har blitt kjempebra. Var litt skeptisk da jeg så veggen på avstand... men fin
stein og mange morsomme flytt og ikke minst at rutene perfekt boltet gjorde det hele til en fornøyelse.
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Spesielt vil jeg trekke fram "casanova" som en veldig fin rute.

Melding nr.1211 av Rolf , 11.08.2007 kl. 15:04 (Medlem)
Gracias, da skal jeg forsøke å lure noen med meg i morgen

Melding nr.1210 av ntb , 11.08.2007 kl. 10:05 (Medlem)
Superenkelt, bare du finner feltet
. Du klyver opp i venstre kant av veggen, rusler langs toppen og
velger anker. Fra toppen ser du Lyngveggen retning øst. Prøv 6+ ruta til John på Lyngveggen, den er
skikkeligt fin.

Melding nr.1209 av Rolf , 10.08.2007 kl. 09:31 (Medlem)
Hei, noen som vet om det er enkelt å henge opp topptau på Svariss feltet??

Melding nr.1208 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 09.08.2007 kl. 10:41 (Medlem)
Trellskår er ferdig utviklet! Dvs grunneieren har pent bedt om at vi ikke plasserer flere bolter fordi "60
ruter er nok" og av estetiske hensyn. Skal det gås flere ruter nå, må det være trad. Bonden sier alle er
velkomne til å klatre og bruke Trellskår, så lenge de parkerer på nordsiden av bakketoppen, ikke nedi
svingen, og unngår bålfyring som setter stygge merker i fjellet. Hold bål i strandsonen. Han fikk en signert
Cecilie-bok som takk for velviljen. I går ble Nürnberg-prosessen gått som siste bolta rute på Trellskår,
stilig 7-. De siste to rutene som er merket "prosjekt" i føreren blir enten klatret på kiler eller ikke fullført.

Melding nr.1207 av Rolff , 08.08.2007 kl. 21:04 (Medlem)
Posten har nok sett Cliffhanger, der boltene skytes inn i fjellet (eller gjennom hodet på skurkene)

Melding nr.1206 av Robusta , 08.08.2007 kl. 18:44 (Medlem)
Forsker litt på kverningsgrad for tiden. Men utelukker ikke Silvia-handel...

Melding nr.1205 av V , 08.08.2007 kl. 15:09 (Medlem)
Ble det drill istedenfor ny kaffemaskin?

Melding nr.1204 av Morten , 08.08.2007 kl. 11:59 (Medlem)
Jepp!
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Melding nr.1203 av Sylvester , 08.08.2007 kl. 09:10 (Medlem)
Ammunisjon til boltepistolen?

Melding nr.1202 av Morten , 08.08.2007 kl. 09:02 (Medlem)
Nå er det på tide at Posten blir privatisert! Fikk tlf om at de hadde tariffert en større boltebestilling fra
Spania som våpen!!!

Melding nr.1201 av Sølvi , 07.08.2007 kl. 12:23 (Medlem)
Må ikkje spøka med dei over 60 Stian......

Melding nr.1200 av stian , 07.08.2007 kl. 11:47 (Medlem)
Tusen takk Katrine :-) Eg stilte med kokainet, Morten hadde viagraen... De sauene e supersnille! Meg å
Eivind kjørte en photosession med sauene som fint kunne kvalifisert te konfbilde.

Melding nr.1199 av Hans Jørgen , 07.08.2007 kl. 10:47 (Medlem)
Ny rute på Sirevåg St.
"Märklin", grad 7-, et lite smykke av en rute.
Ligger mellom Stasjonsmesteren og Max Mekker. Eget toppfeste i båndet, men for de som har mer krutt
når de kommer dit er det fullt mulig å gå videre inn i Max Mekker 8-/8.
Nå er det snart fullt på Sirevåg.
Skal snart legge ut ny fører.

Melding nr.1198 av Drillfuhrer , 07.08.2007 kl. 09:59 (Medlem)
2-3 nye bolteruter på Nordland, ligger mellom @ og Shave your beacon (den nye ruta til venstre for alotta
fagina).
Fra venstre:
1. bettakrøll (variant av @, felles anker ),
2. Janes job (her hadde noen borret før)
3. Tarzans revenge (helt ny linje)
Grad på alle rutene ligger på 6+/7- ??

Melding nr.1197 av Morten , 07.08.2007 kl. 09:43 (Medlem)
Fører for Nova ligger her:
http://www.brv.no/forer-artikkel.asp?id=322
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Melding nr.1196 av Morten , 07.08.2007 kl. 00:08 (Medlem)
Takk Katrine! Sauene går på en blanding av Viagra (som Stian hadde liggande) og kokain... Det va derfor
de ville oppi sekken....

Melding nr.1195 av Morten , 07.08.2007 kl. 00:06 (Medlem)
Fører for Nova blir lagt ut i morgen!

Melding nr.1194 av Katrine (k_larssen@yahoo.no) , 06.08.2007 kl. 22:49 (Medlem)
Kjempebra jobba Stian og Morten! (var det noen andre?) Nova var kjemepfint! Kjekt med ny plass! Litt sår
på fingrene nå men...Sauene var jo Rogalands tammeste og mest kosne! Ke he du gitt dei Stian?

Melding nr.1193 av stian , 06.08.2007 kl. 18:13 (Medlem)
Praktisk parkeringsinfo om Nova; parker ved Auglend bedehus 200 meter fra stien til craget. Å sette bilen
i veikanten har vi erfart kan bli ganske upopulært blant bilistene som skal rekke fergen. Veien e ikkje
breiere en den trenger være...

Melding nr.1192 av BRV , 06.08.2007 kl. 15:48 (Medlem)
BRV har drill til utlån for medlemmer som vil borre på BRV-felt. Bolter kan kjøpes på internettet.
Utgiftene blir refundert etter at ruta er boltet ihht til BRV-standard, ledet og innrapportert til klubben.

Melding nr.1191 av Ivrig nybegynner , 06.08.2007 kl. 14:42 (Besøkende)
Kan alle som vil være med å skru opp nye ruter her? Hvor kan jeg i så fall få låne drill og bolter?

Melding nr.1190 av Novadude , 06.08.2007 kl. 13:45 (Medlem)
Ja, de er foreløpig: 6, 6+, 7, 7+ og 7+/8-. Utover det vil det bli levert 7-, 7 og 7+ de nærmeste dagene tipper
jeg...

Melding nr.1189 av egil , 06.08.2007 kl. 12:48 (Besøkende)
Noen som vet hvor harde de nye løypene som er skrudd ved Nordland er?

Melding nr.1188 av BRV , 06.08.2007 kl. 11:18 (Medlem)
Ny vegg under utvikling ved Nordland. Nova har til nå ca 12 ruter, hvorav 5 er ledet og klar! Fremdeles
potensiale for nye ruter! Ta kontakt med Stian eller Morten for info.
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Melding nr.1187 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 05.08.2007 kl. 13:03 (Medlem)
Hei!
Jeg har en sokkelleilgihet med kjøkken/stue, soverom og gang i Stavanger som er ledig fra og med midten
av august. Ligger 6 min. spatsertur fra sentrum. Hvis noen vet om noen som leter etter et sted å bo, eller
kanskje du er interesert er det bare å ta kontakt. Leil. er fult møbelert på 50 kvm, pris: 6900,. inkl. strøm,
internett, oppvask og vaskemaskin og kabeltv (kabeltv er inst.okt/nov) og ellers min mobil:
41217096..Asbjørn

Melding nr.1186 av Bobo , 27.07.2007 kl. 21:49 (Besøkende)
Har jo sett en god del verre ting enn det der på nettet Morten.... Du må passe på så du ikke blir en gammel
grinebiter...! Ellers er denne snutten fra Kalymnos ikke så dum:
http://www.youtube.com/watch?v=S5fIAtE2234

Melding nr.1185 av Hans Jørgen , 27.07.2007 kl. 13:53 (Medlem)
Boltelinjen til høyre for Nordlandsbanen er Tobbens 50-årsgave og er et lukket prosjekt helt til han går
den.

Melding nr.1184 av Morten , 27.07.2007 kl. 11:15 (Medlem)
Pedro på nett!
http://www.youtube.com/watch?v=FZm-uHJnHUc&NR=1

Melding nr.1183 av Morten , 27.07.2007 kl. 11:12 (Medlem)
http://www.youtube.com/watch?v=m4pwqGJjGEk&mode=related&search=
Skikkelig dusteopplegg!

Melding nr.1182 av stian , 26.07.2007 kl. 20:32 (Medlem)
Jævla aostlenninga. Tæge avstann frå slege...

Melding nr.1181 av Even , 26.07.2007 kl. 15:03 (Besøkende)
Sirevåg; noen som vet noe om den boltede ruta som går opp svaet til høyre for Nordlandsbanen?

Melding nr.1180 av Stasjonsmester Moe , 26.07.2007 kl. 11:49 (Medlem)
Ny rute på Sirevåg.
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Ja, det var faktisk plass til enda en linje midt i hovedveggen, til høyre for Fyrbøteren - selvstendig fra bunn
til topp og riktig så fin.
"Kvalme ved reisens slutt", grad 7+ (muligens 7+/8- , kom med tilbakemelding).
Værsågod.

Melding nr.1179 av Larsi , 26.07.2007 kl. 11:29 (Medlem)
Stian, vet du hvor denne herligheten ligger?
http://www.youtube.com/watch?v=kxhzdA0OLo4&mode=related&search=

Melding nr.1178 av stian , 26.07.2007 kl. 00:35 (Medlem)
Fant disse på youtube: Alex Brun og Egil Knudsen i Dirdalsveggen og Tauveggen
http://www.youtube.com/watch?v=JrC-xNiJ_mY
http://www.youtube.com/watch?v=ZmUPNAjyTas

Melding nr.1177 av Lasso , 25.07.2007 kl. 18:11 (Medlem)
1 par La Sportiva Venom str. 37,5 ble funnet på Hommeland "brattveggen" i går. De ligger på Apis.

Melding nr.1176 av bleia , 25.07.2007 kl. 07:44 (Medlem)
Sexgate?.. Nei!! (?)

Melding nr.1175 av Morten , 24.07.2007 kl. 23:59 (Medlem)
Klatreulykke i Bergen!
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1903246.ece

Melding nr.1174 av Fixe , 24.07.2007 kl. 23:51 (Medlem)
Det meldes om lange run og stygge fall med småskader på Sexgate, Nordland. Bør noe gjøres?

Melding nr.1173 av Erik Flaaten (eflaaten@gmail.com) , 24.07.2007 kl. 19:10 (Medlem)
Ser en del bolter rundt om kring som mangler sprengskive mellom bolt og mutter. Som konsekvens
løsner mutteren lettere da den ikke står i spenn, noe jeg har sett flere plasser. Så til alle som skal bolte,
ikke glem rustfri sprengskive!

Melding nr.1172 av kristian (kristian.sakkestad@gmail.com) , 21.07.2007 kl. 17:39 (Besøkende)
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har lett litt etter adkomstbekrivelsen for feltet på ålgård, så hvis noen kunne ha lagt den ut igjen hadde
det vært fint. ligger det fører ute på feltet?

Melding nr.1171 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 20.07.2007 kl. 21:53 (Medlem)
Jeg mistet min grigri i vår og har ventet i lengsel på få den tilbake...Beste kjennetegn er
TIGERSKRUKARABINEN som jeg tenker ingen andre har. Forøvrig var den helt nye og fin i pelsen av
årgang 07...hvis det har noen betydning....
Hvis du har den eller har funnet den på et felt så lever den på Apis..Takk

Melding nr.1170 av stian , 15.07.2007 kl. 23:08 (Medlem)
Min windstopperjakke av merket Millet ble stjålet på byen på lørdag. Denne jakken fåes ikkje tak i på
vestlandet, så om noen ser denne svarte jakken bli båret av noen i byen, så har du lov te å hoppe på
vedkommende å banke livlorten ut av de. Desto meir fysisk skade du påføre, desto meir betale eg i
reward.
Ellers: Meg å azzi borra og gikk to nye ruter i Kaiveggen i dag. Henholdsvis 7-/7 og 6+.

Melding nr.1169 av K , 15.07.2007 kl. 21:20 (Medlem)
Nå er den siste skissen med i Trellsskårføreren.

Melding nr.1168 av stian , 14.07.2007 kl. 16:17 (Medlem)
Det e heilt korrekt j. Dette e notert i artikkelen kor en laste føreren ned. Men Kjetil, den nyeste skissen e
ikkje med...? Den skissen e forresten laga på 10 minutt i paint og e i enkleste laget. Satse på at det hjelper
folk med å finne frem hvertfall :-) En skikkelig skisse vil komme i den nye føreren uansett (hvis ikkje
nogen med grafisk kompetanse vil lage en ny og bedre skisse før).

Melding nr.1167 av j , 14.07.2007 kl. 16:16 (Medlem)
Men jeg ser fortsatt ingen tegning av strandveggen og lille strandvegg i den føreren som ligger til
nedlasting her... ??

Melding nr.1166 av BRV , 13.07.2007 kl. 22:39 (Medlem)
Trellskårføreren er oppdatert med enda en skisse.

Melding nr.1165 av Jøysa , 13.07.2007 kl. 09:21 (Medlem)
glemte en ting..renslighet og diskresjon er en selvfølge!
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Melding nr.1164 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 12.07.2007 kl. 12:49 (Medlem)
er det andre som er møkkalei av bare pisseregn for tidå????og er gira på og dra nedover kontinettet eller
en plass det ikkje regne og er mulig og klatre....
eg stikke av gårde så snart så mulig,hadde vært kjekt og få med noen....
ikkje vær redd for og ta kontakt med øystein 40068125

Melding nr.1163 av j , 12.07.2007 kl. 12:13 (Medlem)
Er det ikke en eller to vegger som ikke er bilde/tegning av i trellskår føreren? Kan de kanskje legges inn
Stian?
Tror også at bildetekst høyreveggen er referert til lenger ned som sjøveggen.

Melding nr.1162 av BRV , 12.07.2007 kl. 08:47 (Medlem)
Oppdatert fører for Trellskår
Den lenge etterlengtede oppdateringen av føreren for Trellskår er endelig på plass. Vår alles koseklump
Stian Engelsvoll står bak underet.
Sjekk lenken i venstre marg.

Melding nr.1161 av Undrende... , 12.07.2007 kl. 01:19 (Medlem)
Evigunge John, er du sikker på at Lyngveggen er tegnet på rett på kartet på føreren, at det ikke skal være
litt lenger nord?

Melding nr.1160 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 12.07.2007 kl. 00:02 (Medlem)
Til tross for regn i byen hadde Lasso og undertegnede en flott tur på Kaiveggen i dag. En telefon til Statoil
i Vikeså gjorde susen for å sette kursen mot Bjerkreim. Lasso gikk to 8/8+ (Nangiala og 24 Kairate ) begge
nye ruter av året. I tillegg ble nok en ny rute signert Azzi gått. Foreslått grad er 8/8+ og navnet er; ”Har
det på tunga”. Så da er det bare ut å prøve.

Melding nr.1159 av tobias , 11.07.2007 kl. 18:02 (Medlem)
Den splitter NYE Klatre og Buldreføreren for HELE Telemarker er nå i salg hos Apeberget. Det er kun her
den vil bli solgt i Stavanger. Inkluderer også Buldring i Nissedalen.
Se: http://www.klatreinfo.no/

Melding nr.1158 av stian , 10.07.2007 kl. 18:23 (Medlem)
For de som tenke seg te Hommeland å klatre helga 10-12 august, så kan det muligens være i
bakgrunnsmusikken til DJ'en på mongofestivalen som blir arrangert ved tengesdalsvannet. Se
http://www.mongo-festivalen.com/
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Melding nr.1157 av Nick , 10.07.2007 kl. 08:29 (Medlem)
Nice pants Olav! (hadde et par jeg og!)

Melding nr.1156 av Dr.a , 08.07.2007 kl. 20:34 (Besøkende)
Godt at noen tar ansvar for å forsyne klatre-Norge med bonger fra Cassin og andre godbiter. Men hvor
gammel er Ofte-Haraldsen nå? Han var ganske nær pensjonsalderen for 20 år siden...

Melding nr.1155 av Morten , 08.07.2007 kl. 20:04 (Medlem)
Ofte Haraldsen finnes fortsatt!
http://www.ofte-klatreutstyr.no/images/prislist.doc

Melding nr.1154 av yazza , 05.07.2007 kl. 23:42 (Medlem)
Dypvann solo sesongen er i gang:
http://www.facebook.com/album.php?aid=12590&id=748715090&ref=mf

Melding nr.1153 av Tob (tobiasbrodahl@gmail.com) , 05.07.2007 kl. 12:59 (Medlem)
Det skal nevnes at Nils Rune har fått utnevnt førstebestigning av veggen på Sirevåg. Ref er en lettere
beruset nabo til feltet som sjanglet innom og gratulerete så mye. Han hadde sett på mange klatrere
forsøkt å bestige veggen de siste årene, men alle hadde snudd noen meter før toppen.. Grattis Nils :)

Melding nr.1152 av Sindre , 05.07.2007 kl. 10:24 (Medlem)
Gratla Linn, med dagen og med Kilimanjaro?! Når bli det feiring? På tide å komme hjem nå, hm?

Melding nr.1151 av Morten , 05.07.2007 kl. 10:12 (Medlem)
Ja, det er temmelig drøy aldersforskjell!! Når Nick havner på hjem er jo Linn i sin beste alder og i full
vigør!

Melding nr.1150 av Sølvi , 05.07.2007 kl. 08:37 (Medlem)
Gratulera så masse med 30 års dagen Linn. Det er bra du har slik ung kåna då Nick!

Melding nr.1149 av Abe , 05.07.2007 kl. 00:05 (Medlem)
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Feige Kvasi-Nordlendinger!!

Melding nr.1148 av Stevie , 04.07.2007 kl. 23:55 (Medlem)
Du er ikke så feit Nick. Det var bare en som sa vi måtte tulle med deg, som ikke turde gjøre det selv.

Melding nr.1147 av stian , 04.07.2007 kl. 12:35 (Medlem)
Arv og miljø nick. Arvelig belastet pluss altfor god mat i den statoil kantina.

Melding nr.1146 av Nick , 04.07.2007 kl. 11:00 (Medlem)
Korsn blir det at John er evigung og jeg er gammel og feit?

Melding nr.1145 av NTB , 04.07.2007 kl. 00:29 (Medlem)
Det meldes at Cecilie og Rolf har levert på Carstenz Pyramide/Puncak Jaya i Indonesia, 4884 moh. De
nyter nå hvetebrødsdagene i Bali (Øst-Syden). Så nå har hun faktisk 8 summits!

Melding nr.1144 av BRV , 03.07.2007 kl. 21:02 (Medlem)
Se Førernytt for info om Lyngveggen!

Melding nr.1143 av Rudolf Hess , 01.07.2007 kl. 22:27 (Medlem)
Preben, fikk du smake pisken til Pu? Eller var du innom Helsestudio?

Melding nr.1142 av Vitne A , 30.06.2007 kl. 21:43 (Besøkende)
Angående Rulerens bestigning av Stålfingen. Aldri tidligere har en ni min. bestigning blitt gjort så lett og
med så lite lyd... Veldig bra!

Melding nr.1141 av Preben , 30.06.2007 kl. 19:56 (Medlem)
Ruleren gikk i dag enkelt Stålfingeren (9-) på Sirekrok. Fingerjammen var tidenes.

Melding nr.1140 av yazza , 30.06.2007 kl. 18:13 (Medlem)
Buldrerne yazza, alv og jonas klatret på Bergsagel på torsdag. Vi tok tiden på de to veiene til cragget (forbi
lutsivatnet og innom hommersåk). Begge er like lange.. ca 14 min men "normal" fart.. selv om Alv stort
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sett kjører på feil side av veien i venstresvinger

Melding nr.1139 av Lars R (lars.reiersen@lyse.net) , 28.06.2007 kl. 23:12 (Besøkende)
Til glede for gamle og nye brukere. Vi kan melde om at vi har oppgradert Ålgårdsfeltet littegrann.
"Smeden" har fått eget privat toppfeste og en ekstra bolt. "Frykten er mitt våpen" er ikke fullt så fryktelig
lenger med en ekstra bolt på cruxet. Og tilslutt så har vi boltet ei ny rute helt til høyre på veggen. "Gift",
grad 6, 4 bolter. Vi føler at feltet nå skulle være komplett med 8 bolteruter og 2 kileruter. Nå gjenstår det
bare å få ut en fører på BRVs nettsider. Kommer i løpet av sommeren. God sommer.
Hilsen Egil og Lars

Melding nr.1138 av Norvegia , 28.06.2007 kl. 00:32 (Medlem)
For ordens skyld; "ApeCamp" blir for barn mellom 8 og 12 år!

Melding nr.1137 av John Dunne , 28.06.2007 kl. 00:27 (Medlem)
Høres ut som en kjempefin "Karmacamp" for oss med BMI over 25!

Melding nr.1136 av BRV , 28.06.2007 kl. 00:23 (Medlem)
BRV arrangerer sin egen Gladmat-festival på Apeveggen! Det nevnes i fleng: grilling, slackline, bading, "gå
oss aper på en dag" og mye annet!
Still opp og lag din egen folkefest!!!

Melding nr.1135 av Morten , 28.06.2007 kl. 00:11 (Medlem)
Nei, den skal omdøpes til "For folk flest"!

Melding nr.1134 av Stevie , 27.06.2007 kl. 19:55 (Medlem)
Morten, jeg foreslår at "Oss Aper" døpes om til "Folkets favoritt".

Melding nr.1133 av Nick , 26.06.2007 kl. 19:32 (Medlem)
Et hardt slag å se det på trykk... gammel, feit ørn. Jeg har ikke tid å skrive mer, må trene...

Melding nr.1132 av skipperen , 26.06.2007 kl. 13:44 (Besøkende)
Men det er ikke hvem som helst som har skipperen underarmer da.......som formannen....
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Melding nr.1131 av Morten , 26.06.2007 kl. 12:43 (Medlem)
Det er fint at jeg kan være en motivasjon for andre.....men jeg er usikker på om jeg vil ha den rollen....det
blir litt sånn: "..nå kan alle gå åtte blank..."!

Melding nr.1130 av Steewee , 26.06.2007 kl. 12:20 (Medlem)
Mortens bestigning av Oss Aper er et bevis på at verken alder eller vekt er noen begrensende faktor! En
inspirasjon for oss andre feite ørner, ikke sant Nick

Melding nr.1129 av M , 26.06.2007 kl. 08:58 (Medlem)
Erik+Øystein=Sant!

Melding nr.1128 av Stein , 26.06.2007 kl. 08:52 (Medlem)
Hei
Kan noen være så snill å gi meg en adkomst beskrivelse til Sirekrok? Enten her eller på mail
steinbraekkan(a)hotmail.com.
Kan de fleste rutene klatres om det regner ute, slik det står i føreren?
Takk :)

Melding nr.1127 av Erik Finne Oppegård (efoppega@broadpark.no) , 25.06.2007 kl. 15:36 (Besøkende)
Hei.
Kommer til Stavanger nå i sommer og har denne gang ingen klatrepartner med på lasset. Er interessert i å
komme i kontakt med noen som vil ut å klatre på bolter og kiler. 7+/ 8- på bolter er maks av det jeg klarer
å få til. Håper på svar. Mvh Erik

Melding nr.1126 av Morten , 25.06.2007 kl. 11:03 (Medlem)
Jau....og takk til dem som har slyngene sine der....

Melding nr.1125 av Bobo , 25.06.2007 kl. 10:58 (Besøkende)
Hører rykter om at formannen har begått tidenes comeback ved å gå "Oss aper..", 8, sikret av sin hustru
og klatrepartner Sølvi! Imponerende Morten!

Melding nr.1124 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 24.06.2007 kl. 19:13 (Medlem)
er drittlei av og sende 20-30 sms kver gang eg skal ut og klatre(50 % svare ikkje og de andre 50% kan
ikkje).derfor prøve eg og søke klatrepartner.liker best flere taulengder,men må innse at det er ikkje så
mange så drive på i det gamet lengre-så eg må vel være litt tilbøyelig for tilrettelagt cragklatring og.har fri
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dagtid og kveld.ikkje vær redde for og ringa eller sms til 40068125.
mvh øystein

Melding nr.1123 av Katrine , 22.06.2007 kl. 12:15 (Medlem)
Ja, det er jo ikke alle som vet at stedet jeg er paa om dagen er Kalymnos....

Melding nr.1122 av Katrine , 22.06.2007 kl. 12:14 (Medlem)
Melder om saare fingre og kvelitetsruter med tidenes utsikt over Middelhavet!! Joda, det er varmt, men vi
staar opp tidlig paa klatredagene, saa blir det bading og hengekoye resten av dagen! Digg!! Stedet
anbefales, paa det varmeste, ehe...

Melding nr.1121 av Lasso , 21.06.2007 kl. 14:18 (Medlem)
I går gikk Azzi nok en ny rute på Kaiveggen. Ca 8/8 + med navnet 24 Kairate. Knut repeterte den nye
navnløse 8/8+ til Azzi. I dag tidlig fikk Tåssen seg en kjapp bestigning av Desverre 8-/8. Grattis til alle tre!

Melding nr.1120 av stian , 20.06.2007 kl. 22:16 (Medlem)
Skriver ned..? Trodde du jobba på spreng med ny fører i paris nick ;-)
Bonden på Sporaland nevnte at han hadde hatt et par tilfelle av folk som ikkje hadde knytta tauet i porten
godt nok igjen slik at kyrne hadde komt seg ut i gardsrommet. Megete mulig det e klatrere. Vær obs.

Melding nr.1119 av Eirin , 19.06.2007 kl. 23:31 (Besøkende)
Jeg og tåssan fant en klatresko på himlingen i helga. five ten anasazi. den kan hentes på apis.

Melding nr.1118 av Olav , 19.06.2007 kl. 13:14 (Besøkende)
Solbriller funnet på Dale, i ura nedenfor bakerns svenneprøve. Kontakt 9524 1192.

Melding nr.1117 av ArvidG , 16.06.2007 kl. 10:28 (Medlem)
For en av ditt kaliber Tåssan, vil Dale med alle sine muligheter være perferkt! Massevis med naturlige
ruter. Ellers er jo Himlingen også fin å øve seg på da. På tide at du kommer deg over på litt kiler nå ja....

Melding nr.1116 av tåssan (t-sk@hotmail.com) , 15.06.2007 kl. 21:03 (Medlem)
hei! hvilke felt er best egnet for kileklatring for nybegynnere?
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Melding nr.1115 av Morten , 14.06.2007 kl. 15:34 (Medlem)
http://www.uskedalen.no/no/nyhende/868/
Redningsaksjon i Uskedalen!

Melding nr.1114 av Arvid , 13.06.2007 kl. 23:25 (Medlem)
Et par gule la Sportiva sko funnet på Algård feltet. Ligger der føreren ligger...

Melding nr.1113 av Nick , 13.06.2007 kl. 21:58 (Medlem)
Håper noen der hjemme tar ansvar å skrive ned alle disse nye rutene (stortsett fra Azzi!) for fremtida...
ser ingen har oppdatert denne sida f.eks...
Skogen er varm for tida, men like herlig, var på Petit Bois i dag, kongefelt, må tilbake dit med litt forhold

Melding nr.1112 av stian , 13.06.2007 kl. 17:25 (Medlem)
Grattis Tossa! Ka har du spist? Vil også påpeke at Eirin, budeia fra hallingdal persa med å gå Pladask 8- på
Apeveggen her om dagen. Kjekt å se at ungdommen drar til og utforsker makspotensialet sitt :-)

Melding nr.1111 av Lasso , 12.06.2007 kl. 23:38 (Medlem)
Gode forhold på Bersagel i dag, Torstein "Tåssan" Kallelid perset med å gå Trygg Retur 8! Azzi gikk en ny
rute på Kaiveggen, ca 8/8+, navnet grubler han fortsatt på.

Melding nr.1110 av Sindre , 12.06.2007 kl. 15:06 (Medlem)
Bonden på Trellskår henstiller folk om IKKE å parkere nedi svingen, men helst over bakketoppen, dvs på
nordsiden av bakken. Der er det plass og man står ikke veien for hyttefolk og anleggsmaskiner. Dessuten
ber han om at besøkende klatrere ikke brenner bål direkte på svaberget, men på rullesteinsstranden eller
steder der man ikke setter merker. Og det blir verdsatt hvis du kan ta med deg mer søppel hjem enn du
kom med, eventuelt brenner en del av drivsøppelet på stedet. Husk generelt bålforbud i
sommersesongen.

Melding nr.1109 av M , 11.06.2007 kl. 13:43 (Medlem)
Bare de vanlige; Øglen og HJ...

Melding nr.1108 av nyfiken , 11.06.2007 kl. 07:54 (Besøkende)
va det nogen så rota på samlingå då?
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Melding nr.1107 av Kai , 07.06.2007 kl. 23:46 (Medlem)
Info samlingen... Det er bare å stille i Gloppedalen i morgen fra 1800...Da begynne det nok å komme folk.
Den første får den beste teltplassen:)..

Melding nr.1106 av gjest b. , 07.06.2007 kl. 23:15 (Medlem)
Lurer på når det kjem meir info om klatresamlinga..... :)

Melding nr.1105 av stian , 07.06.2007 kl. 17:10 (Medlem)
Kjørte en liten politiker her der eg lovte, og løyg. Meg å sindre sko oppdatere trellskårføreren asap, men
me har vært busy med eksamner om kverandre så det har ikkje vært muligheter. Til uken åpner det
muligens seg opp en sjans. Me satse hvertfall på det!

Melding nr.1104 av M , 05.06.2007 kl. 20:33 (Medlem)
Hehe, det er jo buen ved Oanes..

Melding nr.1103 av Morten , 05.06.2007 kl. 14:55 (Medlem)
Nydelig klippe, Kai. Fin utsikt til Dansen!!

Melding nr.1102 av Kai Johannessen , 04.06.2007 kl. 23:50 (Besøkende)
Ingen ruter på denne klippen, under en time fra Stavanger, hvem tar ansvar?
Hvor ligger den klippen på portalen?
Mvh Kai

Melding nr.1101 av Sindre , 04.06.2007 kl. 23:04 (Medlem)
Oppdatert fører for Trellskår er ikke langt unna... En viss treghet i systemet beklageligvis. OBS: Et par av
rutene der inne mangler hengere og er uferdige.

Melding nr.1100 av Leif , 04.06.2007 kl. 19:49 (Medlem)
Føreren for Trellskår trenger en oppdatering. Det har kommet mange nye ruter og det gjør det litt
vanskelig å finne fram. Synes stedet og klatringen er kjempeflott!!

Melding nr.1099 av BRV , 03.06.2007 kl. 17:41 (Medlem)
Husk klatresamling i Gloppedalen til helgen folkens! Overnatting i telt, grilling på bål!

353

Melding nr.1098 av Vannskrekk-kameratene , 03.06.2007 kl. 09:07 (Medlem)
Det henger noe utstyr på ei rute i Skeisfjell, vær snill å bare la det henge, eller gi det til eieren
(98217262)....OK?

Melding nr.1097 av BRV , 30.05.2007 kl. 19:37 (Medlem)
Du som aktiv bruker av klippefeltene ute i Rogaland er på lik linje med oss opptatt av å opprettholde
sikkerheten på feltene her. Vi minner derfor om at mange av rutene trenger nye bolter og oppgraderte
anker. Styret har gått til innkjøp av bolter og bor. Vi trenger din hjelp til å gjøre jobben. På følgende link
ligger info om hvilke ruter som trenger overhaling. Kanskje du vet om flere? Ring Stian på 92262668 for
eventuelle spørsmål. http://www.brv.no/sikkerhet-artikkel.asp?id=294

Melding nr.1096 av M , 28.05.2007 kl. 23:35 (Medlem)
kanskje noen som har hatt den som vinter-prosjekt?

Melding nr.1095 av Ok , 28.05.2007 kl. 23:24 (Medlem)
Prekestolen er kanskje den mest befolkede stykke klippe i sør-Norge på dag til dag basis. Da skal Baffin
Island passe bedre hvis det er det ultimate kriterium.

Melding nr.1094 av fjellgeita (brynhild_w@yahoo.no) , 28.05.2007 kl. 20:39 (Besøkende)
Det er gøy å gå i fjellet òg...ikkje berre kjøre frå sof**n og opp til ein overbefolka vegg...mest gøy om ein må
gå ein dag eller fleire for å koma til veggen. Nokon her som har vore på Baffin Island? Der er det utruleg
mange fine vegger!!!!!

Melding nr.1093 av Ok... , 28.05.2007 kl. 15:26 (Medlem)
Gå i over en time for å topptaue på en 9- på prekestolen. Finnes langt hyggeligere alternativer.

Melding nr.1092 av Steewee , 28.05.2007 kl. 10:15 (Medlem)
De fire slyngene som hang på Pladask i Oltedal er hengt pent opp på nederste bolt, lett tilgjengelig fra
bakken. Tror de har hengt ute i vinter? Et par av snapperne var trege og Mamba-slyngen generelt herpa.

Melding nr.1091 av fjellgeita (brynhild_w@yahoo.no) , 28.05.2007 kl. 02:28 (Besøkende)
Hadde vore gøy å sett videoen. Har litt lyst å ta den turen:)
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Melding nr.1090 av stian , 28.05.2007 kl. 00:01 (Medlem)
Har sett filmen hos morten. Utrolig stilig. Trass at morten knapt klare et einaste flytt :-)

Melding nr.1089 av M , 25.05.2007 kl. 17:54 (Medlem)
Tror faktisk jeg var medlem av hirden dengang...

Melding nr.1088 av Stevie , 25.05.2007 kl. 16:50 (Medlem)
Var du fremdeles medlem av Unge Høyre da, eller var du på vei inn i Pensjonistpartiet?

Melding nr.1087 av M , 25.05.2007 kl. 14:18 (Medlem)
Det er en skikkelig godbit fra 1993 med konfirmasjonsfrisyre og lilla Millet-tights..

Melding nr.1086 av Oliver (oliver@oli.com) , 25.05.2007 kl. 13:32 (Medlem)
Legg filmen ut på Youtube, så får vi se....

Melding nr.1085 av Morten , 24.05.2007 kl. 21:45 (Medlem)
Det var faktisk jeg som topptauet på fronten og på siden....jeg har til og med helikopterfilmet videobevis
på det!

Melding nr.1084 av Stevie , 24.05.2007 kl. 15:41 (Medlem)
Nei, men Sverre Brandsberg-Dahl har topptauet fronten på Prekis, tror jeg. Har Fjellgeita planer om å
bolte?

Melding nr.1083 av Liv , 24.05.2007 kl. 08:43 (Medlem)
Flott Andre - tusen hjarteleg takk! Liv

Melding nr.1082 av fjellgeita (hedningbarna@yahoo.no) , 24.05.2007 kl. 04:29 (Besøkende)
Finnes det nokon her som har klatra opp Preikestolen på utsida?

Melding nr.1081 av andré , 23.05.2007 kl. 23:55 (Besøkende)
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hei liv. åtteren og slynger ble tatt med og ligger på apis.

Melding nr.1080 av Liv , 23.05.2007 kl. 23:00 (Medlem)
Bersagel:
Glemte igjen 2 kortslynger og en åtter m.skrukarabiner 22.05. De hang i treet under Ulan. Borte i dag!
Har noen av dere som var på Bersagel igår tatt vare på disse?
tlf: 98688826

Melding nr.1079 av Morten , 23.05.2007 kl. 15:32 (Medlem)
Gammel?

Melding nr.1078 av ung , 23.05.2007 kl. 12:13 (Besøkende)
Hører rykter om at den "gamle" BRV formannen er i god onsight form om dagen......

Melding nr.1077 av Kat&Lasso , 22.05.2007 kl. 22:40 (Medlem)
Live Dolven gikk i dag Trygg Retur 8!
GRATULERER!

Melding nr.1076 av a (ane@pridehse.no) , 22.05.2007 kl. 11:55 (Medlem)
og Hildegunn viste vei og gikk Desverre lett på søndag:-)

Melding nr.1075 av Silje , 22.05.2007 kl. 09:21 (Medlem)
Ane gikk Desverre i går på Bersagel!!
Hipp Hurra og pølsemeny!

Melding nr.1074 av stian , 21.05.2007 kl. 16:05 (Medlem)
Ka med nescafé gull. Med sukketter og fløte e det knallgodt!

Melding nr.1073 av Istituto Nazionale Espresso , 21.05.2007 kl. 13:57 (Medlem)
Samme som Silvia, men med kvern.
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Melding nr.1072 av MOrten , 21.05.2007 kl. 12:20 (Medlem)
Hva med Lucy?

Melding nr.1071 av Istituto Nazionale Espresso , 21.05.2007 kl. 10:54 (Medlem)
Rancilio Silvia er bra.

Melding nr.1070 av lasso , 21.05.2007 kl. 10:41 (Medlem)
Høy aktivitet på Kaiveggen i helgen! Stian, Azzi, LangeTore og eg koste oss opp Kaisers 8. Ruta er en av de
virkelig fine 8erne i Rogaland! Craget har ikke mange etablerte ruter men det er jo nok å pro. å prøve på.
Tror jammen azzi fikk borra seg en linje der og! Førøvrig kan Heltokai 8/8+ anbefalles!

Melding nr.1069 av Dr.a , 21.05.2007 kl. 09:58 (Besøkende)
Hva med en Moccamaster - folkets favoritt og perfekt resultat hver gang.

Melding nr.1068 av Napkin , 21.05.2007 kl. 00:15 (Medlem)
Vurderer å scrappe Pavonien, hva skal jeg kjøpe, O`Hans Jørgen..

Melding nr.1067 av Morten , 20.05.2007 kl. 23:46 (Medlem)
Nei, men det står for hogg...

Melding nr.1066 av Vegard , 20.05.2007 kl. 20:34 (Medlem)
Jepp. Mystifistisk. Tenkte kanskje det var det gamle prosjektet til Ture som var blitt gått...

Melding nr.1065 av morten , 20.05.2007 kl. 18:12 (Medlem)
tror vegard hitlersen gikk den først.. har noe navn?

Melding nr.1064 av Vegard , 19.05.2007 kl. 21:47 (Medlem)
Ny rute eller?

Melding nr.1063 av Morten , 19.05.2007 kl. 00:01 (Medlem)
Stein-Ivar gikk navnløs 8- i tredje etg Bersagel.
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Melding nr.1062 av Flexo , 18.05.2007 kl. 17:11 (Medlem)
Høres bra ut, eg har ti stk. eg ikkje bruk til någe fornuftig!

Melding nr.1061 av BRV , 18.05.2007 kl. 14:16 (Medlem)
BRV har kjøpt avbitertang til å fjerne alt for sterke fingre med!!

Melding nr.1060 av LassO , 17.05.2007 kl. 09:55 (Medlem)
Hipp Hurra!,
Azzi startet 17. mai feiringa i går med å gå Detektor 9- på Hommeland,
ha en fin dag!

Melding nr.1059 av Morten , 16.05.2007 kl. 18:01 (Medlem)
Er det tillatt å gi bort ruter? Enten så går man dem eller så går man dem ikke?? Før hadde man en grei
regel; man kunne holde på ruta i èn sesong utover den man hadde borret den i, deretter ble den åpen.
Ideelt sett bør man (i et lite og ensartet miljø) få lov til å beholde ruta si, det finnes tross alt nok av stein!

Melding nr.1058 av Rochus , 16.05.2007 kl. 12:12 (Medlem)
Hei Preben!
Angående ruta på Trellskår; til høygre av Kristallnatten/ 30 Sølypenger:
Dette var eigentlig et prosjekt fra Yazza; slynge i første bolt betyr at det er et lukket prosjekt!! Er dette
fortsatt ikke kjent??
Men Yazza hadde nok tid å klatre; prosjektet sto der i 2 år

Melding nr.1057 av stian , 16.05.2007 kl. 00:58 (Medlem)
Jævli bra! Da blir det å kombinere curling og klatring. Jarle, du e klar!? Eg komme te å bo i den hallen... Vil
forresten legge te at noen som har snakka med sølvi har lenge trodd at eg har lagt ut bilder av meg sjøl
på forsiden. Kjekt når sånne konklusjoner trekkes bak min rygg. Sånt vil eg fan ikkje ha på meg. Må være
måte på.

Melding nr.1056 av - , 15.05.2007 kl. 20:46 (Medlem)
http://www.curling.no/index.php?kat_id=11&art_id=1275

Melding nr.1055 av Morten , 15.05.2007 kl. 14:19 (Medlem)
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/lokalen_pa_nett/1.2445772
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Melding nr.1054 av Morten , 15.05.2007 kl. 00:18 (Medlem)
Bra støting!! Er det tørt??

Melding nr.1053 av Lasso , 14.05.2007 kl. 23:21 (Medlem)
..og videre til Bersagel:
Jon Egil Auestad gikk i kveld Total Terror 9-/9.

Melding nr.1052 av Lasso , 13.05.2007 kl. 22:43 (Medlem)
Fra Trellsgår til Hovedveggen i Oltedal:
Azzi har i dag førstebesteget nok en rute! Ruta som ble antatt å være en 7er ble en 8/8+ med navnet Alfa
Beta. Ruta går helt til venstre på veggen.

Melding nr.1051 av BRV , 13.05.2007 kl. 10:15 (Medlem)
Det har kommet en anmeldelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen for ekstrem slitasje på
Trellskår. Brevet tar utgangspunkt i at det ikke er søkt om konsesjon til å drive pukkverk.

Melding nr.1050 av morten , 12.05.2007 kl. 22:36 (Medlem)
Bortsett fra meg?

Melding nr.1049 av preben , 12.05.2007 kl. 22:34 (Besøkende)
finnes det overhode noen i BRV som ikke har gått Krystallnatten?

Melding nr.1048 av morten , 12.05.2007 kl. 12:02 (Medlem)
Det er nå endelig bekreftet at Pedro Mussolini Rinnan Hitlersen Adolfsen Terboven Quisling Baby-Doc
Pinochet Norheim har gått en ny rute på Trellskår. Ruten heter 30 Sølvpenger.

Melding nr.1047 av Preben , 10.05.2007 kl. 23:06 (Medlem)
Ukjente rute til høyre for Krystallnatten med lang tauslynge/extension festet i nederste bolt (kjiipt
førsteklipp for kortvokste) var kjiipt sikret i toppen med kiler. Muligens denne bør bores opp og kan få
navnet Murmansk kolonnene ?

Melding nr.1046 av Elmer , 10.05.2007 kl. 22:07 (Besøkende)
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...og ballene gjennom det store hullet på 8'eren.

Melding nr.1045 av Morten , 10.05.2007 kl. 19:54 (Medlem)
Greit, da blir det en 5-er camalot trødd gjennom...

Melding nr.1044 av Politiet , 10.05.2007 kl. 18:46 (Medlem)
Morten: Husk at borebolter er uønsket på Himlingen.

Melding nr.1043 av Morten , 09.05.2007 kl. 15:16 (Medlem)
Når jeg finner tyven skal han/hun ikles en rød Fjellanorakk og boltes fast til svaet på Himlingen. Der kan
han/hun henge til spott og spe!

Melding nr.1042 av Turbojugend , 09.05.2007 kl. 13:46 (Medlem)
Var ruten merket i det hele tatt?

Melding nr.1041 av Hitlerjugend , 09.05.2007 kl. 11:12 (Medlem)
Har førstebestiger av Krystallnatten stått fram og innrømmet sitt svik ? Var det kanskje et uhell ? Ryktene
sier at prosjektet svært dårlig og utradisjonelt merket.

Melding nr.1040 av stian , 08.05.2007 kl. 23:53 (Medlem)
Eg ska legge ut en oppdatert fører innen de neste dagene.

Melding nr.1039 av Rudolf Hess , 08.05.2007 kl. 19:20 (Medlem)
Sindre er uskyldig! Jeg er førstebestigeren, jeg innrømmer alt. Men jeg tør ikke stå fram ennå da
enveisbilletten til Vladivostok ikke er 100% bekreftet.

Melding nr.1038 av Steve , 08.05.2007 kl. 17:38 (Besøkende)
Ka e' grunnen te at denne har fått navnet Krystallnatten ? Ka ligge bak denne symbolikken ?

Melding nr.1037 av Preben , 08.05.2007 kl. 17:36 (Medlem)
Er Krystallnatten merket, eller står det Murmansk kolonnene på ruta ? Gutta kommer over 17. Mai helgen
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for å verifisere graden jeg har satt på denne klassikeren. Det blir digg asså ! Takker for kongerute - har
hørt at det er Sindre som har førstebestigning ?

Melding nr.1036 av Erik B , 08.05.2007 kl. 10:23 (Medlem)
Hva med oppdatering av føreren for Trellskår. Siste oppdatering i 2005 er vel utdatert.

Melding nr.1035 av Murmansk , 08.05.2007 kl. 09:39 (Medlem)
Er det vanlig å gi ruter navn før man har klart å gå dem?
Det er vel førstebestiger som setter navnet.

Melding nr.1034 av Etiskråd i samråd me Arne Næss , 07.05.2007 kl. 17:15 (Besøkende)
Det har i Etiskrådskommisjonen blitt avgjort at Krystallnatten/Murmanskkonvoiene skal demonteres for
alltid. Etter videre drøftelse anbefales det å la denne ruten gås i det fri og helst uten teip. Saken blir tatt
opp til stortingsdebatt førstkommende miljødebatt

Melding nr.1033 av Olav K. Bjørkheim , 07.05.2007 kl. 17:00 (Medlem)
Jeg har vært på trellskår, men har altså ikke gjort noe uetisk.

Melding nr.1032 av rett skal være rett , 07.05.2007 kl. 15:09 (Medlem)
Slutt og tull. Det var Shetlands-Larsen som gikk den først.

Melding nr.1031 av Den ekte Olav K. , 07.05.2007 kl. 15:01 (Besøkende)
Jeg har aldri vært på Trellskår.

Melding nr.1030 av Ken Kenneth Bersagel , 07.05.2007 kl. 13:20 (Medlem)
Trodde det var Vegard Aksnes som hadde førstebestigningen??

Melding nr.1029 av Bjarne Næss d.y. , 07.05.2007 kl. 13:06 (Medlem)
Nu er på tide at førstbestigeren av Krystallnatten står frem og tar ansvar. Ellers kan disputten rundt
Murmanskonvoiene/Krystallnatten utarte til vondt blod. Hvem er han egentlig? Er det Olav K. Bjørkheim?
Spiller Elmer en rolle i denne farsen?

Melding nr.1028 av john fivelsdal (john.fivesdal@lyse.net) , 04.05.2007 kl. 14:13 (Medlem)
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Pub kveld :- "Markere fredag 18 mai. !!! Jeg like ikke å innrømme det men da blir eg faktist 60 år gammel
!! Alle blir velkommen til cementen. Betingelse: ingen presang, bare drikking og fænskap. Vi sees."

Melding nr.1027 av mr nice guy , 03.05.2007 kl. 23:53 (Medlem)
Vil det da bli mulighet for å borre den opp på ny og få ny førstebestigning? Tar gjerne jobben jeg! Kunne
godt reboltes uansett med tanke på slitasjen det har vært det siste året.

Melding nr.1026 av Verdikommisjonen , 03.05.2007 kl. 10:37 (Medlem)
Det har i verdikommisjonen blitt avgjort at Krystallnatten/Murmanskkonvoiene skal demonteres, dvs at
boltene skal fjernes. Jobben vil bli sendt ut på anbud snarest.

Melding nr.1025 av Preben , 03.05.2007 kl. 08:14 (Medlem)
Hørt mye bra om denne Krystallnatten - er det verdt å ta turen fra hovedstaden for å bestige denne
klassikeren ?

Melding nr.1024 av Sindre , 02.05.2007 kl. 18:54 (Medlem)
Sindre har ikke BRV-sagen paa lager. Saavidt jeg vet er det materialforvalter og BRV-vaktmester Stian
Nord-Varhaug som har den. Husk olje i bensinen, tror det er 2,5 prosent. Spor paa Bondenes Innkjopslag
paa Hana, der Auestad sr & co drikker kaffien sin.

Melding nr.1023 av Orddelingspolitiet , 02.05.2007 kl. 18:24 (Medlem)
Krystallnatten. Ikke Krystall Natten. Litt anstendighet må man ha.

Melding nr.1022 av Donnie Jawes , 02.05.2007 kl. 12:16 (Besøkende)
er Krystall Natten når renset for all den stygge teipen som forsøplet fjellet? veldig fin rute men en del rebolting er på sin plass

Melding nr.1021 av JE , 02.05.2007 kl. 10:19 (Medlem)
Jau.

Melding nr.1020 av Morten , 02.05.2007 kl. 09:05 (Medlem)
Gikk du den???
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Melding nr.1019 av lasso , 02.05.2007 kl. 08:49 (Medlem)
Grattis Jon Egil!

Melding nr.1018 av NN , 01.05.2007 kl. 21:34 (Besøkende)
Melder om høy aktivitet på Trellskår i helgen med masse folk.
Det må nevnes at den etablerte klassikeren "Krystall natten" (eller " Murmansk konvoien" som den
visstnok og kalles av enkelte), begynner etter utallige besøk å bli polert på de kritiske nøkkel håndtakene
!
Hva synes BRV - bør denne oppgraderes fra 6 til 6+ ?

Melding nr.1017 av Jon Egil , 01.05.2007 kl. 21:23 (Medlem)
Jeg er ferdig med å henge nå...

Melding nr.1016 av Morten , 01.05.2007 kl. 19:42 (Medlem)
Sindre har BRV-motorsagen! Ellers kan det meldes om at Dana og Jon Egil henger på Stimulator for tiden!!
Det er ikke flere dusører!!!

Melding nr.1015 av Jarle , 01.05.2007 kl. 13:31 (Medlem)
Den e god, ta med sag og drivstoff så ska eg sage eg....
Me hadde en liten sagerunde sist uke, det hjelpe utrolig på!

Melding nr.1014 av Fjosnissen , 01.05.2007 kl. 12:16 (Medlem)
Mener du "Krystallnatten"?

Melding nr.1013 av Halvard Flatland , 01.05.2007 kl. 10:53 (Medlem)
Ny stor konkurranse!
Hvem har førstebestigningen av "Murmanskkonvoiene" på Trellskår? Vinneren får en BRV T-skjorte.

Melding nr.1012 av stian , 01.05.2007 kl. 01:13 (Medlem)
Ideen e bra den sålenge bonden e positiv og folk gidde stille opp. Eg e med Jarle! Opperere du motorsaga?
Eg tørr ikkje i frykt av å ende opp som kompisen min gjorde på sirevåg... Kan trimma buskane litt heller

Melding nr.1011 av Jarle , 30.04.2007 kl. 21:24 (Medlem)
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Har et forslag ift samlingn i gloppis. Det begynne å gro alvorlig over av småtrær og busker der nede. Har
snakket med bonden, og det er greit at me skoger stier og rundt steinene. Kunne det ikke vært en ide med
en liten dugnad på fredagen? Har ikke brv motorsag? Ka sier styret?

Melding nr.1010 av med sommer kommer gjødsel , 30.04.2007 kl. 17:53 (Besøkende)
Refr:
Hei reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar?
Ja, ej kjøpte nå bort på AK i går, ej måtte ha mej en nye når det vart vår.
Hei Reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar, ej måtte ha mej en nye når
det vart vår, so ej kjøpte na på AK i går.
Vers 1:
Ka det e so e so stende ned om fjøse hass Reidar, ja, om du trur
det eller ikkje, det
faktisk e en nye gjødselspreidar, ej såg nå Reidar ute i bytebeitå,
han sto me ljå.
Ej greidde ikkje å halde me, dei måtte bort å sjå...
Refr:
Hei reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar?
Ja, ej kjøpte nå bort på AK i går, ej måtte ha mej en nye når det vart vår.
Hei Reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar, ej måtte ha mej en nye når
det vart vår, so ej kjøpte na på AK i går.
Vers 2:
Det va myykje folk på børs i dag, alle prata om nå Reidar,
å han so hadde fått slag.
Men det va om nå Reidar, alle skolde prate om.
Å me der me sto der, ka du trur det det va so kom..
Refr:
Hei reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar?
Ja, ej kjøpte nå bort på AK i går, ej måtte ha mej en nye når det vart vår.
Hei Reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar, ej måtte ha mej en nye når
det vart vår, so ej kjøpte na på AK i går.
Hei reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar?
Ja, ej kjøpte nå bort på AK i går, ej måtte ha mej en nye når det vart vår.
Hei Reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar, ej måtte ha mej en nye når
det vart vår, so ej kjøpte na på AK i går.
Ej måtte ha mej en nye når
det vart vår, so ej kjøpte na på AK i går.

Melding nr.1009 av Gloppa-High , 30.04.2007 kl. 09:21 (Medlem)
Jøysa, dårr e ting å ta tag i nå. Har hørt at det komme jææli med sleibe damer på samlingå i år..

Melding nr.1008 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 29.04.2007 kl. 07:01 (Medlem)
argg-eg går glipp av gloppedalsamlinga i år igjen pga offshore jobbing-det må ver 3 eller fire år på rad nåhekkans møkkajobb.
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Melding nr.1007 av Morten , 27.04.2007 kl. 19:39 (Medlem)
Er det "Sailor's grave", Stian?

Melding nr.1006 av otto gjespersen , 27.04.2007 kl. 18:24 (Besøkende)
Bjørnar, snakk med Tore Stendahl om klatrefeltet før Svarrisfeltet

Melding nr.1005 av stian , 27.04.2007 kl. 17:03 (Medlem)
Ja va an'kje fine! Det e et anker. Akkurat som farfar min hadde når han seilte på de syv hav.

Melding nr.1004 av Flexo , 27.04.2007 kl. 10:17 (Medlem)
Det er tvilsomt at Stian har fått en tattis, Han har jo den laveste registrerte smerteterskelen iverden.......

Melding nr.1003 av Nick , 26.04.2007 kl. 23:52 (Medlem)
Har Stain fått seg en tatt?

Melding nr.1002 av BRV , 26.04.2007 kl. 11:07 (Medlem)
Klatresamling i Gloppedalen
BRV arrangerer det årlige klatretreffet helgen 8-10 juni. Mer info følger!

Melding nr.1001 av Heine (heinetsr@online.no) , 25.04.2007 kl. 23:42 (Besøkende)
Noen som har forslag til naturlig rute på en 3-5 taulengder rundt 5er gradering? Tenkte oss ut en tur i
neste uke.

Melding nr.1000 av Bjørnar , 23.04.2007 kl. 18:32 (Medlem)
Vår oppe på Svarissveggen og rota for noen dager siden. Fint felt det, men på vei opp ligger det en vegg
der det er boret noen snufester. Er det laget fører for denne veggen? Er jo kort og fin anmars, selv om
bonden har pyntet litt i overkant i bånn.

Melding nr.999 av haha , 23.04.2007 kl. 17:17 (Medlem)
hva heter det gamle klatrefeltet ved Sviland?
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Melding nr.998 av omo3 , 23.04.2007 kl. 17:16 (Medlem)
999

Melding nr.997 av omo2 , 23.04.2007 kl. 17:15 (Medlem)
998

Melding nr.996 av omo1 , 23.04.2007 kl. 17:15 (Medlem)
997

Melding nr.995 av omo , 22.04.2007 kl. 19:17 (Besøkende)
Får den som skriv melding nr. 1000 evig, gratis medlemskap i BRV ?

Melding nr.994 av Jarle , 22.04.2007 kl. 16:36 (Medlem)
Takkar:)

Melding nr.993 av Morten , 22.04.2007 kl. 14:28 (Medlem)
Jarle, de heter Veen og bor i andre enden av vannet. Søk på gule sider så finner du nummeret.

Melding nr.992 av Jarle , 22.04.2007 kl. 00:30 (Medlem)
E det noen som har navn evt tlf te grunneigeren av Gloppedalstranden?

Melding nr.991 av lasso , 21.04.2007 kl. 21:00 (Medlem)
Fantastisk dag på Bersagel. Nærmere 20 pers. på cragget. Dana gikk i Trygg Retur og Tåssan raste opp
rute etter rute, bla sighta Kosmiske. Kidden er i form! Azzi har borra ruta til høyre for..

Melding nr.990 av Lars R , 21.04.2007 kl. 17:37 (Besøkende)
Alex Brun fikk i dag førstebestignigen av to flotte kileruter på Ålgårdsfeltet. "Not For The Timid" 6+ og
"Rishagendiagonalen" 6. Gratla
Rutebeskrivelse i postkassa på cragget. Ser gjerne at andre kommer
og vurderer graderingen på rutene. Rock on..
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Melding nr.989 av Nick , 21.04.2007 kl. 09:44 (Medlem)
Hvem har borra opp ruta på Bersagel til venstre for Gudla? Er gira å høre om den...

Melding nr.988 av Sindre , 20.04.2007 kl. 11:27 (Medlem)
Blikket på kråka var omtrent slik TAS'en ser ut når noen spør ka ti bålet starte på BRV-samlingen...eller
foreslår å bolte opp A-feltet på Dale... TAS: Ankeret er på toppen av ruta, det e omtrent bare vassing
etterpå. Men test det ut først og korsfest meg heller etterpå.

Melding nr.987 av TAS , 19.04.2007 kl. 19:21 (Medlem)
me kan vel ikke bore ting midt i ruter på Dale! den der e eg ikke heilt med på. Ka skjer??

Melding nr.986 av Morten , 19.04.2007 kl. 17:39 (Medlem)
Hvordan var det blikket? Kan du utdype? Var det type "Fet ørn flyr lavt"?

Melding nr.985 av Sindre , 17.04.2007 kl. 22:03 (Medlem)
Personlig har jeg blitt utsatt for en åndssvak kråke på Dale, rett før cruxet på "Den forsvunnede diamant"
(??!!, t.v. for Luffes). Den satt mindre enn en halvmeter fra mine utpumpede fingre og så på meg med et
sykt blikk, før den krasjlandet nede i krattet ved innsteget. Må ha spist gjærede bær eller noe. Ellers nytt
fra Dale: Samsara, nydelig kilesikret 7- til høyre for Kvantespranget har fått toppanker over den lille
bjørka, mao der den uinteressante klatringen begynner. Slutt på standplass i maurtue og olling for å
komme helt opp.

Melding nr.984 av lars R , 17.04.2007 kl. 11:44 (Besøkende)
Pyser. Har dere ikke vært i Thailand og klatra?Større grunn til bekymring når du risikerer å treffe på
kobra tvers over stien eller giftige små grønne i huler i rutene.

Melding nr.983 av gfh , 16.04.2007 kl. 15:32 (Medlem)
Mild vinter= syke mengder flått, huggorm, brune snegler......pluss ymse anna....

Melding nr.982 av Hugo Orme , 16.04.2007 kl. 10:55 (Medlem)
Er det egentlig noe cragg som er relativt huggormsikkert (bortsett fra apis...)? Er skikkelig lei av at det
kravler rundt beina på meg, har gitt opp både Bersagel og Nordland (ufyselige mengder i øvre del). Har
aldri personlig sett orm på Dale, men har hørt rykter... Og hva med flått? Nei takke meg til isklatring!
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Melding nr.981 av Morten , 15.04.2007 kl. 21:22 (Medlem)
Ikke glem det store støtteapparatet Stian har med seg rundt i felt; pipere, cleanere, fluffere m.m.

Melding nr.980 av lasso , 15.04.2007 kl. 13:04 (Medlem)
Pass opp for mange små skummle hoggorm barn langs stien opp til Bersagel!De ligger å soler seg....

Melding nr.979 av peter north (pinnsvin_81@yahoo.com) , 13.04.2007 kl. 09:09 (Besøkende)
spesielt viktig med en del fluffere....

Melding nr.978 av stian , 12.04.2007 kl. 23:09 (Medlem)
Kreves mye koordinering, planlegging og hjelp fra et profesjonelt crew av fotografer, make-up artister og
fluffere.

Melding nr.977 av Apis , 12.04.2007 kl. 21:11 (Medlem)
Apis Brattcamp i Chateauvert med 8 gira 15-17 åringer endet godt! Mange heftige bestigninger og gode
middager. Ord og bilder på klatresenter.no

Melding nr.976 av andré , 11.04.2007 kl. 14:59 (Besøkende)
stian, kossen klare du å ta så mange bilder av deg sjølv?

Melding nr.975 av Nick , 09.04.2007 kl. 08:35 (Medlem)
Javel ja, stilig med nye ting, den linja på Bersagel var et av mine hemelige prosjekter, bugger...
. Nu blir
det veggen mellom Gudla og Spøkelseskladden regner jeg med, midt i blinken for deg! Tror Hovedveggen i
Oltedal må snart døpes om... Azziveggen. Ser ut som dåkker har hatt det fint hjemme i det siste. Livet i
Paris er herlig, skogen er bare perfekt og vi har og fått en del turer til kalken i sør. Det blir Ceuse i juni for
de som vil være med...

Melding nr.974 av Azzi , 08.04.2007 kl. 22:34 (Medlem)
Hallo nick... Kor dæ går i Frankrike?..fortell litt så vi alle er oppdatert...
De to nye rutene: "Påskedrops" ligger til venstre for Ulan 6+. Etter min mening er graden 8- eller 8...eller
kanskje den graden alle elsker 8-/8, men flere må prøve den..Fin og kort rute på fire bolter + anker.
"Påskenøtter" ligger på hovedveggen i Oltedal..Den har samme startbolt som Always Ultra og går til
venstre for den. Har satt "Påskenøtter" i 8..men litt usikker...ruta fikk en topptauflash samme dag som jeg
gikk den av en besøkende fra Østlandet. Ruta er lettere enn den jeg borret til venstre for treet som jeg
sagde ned i fjor og som fikk en stige, "vann over hode" satt i 8+. Trenger også flere betsigninger. Så de som
liker krimp og litt lenger ruter er det bare å sette i gang..
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Melding nr.973 av Nick , 07.04.2007 kl. 09:02 (Medlem)
Fortell om nyrutene til Azzi. Kor er de, og gradene, jeg kan oppdatere ruteinfo på denne sida

Melding nr.972 av stefan derdeyn (stefan.derdeyn@skynet.be) , 06.04.2007 kl. 21:11 (Medlem)
hello,
I am travelling in Norway by bike in july. I am arriving in Stavanger by boat. Is there anyone that can
climb with me in the end days of June (28-30) or later in the week of 23/7 ??
I am allone but I could bring my climbing gear. I'll have my car for the trip, later on I will do a bike tour
around southern Norway. I stay on campings with my tent.
Multiple pitch routes would be my preference.
My level is somewhat 4c, 5a, i am 55 years old and i don't speek Norwegian, sorry.
thanks
Stefan.derdeyn@skynet.be
from Belgium

Melding nr.971 av stian , 04.04.2007 kl. 20:55 (Medlem)
Jysla mye bra humor ute aa gaar paa dette forumet om dagen...

Melding nr.970 av Torvald , 04.04.2007 kl. 19:22 (Besøkende)
Asbjørn Moe gikk i dag to nye ruter. Påskedropps på Bersagel og Påskenøtter på hovedveggen i Oltedal.
Bra jobbet!

Melding nr.969 av Roald Øien , 04.04.2007 kl. 10:40 (Medlem)
Sdian, her er to nye påskenøtter å ta stilling til: Jesus er faktisk bolta opp, og det har vært knallvær siden
dere dro til Syden. Fleip eller fakta?

Melding nr.968 av S , 03.04.2007 kl. 18:18 (Medlem)
Den Bersagel meldingen så noe tvilsom ut med tanke på datoen.....?

Melding nr.967 av stian , 03.04.2007 kl. 16:17 (Medlem)
Yo folkens. Meg aa Stein Ivar sitte her i Terradets aa ser trist ut paa regnet... Verre ble det da vi saa at
bersagel er stengt. Dette e ikkje bra. Noen som har detaljinfo paa ka det dreie seg om?
Mvh spania gjengen

Melding nr.966 av Otto Gjespersen (?) , 01.04.2007 kl. 22:48 (Medlem)
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Oj, er det bolting på gang, hmmm, får vel legge ferien til Stavanger da

Melding nr.965 av yazza , 01.04.2007 kl. 10:50 (Medlem)
Jarle har borret ferdig Jesus dro fra Dale, har endelig turd å lede den klassikeren!!
Synes synd på alle som har satset liv å helse på den ruta før boltene kom på plass. Dette burde vært gjort
for årevis siden.
Vi har begynnt arbeidet med å bolte Fest For Nervene. Forventer å få refundert bolteutgiftene fra BRV.

Melding nr.964 av BRV (post@brv.no) , 01.04.2007 kl. 09:11 (Medlem)
BERSAGEL STENGT FOR KLATRING! En konflikt mellom grunneiere og Sandnes kommune har ført til at
Bersagel er stengt for klatring. Uvisst når eller om vi får åpnet feltet igjen.

Melding nr.963 av ofdwh (ofdwh) , 31.03.2007 kl. 15:57 (Medlem)
Borr i vei Jarle, men skift navnet til "Jesus dro fra Stavanger" da......

Melding nr.962 av janni , 31.03.2007 kl. 14:08 (Medlem)
Sitter på Apis og svetter i finværet. Vi bare sende en hilsen til alle som er, skal, har vært i Spania og
Frankrike, bare for å forsikre meg om at dere vet å sette pris på ferien, vinen og klatringen! Hasta la vista..
Åja. Jeg skal visst ha hjemmeeksamen i påsken..:-( Lasso og Petter: ta vare på ungene!! Mor

Melding nr.961 av Stevie , 30.03.2007 kl. 22:43 (Medlem)
Vet BRV-mannen når det blir Gloppissamling i år? Og når begynner bålet?

Melding nr.960 av Jarle , 30.03.2007 kl. 22:05 (Medlem)
Har snakket med grunneieren og fått hans velsignelse til å borre på Dale. Må få slutt på de der kilegreiene.
Tenkte jeg skulle start med Jesus dro fra dale:)
Ha en fin helg

Melding nr.959 av ofdwh (ofdwh) , 29.03.2007 kl. 15:06 (Medlem)
Jarle, håper de steinene er i din egen hage, ikke ødelegg naturen....Har du snakket med grunneieren?

Melding nr.958 av Jarle , 29.03.2007 kl. 08:35 (Medlem)
Hehe, det va det eg frykta:)
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Nei, ska verken pusse opp eller borre ruter. Ska sette et par toppanker på noen "litt" høye steiner.

Melding nr.957 av Petter , 28.03.2007 kl. 10:18 (Medlem)
Stian er på ferie. Så hør med Azzi, Det er han som låner drillen for øyeblikket. Skal du pusse opp hjemme
eller begynne med ruter igjen, Jarle?

Melding nr.956 av Morten , 28.03.2007 kl. 09:49 (Medlem)
Jarle, du kan låne drillen! MEN du må da gjennom et langt og smertefullt rituale med Stian E, Sindre og
meg. Dette ritualet inkluderer merking med en glødende BRV-logo (slik de gjør med kyr i kåbbåifilmer).
Ta kontakt med Stian!!

Melding nr.955 av Jarle , 27.03.2007 kl. 22:40 (Medlem)
Har betalt medlemskapet i brv og dermed er jeg vel kvalifisert til å få låne drillen:)
Noen som vet hvem som har den?

Melding nr.954 av menneske (m@m) , 27.03.2007 kl. 14:55 (Medlem)
So this is the englishhh...
http://www.youtube.com/watch?v=vxRKEE_sLqg

Melding nr.953 av therese , 26.03.2007 kl. 15:10 (Medlem)
takk!
har 2 pader til salgs!
brukt cassin pad, ganske stor, 800 kr
so ill pad, ganske stor, helt ubrukt, 1800 kr
for mer info. ring 41479906

Melding nr.952 av BRV , 26.03.2007 kl. 08:45 (Medlem)
Gratulerer!!!!!

Melding nr.951 av Lasso , 25.03.2007 kl. 11:16 (Medlem)
Therese kom på 2. i E9!!, sjekk http://tklm.no/e9,Grattis!!

Melding nr.950 av stefan Derdeyn (stefan.derdeyn@skynet.be) , 24.03.2007 kl. 16:46 (Besøkende)
hello,
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I am travelling in Norway by bike in july. I am arriving in Stavanger by boat. Is there anyone that can
climb with me in the end days of June (28-30) or later in the week of 23/7 ??
I am allone but I could bring my climbing gear. I'll have my car for the trip, later on I will do a bike tour
around southern Norway. I stay on campings with my tent.
Multiple pitch routes would be my preference.
My level is somewhat 4c, 5a, i am 55 years old and i don't speek Norwegian, sorry.
thanks
Stefan.derdeyn@skynet.be
from Belgium

Melding nr.949 av Raymond (ltsundby@hotmail.com) , 23.03.2007 kl. 22:19 (Medlem)
Hei! Jeg trenger klatrepartner i helja og til uka. Noen som er interessert?

Melding nr.948 av Apis , 22.03.2007 kl. 13:24 (Medlem)
Nå kan dere endelig støte trygt på highballprosjektene deres. Apis har akkurat fått tak i en monster
crashpad til utleie. Kun 100,- per døgn og 50,- for en halv dag.

Melding nr.947 av Audun , 20.03.2007 kl. 11:47 (Medlem)
Du klamrar deg til dei få istappane du har i fryseboksen eller. Med den tropeheten som har vore denne
vinteren er der berre sørgelige greier. Ikkje som i fjor som ein kunne klatre is heilt til 1 april......
forsvunnene tider....men til neste vinter skal det bli så mykje kaldare....

Melding nr.946 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 18.03.2007 kl. 18:52 (Medlem)
is på fjellet????
er det någen som har vært på fjedlet nylig???finns det overhodet någe is igjen itte alle de unødvendige
varmegradene i det sista???eller e det bare og legge isustyret vekk for denne sesongen??og ta fram
svaskoå???eg e langt uti havet på båt i nordsjøen i monsterbølger på jobb.
hilsen grønningen

Melding nr.945 av Merethe (msaurdal@gmail.com) , 18.03.2007 kl. 18:03 (Besøkende)
Er det noen som skal buldre i Rogaland i påsken som har lyst å ha med en ekstra på lasset? Hadde tenkt å
debutere med utebuldring i Font i påsken, men turen ble ikke likevel. Har derfor veldig lyst å benytte de
gode mulighetene i rogaland (gjerne sirevåg) hvis været tillater det! TA kontakt på mail eller tlf:
97113533

Melding nr.944 av Apis , 18.03.2007 kl. 16:22 (Medlem)
Supert at så mange kom på konkurransen og koserten!
Resultater, bilder og musikk ligger på klatresenter.no
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Melding nr.943 av jayclimbs (jayclimbs@yahoo.com) , 18.03.2007 kl. 05:22 (Medlem)
OK...I'm trying to learn some Norwegian, but only *beginning* to try, that is: I don't know diddly of it.
I'm looking to visit your part of the world in early August, and looking for climbing partners. I can follow
up to around 5 (YDS 5.9/10), can lead close to that level.
I'm looking for someone that knows the area and can point me to or accompany me on some of the best
routes of this grade.
Thank you Kjetil for pointing me here!

Melding nr.942 av Morten , 16.03.2007 kl. 15:47 (Medlem)
Etter å ha diskutert med Stein Tronstad i NKF i dag kan jeg oppsummere følgende:
(1): Det ligger ingen føringer for hvilke metoder man lærer vekk på kurs. (2): Både "skli" og "bytte"
metodene er godkjent som sikringsteknikk. Det eneste NKF anbefaler er at man holder et "lukket" grep
rundt sikringsenden av tauet. Alt dette forfektes både i NKFs Brattkortvideo og i Stein Tronstads bok:
"Innføring i Klatring".

Melding nr.941 av Morten , 15.03.2007 kl. 18:14 (Medlem)
Poenget mitt er at det finnes flere sikre metoder, uavhengig av hva NKF måtte mene. Om man bruker
skimetoden, byttemetoden, italian hitch eller gri-gri etc. er ett fett for meg. Det viktigste er at folk kan
håndverket! Forøvrig mange gode innlegg!

Melding nr.940 av Stevie , 15.03.2007 kl. 09:57 (Medlem)
Buldrekonkurranse og fest på Apis på lørdag!! Da slipper man å sikre... :-)

Melding nr.939 av Torvald , 15.03.2007 kl. 09:52 (Besøkende)
Hvilken teknikk man benytter seg av er vel litt avhengig av hva man driver med. Personlig har jeg forlatt
"glidemetoden" og "3-trinnsmetoden" teknikkene til fordel for gri-gri-metoden til sportsklatring. Mye
enklere å gi ut tau og å slippe folk i bakken. På moderne tynne tau er Sum en fin dings. I fjellet går det nok
mer i glidemetoden da 3-trinnsmetoden blir for mye pes.

Melding nr.938 av Bjørn Jacques (bjorn.jacques@can.as) , 15.03.2007 kl. 00:10 (Medlem)
Det er så vidt meg bekjent at begge sikringsmetodene er godkjent innenfor NKF, ref. "Sikrings kurs inne 4t".
Vi bør være forsiktige med å si at det er kun en "godkjent" metode/knute eller what ever, da det finnes
mange alternativer innen de forskjellige klatreteknikkene. Det er jo en av de mange aspektene som gjør
denne aktiviteten spennende!
Uansett så er det opp til hver enkelt å være selvbevist og sikkerhetsbevist! Er mann usikker så er det vel
forsatt lov å stille spørsmål, selv til en gammel ringrev som Morten! Kanskje en kan lære noe nytt?
De "godkjente" formuleringene som NKF bruker er, "glidemetoden" og "3-trinns metoden"!
Bjørn Jacques
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Melding nr.937 av stian , 14.03.2007 kl. 15:40 (Medlem)
Grunnen til at det bare er en "godkjent" metode i henhold til NKF sitt metodesett er av praktiske årsaker.
De er 1: at i kurssammenheng så har instruktører og deltakere den ENE metoden og forholde seg til av
utallige metoder. Derfor kan det virke frustrerende å lære vekk flere metoder og forklare hvorfor når en
nervøs fersking som tar kurs bare har en viss innlæringskapasitet. 2: det vil være lettere for massen å
diskriminere/observere farlige metoder når de vet at "overlappingsmetoden" er rett. Dette er og
argumentet for hvorfor man bare lærer vekk åttetallsknuten og ikke flere alternative knuter til
innbinding. Sklimetoden er trygg for de som kan den. Men den læres ikke vekk lenger. Det er gitt veldig
lite rom for fleksibilitet rundt dette, og noen presoner overgeneraliserer disse argumentene med nettopp
å tro at there is only one way, my way! Og alle andre metoder er livsfarlige... Derfor er det typisk unge
usikre klatrere som slår ned på de eldres innarbeidede sklimetode. Det vet bare ikke bedre, men mener
det godt :-) Tror eg!

Melding nr.936 av Erik B , 13.03.2007 kl. 16:55 (Medlem)
Definitivt skli-metoden. Hjertens enig med formannen.

Melding nr.935 av Morten , 12.03.2007 kl. 18:29 (Medlem)
Jeg hører stadig vekk diskusjoner om hvilke(n) sikringsmetode som er godkjent. Flere og flere er under
oppfatning av at under sikring på topptau er det KUN èn godkjent og sikker metode; nemlig
"byttemetoden". Dette gjelder da kun ved sikring på topptau. Ved sikring på kan den tradisjonelle "sklimetoden" benyttes. Jeg er luta lei av å forklare at det må være plass til flere tanker i hodet på en gang,
men det sklir ikke inn. det gjør ikke saken bedre at NKFs håndbok i klatring også bifaller "bytte-metoden".
Det bringer meg så endelig til punktet: "Hva er oppfatningen i klatremiljøet?". For ordens skyld (1); dette
gjelder sikring på topptau, som er det store for tiden.. For ordens skyld (2); jeg tilhører definitivt "sklimetode"-fraksjonen.

Melding nr.934 av Morten , 10.03.2007 kl. 13:29 (Medlem)
Hva er highlightsene på isfronten i vinter??
Det skal skrives klubbspalte i (magasinet) Klatring.

Melding nr.933 av Apis , 28.02.2007 kl. 18:12 (Medlem)
Sjekk klatresenter.no for mer info om konkurranse og konsert med "Font" på Apeberget lørdag 17. mars!

Melding nr.932 av Kim , 26.02.2007 kl. 14:08 (Besøkende)
heyhey
www.kalkballe.tk

Melding nr.931 av Svend Ole Hansen (harriole@hotmail.com) , 26.02.2007 kl. 13:17 (Besøkende)
Resultater 3-B Konkurransen på SiS sportssenter den 23 feb.
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Damer:Therese
Unn
Dana
Sissel
Herrer:Tore Tønder
Lars O.
Jon9
Stian Or
Bård
Christer H.
Kjell
Atle G.
Alexander
Tore R.
Geir Ove
Svend O.
Lennart
Bjørnar E.
Flexo
Vidar M.
Åsmund S.
Tor Erik N.
Magnar
Øystein S.
Pål

Melding nr.930 av Kjetil Brattlien (kb@ngi.no) , 23.02.2007 kl. 14:04 (Besøkende)
Rapport fra skredulykken i Utah ligger på:
www.snoskred.no

Melding nr.929 av sindre , 23.02.2007 kl. 13:53 (Medlem)
http://www.examiner.com/a-580084~Norwegian_Skier_Dies_in_Utah_Avalanche.html
Dødsulykke i Utah. Vegard Lund fra Tromsø, bodd i Stavanger siste to år, aktiv i fjellsportsgruppa.
Minnestund kl 19 i kveld i STF/Kannik. Alle som vil velkomne ifølge mail fra Tore Stendahl.

Melding nr.928 av Apis , 23.02.2007 kl. 12:18 (Medlem)
Apeberget har ny hjemmeside. Ligger fortsatt på klatresenter.no

Melding nr.927 av Morten/BRV , 20.02.2007 kl. 16:18 (Medlem)
En god liten artikkel om skred fra NGI: http://www.snoskred.no/pdf/ngis_holdninger_og_raad.pdf

Melding nr.926 av Stevie , 20.02.2007 kl. 09:55 (Medlem)

375

Hva med en hestekebabmeny? Hu mor fortjene jo premie!

Melding nr.925 av stian , 20.02.2007 kl. 01:05 (Medlem)
Ble det foie gras meny da? Me va og ute en tur i dag på apesteinen. Var ca 4 grader og absolutt null vind.
Skuffende vått. Apevegen va nesten helt tørr. Fikk borra og gått ei ny rute te høyre for Motgang. "Toen i
moen", 7-

Melding nr.924 av Nick , 19.02.2007 kl. 13:05 (Medlem)
Fælt i Paris for tida, det var opp i 15 grader og sol i helga, kan du tenke deg ka det gjøre med forholdene.
Men de harde var ute tross sleipheten og ho mor fikk sendt 7a, bugger. Jeg er bare glad de ikke selger
pølsemeny her i Frankrike!

Melding nr.923 av SIS sportsenter, Jarle , 17.02.2007 kl. 17:29 (Besøkende)
Dere må ikke glemme 3B konkurransen neste(23/2)fredag kl 17. Det blir bånn gass med
benkpress,biceps og buldring. Ska skru 15-20 nøye planlagte bulder å bryne seg på!! Kem blir første 3B
kongen i stavanger?! Fest etterpå på senteret, ta med drikke.
Det e satt tak på 50 deltakere pga plassmangel, så meld dere på i resepsjonen.

Melding nr.922 av Le Nick , 14.02.2007 kl. 19:43 (Medlem)
Snøen kom, og det var herlig, takk for laget...

Melding nr.921 av Kai , 10.02.2007 kl. 23:16 (Medlem)
Her har du han igjen : )
http://www.youtube.com/watch?v=CKNkIK0pjpo

Melding nr.920 av BRV - in exile , 09.02.2007 kl. 00:16 (Medlem)
BRV har opprettet en Sentral-Europeisk avdeling i Alpene. Den er spredt utover Sveits og Frankrike for å
vekke minst mulig oppmerksomhet. Forhåpentligvis kommer snøen nå snart....kanskje...

Melding nr.919 av Rocco , 04.02.2007 kl. 09:47 (Medlem)
IS: God is i Lysebekken; det trenges minst en uke med kulde for å klatre i h-dalen.

Melding nr.918 av Bergtatt , 01.02.2007 kl. 12:58 (Besøkende)
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Ja da var det over
. Butikkdriften er over og ut. Vi benytter herved anledningen til å takke alle kunder
og samarbeidspartnere:Y:
Forhåpentligvis vil Apis etterhvert selge utstyr.
Bergtatt

Melding nr.917 av BRV , 31.01.2007 kl. 09:48 (Medlem)
Husk lysbildekveld på Apis 1930...

Melding nr.916 av Bertatt , 29.01.2007 kl. 09:18 (Medlem)
Opphørssalget og muligheten for å sikre seg utstyr til overkommelige priser går mot slutten. Bergtatt
pakker sammen sine saker på onsdag 31. januar kl 18.00. Vi takker alle våre kunder og
samarbeidspartnere for godt samarbeid.
Bergtatt DA

Melding nr.915 av stian , 28.01.2007 kl. 01:23 (Medlem)
Beste klippet på nett. For en teknikk på mannen!!

Melding nr.914 av Kai ( ein av de gamle : ) (kai.johannessen@seadrill.com) , 26.01.2007 kl. 22:38
(Medlem)
Er dette rått!?
http://www.youtube.com/watch?v=wMUFUU2kozg&mode=related&search=

Melding nr.913 av BRV , 25.01.2007 kl. 15:14 (Medlem)
Det meldes om høy snittalder på UiS onsdager. Mange gamlinger med mye rask på selene!! Meget Bra!

Melding nr.912 av BRV , 23.01.2007 kl. 20:43 (Medlem)
Det bør kanskje nevnes at innmeldingstjenesten på nett virker igjen.

Melding nr.911 av BRV , 23.01.2007 kl. 20:17 (Medlem)
Norsk Fjellfestival er stolte av å kunne presentere Romsdalsvinter 2007! Sett av helga 8.–11. mars og kom
til Åndalsnes, vi kan love ei helg full av aktiviteter for deg som liker bratt friluftsliv. Romsdalsvinter vil
vektlegge bratt friluftsliv med fokus på ski og klatring. Ved siden av fellesturer til fjell og klatrefelt, vil det
bli arrangert kurs innen blant annet skiteknikk, is og miksklatring og skred.
Mer informasjon på www.klatring.no
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Melding nr.910 av trygve , 23.01.2007 kl. 09:38 (Medlem)
Axelia kom på andre-plass i helgens Norgescup i klatring i Arendal.
http://klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1818
(Synd ikke BRV-innmeldingen fra forrige vinter har "virket" enda, for da kunne det stått BRV og ikke CKK
på klubbtilhørighet...)
PS! Fant forresten en taubrems på Nordland i høst. Hvis det er noen som savner en, og kan identifisere
den vi fant, så er det bare å ta kontakt (40247478)

Melding nr.909 av katrine , 18.01.2007 kl. 05:55 (Medlem)
Hei folkens! Melder om fortsatt god badetemp, stadig blaaere himmel og mere sol! Vi har faatt farge, ajaj!!
Oeystein reiste hjem i gaar, snart er det vaar tur! snakkes neste uke, paa apis saaklart! gjengen her hilser
sikkert!

Melding nr.908 av BRV , 16.01.2007 kl. 21:35 (Medlem)
Alv Borge: Sportsklatringens Fødsel i Rogaland - Chipping og Tights!
BRV Lysbildekveld på Apis 31.januar kl 1930.

Melding nr.907 av Erik B , 15.01.2007 kl. 11:21 (Medlem)
Var der oppe i mellomjula og det var begredelig. Det har ikke vært kaldt siden heller, så det er sorgen der
oppe. Ingen grunn til å reise opp etter noe is.

Melding nr.906 av isnovis (..) , 15.01.2007 kl. 10:33 (Besøkende)
I disse videotider er det jo tydelig at folk holder seg innendørs og tyr til internettet... Men jeg prøver
likevel: er det noen som har oppdatert beta fra Hunnedalen? Finnes det noe is som er klatrbart, eller er
det bare sorgen...?

Melding nr.905 av . , 15.01.2007 kl. 08:48 (Medlem)
Hr. Vegard Fluge Samuelsen som filmstjerne: http://www.utog.no/visfilm.asp?id=708&filmid=877

Melding nr.904 av Ardbeg , 14.01.2007 kl. 23:52 (Medlem)
Isklatring:
http://www.youtube.com/watch?v=ZlyCsUbtNQw

Melding nr.903 av arvid , 14.01.2007 kl. 09:18 (Medlem)
Liten og sterk Petter...! Godt noen synes det :-)
http://www.rogalandsavis.no/arild/article2516720.ece

378

Melding nr.902 av Ingrid R S (kaptein_sabeltan@hotmail.com) , 12.01.2007 kl. 20:57 (Besøkende)
hærreminn ke dåkke har gjort me venninda mi?? d e jævla drid nårr hu aldri e hjemma å alltid trene... e jo
aldri me på fester heller...! f**n! syns nå jallefall at dåkke kunne hatt link t hjemmesiå hennas herifra:
www.piczo.com/singing-rock
fuck dåkk alle sammen...

Melding nr.901 av Kai (kai.johannessen@seadrill.com) , 10.01.2007 kl. 21:58 (Medlem)
Når me var inne på W G
http://www.youtube.com/watch?v=OEdOV3vCa44&NR

Melding nr.900 av Bergtatt , 08.01.2007 kl. 08:09 (Besøkende)
OPPHØRSSALG - OPPHØRSSALG - OPPHØRSSALG
Salget starer 9. januar. Spre det glade budskap.
60 % på alle klær
50 % på alle seler og sko
40 % på alt annet (unntatt er all kalk og Hammerhead tele-binding)
NB!
-Gjelder veil.priser.
-Kun kontant og kort.
-Det gis ikke bedriftsrabatt på tilbudsvarer
-Unntatt fra salget er all kalk og Hammerhead telemarksbindinger.
Bergtatt legger nå i løpet av januar ned butikkdriften. Bergtatt vil i fremtiden kun drive med import.
Bergtatt

Melding nr.899 av Sissel , 06.01.2007 kl. 20:21 (Medlem)
NB! nytt nummer! 99254379

Melding nr.898 av stian , 06.01.2007 kl. 12:32 (Medlem)
Nei morten, bok a e utilgjengelige på amazon. Men tilgjengelig fra den offisielle hjemmesiden til güllich,
men da bare i tysk versjon. Eventuelt fra ei amerikansk nettside, men da til blodpris (signert av forfatter).

Melding nr.897 av sissel , 05.01.2007 kl. 15:45 (Medlem)
hei! jeg reiser ned på norgescup i arendal. vi har to ledige plasser i bilen som selges for billi' penge. noen
interesse?? om så, ta kontakt på 47648659

Melding nr.896 av Sindre , 05.01.2007 kl. 11:07 (Medlem)
Godt nyttår til alle BRV'ere på Tonsai! Spesiell hilsen til Rochus, Sonja og Linus på beachen, kos dere mens
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dere kan, her hjemme går årstidene amok, verken is eller snø i fjellet, men det kommer nok!

Melding nr.895 av katrine , 05.01.2007 kl. 10:04 (Medlem)
Godt nyttaar fra tonsai!!
Her er det varmt og fint. God badetemp, selv om Lars sier det er kulse...han e galen!

Melding nr.894 av omo , 03.01.2007 kl. 02:36 (Besøkende)
http://www.nettavisen.no/friluftsliv/article849113.ece
Friskt ?!

Melding nr.893 av BRV (post@brv.no) , 02.01.2007 kl. 12:06 (Medlem)
MELD FRA OM NY ADRESSE!
BRV vil i løpet av januar sende inn innbetalingsgiroer for årets kontingent. Har du flyttet i løpet av året,
ber vi deg sende den nye adressen til post@brv.no.
Nytt av året er at BRV har innført barne- og ungdomsmedlemskap med redusert kontingent. Barn og unge
under 18 år betaler 100 kroner i året for å være medlemmer. Om du er under 18 år og får en giro
pålydende, betaler du bare 100 kroner - og sender fødelsedatoen din til BRV.

Melding nr.892 av stian , 01.01.2007 kl. 04:11 (Medlem)
Godt nyttår folkens. Ha et bra, interessant, lærerikt, inspirerende og sterkt klatreår.

Melding nr.891 av Morten , 28.12.2006 kl. 22:36 (Medlem)
Stian, det var jeg som fant filmene...
BRV i den store verden....klikk på et av bildene
http://www.uskedalen.no/no/nyhende/376/

Melding nr.890 av Lisa , 28.12.2006 kl. 19:13 (Besøkende)
Hvem er de utrolig kjekke guttene på forsidebildet?

Melding nr.889 av stian , 26.12.2006 kl. 00:06 (Medlem)
Fant ved hjelp av morten denne stilige filmen i fire deler med Wolfgang Güllich og Kurt Albert fra ca 1980.
Enjoy. http://www.youtube.com/watch?v=FvH9AKBwiRc

Melding nr.888 av Apis , 20.12.2006 kl. 11:39 (Medlem)
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Åpningstider på Apis i julen:
Lørdag 23. des: STENGT
Søndag 24. des: STENGT
Mandag 25. des: STENGT
Tirsdag 26. des: STENGT
Onsdag 27. des: 1700- 2100
Torsdag 28. des: 1700- 2100
Fredag 29. des: 1700- 2100
Lørdag 30. des: 1400- 1800
Søndag 31. des: STENGT
Mandag 1. januar: STENGT
God jul..!

Melding nr.887 av Nick , 19.12.2006 kl. 07:50 (Medlem)
Interessante de siste der med mail adressser.
Synes Stian burde på en tre ukers spotte-kurs, på egen kostnad!

Melding nr.886 av stian , 17.12.2006 kl. 15:50 (Medlem)
Takk! Bleikt e inn nå forresten. Upperclass preg.

Melding nr.885 av Spotteren , 16.12.2006 kl. 19:26 (Besøkende)
Bra spott Stian:)

Melding nr.884 av bleikfeit , 16.12.2006 kl. 15:07 (Besøkende)
bra med nytt bilde, men pinna meg har ikke han bleikingen klart å snike seg med der å!

Melding nr.883 av blasfemi , 14.12.2006 kl. 23:37 (Medlem)
Ka med et nytt bilde på startsiå, er litt lei av den der bleikingen....

Melding nr.882 av Bergtatt , 14.12.2006 kl. 12:02 (Besøkende)
Som sikkert de fleste har fått med seg vil Bergtatt avvikle klatrebutikk-driften i løpet av januar. Vi synes
selvsagt at dette er synd, men tiden strekker ikke til for to småbarnsfedre som har drevet butikken på
fritiden. Vi håper for alle klatrere at noen etterhvert vil ta opp ballen og selge utstyr igjen på Apis.
Butikkdriften avvikles i løpet av januar 2007. Bergtatt og Berg-tatt.no vil imidlertid bestå, men kun som
norsk importør av Hammerhead-telemarksbinding.
Vi takker med dette alle våre kunder (private og firma) for godt samarbeid og ønsker dere god jul og godt
nytt år!
Kim Høie
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Melding nr.881 av Apis , 09.12.2006 kl. 19:40 (Medlem)
Konken er ferdig og resultatet er:
Gutter:
1. Jarle
2. Jan Eivind
3. Jon Egil
4. Tore R
5. mr. Jones
6. mr. Cool Ice
7. Mathieu
8. Azzi
9. Alv
10. Henning
11. Dag
12. Morten
13. Paul
14. Egil
15. Andre
16. Sigvart
17. oj?
18. Anders
19. Øystein
20. Trygve
Jenter:
1. Dana
2. Axelia
3. Karianne
4. Sissel
5. Ane
6. Eirin
7. Katrine
8. Kirsti
9. Hilde
Gratulerer til dere alle!

Melding nr.880 av Apis , 08.12.2006 kl. 09:51 (Medlem)
Siden madrassene rundt soppen på Apis er midlertidige og desverre ikke dekker 100% hadde det vært
supert hvis de som skal være med på konken tar med seg pad.
Gleder oss!!

Melding nr.879 av apis , 04.12.2006 kl. 16:53 (Medlem)
Lørdag 9. Des. er det tid for årets julecup på apis.
Kl. 12.00-14.00 Tauklatring for kidsa under 15 år.
Kl. 15.00-18.00 Ekstembuldring for de over 15 år.
Storslått åpning av Norges største og eneste kræsjtesta buldresopp.
+ kassevis av nye spennende tak skrudd opp i ville kombinasjoner. Her blir det snygga moves.
Kl. 20.00 er det typisk apisfest med lått og løye.
Be there or be square....!
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Melding nr.878 av Lasso , 04.12.2006 kl. 08:40 (Medlem)
Torstein Kallelid, BRV, klatret bra i Junior Nordisk i Sogndal i helgen og endte på 8. plass.

Melding nr.877 av Audun (auin@frisurf.no) , 02.12.2006 kl. 23:07 (Medlem)
Har 2 stk flybiletter med Norwegian frå Sola til Malaga 6 januar med retur 13 januar. Vi skulle ned for å
klatre i El Chorro, men har lagt andre planar i staden for. Betalte 479 pr stk t/r, totalt 958 kr for 2. Meiner
det koster 160 kr å skifte navn pr bilett. Nokon som har lyst på ein billig tur?

Melding nr.876 av Linn , 01.12.2006 kl. 23:13 (Medlem)
Hei og hopp. Freden har ennå ikke lagt seg i Paris gater etter at Hans Jørgen & co feiret 40-årsdag her sist
helg. Da vi var i Font i går var det fortsatt kakesmuler å spore på Bas Cuvier. Forholdene var crispy og vi
fikk halt oss opp noen steiner. Det er betraktelig mindre nordmenn å høre i skogen nå som adventa har
satt inn, men det er nå sesongen begynner så det er bare å snøre skoene og ta turen. Håper alle har det
bra på Apis og ellers rundt. Vi skulle vært på BRV-festen, men det ble ikke slik. Heldigvis hadde noen lagt
igjen en fyldig beskjed på mobilsvareren, så vi fikk litt følelse av stemninga...God helg

Melding nr.875 av BRV (morten.diesen@eninorge.com) , 29.11.2006 kl. 08:53 (Medlem)
Vi gjør oppmerksom på BRVs rabattavtale på UiS. Avtalen gjelder både for klippekort og abonnement.
Klippekort koster 1500/20 klipp. Abonnement koster 385/mnd med mulighet for å "fryse" det i 5 mnd,
ergo man betaler kun for innesesongen. Ta kontakt med BRV dersom du ønsker å benytte deg av avtalen.
morten.diesen@eninorge.com

Melding nr.874 av Stevie , 28.11.2006 kl. 00:45 (Medlem)
All ære og full honnør til Stein-Ivar & co som har gått ny rute i Antarktis. Høres ut på talebeskjedene som
en ufattelig flott tur! Sjekk www.ulvetanna.com.

Melding nr.873 av Mr.Luigi , 23.11.2006 kl. 14:52 (Medlem)
Lommemannen har vært på Everest!
http://www.kjendis.no/2006/11/23/483822.html

Melding nr.872 av Apis , 22.11.2006 kl. 23:45 (Medlem)
Nå er alle platene, takene og tjukkassene fra Ut i Naturen flyttet til Apis. Stor takk til dugnaderne!:, Stein,
Andre, John, Karianne, Katrine, Azzi, Live, Therese, Henning, Kjetil, Stian E. og Stian G.
- Petter & Lars

Melding nr.871 av Apis , 21.11.2006 kl. 09:12 (Medlem)
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Jippi! Imorgen, onsdag 22., er det endelig en dugnad dere kan være med på! Møt opp på Ut I Naturen kl
1700 og hjelp til med skru ned tak, plater og løfte tjukkasser. Dugnadere får gratis drikke og mat på
Julekonkurransen/ åpning av ApiZoppen på Apeberget 9. desember!
Ta gjerne med hammer, drill og umbraco 6 & 8mm hvis dere har.
Petter & Lars

Melding nr.870 av apis , 16.11.2006 kl. 23:13 (Medlem)
da kan dere velge selv

Melding nr.869 av Anonym , 16.11.2006 kl. 17:24 (Medlem)
hva med dem som er akkuratt 15 år da?

Melding nr.868 av Apis , 13.11.2006 kl. 20:13 (Medlem)
Julekonkurranse og åpning av norges største buldresopp 9. des!!
Vi jobber på og vil ha soppen ferdig til lør 9. For at vi skal rekke dette håper vi på at folk stiller opp på
dugnad på Ut i Naturen onsdag 22.nov. kl 1700 for å skru ned plater, tak og løfte tjukkasser. Ta med 6 og
8mm umbraco og drill hvis du har. Gratis drikke på festen til dugnaderne.
- Buldrekonkurranse for de over 15år
- Tauklatrekonkurranse for de under 15år
- Julefest med graut og gløgg.

Melding nr.867 av Stevie , 13.11.2006 kl. 17:42 (Medlem)
Jeg er ikke sikker, men jeg tror Steffen fikk bank av Sølvi, ihvertfall hørtes det slik ut. Generelt mye nær og
god kontakt mellom kjønnene. Stian klarte å få nesten samtlige damer til å sutte på monstertutten sin.

Melding nr.866 av stian , 13.11.2006 kl. 13:15 (Medlem)
Kjempebra fest folkens! Eg syns det va tidenes. Neste alle på festen hadde kontakt med "buttpluggen" som
eg fekk i presang. Sølvi å Karianne mangler. Bare å henvende seg te meg på mail, så kan me sette opp ei
tid. Ellers må eg sei at det va frekke moves på dansegolvet og hæla i taket i god BRV ånd. Noen soldater
manglet dog, mine tanker går ut til Vegard Hitlersen, Stein Ivar, Nick og Linn.

Melding nr.865 av Nick , 12.11.2006 kl. 18:04 (Medlem)
Såpass, hørtes ut som en mulig klassiker! Slåssing? Naken menn? Regner med det var litt av hvert. Noen
klaget over å bli vekket av teite gamle mannfolk midt på natta i Paris i hvertfall!! Det blir oppgjør om 2
uger...
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Melding nr.864 av Stevie , 12.11.2006 kl. 15:02 (Medlem)
Nick, quizen spares til neste medlemsmøte. Den ble aldri avviklet fordi festen raste avgårde uten kontroll.
Det var såvidt Einar fikk sjans til å vise bildene sine, som forøvrig var knallgode, bare litt mange... BRV
fant virkelig tilbake til tenårene på den gamle fjortiskafeen på Byhaugen. Neste gang må vi kanskje ta
steget fullt ut og leie Køhlerkjelleren...Funkytown!

Melding nr.863 av sissel , 12.11.2006 kl. 13:59 (Medlem)
oppdatere ikje apeberget jemmesiå si??!

Melding nr.862 av Nick , 11.11.2006 kl. 20:36 (Medlem)
OK, jeg sitter her ned i ørkenet og venter på resultatne fra quiz'n... Kem vant??? Kem er nerden?

Melding nr.861 av therese , 11.11.2006 kl. 18:25 (Medlem)
tau t salgs!
- 50 meter
- 10,2 mm
- Beal
- helt nytt!
- butikkpris: 1490 kr
- Min pris: 1000 kr
ring meg på 41479906

Melding nr.860 av Erik B , 09.11.2006 kl. 16:32 (Medlem)
For de som ikke har fått det med seg, så er Todd Skinner død i en rapellulykke der sentralløkken røk.
http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2006/10/26/CLIMBER.TMP

Melding nr.859 av Svend (harriole@hotmail.com) , 09.11.2006 kl. 15:44 (Besøkende)
Resultater Klatre-Buldre "High Body Booster støtedagen"
Damer:Ingunn 134 p.
Live 122 p.
Axelia 105 p.
Kari A. 105 p.
Sofie 95 p.
Kirsti 51 p.
Hege 46 p.
Hanne 42 p.
Herre:Lars O. 207 p.
Assi 193 p.
Alex 123 p.
Bjørnar 114 p.
Magnar 112 p.
Tossan 107 p.
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Tore 104 p.
Stian 100 p.
Petter 90 p.
Trygve 87 p.
Andre 66 p.
Asle 60 p.
Stian 30 p.
Anders 20 p.
Beklager til de som fikk feil poengsum.
Resultat Buldrecupen
Hard:Jarle
Therese
Medium:Bjørnar E.
Lett:Elinor
Lenart

Melding nr.858 av BRV , 05.11.2006 kl. 21:40 (Medlem)
Det er fremdeles ikke for sent å melde seg på BRV festen!!

Melding nr.857 av Jarle , 04.11.2006 kl. 12:12 (Medlem)
Hvem gikk av med seieren i klatremaratonet på sis igår?

Melding nr.856 av sårfingret lasso , 04.11.2006 kl. 10:39 (Medlem)
Grattis til Svend og resten av klatregjengen på sis for et super vellykket opplegg!!

Melding nr.855 av SIS-hallen , 03.11.2006 kl. 14:55 (Medlem)
Bare å møte opp ja.Lover dere blir slitne!!

Melding nr.854 av tossan (t-sk@hotmail.com) , 02.11.2006 kl. 13:52 (Besøkende)
hvordan funker det på klatrekonken til Sis i morgen? er det bare å stille opp? må man være medlem i BRV
eller noe for å være med?

Melding nr.853 av BRV , 02.11.2006 kl. 08:54 (Medlem)
Vi skal bestille mat til festen i morgen. Tradisjonen tro har få betalt til konto før fristen. Vi trenger en eller
annen form for bekreftelse på hvem som kommer. Send mail/sms til Sølvi: soelvi.eik@akerkvaerner.com
evt 40201036.

Melding nr.852 av SIS-hallen , 01.11.2006 kl. 13:48 (Besøkende)
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Husk buldre og klatrekonken fredag på SiS Sportsenter kl 17!!

Melding nr.851 av BRV , 30.10.2006 kl. 22:15 (Medlem)
Fristen for å melde seg på BRV-festen nærmer seg.<BR>Påmelding innen 1.nov ved å betale 200,- til
konto: 0531 08 80401
Merk betalingen med NAVN og ÅRSFEST

Melding nr.850 av Azzi (asbmoe@hotmail.com) , 28.10.2006 kl. 10:05 (Besøkende)
På tross av storm i kastene fredag den 27.10.06 greide Lars Ole Lasso Gudevang og undertegnede å holde
seg på rett side av den røde streken på Stokastisk på Bersagel. Veldig fin rute....

Melding nr.849 av Katrine (k_larssen@yahoo.no) , 27.10.2006 kl. 19:08 (Medlem)
Folkens! Husk å melde dere på BRV's årsfest! Frist 01.11. Koster kun 4 halvlitere på cementen....

Melding nr.848 av SiS sportssenter (harriole@hotmail.com) , 25.10.2006 kl. 15:54 (Medlem)
"klatre-buldre High Body Booster støtedagen" arrangeres på SiS sportssenter fredag 03. november fra
kl.17.00-22.00.
Sosialt med pizza rett etter arrangmentet/ årsfest for klatregruppa i STIL, premieutdeling for
"buldrecpen" og "støtedagen"

Melding nr.847 av Lasso , 22.10.2006 kl. 21:30 (Medlem)
Asbjørn Azzi Moe startet dagen med å gå Solan Gundersen 8+, deretter fikk undertegnede 2. bestigningen
av Soline 8+ og Azzi avsluttet med 3. bestigningen av samme rute. En fin søndag i Jøssingfjord!

Melding nr.846 av grim , 21.10.2006 kl. 12:52 (Medlem)
Se Pedro i støtet
http://www.youtube.com/watch?v=FZm-uHJnHUc

Melding nr.845 av Nick , 20.10.2006 kl. 12:18 (Medlem)
Javel, da stikker jeg til Font, sees om et år eller noe, gi lyd hvis BRV'ere er ned i skogen og jeg kan drive
med sandbagging!!

Melding nr.844 av hj , 19.10.2006 kl. 09:44 (Medlem)
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.... i tillegg til Grappa og Laphroaig selvfølgelig

Melding nr.843 av hj , 19.10.2006 kl. 09:42 (Medlem)
Som et utgangspunkt kan man jo bare kjøpe inn store mengder gin, vodka, rom , whisky,bourbon, cachaca,
tequila, cointreau, kahlua, noilly prat, martini rosso, angostura bitter, soda, tonic, tranebærjuice,
appelsinjuice, ingefærøl, fløte, grenadin, kirsebær, oliven, og ikke minst lime i bøtter og spann.

Melding nr.842 av the dude , 14.10.2006 kl. 01:39 (Medlem)
white russian?

Melding nr.841 av BRV , 13.10.2006 kl. 16:07 (Medlem)
Det vil selvsagt bli kjøpt inn Grappa og Laphroaig (det er jo en tradisjon)!

Melding nr.840 av Grappa fan , 13.10.2006 kl. 15:07 (Medlem)
Tror det vil gå masse grappa i år og.....
Pluss

spesial

Melding nr.839 av BRV , 13.10.2006 kl. 10:35 (Medlem)
Hva slags drinker skal vi ha på BRV festen 11.november?????? Forslag:
- G&T
- GS
Andre??

Melding nr.838 av øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 11.10.2006 kl. 19:50 (Medlem)
klatreferie???
hei er der någen som har fri og lyst og dra på klatreferie ???????? eg er supergira i
tidsromet 22okt-9nov.da har eg fri,drar på en uke eller 2 uker.corsika???kalnyomos??spania??? eller
andre ønsker?? sjekka fly med sas til nice til ca 1900kr t/r
kontakt øystein på mail:oysteinstangeland@hotmail.com

Melding nr.837 av Nick , 11.10.2006 kl. 14:33 (Medlem)
Det er Stians sin ny rute på den vanlige veggen, ruten er til venstre for Himmelfart og slutter rett før taket
på Judas. Stilige flytt...
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Melding nr.836 av Gjest , 11.10.2006 kl. 10:48 (Besøkende)
På forsiden er det bilde av en klatrer på en rute i Sirevåg; Ohm (8). Er dette en ny rute på den
eksisterende veggen, eller er en ny vegg under utvikling?

Melding nr.835 av Morten , 08.10.2006 kl. 13:56 (Medlem)
Nick har blitt profesjonell pokerspiller etter at du flyttet til Paris. Han skal selge klatreutstyret og satse
100% på internasjonale turneringer. Atlantic City blir neste reisemål...

Melding nr.834 av Linn (linny@vg.no) , 06.10.2006 kl. 17:21 (Medlem)
Hei der hjemme. Vil bare melde om gode forhold i Font. Får man hjemlengsel blant sjokoladecroissantene
her i storbyen er det bare å ta en tur til skogen, for der er det nordmenn på annenhver stein. Men Silje og
Anna hadde med brunost hit sist helg, så jeg skal klare noen måneder til her nede. Har forresten hørt
rykter om at det kommer et avløsende kalkskift mot slutten av oktober. Det blir stas.

Linn

Melding nr.833 av SiS sportssenter , 03.10.2006 kl. 19:10 (Besøkende)
SiS sportssenter arrangerer buldrecup nå i oktober. Den går over fire uker, med nye buldere hver tirsdag.
Det er tre klasser, lett(gul teip), medium(blå) og hard(svart).

Melding nr.832 av hoveddommer , 03.10.2006 kl. 10:07 (Medlem)
Team-building er diska uansett grunnet SMS juks.

Melding nr.831 av Steve Monks , 03.10.2006 kl. 09:18 (Medlem)
Det er ikke mange ting i verden like ufine som bad losers...

Melding nr.830 av Morten , 02.10.2006 kl. 18:37 (Medlem)
Det var mange gode spørsmål på Quiz'en! Veldig bra!

Melding nr.829 av Team builder , 02.10.2006 kl. 12:03 (Medlem)
69 er en umulig poengsum!

Melding nr.828 av Første? , 02.10.2006 kl. 11:48 (Medlem)
Betyr dette da at det relativt unge Team Building gikk av med seiren, og har utestående bonger i baren på
Apis?
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Melding nr.827 av Judge Dredd , 02.10.2006 kl. 10:45 (Besøkende)
Nick & Co er dessverre diskvalifisert etter å ha avlagt en rekke positive A- og B-prøver på utstrakt SMSjuks under lørdagens quiz.

Melding nr.826 av stian , 01.10.2006 kl. 02:43 (Medlem)
Gratulere herved alv, stein i, nick, pedro og azzi med seieren i den meget prestisjefulle
apis quisen.

Melding nr.825 av apis , 29.09.2006 kl. 10:45 (Medlem)
5 og 5 var forslaget til janni. Bra ini Nick!
Nå begynner buldrerommet å fylles med store slopere, bøtter, cripere og pincer i ville kombinasjoner.
Håper flest mulig kommer til stilige flytt og intrikate løsninger på lørdag!

Melding nr.824 av Nerdy Nick , 29.09.2006 kl. 09:15 (Medlem)
Kor mange i lagene for quizzn? Må sikre meg andre nerder...

Melding nr.823 av janni (klatresenter@gmail.com) , 27.09.2006 kl. 10:59 (Medlem)
KLATREQUIZ!!
Det blir en heftig og spennende klatrequiz på Apis festen på lørdag. Oppfordrer alle til å lese seg opp, og
skjerpe de små grå. Flotte premier til det vinnende laget!!

Melding nr.822 av Apis , 26.09.2006 kl. 12:31 (Medlem)
Minner om buldrekonkurranse og fest på Apeberget lørdag 30. sept:
Konkurranse for de over 15år kl 13- 1600
Konkurranse, film & pizza for de under 15 år kl 16- 2000
Voksenfest med film fra konken, filmen "10 klatreløyper utforbi Stavanger" av Asbjørn Azzi Moe, pizza og
øl fra kl 2000.

Melding nr.821 av Mats , 23.09.2006 kl. 17:41 (Besøkende)
Til det nytilflyttede paret som var å klatret på Dale på lørdag 23/9.06: dere glemte en taubrems og en
skrukarabin. Ta kontakt på 47379672.

Melding nr.820 av Morten , 20.09.2006 kl. 13:37 (Medlem)
Stian "Who's your daddy" Engelsvoll on-sightet i går Jesus dro fra Dale, 7+. Han er dermed meldt inn i en
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liten og eksklusiv gruppe "brave unge mænd".
Stian, du har vunnet en uke med hjemkjøring av middag fra Skipper Worse!

Melding nr.819 av lasso , 19.09.2006 kl. 09:30 (Medlem)
Asbjørn Azzi Moe gikk i går enda en ny rute i hovedveggen Oltedal. Ruten går til venste for Pygmalion 9som han gikk tidligere i sommer. Den nye ruten er nok en lang krimpfest, 25 m, foreslått grad 8+ og ble
nok hetende "Vann over hodet"..

Melding nr.818 av ane (ane@pridehse.no) , 19.09.2006 kl. 08:22 (Medlem)
heisann klatrevenner!
Dersom noen av dere tilfeldigvis tar turen til Oltedal en fin høstdag, og klatrer på mine slynger på "Oss
aper imellom" (viss ingen har stjålet dem allerede da..) så ta gjerne ned slyngene:-) Jeg har en litt rusten
skulder for tiden og har derfor ikke anledning til å henge på ruta mer denne sesongen... Jeg vil selfølgelig
gjerne ha slyngene etterpå så ring meg i tilfelle på 99700529. Gir gjerne bort en slynge som takk for
hjelpen:-)

Melding nr.817 av Nick , 18.09.2006 kl. 16:22 (Medlem)
Synes du det er skummelt med naturlig? Sjekk her for bevis (klikk på filmen for å se traileren)
http://www.planetfear.com/film_detail.asp?f_id=53

Melding nr.816 av Bjørnar E (bjornar.eriksen@gmail.com) , 17.09.2006 kl. 18:37 (Besøkende)
8 ekspresslynger, grigri og to skrukarabinere funnet ved søppelsteinen i Oltedal. Send mail med
beskrivelse av utstyret og det vil atter en gang være i din besittelse.

Melding nr.815 av Dana Ippolito (me_ipp@c2i.net) , 11.09.2006 kl. 13:47 (Besøkende)
Klatrepartner??? Jeg er 16år og har fullført første del av innføringskurset på Apeberget, men må altså
klatre i fem timer til for å kunne forsøke å ta Brattkortet. Jeg har ikke klart å finne en klatrepartner! Hjelp!
Er det noen som er interessert? Kan kontaktes på tlf. 51 66 01 31 / 98 42 44 68

Melding nr.814 av Anders , 06.09.2006 kl. 18:01 (Besøkende)
Heisann!
Om noen fra flate jæren trenger en kveldsøkt, så holder veggen i Brynehallen på Bryne åpent torsdager
fra 1900. I utgangspunktet gratis. Gjerne 20kr etter hvert. Tar det som det kommer.
Og, ja, primadonnaer, veggen er liten. ;)

Melding nr.813 av BRV , 06.09.2006 kl. 12:12 (Medlem)
BRV Årsfest
Årsfesten er flyttet til lørdag 11.november. Sted: Byhaugkafèen. Einar Broch Johnsen viser lysbilder fra
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cragging i inn- og utland. Program er under utarbeidelse. Alle er velkomne.

Melding nr.812 av styremedlem , 05.09.2006 kl. 00:23 (Medlem)
Hvertfall ikkje dårligere!

Melding nr.811 av stavanger kommune , 03.09.2006 kl. 21:57 (Medlem)
er det sånn vegg vi skal bygge?
http://www.sogndalklatreklubb.no/?KlatreveggenIII&print

Melding nr.810 av Morten , 30.08.2006 kl. 14:46 (Medlem)
Det er alltid slik: de navnløse grinebiterne (aka Gollum) kommer krypende frem for sent.
Her kommer den offisielle versjonen som helt sikkert vil sjokkere mange. Hålå legges ned og selges til
Apis på grunn av at den ikke blir brukt. Utover det ønsker Arnt å bruke lokalene til kajakkoppbevaring
dersom vi ikke trengte dem lenger. Jeg kan ikke se at dette berører særlig mange av BRVs medlemmer,
bortsett fra et par... Sorry Harald!

Melding nr.809 av Sindre , 30.08.2006 kl. 13:32 (Medlem)
Nei, vi er nok blitt gamle og feige, særlig er vi som signerer blitt feige..:) Jeg vet ikke helt hvorfor Hålå
flyttes, men det er vel fordi Arnt vil ta Hålå tilbake og ingen bruker den lenger. Det må han vel få lov til?
Hålå har vært moro for mange, og Apis er blitt et bra sted å buldre og klatre.

Melding nr.808 av Apis , 30.08.2006 kl. 11:17 (Medlem)
Med håp at det kommer alle til gode!
Apis melder:
- Buldrerommet er fullt av nye merka problemer fra gult til rødt. Kom å ha det gøy!
- Lørdag 30. september blir det buldre konkurranse med etterfølgende fest med film fra konken.
- Apis skal lage ny t-shirte og har derfor en designe konkurranse. Kom med forslag i jpg/ pdf format til
klatresenter@online.no. Vinneren får den nye t-shirten og et par valgfri klatresko! Frist: 15.sept.

Melding nr.807 av Mr.H , 30.08.2006 kl. 09:01 (Besøkende)
Jeg diskuterer ikke, jeg mimrer om den gangen på slutten av 90-tallet da det florerte av heftige innlegg i
debatten om å flytte BRVs buldrevegg til apis her på BRV sine sider. Merkelig at gamlegutta lar denne
flyttingen gå uten å skrike litt denne gangen. Har dere tatt til fornuften eller er der blitt gamle og feige?
Hvem jeg er kan du lure på, jeg vet hvor du bor…

Melding nr.806 av Morten , 30.08.2006 kl. 08:42 (Medlem)
Sindre, veldig bra initiativ! var dette å regne som et innlegg, forresten?? I så fall er jeg på vei opp til UiS
med balltre og balaklava i baksetet!
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Melding nr.805 av Sindre , 29.08.2006 kl. 21:19 (Medlem)
Helt enig i det som skjer nå, Mr. H. Og første skritt på veien for å diskutere saklig og rolig på BRV-siden, er
å signere innlegg?!

Melding nr.804 av yazza , 29.08.2006 kl. 09:39 (Medlem)
Jeg, Lars Ole, Azzi og Andre har gått noen flotte vannsolo ruter rundt Trellskår. Vi gikk ikke noe på Leo
veggen (ikke bratt nok og for høy for vår smak). Men noen hundre meter til venstre for Leoveggen gikk
Lars Ole en flott linje (10 meter) med obligatorisk hopp-retur. Noen kilometer til høyre for Trellskår gikk
Azzi en classic linje (ca 8 meter), han trynet på en annen som var et supert riss med en knyttneve jam på
cruxet. Jeg gikk et classic fjellklatredieder som ble ganske høy.
Potensialet er stort for flere linjer. Vannet er fortsatt varmt en stund fremover så kom dere ut dere som
blir gira av slikt. Vi har planer om en fører, så hold oversikten over det som blir gått.
På grunn av psykiske belastningen klatringen hadde (on sight, ingen kalkmerker, rensing av løse steiner
mens man klatrer, uerfarne vannsoloklatrere ++) aner vi ingen ting om vanskelighetsgrad. Men at det var
kjempegivende var det ingen tvil om!!!

Melding nr.803 av Nick , 28.08.2006 kl. 12:19 (Medlem)
Prøv her : http://www.brv.no/gammelt/forer/hommeland.pdf

Melding nr.802 av Nybegynner , 28.08.2006 kl. 11:00 (Besøkende)
Finnes det noen fører for Hommelandsvaet?

Melding nr.801 av mmm , 27.08.2006 kl. 19:21 (Medlem)
Tror hele styret må tilfredstilles oralt skal denne avgjørelsen trekkes tilbake...

Melding nr.800 av H , 27.08.2006 kl. 18:46 (Medlem)
Sidre = Sindre

Melding nr.799 av Hukomelse , 27.08.2006 kl. 18:45 (Medlem)
Husker en gang for noen år siden det var snakk om å flytte BRVs buldrehule til apis. Debaten ble noe het.
Sidre oppfordret til kugsuging av sjefs gorilaen... Måtte flytte/salgs-prosesen gå litt roligere denne gang...

Melding nr.798 av Morten/BRV , 25.08.2006 kl. 15:45 (Medlem)
Årsfesten i BRV arrangeres siste lørdag i oktober (28/10). Einar Broch Johnsen rydder i slide-arkivet og
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viser bilder fra cragging i inn- og utland. Hold av datoen. Mer info følger

Melding nr.797 av BRV , 25.08.2006 kl. 09:56 (Medlem)
BRV har besluttet å si opp avtalen med UtiNaturen om leie av lokaler til buldrevegg. Årsaken er
manglende bruk av veggen samt at UiN har ytret ønske om å bruke lokalene til andre formål dersom vi
ikke trenger dem. Klatretak og vegg er foreslått solgt til Apeberget Klatresenter.

Melding nr.796 av Morten , 25.08.2006 kl. 09:44 (Medlem)
Hvilken pølsemeny fikk hun? En spesial-pølsemeny?

Melding nr.795 av Trym , 24.08.2006 kl. 18:20 (Medlem)
Anette fikk tirsdag pølsemeny etter å ha gått Sjamanen 8- i Ersfjorden.

Go gang

Melding nr.794 av Apis , 24.08.2006 kl. 16:10 (Medlem)
Therese og resten av de sterke norske juniorene klatrer junior- VM i Østerike f.o.m i dag. Se resultatlister
på: http://www.wettkampf.sportzentrum.at/wm2006/listen.php?prog_lnr=2&link_text=7&deu_eng=1
Lykke til!!

Melding nr.793 av BRV , 23.08.2006 kl. 12:46 (Medlem)
Katrine Larssen og Lars-Ole Gudevang har takket ja til å sitte i BRV-styret. BRV ønsker samtidig å takke
Linn Yttervik for sitt bidrag til klubben. Linn har flyttet til Paris for å jobbe som VGs Europakorrespondent. Lykke til alle sammen!

Melding nr.792 av BRV , 23.08.2006 kl. 10:27 (Medlem)
BRV søker etter ivrige sjeler som kan være med å arrangere høstfesten. Noen interesserte? Gratis
klippekort deles ut...

Melding nr.791 av Guinness , 23.08.2006 kl. 10:25 (Medlem)
Nick on-sightet "Ku i Hue" 7+/8- og flashet "På hengende låret" 8- på Udonveggen/Bærheimsnuten i går.
Bra jobba!!

Melding nr.790 av Nick , 23.08.2006 kl. 08:38 (Medlem)
Ring Stian, han har dem...
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Melding nr.789 av Axelia Larsen (idefilm@mac.com) , 22.08.2006 kl. 22:13 (Medlem)
Hei!
Jeg var så uheldig å glemme igjen både gri-grién og tubebremsen med tilhørende karabinere på Bærheim
torsdag kveld. De er ny-merket med rød og gul/grønn teip. Har noen tatt vare på dem? Dusør utloves.
mobil 99 56 94 32

Melding nr.788 av Morten , 22.08.2006 kl. 13:26 (Medlem)
Var det BRVs Lars-Ole som ikke klarte å følge Marathon-løypen i Stavanger lørdag?

Melding nr.787 av Leif (lkj@statoil.com) , 20.08.2006 kl. 21:59 (Medlem)
Salomonsknuten er alpin (til å være Rogaland) og har en flott rute langs sør ryggen. 4-5 taulengder lett
klatring grad ca 2-4 langs eggen (avhenig av linjevalg). Stilig sistetaulengde hvor ryggen er knivskarp. Det
er mulig å gå lenger inn og det blir da klyving. Resten av fjellet er særdeles løst eller kompakt. Nordryggen
var kjip. Enten desperat løst eller desperat vanskelig (kompakt).

Melding nr.786 av Apis , 20.08.2006 kl. 20:14 (Medlem)
klatresenter@online.no

Melding nr.785 av Anders , 20.08.2006 kl. 20:00 (Besøkende)
Noen som kan si noe om Salomonsknuten?
Og mailen til apeberget?

Melding nr.784 av Tetsuo , 16.08.2006 kl. 09:30 (Medlem)
Foreslår at vi går over til å tegne rutene direkte på fjellet for å unngå flere misforståelser fra locals og
svensker. En tynn strek med rød maling bør holde. Ellers er selvfølgelig Siri K alltid velkommen til å
overnatte hvor hun måtte ønske.

Melding nr.783 av Bjørnar , 15.08.2006 kl. 11:53 (Medlem)
Gratis klatring hele uken til ende på Sportssenteret.

Melding nr.782 av Øystein (oysteinstangeland@hotmail.com) , 12.08.2006 kl. 10:16 (Medlem)
Rettelse : det blei ikkje ny rute på kjerag for bjørn og øystein-det viste seg og være sort-hvitt eller variant
av den me gikk..
det er ikkje tegnt inn ruter av lyseveggen i føreren,som gjør det vanskelig og finne ut av rutene der..
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Melding nr.781 av Morten (mgilje@online.no) , 12.08.2006 kl. 10:10 (Medlem)
Oldschool klatreren Øystein "Jøys" Stangeland har fått gått sin første 8- rute (Kjærlighet uten grenser på
Sirekrok). Dette etter mange år med knoting på 6'er og 7'er tallet.

Melding nr.780 av Siri K. , 11.08.2006 kl. 21:55 (Besøkende)
Noen som vet om det er overnattingsmuligheter på Øglebu for tiden?

Melding nr.779 av Vegard , 10.08.2006 kl. 18:42 (Medlem)
Stian og jeg boret 12-13 ruter der for et par år siden. Fører finner du her på siden. Det er ypperlig for
nybegynnere og kursvirksomhet.

Melding nr.778 av Trond (kvitvaer@online.no) , 10.08.2006 kl. 16:19 (Besøkende)
Hei
Skulle gå den nye turløypa fra Tengesdalvannet opp til Bukkanuten nylig da jeg så et eldre tysk ektepar i
en fjellvegg med mange bolter i et par minutter fra vannet. Noen som vet når den kom opp ?? Så fin ut for
nybegynnere

Melding nr.777 av Apis , 08.08.2006 kl. 15:57 (Medlem)
Fra og med lørdag 12. er det endelig vanlige åpningstider på Apeberget Fitnessenter. Kom, kom!

Melding nr.776 av Nico , 07.08.2006 kl. 22:13 (Medlem)
Ny rute på Kjerag.
Bjørn Jacques og Øystein Stangeland gikk i går (og litt i dag) ei ny rute til venstre for Intet nytt (ved
smellveggen). Felles første 2 tau. Grad 7-/A1, 15 tau og beskrives som vedvarende fin klatring med
enkelte fuktige partier. Noe begrodd siste 4 tau. Gratulerer til gutta!

Melding nr.775 av Apis , 07.08.2006 kl. 09:53 (Medlem)
Apis Brattcamp ble en velykket sosial happening med mye bading, bratte bestigninger, persing og grilling.
Til Anders som ønsker kilekurs, mail Apeberget så kan det bli fikset!

Melding nr.774 av Anders , 05.08.2006 kl. 15:04 (Besøkende)
Er det noen muligheter for litt innføringskurs-sak i kilesetting her i distriktet?
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Melding nr.773 av Apis, Flexo & Lasso , 03.08.2006 kl. 19:58 (Medlem)
Ok, mer info:
Apis Brattcamp nærmer seg.
I morgen, fredag, kjører vi opp et tungt stereoannlegg,cder med stilige rytmer, slakkline, kalde
forfriskninger, stor felles grill, mange tau og kortslynger. Allt dette blir å finne ved dammen 100 meter
videre langs veien etter cragget.
Ta med sovepose, proteiner til grillen og evt medbrakt!
Velkommen til en støte helg med høy sosial faktor!

Melding nr.772 av Apis , 03.08.2006 kl. 10:53 (Medlem)
Det finner du lenger nede i gjesteboka....

Melding nr.771 av Besøkende , 03.08.2006 kl. 01:53 (Besøkende)
Hvor finner jeg informasjon om denne sirekrok tilstelningen?

Melding nr.770 av Apis , 02.08.2006 kl. 12:39 (Medlem)
Ikkje gløm Brattcampen til helgå folkens!

Melding nr.769 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 02.08.2006 kl. 11:34 (Medlem)
Gratis klatring og utprøving av den nye og feite buldreveggen på SiS Sportssenter i hele uke 33. Også
muligheter for å drive med jernløfting og arobics for de som er interessert i slikt. Dessuten så holder vi
åpent hver eneste dag i hele august.

Melding nr.768 av apis , 01.08.2006 kl. 12:34 (Medlem)
For de som er gira på å holde formen vedlike i regnet:
Apis er åpent tirs, ons og torsdag fra 15 til 22!

Melding nr.767 av Arvid , 29.07.2006 kl. 11:53 (Medlem)
Litt mer info om klatre ulykka i Molde for de som er interreserte:
http://www.rbnett.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060728/LOKALNYTT/107280024/1085/CUPQUIZ

Melding nr.766 av Arvid , 27.07.2006 kl. 13:40 (Medlem)
Nettavsien skriver om klatreulykken: http://www.nettavisen.no/friluftsliv/article694106.ece
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Melding nr.765 av Arvid , 27.07.2006 kl. 13:32 (Medlem)
Alvorlig klatreulykke i Molde igår kveld.... sjekk lokalavisa Romsdals budstikke
http://www.rbnett.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060727/LOKALNYTT/107260028/1122/CUPQUIZ
#

Melding nr.764 av casino card game (/aahref=http://bestcasinogames.jvl.com/cas) , 26.07.2006 kl.
15:41 ()
I quite enjoyed my visit here. Keep writing and I will continue to read.
http://bestcasinogames.jvl.com/casinocardgame

Melding nr.763 av casino card game (/aahref=http://bestcasinogames.jvl.com/casin) , 26.07.2006 kl.
15:41 ()
I quite enjoyed my visit here. Keep writing and I will continue to read.
http://bestcasinogames.jvl.com/casinocardgame

Melding nr.762 av Goga (casinobonuses@gmail.com) , 26.07.2006 kl. 15:40 (Besøkende)
1- [url=http://ukonlinecasinos.ueuo.com]UK Online Casino[/url]<br>
2- [url]http://videopoker.ueuo.com[/url]<br>
3- [link=http://casinosoftware.0catch.com]RTG Casinos[/link]<br>
4- [link]http://d.1asphost.com/casinolanguages/[/link]<br>
5- <a href=http://casinodeposit.100freemb.com>eCheck Casino</a><br>
6- http://nodepositcasinos.noads.de -- No Deposit Casinos

Melding nr.761 av Apis , 26.07.2006 kl. 12:02 (Medlem)
Helgen 5-6 august arrangerer Apeberget Klatresenter støtesamling på Sirekrok, Rogalands bratteste
crag...
Apis diskoteket, baren og slakk-linen flyttes til dammen for sosial samling om kvelden.
Vi henger opp slynger og tau på diverse klassikere.
Rutegrader fra 6+ til 9.

Melding nr.760 av Roy (bor@can.as) , 25.07.2006 kl. 23:09 (Medlem)
Fant en slynge hengende på 3. bolt på TBA på Bersagel. Regner ikke med at det er din Therese!! Bra
arbeid. Fortsett slik.
Den som vil ha igjen slynga si får sende et tilstrekkelig rett signalement, så skal du få den igjen.

Melding nr.759 av Jarle , 25.07.2006 kl. 22:26 (Medlem)
Gratulere Therese, da e det bare å flytte slyngene en te venstre og gi gass

398

Melding nr.758 av Apisansatt , 25.07.2006 kl. 17:38 (Medlem)
Skambra TC! Det var tøft å se på.

Melding nr.757 av Lars-Ivar , 25.07.2006 kl. 01:01 (Medlem)
Kanonbra Therese! Gratulerer.

Melding nr.756 av Eva , 24.07.2006 kl. 23:28 (Besøkende)
Sinnsykt therese, sinnsykt

Melding nr.755 av apis , 24.07.2006 kl. 22:18 (Medlem)
Therese gikk i dag Total Terror 9-/9. Therese er dermed den andre og den yngste dame i Norge som har
gått denne graden! Hildegunn gikk Trygg Retur 8 , begge på Bersagel. Grattis til dere begge!

Melding nr.754 av Cecilie , 20.07.2006 kl. 19:10 (Medlem)
Lurt å legge ved maiadresse kanskje, til innlegget under:
Ceci.sjark@gmail.com

Melding nr.753 av Cecilie (ceci.sjark@gmail.com) , 20.07.2006 kl. 19:08 (Besøkende)
Heisann.
Jeg skal flytte tilbake til Stavanger igjen etter et år ute på tur. Er en happy liten mini fra nordnorge som
trenger et krypinn ganske fort. Ikke store plassen, men nok til å romme meg, slakklina og litt skiutstyr:)
Så hvis du har en hybel/leil til overs, skriv meg en mail da vel. Hyggelige mennesker som er innom her, så
derfor havnet denne i gjestebokji her og ikke på FINN.no..
Hei hopp

Melding nr.752 av Lars (larsnessa@hotmail.com) , 20.07.2006 kl. 01:15 (Besøkende)
Någen så blir med på Kjerag te heljå?

Melding nr.751 av Nick , 17.07.2006 kl. 13:50 (Medlem)
Første bolten på Willie Kayaken må også bli byttet, den er dårlig... Vi skal prøve å ta tak i det!
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Melding nr.750 av Jon Egil , 17.07.2006 kl. 13:14 (Besøkende)
Det hadde vært fint om de som har drillen i klubben kunne tatt den med på Sirekrok, neste gang de skal
dit. Den ene bolten i ankeret på "sprik eller gi blod" skulle vært flyttet ned en meter. Eller kanskje litt
mer... Det er hekkeplass på toppen av ruten.
Ankeret på Hej och hå burde fått en ring, for nå er det en karabin som ligger over en kant, (klar til å
knekke?) De tre siste boltene på denne ruten kunne også vært fyttet en meter til venstre.
Får desverre ikke tid til å gjøre dette selv da jeg drar tilbake til Bergen snart.

Melding nr.749 av gjest , 14.07.2006 kl. 15:22 (Medlem)
veldig mye stilige ruter på bersagel, ca 25 min fra sandnes i retning hommersåk. Du har også sporaland ca
15 min fra sandnes retning lauvik og sirevåg på jæren.. (kart og kjøreanvisning i rogalandsføreren)

Melding nr.748 av EEH , 14.07.2006 kl. 14:34 (Besøkende)
Hallo, skal til Stavangerområdet noen få dager i løpet av ferien og håper å få tid til å klatre et par dager.
Anbefalte felt for klatring rundt grad 7 ?

Melding nr.747 av mags , 13.07.2006 kl. 09:09 (Besøkende)
Er det noen plass man kan få tak i den gamle føreren?

Melding nr.746 av Erik B , 06.07.2006 kl. 10:05 (Medlem)
Anmarsj til Ålgård. Gå fra bensinstasjon over veien, opp en sti og hold til venstre i krysset, bort til
lysmasten og opp her. Det ligger tau der og bør være greit å se

Melding nr.745 av TT , 05.07.2006 kl. 14:36 (Besøkende)
apropos ølvomma, kan man få foreslå å sette denne opp på lista for rebolting? Karabinen i ankeret er
gjennomrustet, samt at man må gå hele cruxet før man får klippet andrebolten.

Melding nr.744 av Torvald , 05.07.2006 kl. 13:40 (Medlem)
Spør Egil Elghjerte.

Melding nr.743 av frovirret , 05.07.2006 kl. 13:06 (Besøkende)
Hvor går egentlig veien opp til feltet på Ålgård? Alle alternativene vi fant går igjennom private
eiendommer og hager. Ellers, veldig fint og koselig felt.
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Melding nr.742 av silje , 04.07.2006 kl. 07:57 (Medlem)
Anna og Pedro gikk oss aper i går i oltedal!
gratulerer!!

Melding nr.741 av ukjent , 03.07.2006 kl. 15:25 (Medlem)
Kem e Anders og Sissel. Må ha oppklaring i dette straks!

Melding nr.740 av sissel , 03.07.2006 kl. 12:22 (Medlem)
anders jekk ølvomma på bryggeristeinen på lørdag, 8-. gralla =)

Melding nr.739 av Lasso , 02.07.2006 kl. 12:40 (Medlem)
Azzi gikk i går Total terror, 9-/9, Bersagel.
Grattis igjen!

Melding nr.738 av Lasso , 01.07.2006 kl. 17:53 (Medlem)
Asbjørn Azzi Moe førstebesteg i går Pygmalion, han foresår grad 9- ,hovedveggen, Oltedal. En fantastisk
linje, 6 første bolter felles med Lucifer, 19 totalt. Grattis!

Melding nr.737 av Silje , 30.06.2006 kl. 06:50 (Medlem)
Linn gikk oss aper i går

Sterka!!

Melding nr.736 av what , 30.06.2006 kl. 00:10 (Medlem)
Tengesdal?... Kor og ka?

Melding nr.735 av sissel , 29.06.2006 kl. 19:44 (Medlem)
jaja, nå har sommeren begynt! sommer=klatring. va oppe me tengesdal, fin plass. renska ein del løst på
den natulig sikra; strømøys hevn.
for de som ikke ha vært der; gled dere!

Melding nr.734 av BRV , 29.06.2006 kl. 16:48 (Medlem)
Sorry, den har ingen kurs for tiden.... men det kan være at Kvantespranget trenger en repetisjon
derimot....
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Melding nr.733 av Knut H. , 29.06.2006 kl. 14:48 (Medlem)
Hvis jeg går Paa gjengtrodde stier (V.Aksnes) på Nordland, får jeg også en dusør? Det er da verd en
hundrelapp?!?

Melding nr.732 av BRV , 29.06.2006 kl. 11:45 (Medlem)
Mange fine prestasjoner!! Grattis!!
Lasso; skriv en mail til BRV dersom du ønsker dusøren for Stimulator. Husk å fremlegge bevis i form av
røket ringbånd el.l.

Melding nr.731 av Linn , 29.06.2006 kl. 10:48 (Medlem)
Og silje gikk Oss aper!!! Superflinka.

Melding nr.730 av lasso , 29.06.2006 kl. 09:19 (Medlem)
God dag på Bersagel i går!
Andy/Andreas flashet Gjesteopptreden 8-, Petter da Flexoman gikk Fantomet 8/8+, Stian gikk
Gudlarompå 8+ og jeg ga meg selv bursdagspresang ved å gå Total Terror 9-/9.

Melding nr.729 av NKF (klatring@klatring.no) , 28.06.2006 kl. 13:50 (Besøkende)
Trener II Sport
Det arrangeres Trener II Sport seminar i Stavanger helgen 1-3 september 2006. Man oppnår trener 2
sport status gjennom godkjent søknad og påfølgende deltakelse på seminar med innlegg på trener samt
bestått flervalgsprøve. Denne avholdes under trenerseminaret. Program, informasjon og søknadsskjema
for opptak finner du http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1701
Peter Bosma og deler av landslagsgruppa kommer.

Melding nr.728 av Waters , 28.06.2006 kl. 13:07 (Medlem)
....Oh George! Oh George! That Texas education must have fucked you up when you were very small...

Melding nr.727 av Roger , 28.06.2006 kl. 09:03 (Besøkende)
Shine on you crazy diamond

Melding nr.726 av Dave Gilmore , 28.06.2006 kl. 02:11 (Medlem)
I'll haul you up The Wall Roger.
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Melding nr.725 av kjell , 27.06.2006 kl. 16:49 (Besøkende)
Angående max mekker og knekt 3`dje bolt. Stein fikk seg en skikkelig suser, ungikk akkurat bakkefall og
alt gikk bra:-) Vi har hengt igjen en skrukarabin i bolt 2 for å markere at ruta er ufullstendig.

Melding nr.724 av Roger Waters , 27.06.2006 kl. 10:33 (Medlem)
Who wants to haul me up Comfortably Numb today?

Melding nr.723 av Nick , 27.06.2006 kl. 09:15 (Medlem)
Kjell, det høres skummelt ut, gikk det bra da?
Hørte at det var en dårlig bolt høyt oppe på Fantomet på Bersagel også, pass på

Melding nr.722 av kjell , 26.06.2006 kl. 23:25 (Besøkende)
Liten infoting om Sirevåg.
3`dje bolten på Max mekker knakk under fall idag så ruta er ikke fullstendig...greit å vite for de som skal ut
til sirevåg fremover.

Melding nr.721 av Lars R (lars.reiersen@lyse.net) , 26.06.2006 kl. 21:30 (Besøkende)
Gjenglemt tau funnet på Hommelandsfeltet. Den glemske eieren kan få tauet tilbake mot en beskrivelse.
Henv meg på tlf: 992 42 382

Melding nr.720 av Morten , 24.06.2006 kl. 19:06 (Medlem)
De holder til på Veen, og så vidt jeg vet heter de Veen også. Står i tlf katalogen.

Melding nr.719 av Jarle , 24.06.2006 kl. 14:56 (Medlem)
Er det noen som har telefonnummer te grunneieren i gloppedalen?

Melding nr.718 av hei , 22.06.2006 kl. 23:19 (Medlem)
Hei.
Er det nokon som veit om billege campinghytter i Sirekrok-området?

Melding nr.717 av Donnemikken , 22.06.2006 kl. 13:42 (Medlem)
Gammel Fører: Dersom du er kjapp og lydløs kan du snike deg innpå Leif når han er og klatrer. Han har
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den som regel hengende bak på selen ved siden av Lysbildeframviseren....

Melding nr.716 av Nickle , 22.06.2006 kl. 12:42 (Medlem)
Lars Ove? Hvem er det?
Lars Ole er på seiltur, han sa til meg at det var 8+ opp til cruxen på toppen, og det var å prøve, han mente
masse kunne gå den, vi får se!

Melding nr.715 av Dag K , 22.06.2006 kl. 09:50 (Medlem)
Veldig imponerende Lars Ove! Kan vi få litt mer detaljer? Jeg skjønte ingenting da jeg rapellerte ned ruta
for noen år siden.
Dag

Melding nr.714 av omo (omoaland@online.no) , 22.06.2006 kl. 00:24 (Besøkende)
Någen så har den "gamle føreren" som det vises til her på brv's sider ??

Melding nr.713 av Ansatt på Apis , 20.06.2006 kl. 18:23 (Medlem)
Eg syns faktisk at du er litt svak, Lasso...

Melding nr.712 av Lars , 20.06.2006 kl. 16:13 (Besøkende)
Grattis LarsO.

Melding nr.711 av lykketrolle , 20.06.2006 kl. 14:40 (Besøkende)
grattla lars ole!! knallbra jobba

Melding nr.710 av Torvald , 20.06.2006 kl. 14:21 (Medlem)
Gratulere Lars Ole!

Melding nr.709 av Jon Egil , 20.06.2006 kl. 12:41 (Medlem)
Bra jobba Lars Ole. RESPEKT.

Melding nr.708 av Lars I , 20.06.2006 kl. 12:27 (Medlem)
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Gratulerer Lars O! Godt å høre at krimpen din tiltar i styrke.

Melding nr.707 av lasso , 20.06.2006 kl. 10:51 (Medlem)
takk,takk!
nei, fingeren er like fin!, så jeg håper jeg har åpnet for at fler prøver!

Melding nr.706 av Morten , 20.06.2006 kl. 09:53 (Medlem)
Gratulerer! Fekk du vondt i fingen?

Melding nr.705 av Stevie , 20.06.2006 kl. 09:49 (Medlem)
Lars Ole, gratla, jeg bøyer meg i støvet! Du er herved utnevnt til å være "grevligt sterke i fingrane", en
hedersbetegnelse som knapt er brukt siden Alv og Håkon herjet på Dale på 80-tallet.

Melding nr.704 av stian , 19.06.2006 kl. 22:49 (Medlem)
Lars Ole Gudevang repeterte i dag Stimulator. Rogalands største sportsklatrebragd i det nye millenium
perhaps?

Melding nr.703 av uvist , 17.06.2006 kl. 15:31 (Besøkende)
Katrine perset torsag da hun gikk @, grad 7- på nordland. Grattis

Melding nr.702 av Uvitende , 17.06.2006 kl. 10:51 (Medlem)
Hvordan clogger man i grunnen?

Melding nr.701 av stian , 17.06.2006 kl. 02:04 (Medlem)
Spare den å "Toenimoen" te mine egne kreasjoner...

Melding nr.700 av Bill Thoen , 16.06.2006 kl. 14:22 (Medlem)
Stian, keffor kalla du ikkje rutå ATM?

Melding nr.699 av yazza , 16.06.2006 kl. 11:17 (Medlem)
Det er observert en del kalk på Stimulator. Ryktene sier at noen med mye crimp-power til overs...
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Stemmer det at førstebestigningen ble utført med hopp til ankeret.

Melding nr.698 av stian , 16.06.2006 kl. 11:01 (Medlem)
Ja ja! h*****e heller. Cloggers paradise då. Nå e ikkje dette akkurat et ord som e standard engelsk heller.
Me kan jo alltid bruga mitt andre alternativ, "Jævla natur".

Melding nr.697 av Bill , 16.06.2006 kl. 09:27 (Medlem)
Hadde samme reaksjon...Det må være Cloggers....Stian, du så ska bli lerar...SKJERP DEG!

Melding nr.696 av Johnny English , 15.06.2006 kl. 15:16 (Medlem)
Clogers Paradise, hvis man sier det på Englask, så utales det "clowgers", rgner med du mener 'Cloggers'
dvs, en som går med Clog?
Vet'kkje, men clogers paradise hørtes bare litt rart ut...men du er jo selvfølgelig litt rar Stian

Melding nr.695 av stian , 14.06.2006 kl. 18:20 (Medlem)
Ok, har vært på telefon med Kai. Eg kunne bare sette navn på rutå, men graden ville han sko vær 7/7+.
Sånn passe Dale gradert mao, på andre crag ville an stått i 7+/8... Anyways, navnet e herved "Clogers
paradise".

Melding nr.694 av tobias (tobiasbrodahl@gmail.com) , 14.06.2006 kl. 16:50 (Medlem)
Nytt Edelrid Live Wire 50m/DRY Longlife halv-tau 8,3mm selges. 46g/m og testet til 7 fall. Tauet er svart
med rødt mønster og har midtmerket. Fortsatt i orginal embalsje.

Melding nr.693 av Vegard , 14.06.2006 kl. 14:18 (Medlem)
Har sett det du snakker om Stian og tror det er noe Kai har gjort. Trodde egentlig det var noe halvferdige
greier?

Melding nr.692 av Tore , 14.06.2006 kl. 14:00 (Medlem)
Sakset fra NKFs sider 10/6:
http://www.bygdebladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=1666
Blir dette Stavangers nye konkurranse-arena?
For kuriositetens skyld...:
http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=1701
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Melding nr.691 av stian , 14.06.2006 kl. 10:31 (Medlem)
Sindre meinte kanskje det va noge Kai hadde borra ein gang. Men keffor e det ikkje i føraren? Navn og
grad? Referere te sist innlegg.

Melding nr.690 av stian , 13.06.2006 kl. 21:56 (Medlem)
Gjekk ei miks ruta på Dale i dag som ikkje står i føraren. Den stare i au revoiar opp ca 5 m, dra ut til
venstre i to bolta og har felles slutt med au revoiar. Tungt. Noen som har peiling?

Melding nr.689 av BRV , 12.06.2006 kl. 21:45 (Medlem)
Samlingen i Gloppedalen
Helgens samling var kanskje den fineste på mange år. Et fantastisk vær koblet til mange BRVere gjorde
den komplett. Det var over 30 telt på stranden. Totalt var 80-90 barn og voksne innom. Dirdalsveggen
fikk en førstebestigning på lørdag, No.1 fikk en repisjon lørdag og Reisen til Ixtalan ble klatret på
søndagen.

Melding nr.688 av André , 11.06.2006 kl. 16:01 (Medlem)
Lars Ole Gudevang aka. Gamle Ole, gratuleres med andre (?) bestigningen av Riska Rockeklubb (9) på
Bersagel.

Melding nr.687 av stian , 10.06.2006 kl. 13:30 (Medlem)
Syns det e mye feilinformasjon ute å går om ulike ruter så gjør at folk tar avstand. Spesielt på Dale. Som at
de e harde og farlige. Mange eksempler på spøkelser som henge igjen fra 80 tallet. Bra du sa det om den
ruta på oltedal Vegard, ellers hadde ingen sikkert gidda prøvt. Diabolo gjekk på et godt kappa 60 m tau, så
ruta e nok ca 30 meter for de så lurte. Hvertfall ikkje meir.

Melding nr.686 av Vegard , 10.06.2006 kl. 11:39 (Medlem)
Håkon Hansen reperte Diabolo for mange år siden, så noen andrebestigning ble det nok ikke på noen av
dere... Uansett, grattis til alle tre, spesielt Stian.
På Primadonna har et av takene på cruxet knekt og gjør at ruten blir mye hardere. Men, den kan gås litt til
venstre for cruxet og blir da 7c? Tror både Jarle og Jon Egil gikk den slik for en del år siden.

Melding nr.685 av stian , 10.06.2006 kl. 11:26 (Medlem)
Kvantespranget neste.

Melding nr.684 av Morten , 10.06.2006 kl. 10:52 (Medlem)
Dere må forresten legge ut melding om slikt! det har nyhetens interesse. Kult nå gamle "klassikere" blir
repetert. Hva med Kvantespranget, Alvedans og Stimulator?
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Melding nr.683 av Morten , 10.06.2006 kl. 10:49 (Medlem)
Veldig bra, har Primadonna fått noen repetisjoner?

Melding nr.682 av lasso , 10.06.2006 kl. 09:40 (Medlem)
nei, både azzi og jeg gikk den for 2 uker siden..

Melding nr.681 av Morten , 09.06.2006 kl. 23:18 (Medlem)
Såvidt jeg vet er dette første repetisjon av Diabolo. Gratulerer med bestigningen!!!! Hadde du 70 meters
tau?

Melding nr.680 av lasso , 09.06.2006 kl. 22:16 (Medlem)
Stemmer det.. ,den heter Diabolo!

Melding nr.679 av Lasso , 09.06.2006 kl. 22:15 (Medlem)
Stian startet helgen bra med å perse!
Diablo 9-, hovedveggen Oltedal.
Grattis!!

Melding nr.678 av stian , 09.06.2006 kl. 01:15 (Medlem)
Linn gikk sin første åtter i dag, Trygg retur! Gralla. Første kvinnelige bestigning av denne eller?...

Melding nr.677 av Sib , 08.06.2006 kl. 22:44 (Medlem)
Ta ferja fra Lauvik til Oanes. Kjør gamleveien mellom Oanes og Tau og (=sving til venstre rett etter
ferjeleie), den langs fjorden. Ved Meling (blått veiskilt) parkerer man enten nederst før den første
hårnålen eller rett før bakketoppen. Er du på toppen, følg stien som starter på sjøsiden av veien og som
leder ned i et bratt renne og ned til klippen. Parkerer du nede, kryss åkeren og lykke til! (Eller ring
48009790..)

Melding nr.676 av toga , 08.06.2006 kl. 20:28 (Besøkende)
Hvor er trellskår?? noen som kan gi en veibeskrivelse??

Melding nr.675 av BRV , 08.06.2006 kl. 18:07 (Medlem)
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Husk Gloppedal-samling i helgå!!!

Melding nr.674 av Petter , 03.06.2006 kl. 14:37 (Medlem)
Åpent på apis hverdager fra 15.00 til 22.00, stengt på fredager. vanlig åpningstider i helgene.

Melding nr.673 av Kunde , 02.06.2006 kl. 20:27 (Besøkende)
Noen som gidder å legge ut sommeråpningstidene til apeberget her eller på nettsidene deres?

Melding nr.672 av Morten , 02.06.2006 kl. 09:15 (Medlem)
Gjesteboka er ment å være et diskusjonsforum...

Melding nr.671 av Rochus , 02.06.2006 kl. 00:48 (Medlem)
Grad 5: Hommeland (boltet), Trellskaar (boltet og kiler). Det finnes ikke saa mange grad 5-felt her.
Grad 6: Dale-Hammaren (boltet) , Jobu (boltet), Nordland (boltet og kiler), Trellskaar (boltet og kiler);
noe ruter paa Bersagel (boltet, mange grad 7 ruter).
Kjöp föreren!!

Melding nr.670 av magica fra tryll , 01.06.2006 kl. 15:45 (Besøkende)
Noen som kan anbefale et felt hvor det finnes mange ruter med grad 5-6?

Melding nr.669 av mr mojo , 01.06.2006 kl. 14:45 (Besøkende)
Hadde vært fint med et eget diskusjonsforum her på siden, i stedet for å måtte benytte gjesteboken

Melding nr.668 av Morten (mibgy) , 01.06.2006 kl. 12:28 (Medlem)
Boss på Dale
I følge folk som hadde vært på rappellering med UiN var det engelskmenn.
Grensekontrollen må skjerpes!

Melding nr.667 av Rochus , 01.06.2006 kl. 09:11 (Medlem)
Boss på Dale er rydda vekk. Tror ikke at det var klatrefolk som har lagt dette igien (utenlands ølbokser).

Melding nr.666 av BRV , 24.05.2006 kl. 15:08 (Medlem)
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Gloppedalssamling 9-11 juni!! Mer info følger!

Melding nr.665 av Rolf , 23.05.2006 kl. 15:39 (Medlem)
Hei, skal til Røssdalen (Espedal/Forsand). Er det ok steder å topptaue på nordsiden av elven? Tenkte å
campe med barna og henge dem opp i veggen om mulig.

Melding nr.664 av stian , 22.05.2006 kl. 15:56 (Medlem)
Ingen har så sterke følelser for Dale så deg Tui. Du e herved selvutnevnt vaktmester for Dale :-)

Melding nr.663 av ture , 22.05.2006 kl. 11:16 (Medlem)
boss på Dale
Ser ut til at folk har kost seg på Dale. Under Limbo er det etablert bossplass. Denne inneholder 2 stk
engangsgriller, div plastikkemballasje. sneiper, tallerker, kopper, og en haug med annen dritt. Kvittering
viser at varene ble kjøpt 15.mai.
Jeg regner med at alle klatrere ønsker å beholde Dale fritt for dritt i fremtiden også.
Det betyr at alle tar med dritten hjem.

Melding nr.662 av ture , 19.05.2006 kl. 13:42 (Medlem)
til BRV vaktmester - Stian?
På toppen av Påskeaften på Dale ligger det en stabel store blokker. Disse bør en fjerne på kontrollert vis
før de faller ukontrollert og skader noen.
Større blokker enn dette har deiset i bakken etter regnværsperioder (sjekk kjempeblokk nede i "pH" rute
området.

Melding nr.661 av 17.Mai Tog! , 19.05.2006 kl. 08:16 (Medlem)
BRV stilte med traktor og mobil klatrevegg i Folketoget. Stian kjørte traktor mens Linn og Nick buldret.
BRV fikk vervet omkring 25 nye medlemmer på stuntet! Bra jobba!!!

Melding nr.660 av Bjørnar Tomassen (bjornar@sissportssenter.no) , 18.05.2006 kl. 14:57 (Medlem)
SiS Sportssenter søker medarbeider 100% med ansvar for klatreveggen. Se full stillingsanonse på
www.sissportssenter.no

Melding nr.659 av Rochus (rlyssy@gmx.de) , 15.05.2006 kl. 19:50 (Medlem)
DIRDALSVEGGEN: Gå - returen er merket nå med blå tape. Merker beginner ved topps ved
Comfortably/På kanten. Tar ca. 45min for å gå ned. Enkelt og sikker -anbefales!
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Melding nr.658 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 15.05.2006 kl. 17:10 (Medlem)
Bra initiativ Tore! Når BRV snart får inn bolter og hengere som ska bestilles fra Spania vil me gå te verks
med reboltingen. Dette satse me på vil bli gjort i tradisjonell elendig dugnadsånd i klubben, dvs av 3-4
ildsjeler. Me har bestemt oss for å bruga ekspansjonsbolta fremfor limbolta. Har fått inn et par
henvendelser ang reboltingen men ikkje så mye meir. Har nogen noge på hjarta så mail meg. Imens, kom
dokk ut å klatra! :-)

Melding nr.657 av Tore S (tore_stendahl@hotmail.com) , 12.05.2006 kl. 01:34 (Medlem)
Hei Stian (og Leif). De lange rutene på Store sva på Bergsagel er nå oppgradert med Stokstad ringhengere
der det før var kjettingfester med kjetting festet rett i boltene. De gamle boltene så fine ut og er fortsatt i
bruk. Totalt 3 kjettingfester byttet ut med 3x2 ringhengere.
Detaljer:
1. Mus og menn: nytt toppanker.
2. Falne engler: nytt øvre anker, nedre anker er ikke byttet, det henger fortsatt en stålkarabin og en
gammel skrukarabin der (ingen kjetting).
3. Donnemikken: byttet både øvre og nedre anker.
PS: Rute 2 og 3 har felles øvre anker.
Forøvrig noen flotte ruter, burde være potensiale for flere lange boltede svaruter der...

Melding nr.656 av reisende , 11.05.2006 kl. 20:20 (Medlem)
Opp til flere jentebestigninger av Ai Shintai i ettermiddag, sterkt! Bra innsats ladies...

Melding nr.655 av Apis , 11.05.2006 kl. 19:42 (Medlem)
Minner om Leo Houlding`s multimedia show på Apeberget lørdag kl 1900.
Ingen aldersgrense for å komme inn, men pizza og aldersbestemt drikke på menyen!

Melding nr.654 av Gjest , 09.05.2006 kl. 23:32 (Besøkende)
Fører for Ålgård-feltet ligger ved veggen.

Melding nr.653 av k , 09.05.2006 kl. 16:13 (Besøkende)
Fins det fører for ålgård?
:)
k

Melding nr.652 av øystein , 07.05.2006 kl. 21:55 (Besøkende)
Orange klatrehjelm og grønn friends gjenglemt på Trellskår på Lørdag.
Håper de som eventuellt finner dette på neste besøk på klippen tar dette med hjem.
Øystein - 400 68 125.
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Melding nr.651 av HB , 04.05.2006 kl. 14:09 (Besøkende)
Klatring på Ålgård: http://www.gjesdalbuen.no/arkiv/2006/20061901.htm

Melding nr.650 av Sindre , 02.05.2006 kl. 15:08 (Medlem)
Are Bjørnsgaards begravelse blir i Hillevåg kirke fredag 5.mai kl 12.

Melding nr.649 av Trist , 30.04.2006 kl. 12:18 (Besøkende)
http://web3.aftenbladet.no/innenriks/article283253.ece

Melding nr.648 av Petter , 28.04.2006 kl. 13:19 (Medlem)
Ny dato for Leo. Det blir på lørdag 13. i plassen.

Melding nr.647 av Lasso , 26.04.2006 kl. 16:18 (Medlem)
Apis-/ BRV- fest med multimedia show av Leo Houlding.
Fredag 12. mai kl 1900 på Apeberget
Leo:”….exciting slideshow covering Super-Alpinism, Deep Water Soloing and Para- Alpinism (climb up
BASE off). It is full of cool videos and is really a 21st century version of a traditional climbing lecture….”
• Servering
• Kun 50 kr!

Melding nr.646 av tøflus , 25.04.2006 kl. 17:57 (Besøkende)
...og ka ti e så tanangerdagene?

Melding nr.645 av BRV (post@brv.no) , 25.04.2006 kl. 15:21 (Medlem)
Tanangerdagene
BRV har blitt bedt om å hjelpe til med sikring under avvikling av Tanangerdagene. Lions står som
arrangør(!). de trenger to personer som kan sikre under bruskassestabling. Har noen anledning til å stille
opp et par timer? Det blir selvsagt lønn for strevet.

Melding nr.644 av Laphroaig , 25.04.2006 kl. 08:43 (Medlem)
Gratulerer!!! Vi gleder oss!!!
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Melding nr.643 av BRV , 25.04.2006 kl. 08:21 (Medlem)
Cecilie og Rolf er framme på Nordpolen. http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/25/464405.html

Melding nr.642 av BRV (post@brv.no) , 24.04.2006 kl. 16:08 (Medlem)
De som ønsker å kunne godkjenne Brattkort kan skrive til BRV slik at vi kan sette dere opp på en liste.

Melding nr.641 av BRV (post@brv.no) , 24.04.2006 kl. 16:03 (Medlem)
Her finner dere oversikten over årets Trener-I Fjell kurs.
http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1351

Melding nr.640 av Therese , 22.04.2006 kl. 10:56 (Medlem)
hei
noen så sga t eiane eller sirevåg så har plass t ein ekstra i bilen?
41479906

Melding nr.639 av Harald (nei) , 21.04.2006 kl. 09:11 (Medlem)
Finnes det noen "fører" for Ålgård tilgjengelig på nett? Finner ikke innlegga som ble lagt inn her i
gjeteboka i fjor (... eller var det forfjor??)

Melding nr.638 av Bjørnar , 16.04.2006 kl. 12:41 (Medlem)
Tenkte å prøve Dirdalsveggen neste helg dersom været tillater det, er det noen som vet hvordan
forholdene er nå, evt hvordan de pleier å være på denne tiden?

Melding nr.637 av BRV (mortenpost@hotmail.com) , 06.04.2006 kl. 16:28 (Medlem)
Instruktør søkes!
BRV trenger to instruktører som kan stille på Dysjaland Skole lørdag den 22.april for å tilrettelegge for
folk som har lyst til å prøve klatring på innendørsveggen der. Jobben varer fra 9 til 14 og er godt betalt.
Interesserte kan melde fra til mortenpost@hotmail.com

Melding nr.636 av tipi , 04.04.2006 kl. 15:48 (Besøkende)
d steinene er det kjempebra. var der i helgen. knallbra. dirdalveggen ser kjekk ut, men ville vente til
sommeren med den:-)

413

Melding nr.635 av mongo , 04.04.2006 kl. 15:16 (Besøkende)
Kordan e klatreforholdå i Oltedal for tiå?
E beinklar for ein tur ud der i påsken...

Melding nr.634 av kmh , 03.04.2006 kl. 22:50 (Besøkende)
NM bilder fra Apis på www.brattesider.no

Melding nr.633 av bkk , 03.04.2006 kl. 21:32 (Medlem)
Magnus Midtbø har satt ny pers ved å gå Alien Carnage i 5.forsøk. Ruten går på feltet Castillon i Frankrike
og er gradert 8c+, dvs rundt grad norsk grad 9+/10-. Såvidt vi kjenner til er dette også den hardest
graderte ruten gått av en norsk klatrer.

Melding nr.632 av Fotogen , 03.04.2006 kl. 19:32 (Medlem)
Og disse to representerer rogalands buldremafia disse dager. Skal man le eller gråte?
http://www.norsk-klatring.no/cgi-bin/ultrasport/imaker?id=15636

Melding nr.631 av anonym , 02.04.2006 kl. 20:01 (Besøkende)
sykt bra i helgå therese!!!=) gratulere me 1.plass

Melding nr.630 av Lasso , 28.03.2006 kl. 11:41 (Medlem)
Tross få påmeldte til NM i buldring blir det konk på lørdag 1 april! Værmeldingene er dårlige så
oppfordrer alle klatrere til å bli med på en sosial klatredag på Apis!
Program:
Oppvarming: fra 1500
Start konk: 1600
- vanlige Apis regler fom grønnt
- 15 års grense
Middag/fest: 1930
- pizza, øl/vinservering og film fra konken
Alt for 100kr!

Melding nr.629 av Bergtatt , 27.03.2006 kl. 21:04 (Besøkende)
50% på nesten alle klær. Mountain Master til halv pris. Siste rest av Lace up til under halv pris etc...... På
Bergtatt (på Apis).

Melding nr.628 av tore , 26.03.2006 kl. 18:30 (Medlem)
hattan dian! det e fanmæ goe graie! gratla!
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Melding nr.627 av lasso , 25.03.2006 kl. 19:34 (Medlem)
Stian gikk Micromidas, 8+, på Bersagel i dag!
Manne med de følsomme movene er i form!
Grattis!

Melding nr.626 av oystein , 23.03.2006 kl. 04:14 (Medlem)
kan melde om fine is forhold i canada,gaat en haug med klassikere fra lette til mentale psykoere.og
superfine toerr og kalde pudder og svinga frekke svinger i.skal opp kl 2 inatt og klatre ein lange hekkan.
hilsen oystein og sigurd

Melding nr.625 av BRV , 22.03.2006 kl. 15:56 (Medlem)
KLIPPEKORT UIS/SIS
BRV har kjøpt 10 klippekort på treningssenteret ved Universitetet.
Disse er tilsalgs for kr 1500,- (20 klipp) for medlemmer. Ta kontakt med Sølvi Eik på 40201036 dersom
du er interessert.

Melding nr.624 av Morten , 17.03.2006 kl. 12:51 (Medlem)
NM i Klatring
Resultatliste for NM i klatring på Vulcanveggen i Oslo ligger her:
http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1641

Melding nr.623 av BRV , 16.03.2006 kl. 09:53 (Medlem)
Husk at ved teknisk klatring paa annet enn vanlige sikringsmidler vil du kunne skade ruter. Hooks og
Rurper vil lett rive av tak og skade riss. Be careful! Finn en plass uten opplagte linjer! Valhalla paa Dale
kan fint gaaes paa konvensjonelle sikringsmidler. fin liten tur paa vinteren!!

Melding nr.622 av Playmo , 16.03.2006 kl. 00:32 (Medlem)
De RAR'e heltene har vært i ilden nok engang:
http://www.ba.no/nyheter/article2000744.ece
Bra Jobba!

Melding nr.621 av tore , 14.03.2006 kl. 14:01 (Medlem)
gobbas! therese du fortsedde å imponera! gratla så møje!!
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Melding nr.620 av johan , 13.03.2006 kl. 22:57 (Medlem)
Stort Grattis Therese du er så jævla flink!!!

Melding nr.619 av BRV , 13.03.2006 kl. 13:53 (Medlem)
Therese ble juniornorgesmester i går. I finalen slo hun Birgit Nesheim fra Tromsø KK og Sarah Jahn fra
Kolsås KK.
Lørdag klatret hun senior damer, og kom på tredjeplass. Hun ble slått av Hannah Midtbø (10. plass junior
VM) og regjerende norgesmester Linn Karin Stendal.
BRV kan ikke annet enn å gratulere!

Melding nr.618 av . , 12.03.2006 kl. 18:14 (Medlem)
Kva slags ruter på Dale og i Dirdalsveggen er greit egna for teknisk klatring?

Melding nr.617 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 12.03.2006 kl. 17:00 (Medlem)
For de av dokke så ikkje har fått det med seg, så har det blitt lagt ut et skjema med forslag over ka rute
som bør reboltes. Har du noe å tilføye, så vennligst mail meg.

Melding nr.616 av BRV , 12.03.2006 kl. 16:58 (Medlem)
Opp mot NM i buldring vil det være en gjeng som skal jobbe med å planlegge og sørge for at
arrangementet går greit for seg. Er du interresert i å være med, så blir det "kaffi å kaga" på Apeberget,
førstkommende tirsdag kl 20.00. Vel møtt!

Melding nr.615 av stian , 11.03.2006 kl. 20:59 (Medlem)
Therese kom på 3 plass i NM i seniorklassen i dag. Hu deltar og i junior i morgen.

Melding nr.614 av BRV (mail@brv.no) , 10.03.2006 kl. 10:27 (Medlem)
KLIPPEKORT SIS
De som ønsker å kjøpe klippekort på Universitetet må melde fra til BRV slik at vi kan bestille dem. Prisen
er 1500 for 20 klipp.

Melding nr.613 av BRV , 08.03.2006 kl. 11:23 (Medlem)
INSTRUKTØRER SØKES
BRV skal holde klatrekurs sammen med Turistforeningen. Vi trenger instruktører til to kurs;
klippeklatrekurs den 22-23 april samt til fjellklatrekurs 6-7 mai. Konkurransedyktig lønn og
pensjonsordninger tilbys. Interesserte kan skrive mail til post@brv.no.
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Melding nr.612 av Stein Åge (steinbraekkan@hotmail.com) , 07.03.2006 kl. 20:29 (Medlem)
Fant en daisy med 3 karabinkroker på Dale. Noen som savner ?

Melding nr.611 av Lasso , 06.03.2006 kl. 11:40 (Medlem)
Apeberget arrangerer fom fredag 10. mars tom søndag 19. mars. buldrekonkurranse med ca 20 nye
buldre i alle vanskelighetsgrader.
Opplegget blir som vanlig med sjema og poeng for hvert tak + 5 poeng for topp tak.
Kom å ta i!

Melding nr.610 av Morten , 06.03.2006 kl. 10:49 (Medlem)
Har tuslet litt rundt blant steinene i Jøssingfjord. Det er samme type avsetning som i Gloppedalen, nemlig
ras-ur.. Fjellkvaliteten kan være temmelig ru.

Melding nr.609 av Jarle , 05.03.2006 kl. 19:27 (Medlem)
Ser på norgeibilder at det er mye stein opp dalen i jøssingfjord,har noen sjekket disse med hensyn til
buldremuligheter?

Melding nr.608 av Erik , 02.03.2006 kl. 16:32 (Medlem)
Klippekort er vel det enkleste siden man kan veksle mellom Apis og SIS for litt avveksling og slipper å føle
seg økonomisk forpliktet til å klatre kun på ett sted. Det forutsetter at klippekortet ikke går ut på dato.

Melding nr.607 av ture , 02.03.2006 kl. 15:00 (Medlem)
månedsbasert abonnement høres bra ut.

Melding nr.606 av BRV , 28.02.2006 kl. 15:22 (Medlem)
Rabattordning på UiS-veggen!
BRV har fått et forslag til rabattavtale for bruk av idrettshallen på UiS. BRV vil få mulighet til å
forhåndskjøpe klippekort til 1500/20 klipp. Finnes det noen interesse for dette? I tillegg vil det kunne
tegnes månedsabonnement med særfordeler, slik at man har anledning til å "fryse" abonnementet i hele
utendørssesongen (5 mnd). Det hadde vært fint med noen innspill her!

Melding nr.605 av Morten , 26.02.2006 kl. 12:49 (Medlem)
Mye aktivitet på Kjerag-is!! Guy Lacelle og Marius Grimsæth repeterte "Svigermors drøm", det samme
gjorde Øystein Stangeland og Stein-Ivar Gravdal. Edvard Middelthon, Marius Olsen og Harry Berger
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klatret en ny, vanskelig rute til venstre for Svigermor. den er foreløbig navnløs. Felles innsteg som
Svigermor, men med jevnt vanskeligere klatring. Guy Lacelle, en kjent isklatrer fra Quebec, har uoffisielt
utropt "Svigermors drøm" til verdens fineste isrute. Mer informasjon følger!

Melding nr.604 av greit , 25.02.2006 kl. 10:31 (Medlem)
Gjelder bare de med et lite hull i aksen. Sjekk kammene dine.

Melding nr.603 av Undrende , 24.02.2006 kl. 12:57 (Besøkende)
Blei litt bekymra da jeg leste dette: http://www.mountaingear.com/Aliens/
Årsaken skal være en uoffisiell test som MG utførte på 9 stk. aliens der tre av disse røyk ved belastning
under det de var sertifisert for. CCH skal ha tatt affære.
Er dette noe som flere er kjent med?
Bildene i den neste tråden viser at vieren som båndslynga festes i er dradd rett ut ved lav belastning, men
det skal være et enkelttilfelle.
http://www.cascadeclimbers.com/threadz/showflat.php?Cat=0&Number=547978&page=0&vc=1&PHPS
ESSID=9fa81142b9eacf5af7cbade16a30eaf3#Post547978

Melding nr.602 av stian , 23.02.2006 kl. 20:10 (Medlem)
Syge banana. Første baris dag i februar! Bersagel va flott i solsteiken. Gralla te Azzi som gjekk Mikromidas
lætt!

Melding nr.601 av stian , 21.02.2006 kl. 23:53 (Medlem)
Same same på Dale. Varmt i sola, men blei skikkele bra friksjon når sola gjekk ned og me fyrte opp
hodelyktene.

Melding nr.600 av Lars-Ivar , 21.02.2006 kl. 16:36 (Medlem)
Kan melde om kanon forhold på Jæren også. Nesten litt for varmt i sola..

Melding nr.599 av lasso , 21.02.2006 kl. 13:06 (Medlem)
Kan melde om varm morgensol og supre forhold på Bersagel! Akkuratt tilbake fra før Apis åpner økt..

Melding nr.598 av BRV , 13.02.2006 kl. 10:54 (Medlem)
Årsmøte/medlemsmøte
BRV avholder kombinert års- og medlemsmøte torsdag 16. februar klokken 19.30. Møtet blir i
turistforeningens lokaler i Kannik i Stavanger sentrum. Foruten vanlige årsmøtesaker, tar Ed oss med en
tur opp Svigermors drøm, mens Stian viser høydepunkt fra fjorårets sesong.
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Melding nr.597 av lasso , 12.02.2006 kl. 22:58 (Medlem)
nc resultater:
http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1626

Melding nr.596 av stig , 12.02.2006 kl. 16:25 (Besøkende)
noen som vet hvordan det gikk med tc i trondheim?

Melding nr.595 av Sindre (sindre.bo@lyse.net) , 08.02.2006 kl. 22:21 (Medlem)
Hvis noen har ekstradeler til Grivel Rambo stegjern liggende ubrukt, så trenger jeg to stk frontbøyler.
Kjøpes og hentes asap.

Melding nr.594 av ingve (ingve.holland@lyse.nett) , 03.02.2006 kl. 14:31 (Medlem)
jeg vet hvor festene på Gilja er ,jeg har borret dem, ingve tlf 92233557

Melding nr.593 av a , 02.02.2006 kl. 23:07 (Besøkende)
det som ble sendt på nrk (2/2) 18:40
ligger også på nrk nett-tv dersom noen ikke fikk det med seg!

Melding nr.592 av K , 02.02.2006 kl. 16:20 (Medlem)
Bilder fra Edvard Middelthons og Marius Olsens bestigning av Svigermors drøm blir vist på NRK
Rogaland klokken 18.40 i kveld (2/2).

Melding nr.591 av Vegard , 02.02.2006 kl. 15:18 (Medlem)
Kan vel ikke si at det er en god adkomstskisse, men noe er det ihvertfall.
http://www.buldreinfo.com/forus.htm

Melding nr.590 av mroten , 02.02.2006 kl. 13:51 (Besøkende)
Ang. buldring på forus.. Hvilken gul bygning er det snakk om her.. Forus er stort (og stygt). Prøvde å
google, men fant ingen fører. er det noen som har en fin link?

Melding nr.589 av meg , 02.02.2006 kl. 13:04 (Besøkende)
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http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article254243.ece

Melding nr.588 av Morten i Qatar , 02.02.2006 kl. 12:24 (Medlem)
Gratulerer Ed! Dette er sannsynligvis en av de viktigste bestigningene i Rogalands historie! Du har
fortjent hver eneste klatremeter!! Du er en av de eneste jeg kjenner som har hatt troen paa at dette var
mulig!! Nyd'an, resten av sesongen har du fri!

Melding nr.587 av sissel , 01.02.2006 kl. 15:08 (Besøkende)
Hei! eg berre lurte på omm nåkken av dåkk kjenne te klatrefelte på gilja? hørt d sga verr nåkken topptaufestår dr... ??

Melding nr.586 av Jarle , 01.02.2006 kl. 13:53 (Medlem)
"Buldrefeltet" ligger rett opp bak denne. Følg gangstien som går opp langs bygningen. Etter ca 100 m ser
du noen steiner på venstre side. Fyr på!!!

Melding nr.585 av anders , 01.02.2006 kl. 11:53 (Besøkende)
Noen der ute som vet hvor buldrefeltet på Forus ligger, i forhold til den oransje byggningen med gjerder
rundt som ligger ganske nærme?

Melding nr.584 av BRV (post@brv.no) , 01.02.2006 kl. 08:57 (Medlem)
BRV sender i disse dager ut giroer for betaling av medlemskontigent for 2006. Kontingenten er også i år
på puslete 200 kroner.
Erfaringen viser at vi alltid får en del giroer i retur fordi folk har flyttet i løpet av det siste året uten å gi
beskjed til BRV. Derfor ber vi alle som har ny adresse og som ikke mottar giro fra BRV i løpet av en ukes
tid om å melde sin nye adresse til oss på e-post post@brv.no. Det samme gjelder dem som av en eller
annen grunn ikke mottar innbetalingsgiro.
De vi ikke mottar betaling fra, vil etter hvert bli slettet fra medlemslistene.

Melding nr.583 av tore , 30.01.2006 kl. 13:48 (Besøkende)
grattis med bestigning av udo dirkschneider, therese!! du e fanmæ sterk!

Melding nr.582 av zib , 29.01.2006 kl. 20:59 (Medlem)
Isen i Hengedalen på Kjerag er besteget. Edvard Middelthon og Marius Olsen brukte 19 timer fra
anmarsjstart Geitaneset til retur Lysebotn. 9 taulengder og alt i alt 600 høydemeter ren, bratt is. Flere
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taulengder grad 5, en grad 6. Dermed er Eddys baby endelig forløst etter åtte års drømming og
planlegging, blant annet rekognosering med småfly. Hatten av for en av Norges råeste islinjer?!
Multimedieshow kommer.

Melding nr.581 av Audun (auin@frisurf.no) , 27.01.2006 kl. 17:30 (Medlem)
Om det er andre erfarene isklatrarar som er ivrige til å hakke litt is i morgon lørdag 28 jan og ikkje har
skaffa seg buddy, så gje ei medling på 95 70 82 71. Hadde vore fint å støte litt i dette nydelige været!

Melding nr.580 av lasso , 20.01.2006 kl. 21:38 (Medlem)
Nå er 21 nye buldre klare til den 9 dager lange buldre konken. Kom å ta i!

Melding nr.579 av tore , 20.01.2006 kl. 00:01 (Medlem)
jaosaa. i texas skinne solaa aa buldringen e nesten saa bra saa lysebotn! haabe alt gaar saa det suse haima
i gamlelandet. det gjer det jaffal her!~

Melding nr.578 av Monica , 18.01.2006 kl. 10:42 (Medlem)
Har nettopp tatt en titt på møtereferatet. Flott å se at BRV styret er aktiv!
med! Kjempebra! Lykke til i 2006!

Masse bra saker det jobbes

Melding nr.577 av stian , 18.01.2006 kl. 10:13 (Medlem)
E meldt digge forhold på lørdag (http://met.no/rogaland/stavanger.html?steder) for buldring. Sirevåg it
is. Kom bli med!

Melding nr.576 av Apis/ Lasso , 17.01.2006 kl. 11:56 (Medlem)
Buldrekonkuranse på Apis!
Start: Lørdag 21. januar
Slutt: Søndag 29. januar.
Det vil bli skrudd 20 nye problem som dere har 9 dager på å gå.
Alle vanskelighetsgrader, fra gult til rødt.
Så mange forsøk dere vil.
1 poeng for hvert tak + 5 for topptaket!
Felles sjema fylles kontinuerlig ut som henger ved disken.
En klasse.
Heder og ære til vinneren!

Melding nr.575 av AI , 15.01.2006 kl. 18:54 (Medlem)
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Trass mildvær finst det framleis klatrebare fossar i Hunnadalen....frå og med Sigbjørnsfossen og
oppover...men sjølvsagt med ein del unntak....ein god del unntak...

Melding nr.574 av Odd Skruer , 13.01.2006 kl. 16:44 (Besøkende)
Eg og kan bli med på super hard is og extrem redpoontang så lenger de kan lage mat pakke til meg, tråke
spor, bære alt utstyr og sånne ting!

Melding nr.573 av Trygve (trygve@randen.net) , 13.01.2006 kl. 15:05 (Medlem)
Melding lagt inn på forespørsel fra Tore Stendahl (som p.t. ikke er på nett):
STF Fjellsportgruppen har base på Hunnemoen og kommer til å ha flere topp-taulag på spesielt Turistisen
i helgen. Selvsagt eier vi ikke verden, men det går da an å legge inn en forespørsel om å legge avansert
led-klatring til en annen foss; for å redusere antall folk som får isblokker i hodet :-)

Melding nr.572 av allan (hbhbatterhb@hotmail.com) , 12.01.2006 kl. 14:01 (Besøkende)
Hvordan er forholdene for isklatringen i år?
PS: vriåtter, du glemte å legge ved tlf.nr og e-mail

Melding nr.571 av Vriåtter , 10.01.2006 kl. 13:39 (Medlem)
Kan bli med på is dersom noen kan henge opp skruer til meg på RødeKors-isen. Er forøvrig alltid med på
hard repointvirksomhet på miks.

Melding nr.570 av Jon Egil , 09.01.2006 kl. 14:25 (Medlem)
Bra Vegard.
Ser ut som om det kan bli en skikkelig fyllekule på deg til våren. Jeg hiver meg også på lasset med Larsi og
Ronny, og skal spandere noen lettere tempererte øl på deg...

Melding nr.569 av Pekki / Per Kristian (per.kristian.ramsland@domstol.no) , 06.01.2006 kl. 09:21
(Medlem)
Angående is. Aldri klatret is før, men har litt tilfeldig fått tak i stegjern og økser. Er gjerne med å følger
dersom noen skal på tur. Har muligheter til å ta meg fri fra jobb enkelte dager. Mitt tlf. nr. er 957 60 601.

Melding nr.568 av Ronny , 06.01.2006 kl. 09:07 (Besøkende)
Ære og heder t deg vegard!!
Skal spandere TO lunkne og dunkle pils på deg når eg flytter ned t våren!!
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Melding nr.567 av Torvald , 05.01.2006 kl. 10:17 (Medlem)
Veldig bra Vegar!

Melding nr.566 av Hyundai , 05.01.2006 kl. 03:54 (Medlem)
Sjekk tidenes hjalla-artikkel..
http://forbruker.no/reise/article1190398.ece

Melding nr.565 av Lars-Ivar , 05.01.2006 kl. 02:55 (Medlem)
Meget bra jobbet Vegard! Jeg skal spandere en lunken pils på deg når våren kommer.

Melding nr.564 av Vegard (vegardog@stud.ntnu.no) , 04.01.2006 kl. 20:27 (Medlem)
Buldreføreren er oppdatert og lagt ut på www.buldreinfo.com

Melding nr.563 av yazza , 02.01.2006 kl. 16:15 (Medlem)
Ang. IS: Jeg er gira på å følge på vanskelig is, lede på lett/moderat is og redpointe bratt stein/is.
Jeg kan ta fri hverdager så fremt det ikke krasjer med avtalte møter.
ring yazza/Jan Eivind 90904402

Melding nr.562 av Ed , 28.12.2005 kl. 16:46 (Medlem)
Kem e de så klatre is, egentligt? Nå har eg ringt og sennt smissar te mange, men dorr e nesten ingen så
can. Dalen fryse, men klatrarane - har de snødd ner? Viss dorr e andre så e gira, og har fri, så ver så snill å
ring meg! Takk te John og Sindre, me snakkes. Bjarte; viss du e i byen så legg igjen en melding her, så tar
eg kontakt.

Melding nr.561 av zib , 28.12.2005 kl. 11:02 (Medlem)
Cecilie og Rolf kom fram til Sydpolen i går, se www.dagbladet.no eller
http://www.blogging.no/blog.php/cecsko31/post/6134#comments

Melding nr.560 av Torvald , 27.12.2005 kl. 17:50 (Medlem)
Fint bilde av Tore i avisen i dag....

Melding nr.559 av tore , 27.12.2005 kl. 11:38 (Medlem)
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e paa vai te bishop jah gjesp.. tippe det blir bedre enn pinnakjoedresta aa rodbloyda paa nyttaar.
hahahahahahahaha!!
ynskje adle en goe jul aa et knagjandes godt nyttaar!

Melding nr.558 av BRV , 23.12.2005 kl. 10:20 (Medlem)
BRV ønsker alle klatrere en god jul og et klatrbart nytt år!

Melding nr.557 av lasso , 20.12.2005 kl. 11:38 (Medlem)
Senior(ruter og buldre)
1. petter
2. therese
3. jonas
4. stein
5. stig
6. sigvart
7. kjell
8. sindre
9. henning
10. simen
11. tjerand
12. ukjent
13. sofie
14. tobias
15. ane
16. åge
17. andre
18. daniel
19. kjetil
20. jan åge
21. tore
Junior:
1. Johannes
2. kenneth
3. sissel
4. erlend
4. henriette
4. william
4. mari
4. bjørn
4. julia
5. isabella
6. beate
7. cathrine
8. eldbjørg
9. magnus
10. mia

Melding nr.556 av tore , 19.12.2005 kl. 15:59 (Medlem)
ja gje oss ei resultatlista! strong pete rekne eg med e pettår med tha strong muthafuckin' fingers? and
whattabout sdian? stakkara som læs på eksamen må få litt news fra gamlelandet!
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Melding nr.555 av lasso , 19.12.2005 kl. 11:10 (Medlem)
Strong- Pete/ Flexoman dro i land seieren med Therese kun få tak etter. Jonas fikk tredje med Stein rett
etter. Therese ble dog kåret til vinner siden Flexo hadde skrudd et lilla bulder. Men ingen har toppet alle
buldrene/rutene enda så det er bare å komme! Sjema ligger klart til de som ikke kunne på lørdag..

Melding nr.554 av Lars-Ivar , 19.12.2005 kl. 09:29 (Medlem)
Ja, vi som befinner oss til havs og bidrar på BNP vil gjerne også ha en update.

Melding nr.553 av Nick , 19.12.2005 kl. 08:43 (Medlem)
Ka skjedde i julakuppen da??

Melding nr.552 av Lars-Ivar , 16.12.2005 kl. 09:18 (Medlem)
Jeg kommer onshore 22/12, og er også klar for noe aktivitet i løpet av julen. Trekker dog muligens
innendørs hvis været blir helt sykt..

Melding nr.551 av Torvald , 16.12.2005 kl. 08:49 (Medlem)
Det pleier alltid å bli julebuldring ute når jeg er hjemme. Blir knall!!!! Hvis det blir for mye regen går det
ann å dra til jøsingfjord.

Melding nr.550 av stian , 16.12.2005 kl. 01:45 (Medlem)
Bra dokk e optimistiske, for det har vært tidenes pissevær i det siste. Eineste som e tørt e taket på
stangeland...

Melding nr.549 av tore , 15.12.2005 kl. 20:11 (Medlem)
kjæme heim den 22. eg au. gobbas e ganske gira ja. vett om etpar linje så e tørre uansett vær, så der e
ingen excuse den 23.

Melding nr.548 av Torvald , 15.12.2005 kl. 09:08 (Besøkende)
Hei nå nærmer det seg jul og julebuldring på jæren! Kommer hjem 22 desember og er gira på å dra ut den
23. Blir knall!
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Melding nr.547 av janni (klatresenter@online.no) , 08.12.2005 kl. 12:52 (Medlem)
Hei! Det blir julecup den 17 desember Tror denne siden er infisert av et virus..
Junior (t.o.m 15 år) blir på vanlig måte med 2 kvaliker og 1 finale. I seniorklassen bir det sammenlagt
resultat av buldring og klatring. Konkurransen i år er meget vennlig, alle klatrer på topptau og alle klatrer
samtidig. Deltakerne i senior har 3 timer til rådighet på å gå 6 ruter i ulik vanskelighetsgrad (flash) og 20
bulder på ubegrenset antall forsøk. Rutene og bulderene er fra lett til vanskelig så dette er for alle
nivåer.Programmet er følgende:
Junior kl 10.30
Senior kl 14
Premieutdeling m gløgg og juleKozzzzzzzzz kl 17.00
Påmelding kr 70,- Meld på på mail eller tlf
51586019.
Vel møtt!

Melding nr.546 av lasso , 07.12.2005 kl. 11:37 (Medlem)
Julecup er flyttet til den 22. des pga da er flere kommet hjem på juleferie!

Melding nr.545 av lasso , 06.12.2005 kl. 09:35 (Medlem)
jepp. lørdag 17. desember blir det julecup! Det blir både ruter og buldre. Nærmere info kommer kjapt.

Melding nr.544 av fest hunrig , 05.12.2005 kl. 16:16 (Medlem)
blir det noe julecup pa apis i aar?

Melding nr.543 av UT I NATUREN AS , 01.12.2005 kl. 09:10 (Besøkende)
Husk at alle BRV- og UIS-medlemmer får 18% rab på veil priser hos UT I NATUREN AS (Vi har ALIEN på
lager fra uke 49)

Melding nr.542 av Monica (monij-va@online.no) , 30.11.2005 kl. 22:51 (Medlem)
Du kan kjoepe den paa www.bokklubben.no

Melding nr.541 av Tore S , 29.11.2005 kl. 12:05 (Medlem)
Noen som vet om "Klatreboka" av Ragnar Bell selges noe sted her i Stavanger? Hvor?
Den kom ut i vår, noen måneder før Tronstad sin bok....det er jo snart jul....

Melding nr.540 av isskruer etc , 29.11.2005 kl. 11:45 (Besøkende)
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HUSK AT ALLE BRV-MEDLEMMER FÅR 15% PÅ ALLE VEIL PRISER HOS BERGTATT. DET ER HELLER
IKKE FRAKT PÅ BESTILLINGER OVER KR 1500,- FOR EVT MEDLEMMER SOM BOR I ANDRE BYER.
Bergtatt

Melding nr.539 av tore , 29.11.2005 kl. 08:38 (Medlem)
men me sga jo bare pussa der kor der e fede linjer

Melding nr.538 av lars , 28.11.2005 kl. 22:56 (Besøkende)
I følge Kjell Tysdal, som bur i Trodlatysdal, e det kje lov å pussa på den fine steinen der inne. Det e
landskapsvernområde der inne, og då kan ein visst ikkje fjærna måse og lav?!?? Høyres jo litt snodig ud....

Melding nr.537 av Sjekkern , 28.11.2005 kl. 17:32 (Besøkende)
Sjekket prisene hos Bergtatt, Ute, Sportsnett og Ut i naturen, billigst var Ut i naturen på det meste. Legg til
frakt på is-skruene, så ble de dyrere enn hos Uin.

Melding nr.536 av tore , 24.11.2005 kl. 16:33 (Medlem)
påske trur eg e fint som f. plaie komma llitt godver ront de tie. mn eg trur at viss me sga ha store samling,
der me invitere folk fra bergen, oslo etc, så e folk marr gira på etablerte saker ass. gleiar meg!

Melding nr.535 av datanerd.no , 24.11.2005 kl. 14:45 (Besøkende)
hmm, husker Ut i naturen skrøt at de hadde de rimeligste Black Diamond skruene i landet....ikke nå lenger
ifølge Ute.no som selger de for 499kr....Heldig er de som bor i Trondheim og Bergen....?

Melding nr.534 av Jarle , 24.11.2005 kl. 10:29 (Medlem)
Snakket med bernt-ove igår. Han kunne bekrefte at kvaliteten var bra,liknende lyseb. Ellers sinnsykt mye
stein. Me må inn der neste år, er påsken for tidlig?

Melding nr.533 av stian (gjemeg@forhold.no) , 23.11.2005 kl. 23:34 (Medlem)
Va i trodlastydal på festen te gowart. Va mye stein, men det såg mye mindre klatrebart ut en eg hadde
trodd. Og lavt. Men så va det tross alt bare en brøkdel me sjekka ut. Spør Bernt-Ove. Han har buldra der
før. I svasko og uten promille. Men klatrcruice turen te yazza støtte eg fullt ut. Vil det være muligheter for
å gå nye trad ruter i fjorden? Nogen syge linje der inne...

Melding nr.532 av tore , 23.11.2005 kl. 19:21 (Medlem)
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hekkan trodlatysdal hadde vært sjefs! eg e jaffal med! alt eg he sett av bilde ser græla bra ud.
eg trur den bådturen din e litt ambisiøs Yazza:)

Melding nr.531 av -AI , 23.11.2005 kl. 17:31 (Besøkende)
Svar til AI: D e knapt 14 dager med is i Hunnedalen, 7 dager før jul(hvis frosten kommer....) og 7 dager
etter jul(eller 14 dager hvis frosten ikke kom før jul....)

Melding nr.530 av Dr j , 23.11.2005 kl. 16:51 (Medlem)
Ka med trodla tysdal samling i påsken? Top of the world fealing å begynne på "ubuldret" sted
. Der e
det flotte overnattingsmuligheter med hytter og mulighet for ferdig middag. Noen som har vært der inne
og som kan bekrefte kvaliteten på alle steinene som kan observeres på norgeibilder kartet?

Melding nr.529 av Vanilla Ice , 22.11.2005 kl. 14:05 (Medlem)
Hva mener du? Hvor mange dager det i det hele tatt går an å klatre is ila sesongen i Hunnedalen? Over 30!

Melding nr.528 av AI , 22.11.2005 kl. 10:17 (Medlem)
Kor mange dagar med is har ein i Hunndalen? Snakkar vi om 3, 10, 20 eller 30 dagar?

Melding nr.527 av datanerd.no , 21.11.2005 kl. 16:49 (Besøkende)
va m is bouldring.......kaldt e d ihvertfall

Melding nr.526 av yazza , 21.11.2005 kl. 12:34 (Medlem)
idebearbeiding: Kaja sa at vi kunne reise om natten og på den måten dra til steder som Kårstø uten at det
går på bekostning av klatringen på dagen!!
Vi må selvsagt regne på drivstoffutgifter o.l. og hvor langt man kommer på en natt/kveld.
kom med flere ideer på andre destinasjoner og sett sammen ditt drømmeCruise her på WWW.BRV.NO

Melding nr.525 av Morten , 21.11.2005 kl. 10:39 (Medlem)
BRV er selvsagt med og støtter et slikt arrangement!!!

Melding nr.524 av yazza , 21.11.2005 kl. 10:19 (Medlem)
BoulderCruice
Hva om vi leide en stor båt med masse overnattingsmuligheter. Så tok vi den til Eiane, lysefjorden for
deep water soloing og lit lysebotten for buldring. Her blir det selvsagt party hver kveld og mye action. Vi
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har et crew som får gratis tur og mye cred mot at de mekker middag. Felles hviledag med bading og soling
med oppankring midt i vågen i stavanger!!
Vi skjekker ut prisen og folk betaler inn penger på en felles konto innen en dato lenge før. Hvis vi når
summen det koster innen den datoen så blir det tur!! Hvis ikke var det en god ide og alle som betalte får
pengene sine tilbake.

Melding nr.523 av Langhåret modellflyflyger. , 17.11.2005 kl. 08:06 (Besøkende)
Nå kommer disse forb... buldrerne og skal ødelegge hele moroa for oss modellflyentusiaster. Kan ikke ha
en dal for oss selv en gang.
Larsi: kommer sørover "snart". ånden er villig men materien må avklares.

Melding nr.522 av Lars Ivar , 15.11.2005 kl. 04:20 (Medlem)
Jeg stiller også. Med modellfly kanskje. Hvis jeg er hjemme da.

Melding nr.521 av jarle , 14.11.2005 kl. 15:53 (Medlem)
Glimrende forslag, eg e med

. Da må me opp i vinddalen og pusse så mosen flyr. Fint det,heii!

Melding nr.520 av BRV , 14.11.2005 kl. 11:25 (Medlem)
BRV slutter seg til jubelropene etter Thereses sterke plassering.

Melding nr.519 av Bergtatt , 14.11.2005 kl. 09:00 (Besøkende)
Veldig bra Therese!!!
Sponsoren

Melding nr.518 av Janni og Lasso , 13.11.2005 kl. 16:20 (Medlem)
Gratulere med 2 plassen i junior Nordisk Therese! 2 flytt bak Hannah Midtbø. Det var jenta si det.
Trenerene og sponsoren er fornøyde.

Melding nr.517 av tore , 13.11.2005 kl. 15:45 (Besøkende)
Here`s an idea: Ke om det blir stelt istand enn buldresamling te påske? Telting på beachen ved lysefjorden
å buldring på eiane. Hadde vært sjov trur eg. Mange heroppe i regnbyen så e gira. Kunne au kjørt noge i
same stil så phoenix bouldering contest. ka dokk trur? et bra alternativ for de som ikkje sga utenlands i
påsken. så dæ så.
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Melding nr.516 av Besøkende , 08.11.2005 kl. 20:24 (Besøkende)
Norgescup i Stavanger til helgen, og kun 2 påmeldte Brvère til nå..... hvor er dere Brvère?

Melding nr.515 av Vegard , 04.11.2005 kl. 14:56 (Medlem)
Nei

Melding nr.514 av Morten , 04.11.2005 kl. 12:02 (Medlem)
Men du hadde vel back-up?

Melding nr.513 av Vegard , 04.11.2005 kl. 10:12 (Medlem)
De som venter på oppdatering av buldreføreren må nok vente litt lengre. PC-en min ble stjålet i går...

Melding nr.512 av BRV , 01.11.2005 kl. 09:18 (Medlem)
Husk medlemsmøte på Torsdag!!! RAR, sikkerhet og sosiale aktiviteter. Kannik kl 1930... Se Siste nytt!

Melding nr.511 av Vegard (vegardog@stud.ntnu.no) , 31.10.2005 kl. 10:14 (Medlem)
NORGESCUP I STAVANGER
12. november blir det for første gang arrangert norgescup i Stavanger. Konkurransen vil bli avholdt på
den splitter nye veggen på Universitetet i Stavanger.
Informasjon om nivået på rutene, påmelding, tidsplan og liste over påmeldte deltagere finner du på
nc.klatring.no

Melding nr.510 av stian , 30.10.2005 kl. 22:52 (Medlem)
Ka skjedde med premien for beste 80-talls antrekk?! Noen av oss gjekk hardt inn for den prisen...

Melding nr.509 av Lasso , 27.10.2005 kl. 19:29 (Medlem)
Det nærmer seg den store uhøytidlige buldrekonkurransen på apis lørdag! Det hele starter kl 1500. Ca 30
splitter nye problemer er på vei opp og det er meldt regn på lørdag.. så velkommen!
Husk premie til beste 80- talls anntrekk!

Melding nr.508 av stig , 27.10.2005 kl. 19:13 (Besøkende)
er sidene til haugaland klatrelag lagt ned?
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Melding nr.507 av Morten , 26.10.2005 kl. 14:10 (Medlem)
18 klatrere døde i snøras i Nepal....
http://www.sciencedaily.com/upi/?feed=TopNews&article=UPI-1-20051025-07073700-bc-nepalavalanche.xml

Melding nr.506 av Finnestad, webmaster (kontakt@finnestad.no) , 24.10.2005 kl. 17:54 (Besøkende)
På grunn av all spam på denne gjesteboken har vi nå lagt inn en ekstra funksjon. Alle som legger inn en
melding må nå bevise at de er menneske og ikke maskin.

Melding nr.505 av Jarle , 19.10.2005 kl. 13:35 (Medlem)
97164688. Bra bilder. Ble gira på å dra inn en tur snart

Melding nr.504 av Larsi , 18.10.2005 kl. 20:30 (Medlem)
Nice pics Ronny. Har du flyttet sørover?

Melding nr.503 av Ronny , 18.10.2005 kl. 10:05 (Besøkende)
Jarle R! Har "mistet" tlf.nr ditt. Her er link til noen bilder fra Modellflydalen. Godspeed!
http://home.online.no/~ron-sjo/minebilder.cfm

Melding nr.502 av Bergtatt , 16.10.2005 kl. 23:03 (Besøkende)
Therese (TC) vant i helga NorgesCup junior i Bergen. Vi gratulerer!!!
Bergtatt

Melding nr.501 av Janni (klatresenter@online.no) , 13.10.2005 kl. 21:28 (Medlem)
Det vil bli avholdt en uhøytidelig buldretevling/ sammenkomst for buldrere på alle nivåer lørdag 29.
oktober på Apeberget. Og selvfølgelig blir det en fest etterpå. DJ Flexoman spiller opp til dans. Møt opp!
Bulder fra ekstremt lett til ekstremt hardt. Fine premier som trekkes blandt de påmeldte.Meld på på mail
eller på Apis!
PS! Premie til beste 80/90- talls klatreantrekk...

Melding nr.500 av Monica , 13.10.2005 kl. 11:10 (Medlem)
Minner om at Norges Klatreforbund arrangerer Trener II Fjell seminar. Seminaret er lagt til helgen 4-6
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november og sted er Stavanger. Trener II Fjell får også dette tilsendt pr post.
Mer informasjon ligger på: http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1523

Melding nr.499 av Vegard , 13.10.2005 kl. 08:21 (Medlem)
Tore: Det kommer det kommer...

Melding nr.498 av Anders , 12.10.2005 kl. 12:17 (Medlem)
Mener å huske at det var 100kroner for å klatre på uis, billigere hvis du er student der....

Melding nr.497 av tore , 12.10.2005 kl. 11:06 (Medlem)
vegard kan ikkje du leggja ud nogen tøffe billæde på buldresiå?

Melding nr.496 av kristin (krieide@gmail.com) , 11.10.2005 kl. 15:15 (Medlem)
pike 29, ny i byen søker klatrepartnere. har også planer om å buldre endel i hålå. er hyggelig og snill og
har lyst å komme i god klatreform til juleferie ;) 93412212

Melding nr.495 av Lasso , 11.10.2005 kl. 10:37 (Medlem)
Therese og Stian gikk i går Spikk 7b på Dale. Pers for begge!!

Melding nr.494 av Morten , 10.10.2005 kl. 10:50 (Medlem)
Har noen oversikten over hva som er prisene på klatreveggen på UiS?

Melding nr.493 av BRV , 09.10.2005 kl. 15:58 (Medlem)
BRV ønsker å gratulere Elisabeth og Sindre som sa ja til livet med hverandre på Saltneset sånn ca. ved totiden lørdag 8.oktober. Selskapet ble holdt i Skipper Worses lokaler på Ledaal.
Familien Gowarth-Heiberg-Sine ønskes til lykke med fremtiden! Det er alltid rørende når godt voksne folk
finner hverandre.

Melding nr.492 av Ed , 09.10.2005 kl. 14:28 (Medlem)
Vet at det begynner å bli en stund siden, men prøver allikevel: Fikk noen med seg en t-skjorte for mye fra
Flørli etter festen? Vi savner en t-skjorte med "wiener"/dachs-hund motiv. Den er dypt savnet, og vi
hadde blitt veldig glade for å få den tilbake
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Melding nr.491 av Klaus , 08.10.2005 kl. 17:03 (Besøkende)
Linteressant link av N.

Melding nr.490 av n , 06.10.2005 kl. 08:37 (Medlem)
Nina.
Se her: http://hkl.idrett.no/crags/haugaland/forer_haugalandet.htm

Melding nr.489 av Nina Lykke (nina@marvik.de) , 05.10.2005 kl. 20:22 (Besøkende)
Til Janni, du skriver et sted at du har vært på båttur i Marvik. Er det Marvik i Suldal du mener?
Hvor er det folk klatrer her? Kunne tenkte meg å markedsføre dette på hjemmesiden vår.
www.marvik.de

Melding nr.488 av Nick , 03.10.2005 kl. 13:57 (Medlem)
Husk Hålå i kveld... kl 19
(Ta med power)

Melding nr.487 av stian , 03.10.2005 kl. 11:43 (Medlem)
Me e to stk så ska opp te sirekrok fleire ganger i løpet av ugå (og gjerne neste uga) å henga. Hvis nogen e
gira på å bli med så har ze shuttlewagon avgang kl 12.30 fra byen. Send melding elle ring på 92262668

Melding nr.486 av Henry Lickorish , 01.10.2005 kl. 22:07 (Besøkende)
Tusen Takk alle for deres hjelpe.

Melding nr.485 av Henry Lickorish , 27.09.2005 kl. 21:00 (Besøkende)
kjære BRV,
god dag fra Canada , hvor vi venter for denne Vinter is-klatring årstid å starte. Imidlertid Canada ikke
glede seg det frihet av land adgang som på Norge , og regjeringen er proposing å slutte adgang og
camping in en av de beste is-klatring daler av Canada. Neden er en be om is-klatrene innenbys og
internasjonal å ansøkning regjeringen av ALberta å vedlikeholde adgang å denne område ( på Engelsk ,
fordi meg Norsk aldri var godt ).
takk ,
Henry Lickorish (former BRV member)
--It's a long way from Rjukan, but many of you who enjoy the feel of ice beneath your picks and points may
have dreamed of climbing the waterfalls in the Ghost River Valley in the Canadian Rockies.
This is probably Canada's premier ice-climbing area, with hundreds of waterfalls reliably forming every
winter - many tempting lines still unclimbed. But now, recent proposals are to severely restrict vehicular
access and camping in this valley, which due to the remoteness of the region, and the severity of the
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Canadian Winter, this would essentially put many of the climbs beyond accessible for regular climbers.
These restrictions make little sense from an environmental standpoint in Summer, and no sense at all in
Winter.
The local climbing community has tried to reason with the government, but to no avail - in fact in the
analysis of results of the statistics from the government 'user interest survey' it said (and I quote) - "The
disproportionate representation from climbers should be considered when reviewing the results" which
sounds suspiciously like the voice of climbers was officially ignored.
It turns out that we now have only until this Friday (30/09/05) to petition our case before these
restrictions get enacted, so it is time to kick up a big noise. I have set up an on-line petition to collect
names of climbers against the proposed closures. We hope to demonstrate not only that there are a large
number of local climbers this will affect, but that due to the quality of climbing in The Ghost, this is an
international issue.
If you love ice-climbing, have ever visited The Ghost, or ever wish to visit The Ghost, please sign this
petition.
You can sign at: http://www.calgarymountainclub.com/petition.htm
please spread the word around to other Norwegian climbers,
thanks in advance for your help

Melding nr.484 av Taterbitch , 26.09.2005 kl. 23:50 (Besøkende)
Det får bli en vurdering du må ta stilling til basert på hvor mang kN kila tåler og kroppsvekta di... Et
regnestykke.

Melding nr.483 av gjest , 26.09.2005 kl. 22:46 (Besøkende)
Jeg leste på en svensk nettside at kobber kilene til Rock Empire ikke var godkjent for fall bare for aidklatring. Vet noen om dette gjeller i Norge også?

Melding nr.482 av klobben , 26.09.2005 kl. 19:10 (Medlem)
Dårlig med det. Apeberget i stavanger er nærmest.

Melding nr.481 av Über Harry , 26.09.2005 kl. 17:41 (Besøkende)
Heisann, flott side dette her. Er det noen som vet om det finnes innendørsvegger i Sandnes?

Melding nr.480 av apis , 25.09.2005 kl. 18:08 (Besøkende)
Lørdag 29 oktober er det buldrekonkurranse på Apeberget kl 1500 til 1800. DJ Flexoman spiller til dans
på kvelden! Det vil være 20 problemer fra helt lett til extremt vanskelig så alle kan delta!
Gleder oss!

Melding nr.479 av Øystein , 22.09.2005 kl. 20:16 (Besøkende)
Klatring er farlig!

434

Melding nr.478 av stian , 22.09.2005 kl. 17:52 (Medlem)
Dette e noe for de gamle
Kurt Albert, Ron Fawsett, John Bachar og den gjengen. Sjekk traileren på:
http://www.sportclimbing.de/stuff/fight_gravity_dvd.htm

Melding nr.477 av yazza , 22.09.2005 kl. 10:35 (Medlem)
Jeg tipper kilesettet er Steffen/Janni sitt. De hadde en liten epic der som endte med en flott men
utfordrende bestigning..... De store fingrene til Steffen mistet det lille kilesettet i en litt presset situasjon....

Melding nr.476 av BRV (post@brv.no) , 19.09.2005 kl. 15:00 (Medlem)
Treningsseminar for ungdom. BRV vil arrangere treningsseminar og samlinger for unge klatrere som
satse! Vi ønsker å bidra i form av treningstips samt økonomisk støtte til konkurransedeltakelse. Vi ønsker
å starte opp med et seminar og deretter samlinger dersom interessen er tilstede. Seminarene vil være
åpne for alle. Aldersgrense; ungdom opp til 20 år. Meld fra på mail dersom du er interessert.

Melding nr.475 av ROCCO.COM (rocco.misterbig.com) , 18.09.2005 kl. 04:46 (Medlem)
TAUVEGGEN -KILESETT
KLATRET "TAURUS" IDAG, FANT KILESETT. HVEM EIER DEN?
SEND TXT TIL 90622787

Melding nr.474 av Nord-Varhaug , 16.09.2005 kl. 00:27 (Medlem)
Denne gangen traff dette virus/spam greien ganske bra (se forrige innlegg). Bare at det hørtes urealistisk
positivt ut til å være våres Pedro.

Melding nr.473 av BRV , 13.09.2005 kl. 16:36 (Medlem)
Flere opplysninger om spanjolene på tur i Kjerag: http://www.top30.es/english/?pag=detalles&cod=730

Melding nr.472 av G-O , 07.09.2005 kl. 18:00 (Medlem)
Gradering En forbundsfiende: 8 minus.

Melding nr.471 av Gowarth-Olsen , 07.09.2005 kl. 16:38 (Medlem)
Forbundsfienden på Kjerag er endelig gått i fri, etter to forsøk tidligere i år av andre og flere foregående
år. Robert Caspersen og Bjørn Eivind Aarthun gikk den på en dag tirsdag.
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Melding nr.470 av øystein , 07.09.2005 kl. 15:12 (Medlem)
kjempebra jobba av de som laget et fint lite felt over statoil stasjon Ålgård.fine ruter på 6 er
tallet,behageligt bolta og stiligt med postkasse med fører i.All honnør.

Melding nr.469 av Trym , 07.09.2005 kl. 08:36 (Medlem)
Stian var også veldig god og perset med My 8/8+. Men han kjørte egen bil så det ble ingen pølse... Vi får ta
det igjen! TAS er også på vei til å bli litt sterkere så pass på...

Melding nr.468 av stian , 06.09.2005 kl. 22:21 (Medlem)
Lars Ole "Lollipop" Gudevang gikk i dag Snurrebarten grill og pizza 9-/9, på Sporaland. Pølsefest!

Melding nr.467 av Stimulator , 06.09.2005 kl. 16:00 (Medlem)
Så bra Mitch!

Melding nr.466 av Mitch (info@dailylifesource.com) , 06.09.2005 kl. 12:48 (United States)
Very beautifull place. This site is my favourite information source.

Melding nr.465 av Sigrid Diesen (sigridpost@hotmail.com) , 01.09.2005 kl. 04:22 (Besøkende)
Takk for utrolig bra fest- fra meg og fra "the English girls". Beste fest i sommer definitivt! Glad oss ikkeklatre-folk fikk være med også- det var kjempe bra. Vi er alle imponert over swing-kunnskapene til div.
medl.!!! ps. kan du sende meg kakeoppskriftene dine Eddie!!?? xxx

Melding nr.464 av Ed , 31.08.2005 kl. 11:49 (Medlem)
Fint at det er kommet penger til rebolting. Jeg fortsetter gjerne der jeg slapp for en del år siden. Who´s in
charge of the money, honey? And, who´s got the drill, bill?

Melding nr.463 av Sindre , 30.08.2005 kl. 09:39 (Medlem)
Nå har eg bladd gjennom bildene, og auene e store og blanke. Så mange vakre mennesker, så fin kake, så
fin sjekk fra silofondet, så flott lyngpynt. BRV var ikke død likevel..!

Melding nr.462 av Morten , 29.08.2005 kl. 12:49 (Medlem)
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Folkens, før sensuren faller.....her er bildene fra festen:
http://www.brv.no/visbilde.asp?id=429&kategori=119

Melding nr.461 av Hans Jørgen , 29.08.2005 kl. 11:31 (Medlem)
Tusen takk til alle dere gutter og jenter som arrangerte festen i helga. Imponerende innsats, veldig bra
arrangement. Fantastisk at dere ikke lot bremse av logistikkmessige utfordringer forbundet med å
arrangere fest inne på Flørli.

Melding nr.460 av Morten Diesen/BRV , 29.08.2005 kl. 11:02 (Medlem)
50.000 kr til Sikkerhetsarbeid!
BRV mottok under 25-års jubileet en gave på 50.000 kroner fra Silofondet til sikkerhetsarbeid.
For BRVs del kommer pengene til å bli satt inn i et reboltingsfond.
Vi ønsker å rette en stor takk til Silofondet v/Ture Bjørgen, Olav Båsen og Leif Jensen. Silofondet støttet
også arrangementet med 10.000 kroner.

Melding nr.459 av BRV , 26.08.2005 kl. 10:21 (Medlem)
Båten går kl 1900. Vi betaler pr time, så det gjelder å ikke somle. Vi skal innom Lauvvik også...

Melding nr.458 av BRV , 25.08.2005 kl. 16:09 (Medlem)
Priser på BRV-båten til Flørli: Barn, gratis; voksne kr 300,- t/r; voksne 200 om dere bare tar båten en vei.
Husk å ta med kontanter til betaling.

Melding nr.457 av Vegard , 25.08.2005 kl. 15:07 (Medlem)
Jarle: kjør på, skal prøve å få gjort det om ikke altfor lenge.

Melding nr.456 av BRV , 25.08.2005 kl. 14:01 (Medlem)
I overkant av 50 mennesker har sagt at de skal på festen. 35 har betalt.
Etternølerne må betale inn 250 kroner på BRVs konto så snart som mulig.

Melding nr.455 av BRV , 25.08.2005 kl. 13:21 (Medlem)
Merk: Folk som dukker opp uanmeldt på kaien fredag kveld for å bli med på BRVs båt til flørli risikerer å
måtte stå igjen dersom det ikke er plass. Båten er kun registrert for 50 stk. Dersom du ikke har gitt
beskjed send en SMS med navn til 40201036 snarest!!
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Melding nr.454 av Jarle , 25.08.2005 kl. 09:50 (Medlem)
Nå må me snart få oppdatert førersiden, skal eg sende bilder og info te deg vegard?

Melding nr.453 av XX , 24.08.2005 kl. 16:31 (Medlem)
Det var sikkert 70 m overhenget som fristet.

Melding nr.452 av TB , 24.08.2005 kl. 15:59 (Medlem)
Hm....... kan det være en 1. rep. av TB og HJM's redningsrappellrute, ----- som jo er boltet (litt)
;-)

Melding nr.451 av Erik B , 24.08.2005 kl. 14:02 (Medlem)
Fritt etter Babelfish oversettelse:
The route was scaled in a total of 22 hours of permanence in wall, with a bivouac including. This new
route uses the 10 first lengths of the route Hoka Hey and later it moves to his left to finalize straight
alongside of the Nordpassajen route.

Melding nr.450 av Atle , 24.08.2005 kl. 14:02 (Medlem)
Fint, da møter ihvertfall to opp på Lauvik.

Melding nr.449 av Sindre , 24.08.2005 kl. 13:46 (Medlem)
Hans Jørgen eller andre amigos; oversettelse por favor?

Melding nr.448 av fest komiteen , 24.08.2005 kl. 13:39 (Medlem)
BRV båten stopper på Lauvik viss det er folk som vil på der. Ingen problem. Gje oss berre ein lyd slik at vi
veit om det.

Melding nr.447 av Vegard , 24.08.2005 kl. 13:28 (Medlem)
For spanskkyndige finnes info om den nye ruta på Kjerag her:
http://www.desnivel.com/object.php?o=13978

Melding nr.446 av Atle , 24.08.2005 kl. 11:40 (Medlem)
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Noen som avklare om BRV båten stopper ved Lauvik på vei innover på fredag?

Melding nr.445 av Leif , 23.08.2005 kl. 11:29 (Medlem)
Jeg fant ikke den relevante info'en på nettet. Den ligger imidlertid på BRV sida. Det går ferge lørdager kl
10:00 fra Stavanger. Folk som vil med denne bør bestille da den har vært full de siste helgene.

Melding nr.444 av Leif , 23.08.2005 kl. 08:55 (Medlem)
Angående festen: Det går ikke ferge til Flørli på lørdager. BRV båten fredag kveld bør stoppe på Lauvik for
å plukke opp folk fra Sør.

Melding nr.443 av BRV , 22.08.2005 kl. 20:45 (Medlem)
FESTNYTT: BRV-båten går fredag klokken 19.00 fra kaien bak Magasin Blå (mellom parkeringshuset på
Jorenholmen og hurtigbåtterminalen). Returen fra Flørli er satt til klokken 13.00. Reisetiden er beregnet
til en time og 20 minutter.
Tur/retur for voksne koster 300 kroner, barn 150 kroner, barn under 2 år reiser gratis (Rutebåten fra
Stavanger koster 155 kroner en vei (ferje) og 171 kroner (hurtigbåt).
Så langt har BRV fått bestillinger på tre leiligheter med 8 senger i hver. I den ene av disse er det fremdeles
plass til flere. Pris per seng er 200/247 kroner for medlemmer/ikke-medlemmer i Turistforeningen.
Sengetøy må tas med.
Mat: Folk må ha med grillmat til fredagskveld, frokost lørdag og søndag og mat til måltidene i mellom.
Lørdag kveld sørger BRV for maten. Drikke medbringes etter eget ønske.
De som har barnesele oppfordres til å ta med denne slik at vi kan hjelpe Barnas Turlag med litt klatring
lørdagen.
Spørsmål om arrangementet besevarers av:
Sølvi Eik: 402 01 036
Sindre Bø: 480 09 790
Stian Engelsvoll: 922 62 668

Melding nr.442 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 22.08.2005 kl. 15:18 (Medlem)
Det blir arrangert "instruktør inne" kurs i SiS sportssenter 3. og 4. september. Vi selger ut restplassene til
de som ønsker, prisen blir 1000,- for ikke-medlemmer og 800,- for medlemmer. Skriv en mail til
bjornar"ætt"sissportssenter.no om du ønsker å melde deg på.

Melding nr.441 av stian , 22.08.2005 kl. 00:03 (Medlem)
En sterk sommer for stort sett alle i Stavanger, spesielt jentene! Therese gikk trass sin frykt for
edderkopper Ni liv, 8 på Sporaland fredag. Sin tidligere pers var visstnok 7-... Lars Ole G gikk i dag Pollen,
7c på Sirevåg under svært varme forhold, pølsemeny tildelt på Shell Ganddal.

Melding nr.440 av K , 19.08.2005 kl. 09:03 (Medlem)
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Søndag bringer Rogalands Avis en reportasje om klatring på Bersagel.

Melding nr.439 av sib , 17.08.2005 kl. 23:07 (Medlem)
http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/17/440480.html
Messners lillebror funnet på Nanga Parbat

Melding nr.438 av Fluge , 17.08.2005 kl. 15:33 (Besøkende)
Ojda, det så jeg ikke.
Herregud......det får’n si....en annen verden.
Dårlig sikra 8a+.....neppe klassikerpotensiale.

Melding nr.437 av Sib , 17.08.2005 kl. 13:58 (Medlem)
Vegard, se melding om spanjoler lenger ned på sida. Ny rute 8a+ iflg Leo H. som snakket med dem og som
tvilte selv helt til han forsto hvem det var. Visstnok fryktelig sterke gutter.

Melding nr.436 av Fluge , 17.08.2005 kl. 09:51 (Besøkende)
Til de som prøver å holde seg oppdatert på Kjerag: Båtføreren på BASE-båten nevnte en gjeng fra Spania
som hadde vært i veggen. Han visste ikke noe om hvilken rute de hadde gått. Men det hørtes ut til at de
hadde vært oppi der noen dager. Kan spanjakkene ha vært så freidige å gå noe nytt uten at noen vet om
det?
Bortsett fra disse gutta virker det å ha vært mildt sagt laber Kjeragaktivitet i år, takket være ustabile
forhold.
Forbundsfienden: Det var den siste lengda opp til 2. bivihylle vi ikke fikk gått i fri da regnet kom. Gikk det
meste av den på topptau neste morgen. Men det var noe få meter som var helt hysterisk slimete vått og
glatt og umulig denne gang. Den er nå den eneste lengda på ruta som står ugått i god stil.
Er det forresten flere enn oss som synes Lysebotn ikke er helt det samme etter at Ivar, kongen av
Lysebotn, har solgt og abdisert?

Melding nr.435 av Stevie , 15.08.2005 kl. 22:17 (Medlem)
Ny bestigning av Kjerag mandag: Vegard Fluge Samuelsen og Klaus Øiseth klatret En forbundsfiende, og
store deler i fri. Noen meter måtte gås teknisk pga et regnskyll og sleipe forhold. Geir Arne Bore og Bjørn
Eivind Aarthun måtte snu lenger nede på samme rute pga regnet som kom.

Melding nr.434 av yazza , 15.08.2005 kl. 19:15 (Medlem)
Det ville vært supert om RAR tok affære og boltet en god rapell ned Dirdalsveggen. Hvis ingen innen en
uke kommer med noen geniale motforslag så delegeres myndigheten for etablering av ny rapell til RAR.
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Melding nr.433 av nino (nino@caramail.com) , 15.08.2005 kl. 17:52 (brest)
i like your website !

Melding nr.432 av Ture , 15.08.2005 kl. 12:24 (Medlem)
Klatremiljøet (dvs. BRV, gjerne med hjelp av RAR) bør gjøre et eller annet med DIRDALSRAPPELLEN.
Etter en dødsulykke og to redningsaksjoner pga tauproblemer under rappell bør noen ta affære. I tillegg
er det mange "nesten ulykker" dvs. andre som har hatt problemer, men som har
løst problemene, flere ganger etter hasardiøse manøvre for å løsne fastkilte tau eller ekstrem tausnurr.
Rappell festene/ruten bør ikke stå som den gjør og derved invitere til å brukes når vi vet at den er
potensielt farlig. Advarsler nytter ikke.
Min forståelse av problemet er at det er to direkte årsaker til problemer:
1) Vind som blåser tauet rundt hjørnet med fare for fastkiling.
2) Tausnurr. Rappellankeret på toppen består av fire bolter totalt. De to som sannsynligvis benyttes mest
er plassert i litt forskjellig høyde. Dette innbærer at når tauet tres gjennom disse ringene i Stokstad
hengere (som henger ca 45gr som vanlig)
så vil geometrien og måten tauet tres på kunne føre til tausnurr. Denne snurren løses ikke opp under
nedtrekking av tauet fordi fjellet under hyllekanten ikke er overhengende. Det betyr at tauet ligger mot
fjell (og blir presset mot fjellet pga. at festet er innerst på hylla) over flere meter.
Resultatet blir at de to tauene låses i hverandre ved at den løse enden er snurret titalls ganger rundt det
tauet en drar i. I tillegg vil sanns. knuten forsterke problemet.
Snurr i tauet vil ha sammenheng med hvordan tauene tres gjennom ringene. Enkelte måter vil føre til mer
tausnurr.
Mitt forslag er å enten fjerne rappellen helt og lage en god beskrivelse av returen ned gjennom skogen,
eller å lage ny rappellrute ned f.eks. Superhjørnet. Før dette siste gjøres bør noen sjekke ut at denne
rappellen er ok. Dette kan gjerne RAR gjøre i forbindelse med en øvelse.
Vi kan også bolte opp en slik rappell hvis ønsket.
Fordelen med rappell ned S. hjørnet vil være at denne ruten vil ligge i ly for vind og derved kan en unngå
at tau blåser rundt hjørner og kiler seg.
Forøvrig vil en måtte sjekke nøye at en slik rappell ikke gir fare for tausnurr (plassering av rappellanker
over hverandre) eller fastkiling i sprekker.
I tillegg må/kan en lage rappellanker på steder det er naturlig å ta stand under klatring.
Det kan kanskje også være et alternativ å flytte rappellfestet til utstikkende vegg der Comf. Numb topper
ut. Da vil en unngå at tauet går over hyllekant. Desuuten vil en kanskje være litt i ly for vinden iallefall et
stykke??

Melding nr.431 av Stevie , 14.08.2005 kl. 19:46 (Medlem)
Det har skjedd et par nyvinninger på rutefronten de siste ukene: På Kjerag skal to spanjoler har klatret en
ny frirute mellom Nordøstpassasjen og Hoka Hey. De to heter noe som sånt som Edu Garcia og Toti, to av
Spanias sterkeste sportsklatrere. Ruta skal være gradert 8a+ og er til dels meget dårlig sikret. Dermed er
dette trolig Norges desidert hardeste storveggsrute og tradrute i det hele tatt? På Jubileumsveggen ved
Flørli har Leo Houlding og forloveden Jessica Corrie sneket til seg en førstebestining: "Man against
myggen", to taulengder 7+/8-. På Dale har Houlding også klatret det flere år gamle bolteprosjektet
mellom Opium og Valium. Ruta "Hasjis" står i 7c. Han trengte to forsøk. Houlding gjorde også ett forsøk på
"Stimulator", men Norges første 8a (senere oppgradert til 8a+) motstår fremdeles en repetisjon. Han
sightet også "Jesus dro fra Dale". I Hunnedalen har S. Gowarth-Olsen/S. Nord-Varhaug klatret en seks
taulengders svarute til venstre for Dobbel W på Hallbrekknuten. Ruta "100-metersrisset" er gradert 5+ og
OK sikret. Mer info senere.
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Melding nr.430 av pamela (pamela@neufe.com) , 14.08.2005 kl. 18:04 (paris)
very good !

Melding nr.429 av medlem , 12.08.2005 kl. 12:04 (Medlem)
Sjekk "forsiden". Det er kommet viktig info om Flørli festen.

Melding nr.428 av therese (therese_27_1@hotmail.com) , 10.08.2005 kl. 23:26 (Medlem)
er det flere enn meg som har poblemer med å legge til buldere på 8a siå?det går ikke lengre

Melding nr.427 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 10.08.2005 kl. 16:50 (Medlem)
Og showet starter klokka 1600.

Melding nr.426 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 10.08.2005 kl. 15:55 (Medlem)
Mandag 15. august kommer Leo Houlding (ikke Steve McLure som før sagt) til Stavanger og holder
lysbildeshow. Foredraget blir holdt i SiS sportssenter på universitetsområdet og er gratis. Vi trykker på
med folk til det er fullt. Hele denne uka 15.-19. august er det også åpent hus, med muligheter for å prøve
ut den nye klatreveggen for de som ønsker det.

Melding nr.425 av torstein (t-sk@hotmai.com) , 07.08.2005 kl. 22:04 (Besøkende)
til vitjing!
var det bare klagefeltet som var stengt, eller var hele lysebotn stengt for buldring?

Melding nr.424 av therese (therese_27_1@hotmail.com) , 07.08.2005 kl. 21:21 (Medlem)
någen som e kjente i lysebotn som har lyst å komma å buldra me mg,tossa å sigvart, på mandag eller
tirsdag..tror kanskje me trenge litt hjelp t å finna fram på de forskjellige feltene å steinene
eller send melling t 41479906 i så fall

ring

Melding nr.423 av på vitjing , 04.08.2005 kl. 13:48 (Medlem)
dei hadde nett slått graset...

Melding nr.422 av Torvald , 04.08.2005 kl. 11:21 (Medlem)
Tror neppe det er stor fare for steinras på klagefeltet. Støre fare for at de hadde tenkt å slå gresset...
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Melding nr.421 av på vitjing , 04.08.2005 kl. 09:50 (Medlem)
til orientering: Klagefeltet i lysebotn er stengt for buldring.var der onsdag forrige veke,men bonden kom
og viste meg høfleg vekk frå staden.Buldring var ikkje ønskjeleg,grunna fare for steinras. Synd,buldringa
var flott!

Melding nr.420 av hjm , 03.08.2005 kl. 14:28 (Medlem)
Jeg tror Pedro har noen kort i ermet nå. Det blir nok pølsemeny katisomhelst.

Melding nr.419 av DSK (dsk@bahr.no) , 03.08.2005 kl. 13:25 (Medlem)
Noen som vet hvordan Pedro takler situasjonen? Kan vi snart vente oss store ting?

Melding nr.418 av Østlending i vesterled , 03.08.2005 kl. 09:57 (Besøkende)
Hei
Jeg var på Geitaneset for å klatre Kjerag for noen dager siden. Tenkte oss på Renshaw Foulkes. Det var
såpass mye vann og virket generelt veldig vått i veggen, så vi utsatte planene. Det virker som det har vært
ekstra sein snøsmelting og dårlige forhold i år...stemmer det? Eller må en bare regne med en del våt
klatring uansett dersom en vil klatre Kjerag?
Noen andre som har vært i veggen i det siste, og har oppdatert info om forholdene?

Melding nr.417 av Adolfsen , 02.08.2005 kl. 13:32 (Medlem)
Pedro kjenner nok presset nå som han ligger etter resten av familien. Gleden av å ligge foran med 8-/8
viste seg å være svært kortvarig.

Melding nr.416 av Stevie , 02.08.2005 kl. 13:22 (Medlem)
Jeg tror Gud må ha fiklet med tyngdekraftkontrollen. Han kjedet seg nok i sommer.

Melding nr.415 av Adolfsen , 02.08.2005 kl. 10:01 (Medlem)
Er det ingen som har meldt fra om dette enda ???:
Sindre og Silje satte begge ny personlig rekord da de gikk "Ein i Raua, ein i håve", 8 på Sirekrok på lørdag.
Pølsmeny på begge to. Gratulerer !!
Hva er det egentlig som skjer i år ? Det presteres jo på løpende bånd.

Melding nr.414 av stian , 30.07.2005 kl. 14:41 (Medlem)
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Ny førtstebolt satt der den gamle hadde knekt av på Zanzibar 6+, Bersagel hammeren. Den kan nå klatres
trygt igjen

Melding nr.413 av Silje , 28.07.2005 kl. 10:17 (Medlem)
Hans Jørgen gikk Kug i kano 9- i går på Sirekrok, og det til 20 i stil!! Gratulerer!! Dobbel pølsemeny var
mer enn fortjent

Melding nr.412 av BRV (mdiesen@miswaco.com) , 26.07.2005 kl. 15:18 (Medlem)
Flørli,
minner igjen om at det hadde vært hyggelig om folk ville gi lyd fra seg om hvorvidt de har tenkt å komme
innover på jubileumsarrangementet 26-28 august. Avgiften kan betales inn på konto til BRV. Overnatting
tilbys til barnefamilier og folk som er godt oppi årene. Jeg skal selvsagt bo der.

Melding nr.411 av Kristian (soerensen.kristian@gmail.com) , 25.07.2005 kl. 12:41 (Besøkende)
Noen som vet hvordan forholdene på nordøstpassasjen på kjerag er nå?

Melding nr.410 av Stevie , 24.07.2005 kl. 23:57 (Medlem)
...mens Dag fant ut av cruxet på Kug i kano og besteg en 9- så elegant som det er mulig for en småbarnsfar
som egentlig har konvertert til trøsykkel. Pø lse i kål på han også.

Melding nr.409 av dsk (dsk@bahr.no) , 23.07.2005 kl. 22:48 (Medlem)
Sindre Bø har i dag dratt seg etter håret opp i sportsklatringens elitedivisjon ved en sjeldent kontrollert
bestigning av Kjærlighet Uten Grenser (8-) på Sirekrok. Pølsemeny med kål ble tildelt på stedet.

Melding nr.408 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 22.07.2005 kl. 13:54 (Medlem)
Det blir også Norges Cup i SiS sportssenter 12. November. Så nå er det bare å begynne å prikke inn
formtoppen.

Melding nr.407 av Bjørnar (bjornar@sissportssenter.no) , 21.07.2005 kl. 18:40 (Medlem)
Vi har nå fått bekreftet at Steve McClure kommer til Stavanger (igjen) i midten (15-17) av August. Han
skal kaste glans over åpningen av klatreveggen i SiS sporssenter på Universitetet. Det blir show, foredrag
m.m. Alle er selvfølgelig velkommen. Mer info kommer senere.

Melding nr.406 av BRV , 20.07.2005 kl. 12:40 (Medlem)
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Bonden på Trellskår holder for tiden på med noe arbeid i høyre veikant der vi pleier å parkere (ved
utgangen av svingen), og ber oss derfor om å parkere 100 m lenger oppe i en større lomme på venstre
side fremover.

Melding nr.405 av Jarle , 19.07.2005 kl. 10:18 (Medlem)
Traff brannvesenet på stranden i Gloppedalen igår. Våre alles "kjære lastebilsjåfør" som kjører "SÅ
ROLIG" fra den ene siden av ura til den andre med stein hadde lekket ut olje i vannet. De frarådet oss å
drikke av vannet resten av sommeren!

Melding nr.404 av stian , 18.07.2005 kl. 14:21 (Medlem)
Ny åtterjente.
Vi vitnet en maktdemonstrasjon da Anna "Biceps" Johannesen gikk Ein i raua ein i håve, 8 på sirekrok i
går. Sterkt!

Melding nr.403 av BRV , 18.07.2005 kl. 11:07 (Medlem)
Vi vil gjerne få presisere at DET SKAL BRUKES SYREFASTE BOLTER PÅ ALLE BRVs KLATREFELT!!!
Syrefaste bolter (A4) har vesentlig bedre motstandsdyktighet mot rusting. Normal rustfri kvalitet (A2)
ruster lett, spesielt når de utsettes for salt, noe det er flust av i den fuktige vestlandsluften. Stålmannens
innlegg vil av allmennpreventive årsaker bli fjernet.

Melding nr.402 av Bergtatt DA , 18.07.2005 kl. 10:26 (Besøkende)
Angående bolter.
Hengerne fra Cassin skulle i utgangspunktet være både rustfri og syrefaste. Importøren har imidlertid
meldt at det viser seg at de IKKE er rustfrie. Altså hengeren ruster. Slik vi har forstått det ble dette
oppdaget da flere hengere satt opp en eller annen plass i Nord-Norge begynte å ruste. Under testing
knakk sågar en henger. Det er derfor viktig at disse hengerne tas ned igjen.
Bergtatt DA

Melding nr.401 av Morten , 17.07.2005 kl. 23:08 (Medlem)
Kan Stålmannen utdype dette litt nærmere. Poenget er jo at rustfri standard ikke er rustfri, mens syrefast
er det.. kan du underbygge dette faglig? Vi vil jo bare være på den sikre siden. BRV har følgende holdning:
Bolter skal være syrefaste.

Melding nr.400 av undrende , 15.07.2005 kl. 15:17 (Medlem)
Hva vil det i grunnen si at stålet er syrefast? Hva skiller dette fra rustfritt?

Melding nr.399 av BRV , 15.07.2005 kl. 13:45 (Medlem)
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Rustfrie hengere
Er hengerne ikke-rustfrie eller ikke-syrefaste? Svært få hengere er nemlig syrefaste. BRV har satt krav om
minst syrefast kvalitet på bolter og minst rustfri kvalitet på hengere.

Melding nr.398 av Bergtatt , 14.07.2005 kl. 21:54 (Besøkende)
VIKTIG MELDING!!!!
RUSTFRIE HENGERE SOM VISER SEG Å IKKE VÆRE DET!!!
Vi har fått beskjed fra leverandøreren 4-Seasons om at deres antatt rustfrie hengere fra Cassin IKKE er
det!!! Dersom dere har kjøpt/vet om noen plasser disse er brukt må disse hengerne tas ned
umiddelbart!!! (gjelder ute). Både brukte og ubrukte hengere kan leveres inn hos Bergtatt DA som bringer
dem videre til levereandør. Etter det vi erfarer skal det ikke være solgt mange av disse hengerne her i
distriktet, men påpeker at dere alle er på utkikk når dere er ute å klatrer. Hengeren skal være merket med
Cassin merke. Dersom dere ikke har anledning til å skru evt hengere ned må dere merke dem på en slik
måte at de ikke brukes. Gi så beskjed til de som har skrudd ruta om at hengerne må fjernes.
Du som leser denne meldingen: Vennligst spre denne beskjeden til alle klatrere du kjenner.
Bergtatt DA

Melding nr.397 av Morten Diesen/BRV (mdiesen@miswaco.com) , 14.07.2005 kl. 12:49 (Medlem)
Dale Eiendom
Jeg har vært i kontakt med Fylkeskommunen angående utbyggingen av Dale-området. Vi vil bli invitert til
å delta i en høringsgruppe i denne saken. Det kommer neppe til å skje noe i løpet av den nærmeste tiden.
Hvilke innspill har vi i såfall til utbyggingen? I dette tilfellet vil det sannsynligvis bli lagt vekt på både
friluftsliv og dyreliv. I tillegg til dette er det vanlig å legge en "randsone" rundt slike utbygginger.

Melding nr.396 av David Daigle , 14.07.2005 kl. 12:29 (Medlem)
TORE STENDAL!!!
kAN DU RINGE MEG!
95 15 55 57
UT I NATUREN AS
51 56 19 10

Melding nr.395 av Ture , 14.07.2005 kl. 10:01 (Medlem)
BRV må¨forsikre seg om at de er "med i prossessen" ang. utbygging av Dale.
3000 boenheter = 5-10000 beboere?!!? betyr jo at idyllen blir blir historie, men BRV må delta slik at en
iallefall får innsikt i planer og evt kan protestere mot de aller værste utslag av utbyggingen. Dale dalen er
jo egentlig et område som burde vært vernet som friluftsområde.

Melding nr.394 av Sindre , 13.07.2005 kl. 23:34 (Medlem)
Ref Dale: Det jeg er blitt fortalt er at den planlagte bebyggelsen vil ligge nedenfor skråningen under
klatrefeltene. Men eiendomsutviklere er troende til alt, så BRv kan trygt melde seg som høringsinstans i
Dale-utbyggingen.
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Melding nr.393 av Erik B , 12.07.2005 kl. 15:26 (Medlem)
Aftenbladet skriver i dag om Dale eiendom som skal bygge 2-3000 boliger der.
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article207983.ece.
Er BRV i dialog med Dale Eindom i denne prosessen.
Hvis Dale faller vil dette være mer tragisk enn om Dovre faller.

Melding nr.392 av BRV (mdiesen@miswaco.com) , 09.07.2005 kl. 10:01 (Medlem)
Overnatting under Jubileumsarrangement på Flørli. De som ønsker å leie rom på Flørli (familier m/barn
o.l.) må snarest melde fra om dette slik at vi kan melde fra om hvor mange senger vi ønsker.
Overnattingen skjer i STF sine nyoppussede leiligheter i to forsamlingshus på stedet. Prisene er som på
Turistforeningshyttene (med 10% rabatt). Halv pris for barn.

Melding nr.390 av Tore Stendahl (tore_stendahl@hotmail.com) , 30.06.2005 kl. 09:46 (Medlem)
Bikubeveggen ved Svihus
Under anmarsj til Svarissveggen (se BRVs nettfører) passerer en en liten vestvendt vegg rett ved
traktorveien bare hundre meter etter parkeringen ved hovedvegen. De gamle topptaufestene på denne
veggen er nå utbedret (evt. fjernet) og nye er satt. Pr. idag er det 8 (nye/utbedrete) toppankere på veggen
og ett gammelt feste med to sjakler. De 8 toppankrene består av 4 med 2xStokstad-ringhengere, ett
kjettingfeste med 2 sjakler og 3 kjettingfester med DMM Mammut Quick-lock karabiner. To av disse
sistnevnte festene med DMM-karabiner som ligger mot fjellet og er backet opp med klemkarabiner.
Veggen byr på variert klatring på grad 4-5 (typisk), noe av veggen kan gås naturlig, annet er best egnet for
topptauing. Foreløpig ingen ruter som kan ledes på BB. Potensiale for en del nye ruter/toppfester,
spesielt i høyre kant. 3 nye planlagte toppankere er borret opp, men bolter/ringhengere er ikke satt ennå.
Noen toppankere nås fra toppen, andre må en rapellere fra trær for å nå.
Parkering for Svarissveggen/Bikubeveggen helt nede ved hovedvegen, følg traktorveien. Grunneier (Geir
Ingvald Svihus) har stengt traktorveien med låst grind grunnet uønsket aktivitet i området
(søppeltømming etc.), men han er positivt innstilt til klatrere i området. Broren bruker selv klatreveggen
litt... :-)
PS: Håper BRV kan gi boltestøtte til prosjektet. Pr. idag har undertegnede brukt ca. 500kr der. Veggen er
ypperlig til kursbruk, kan sammenlignes med Dalehammeren og Hommelandssvaet.

Melding nr.389 av J , 30.06.2005 kl. 09:07 (Medlem)

Pedro gikk i går GMax på Dale, dette er stort! En epoch er over! Grattis...

Melding nr.388 av Nick (nick.ashton@gmail.com) , 29.06.2005 kl. 15:29 (Medlem)
Send meg bilder
Ifm 25års jub. samler jeg inn stilge bilder fra klatring i Rogaland. Send dem til med på mail...

Melding nr.387 av Nick , 29.06.2005 kl. 13:18 (Medlem)
Fordi folk ikke betaler. En del hadde hverken betalt medlemskap eller de 400kr per halvåret. Hvis ikke
folk gidder å betale, kan ikke BRV sponse veggen. Kom igjen folkens, sett inn pengene for høsten 2004 og
våren 2005 hvis ikke det er allerede gjort (og big-up til de som har betalt!)

447

Melding nr.386 av Grim , 29.06.2005 kl. 10:35 (Medlem)
Ja hvorfar skal den selges?

Melding nr.385 av tekila (tekila@tekila.com) , 28.06.2005 kl. 19:37 (brest)
I bookmark your website

Melding nr.384 av ture , 27.06.2005 kl. 15:34 (Medlem)
hvorfor skal den selges?

Melding nr.383 av BRV , 27.06.2005 kl. 15:08 (Medlem)
BRV vurderer å selge buldreveggen i Hålå evt. å overlate driften til andre interesserte. Er det noen som
har forslag?

Melding nr.382 av luring , 27.06.2005 kl. 15:04 (Medlem)
Roy, sjekk finn.no og bruktannonser i avisene fremover. Ja, så dumme er de faktisk!

Melding nr.381 av Roy Hansen (roh@norheli.no) , 26.06.2005 kl. 11:50 (Besøkende)
STJÅLET UTSTYR
Mandag 20.juni mellom kl.11 og 1430 ble det stjålet klatre og turutstyr for ca 40000 kroner fra min bil
som var parkert på Jorenholmen parkeringshus i Stavanger. Utstyret var pakket i en 75 l Osprey Aether
og en 90l Sort Orthelieb bag. I ryggsekken lå det turdagbok fra Ekspedisjon til Mt.Pumori / Aconcagua
samt bilder, personlig dagbok fra kjæreste / barn.Uerstattelig. Utstyret er for naturlig sikret klatring,
velbrukt og rikelig, inkl. barnesele/sko. Det var også en maggelan GPS, Kokeutstyr samt litt klær. Har
noen opplysninger, blitt tilbudt å kjøpe brukt utstyr er jeg takknemmelig for at du tar kontakt med meg
på tlf.95254544 /74863300 evnt mail
mvh Roy Hansen, Stavanger

Melding nr.380 av Nick , 23.06.2005 kl. 10:38 (Medlem)
Helt enig med Janni, en fin dag, kul crag, fine ruter og en veldig artig tur heim med god mat. Kjempe tiltak.
For dere som var ikke med, du gikk glipp av en kjempedag!

Melding nr.379 av Torvald , 21.06.2005 kl. 22:42 (Medlem)
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Kommer til Stravanger på torsdag hvis alt går etter planen. Gira på å buldre i helga!

Melding nr.378 av janni , 21.06.2005 kl. 18:35 (Medlem)
kjempekjekt med båttur til Marvik i helgen! Det var langt med båt, og de fleste ble litt motløse da regnet
plasket idet vi la til kai, men veggen var tørr og stemningen steg betraktelig. Nick og Steini sightet hver sin
8. Og det ble et bra vorspiel på returen med reker og øl på rekebåten.

Melding nr.377 av Stevie , 20.06.2005 kl. 13:22 (Medlem)
Da har vi førstehjelpspakken. Hvor er pasienten?

Melding nr.376 av Christian (christian.joensson@online.no) , 20.06.2005 kl. 12:55 (Medlem)
Orange\gul 1. hjelps-pakke funnet ved innsteget til På kanten\Superhjørnet, Dirdalsveggen. Står 'Noraid'
på pakken.

Melding nr.375 av tore , 20.06.2005 kl. 00:06 (Medlem)
Flue, svette, tape å banning på eiane idag. Ikkje mindre enn 11 stk ude på steinan. Sånn det sga ver ja.
Hekkan sommar e gudd!

Melding nr.374 av Stevie , 18.06.2005 kl. 22:02 (Medlem)
Gratla! Det er imponerende av alle 3, kjekt at rogalands-jentene er i siget (Linn, du er så godt som
adoptert rogalending)

Melding nr.373 av Fan , 17.06.2005 kl. 14:47 (Medlem)
Eva har gått 8+ og 7b+ bulder.

Melding nr.372 av Helmut , 17.06.2005 kl. 13:54 (Medlem)
Med alle respekt for Silje og Linn som støter sinnsykt for tiden, men Rogalands sterkeste jente er nok Eva
Helgø som har gått 8/8+. Og hun plasserte seg likt med en 14-åring (jente) fra Madla i sist buldrecup...
Pikeklatrescenen blir verd å følge framover!

Melding nr.371 av Skolyd (yeah@right.fis) , 16.06.2005 kl. 13:55 (Medlem)
Gratulere rogalands sterkeste jenter med persing!
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Melding nr.370 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 16.06.2005 kl. 13:46 (Medlem)
Gikk to nye ruter på Trellskår i går, Hvis jeg var deg 7(?) og Blod, snått og tårer 7/7+(?). Er nå "etablert"
41 ruter på Trellskår. En håndfull prosjekter gjenstår. I tillegg er det minst 15 linjer som venter på å bli
borret. Bare å ta drillen fatt! En midlertidlig fører vil komme på nett snart. Gradaringene er bare forslag.
De fleste rutene har bare hatt en eller to bestigninger så vennligst send med en mail med dine forslag.

Melding nr.369 av meg , 16.06.2005 kl. 09:24 (Medlem)
Grattis til Silje og Linn som gikk La Puta Madre i går på Nordland, velkommen til 8- klubben!

Melding nr.368 av Stevie , 14.06.2005 kl. 13:36 (Medlem)
Svihuspillaren har fått sin første rute, se fører-oppdateringer.

Melding nr.367 av Fjellmann (roa-vest@online.no) , 13.06.2005 kl. 11:14 (Besøkende)
Hei. vi er to gutter som hadde tenkt oss til Molladalen i uke 25, men pga snø, så må vi se etter andre
muligheter. Tenkte da på Rogaland. Det vi er ute etter er flere taulengder naturlig grad 4,5 og 6. Gjerne
med litt fjellfølelse. Ønsker svar på mail.

Melding nr.366 av Larsi , 12.06.2005 kl. 21:51 (Medlem)
Gratulerer så mye Jarle! Tror fan du gikk bulderet før jeg var stått opp.

Melding nr.365 av tore , 12.06.2005 kl. 16:40 (Medlem)
Jarle Risa etablerte idag rogalands hardaste bulder i hunnedalen. Graden e ront 8A+. (m.a.o ballhardt!)
Name yet to come.
Grattis Jarle!!

Melding nr.364 av Janni (klatresenter@online.no) , 12.06.2005 kl. 13:30 (Medlem)
De som vil være med til marvik med båt, for klatring, øl og reker, må melde sin interesse innen torsdag
16, og betale på apis. 250,- for båt og reker. øl må du ta med sjøl. 10 plasser igjen.

Melding nr.363 av lars (larsnessa@gmail.com) , 10.06.2005 kl. 20:28 (Besøkende)
Kan desverre ikkje vera med 17-19, men om nokon er gira på ein tur på søndag, så stille eg med båt frå
Årdal. Båten er kje stor, og er moderat utstyrt med hestekrefter, men det bør vera mogleg å frakta ein 5-6
stykk. Gje beskjed om nokon er gira.
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Melding nr.362 av Crovax (stigi53@hotmail.com) , 10.06.2005 kl. 16:44 (Besøkende)
Noen som blir med på skussfjell i dag??

Melding nr.361 av Jon Egil , 09.06.2005 kl. 18:34 (Medlem)
Eg e kanskje med...

Melding nr.360 av Jarle , 09.06.2005 kl. 12:05 (Medlem)
Eg e med!!

Melding nr.359 av Ronny , 08.06.2005 kl. 13:40 (Besøkende)
Det burde jo være mulig for klatreforbundets sivilarbeider å ligge klar med robåt ved tysdalsvatnet. Ved å
vise medlemskap i klatreforbundet får en tur til og fra, gjerne et enkelt måltid på overfarten. Det kan jo og
gjerne dryppe litt tips på roeren.

Melding nr.358 av Vegard , 08.06.2005 kl. 12:35 (Medlem)
Jeg er med!

Melding nr.357 av tore , 08.06.2005 kl. 11:22 (Medlem)
siden prisen e lidevetta stiff, skulle me helst dratt inn enn heile gjeng! eg støtte lars` forslag om ei lidå
buldresamling! whattabout helgå 17-19. juni ? kom igjen a folkens! bål, øl, buldring å jedna fisking for dei
så vil det.

Melding nr.356 av tore , 08.06.2005 kl. 11:09 (Medlem)
på heimasiå te trodlatysdal sau & båtskyss & sønn står det:
Båtskyss
Passasjerbåt
31 fot
15 passasjerer
25 minutter over Øvre Tysdalsvatn (13 km) til/fra Valheim i Årdal
Priser
kr 80,- pr person en vei
Minstepris for båttur: kr 720,- for inntil 9 personer
Fra 10 og oppover kr 80,- pr pers i tillegg. Max. 15 passasjerer
not too bad!
sjekk ud bildene nederst på denne siå:
http://www.trodla-tysdal.no/reiserute.htm
gobbas eg gleiar meg!!
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Melding nr.355 av Anders , 08.06.2005 kl. 10:45 (Medlem)
Koster min. 720 kr én vei med båtskyss. se:
<a href="http://www.trodla-tysdal.no/">www.trodla-tysdal.no/</a>

Melding nr.354 av lars (larsnessa@gmail.com) , 08.06.2005 kl. 09:55 (Medlem)
For å komma til Trodla Tysdal, kan ein gå frå Kleivaland. Tar halvannen til to timer. Kjell Tysdal kan også
skyssa folk inn med båt frå Årdal. Privat båt kan sikkert også skaffes.

Melding nr.353 av Jarle , 08.06.2005 kl. 09:34 (Medlem)
Hvordan kommer en seg inn til Trodla Tysdal?

Melding nr.352 av lars , 07.06.2005 kl. 00:14 (Besøkende)
Mykje fint i Trodla Tysdal. Også ein del fine stein rundt øyahidleren, 10 minutters rusletur i retning
Kleivaland. Kva med ei lita buldresamling?

Melding nr.351 av tore , 06.06.2005 kl. 14:04 (Besøkende)
satelittbildene finne du på norgeibilder,no. går ofte litt trægt, men en finfine måde å leida opp nye
buldrefelt på. må meste nevna at dette va hausbergen sin ide, not mine.

Melding nr.350 av Nick , 06.06.2005 kl. 13:16 (Medlem)
Koss var det i Gloppedalen for oss som ikke hadde anledning?

Melding nr.349 av Aasmund (aasmund@friluftslivskulen.no) , 05.06.2005 kl. 22:39 (Besøkende)
Hei!
De som var på feltet Nordland 04.06 og fekk med eit par ekstra La Sportiva Miura - vennligst ta kontakt
med meg!! Skoa er djupt sakna osv. Trur kanskje ein av dere heiter Nils ... ett eller annet, frå ein plass i
Ryfylke.
Eg kan lett nåes på tlf 92 41 73 93, eller lever skoa på Apeberget. Takker og bukker
Aasmund

Melding nr.348 av Are , 05.06.2005 kl. 19:25 (Medlem)
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Har vært i Trodla Tysdal og buldret ifjor. Det er mye bra der. Sjekk ut begge sider av elva. Jeg har ikke
buldret i Lysebotn eller Eiane så jeg kan ikke sammenligne. Du bør sjekke det ut.
Du nevnte satelittbilder. Hvor finnes de? Har du link?

Melding nr.347 av Lars og Egil (lars.reiersen@kran-elektro.no) , 01.06.2005 kl. 12:18 (Medlem)
Nytt klatrefelt på Ålgård
Vi har boltet et koselig lite felt på Ålgård. Meget kort anmarsj og parkering med mulighet for inntak av
sikringskost.
Parker på Statoil på Ålgård og du ser feltet på andre siden av vegen oppe i lia. Spis ei pølse og kryss vegen
og inn på sti omtrent ovenfor vaskehallen. Følg sti opp lia ved rødmerket lyktestolpe. Navn og grad som
følger fra venstre mot høyre: Magneten 7- bb, Alt for Egil 6+ bb, Smeden 6- bb, Frykten er mitt våpen 6 bb,
Koffein 6 bb, Schnappi 6- bb, Pappi 6 bb, + et toppfeste fritt fram for alle (kilerute?) Det er plass til 2-3
ruter til. Ønsker alle velkommen. Spørsmål på tlf Lars 99242382, Egil 97124606

Melding nr.346 av Jarle , 01.06.2005 kl. 11:16 (Medlem)
Når kjem du heim tore?

Melding nr.345 av tore , 31.05.2005 kl. 11:47 (Besøkende)
hattan! snart fardige med eksamensh*****e. e sjitgira på å kåmah meg heim te sweet jæderen å buldra. E
dr forresten nogen så he vore i Trodla Tysdal? Satelittbildene vise MYE stein. Et nytt lysebotn eller bare
ur perhaps?

Melding nr.344 av Torvald , 31.05.2005 kl. 11:24 (Medlem)
Kommer hjem om ikke alt for lenge. Super gira på å buldre. Rundt Oslo er jo buldringen ikke så veldig bra.

Melding nr.343 av Lars-Ivar , 31.05.2005 kl. 10:49 (Medlem)
Må komme deg hjem og buldre litt snart Torvald.

Melding nr.342 av Knut O (koy@raugstad.no) , 31.05.2005 kl. 08:29 (Besøkende)
Er det nokon som har mail adr til Nick?

Melding nr.341 av Vegard , 30.05.2005 kl. 15:00 (Medlem)
Torvald: Ja
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Melding nr.340 av Torvald , 30.05.2005 kl. 13:16 (Medlem)
Vegar: Skal vi parkere der vi før kunne ligge i telt?

Melding nr.339 av BRV , 29.05.2005 kl. 15:52 (Medlem)
K2-tur i Bergens Tidende: http://www.bt.no/innenriks/article372149

Melding nr.338 av Nick , 26.05.2005 kl. 13:19 (Medlem)
Flått Flåtten er ute nu, fikk en fra Bersagel, pass på hvis du er ut i naturen...

Melding nr.337 av Vegard (vegardog@stud.ntnu.no) , 26.05.2005 kl. 10:22 (Medlem)
Parkering i Lysebotn
Grunneierene ønsker at vi parkerer på gresset innenfor porten/gjerdet ved siden av kalkingsanlegget og
ikke på grusplassen. Dette for å unngå at store "kalkebiler" ikke skal få problemer med å komme til
anlegget.

Melding nr.336 av BRV (post@brv.no) , 25.05.2005 kl. 17:58 (Medlem)
Instruktører søkes til lett jobb
2. juni er BRV bedt om å arrangere teambuilding for et oljeselskap. Arrangementet vil være med på
finansiere jubilumsfesten.
Vi har behov for hjelp av tre personer til arrangementet.
Oppgaven vil bestå i å lære oljefolket å binde seg inn i selen og klatre på topptau.
Vi skal også stå for litt enkel grilling.
Arrangementet vil bli på Hommeland om været holder, og på Apeberget hvis det blir vått.
Vi trenger folk fra klokken 14.00 og noen timer utover.
For nærmere informasjon ta kontakt med Stian på epost: Stian.Engelsvoll@klatring.no eller send en mail
til post@brv.no.

Melding nr.335 av Nick , 25.05.2005 kl. 08:38 (Medlem)
Ny rute på Bersagel
Fantomet, foreslått grad 8. Start i Micromidas, og går ut til venstre, deretter, følg rissene til topps.

Melding nr.334 av janni (klatresenter@online.no) , 24.05.2005 kl. 21:40 (Medlem)
Apeberget klatresenter har foreløpig 3 ledige plasser på utendørskurs 7-9 juni. Kurset foregår på
kveldstid ca 12 timer fordelt på 3 dager, og til en bra pris.
Meld på per mail.
Kurset er for nybegynnere eller for folk som har klatret topptau.
Bestått kurs gir brattkort.
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Melding nr.333 av stian (stian.engelsvoll@gmail.com) , 24.05.2005 kl. 15:45 (Medlem)
Har i lengre tid hatt lyst til å ta en tur til England og klatre på gritstone. I følge værmeldingen skal det
være kanonfint til helga! http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?id=3263 Noen som har tid til ei
langhelg?

Melding nr.332 av stian , 23.05.2005 kl. 16:37 (Medlem)
Lokale helter på Kårstø http://www.klatring.no/default.asp?V_DOC_ID=1412

Melding nr.331 av L.I. , 21.05.2005 kl. 19:58 (Medlem)
Fin dag i Gloppis gitt...

Melding nr.330 av BRV , 19.05.2005 kl. 09:02 (Medlem)
K2-tur i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/k2/article1041102.ece

Melding nr.329 av kari (kbr081@webmail.uib.no) , 18.05.2005 kl. 15:55 (Besøkende)
skal være i stavanger frem til søndag. er det noen som skal klatre/ gå på tur hadde det vært supert om de
tok kontakt! kari

Melding nr.328 av tore , 18.05.2005 kl. 10:38 (Medlem)
vegard - me får bare stedla istand en skikkele fest når me komme heim. Inga problem!

Melding nr.327 av Jubileumskomiteen , 12.05.2005 kl. 13:52 (Medlem)
Dugnad
I forbindelse med at BRV har fått låne Krafthallen på flørli gratis har vi mottatt en forespørsel om vi kan
stille på dugnad helgen etter Gloppedalssamlingen, nemlig 10. - 12. juni. Kost og losji blir tatt hånd om der
inne. Kan interesserte melde seg til post@brv.no hadde det blitt satt stor pris på. Dugnadsarbeid vil
selvsagt bli kompensert med klatre/tur utstyr!!

Melding nr.326 av BRV , 12.05.2005 kl. 12:06 (Medlem)
Beklager, men dette var det beste kompromisset.

Melding nr.325 av V , 12.05.2005 kl. 10:53 (Medlem)
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Vi har jo gitt beskjed om at det ikke passer med Gloppedalssamling 3-5 juni. Den bør være en av de to
helgene etterpå...

Melding nr.324 av K2 , 11.05.2005 kl. 14:52 (Medlem)
http://www.k2climb.net/story/NorwegianstarsforK2in2005Nov182004.shtml

Melding nr.323 av Linn , 11.05.2005 kl. 14:13 (Medlem)
Kremt. Fant du skoene dine i går Stian?

Melding nr.322 av Morten , 11.05.2005 kl. 14:03 (Medlem)
www.tremor.org.uk
Nå vet jeg endelig hvem TB er!

Melding nr.321 av stian (stian.engelsvoll@klatring.no) , 11.05.2005 kl. 11:57 (Medlem)
Etter som eg har forstått så er ikkje alle like happy over graderingene meg og Vegard (Hitlersen) har satt
på Hommelandsvaet. Vennligst send meg en mail med forslag på nye grader så vil dette bli oppdatert
ASAP (det betyr "as soon as possible" Linn).

Melding nr.320 av ToreS (tore_stendahl@hotmail.com) , 11.05.2005 kl. 11:38 (Medlem)
Det blir en liten samling på Gullsva/Gullveggen i kveld for de som liker svaruter på grad 5-6. Gullveggen
har ca. 25 ruter nå, nat/mix/BB. Velkommen!

Melding nr.319 av King , 10.05.2005 kl. 13:01 (Besøkende)
Gratulerer Nick med Micromidas 8+ på Bersagel. Bra dette!

Melding nr.318 av BB , 10.05.2005 kl. 11:14 (Besøkende)
Fortell litt om det nye feltet , Trellskår!

Melding nr.317 av Janni (klatresenter@online.no) , 09.05.2005 kl. 19:02 (Medlem)
Hallå! BÅTTUR/KLATRETUR
Apis arrangerer båttur til Marvik lørdag 18 juni. Vi har leid båt, som går fra Jorenholmen kl 09.00. Da blir
det klatring hele dagen, og på båten hjem drikker vi øl og spiser reker. Skipperen slipper oss av i Vågen ca
kl 21-22, og da går turen rett på cementen.Dersom du vil bli med, meld deg på på Apeberget. Pris 250,per pers( betaling ved påmelding) inkludert disel og reker. Vi har satt max antall 35 grunnet liten
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kapasitet på klippen. Så første mann til mølla.. Håper du blir med. PS! Dersom værgudene svikter oss blir
turen avlyst og pengene selvsagt refundert.

Melding nr.316 av Morten , 09.05.2005 kl. 08:34 (Medlem)
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article365560

Melding nr.315 av Stevie , 08.05.2005 kl. 18:21 (Medlem)
Sjekk http://www.friflyt.no/index.php?pagenr=12&articlenr=50742
Mulig kilde for BRV til boltestøtte?

Melding nr.314 av L.I. , 06.05.2005 kl. 10:52 (Medlem)
Veien til Lysebotn åpner i dag, 6. mai.

Melding nr.313 av stian , 03.05.2005 kl. 15:51 (Medlem)
http://hkl.idrett.no/report/2004/utsira/utsira-buldring.html

Melding nr.312 av komet , 03.05.2005 kl. 13:03 (Besøkende)
Jeg synes de meteorene var utrolig stilig. Gleder meg til de blir hengt opp. Hegrene burde overleve dette...

Melding nr.311 av ToreS , 02.05.2005 kl. 13:12 (Medlem)
Noen som skulle til Sotra til helgen (4.-8.)?
Vi er to som tenker på å dra ihvertfall....
Tore (48215700)
PS: Hvorfor er de 3 nye kvinnelige styremedlemmene nevnt (i GB) uten etternavn? Er de litt hemmelige...?

Melding nr.310 av BRV , 01.05.2005 kl. 01:59 (Medlem)
25-års jubileum
Festen blir avviklet på Flørli i Lysefjorden helgen 26. - 28. August. Sett av datoen allerede nå. Mer info
følger. Gode forslag til program, lysbildeforedrag, underholdning m.m. kan meldes inn her!

Melding nr.309 av BRV , 01.05.2005 kl. 01:56 (Medlem)
Styret i BRV har fått tre kvinnelige medlemmer. Silje, Linn og Sølvi utgjør nesten 40% kvinnelig andel...i
styret..

457

Melding nr.308 av BRV , 01.05.2005 kl. 01:53 (Medlem)
Vi har planer om å kjøpe inn endel Fixe snufester for testing og evaluering. Noen som har erafring med
disse. Hvordan er stålet mht korrosjon o.l?`
Har forøvrig kjøpt et parti bolter av Helge Stokstad.

Melding nr.307 av Kunst? , 29.04.2005 kl. 13:38 (Besøkende)
Alvorlig talt, http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article189769.ece

Melding nr.306 av Nerd , 29.04.2005 kl. 11:57 (Medlem)
Helt enig med Yazza. Det er viktig å priotere studiene. Kanskje får du jobb hos Jan eiving en dag

Melding nr.305 av yazza , 29.04.2005 kl. 10:04 (Medlem)
Sorry Vegar.. mente ikke å mase. Vi er bare så dødsgira på å se bilder og oppdateringer.. Du gjør en
kjempejobb og prioriter studiene

Melding nr.304 av Vegard (vegardog@stud.ntnu.no) , 29.04.2005 kl. 09:49 (Medlem)
For det første må dere skjønne at jeg har andre ting å gjøre enn å legge ut bilder... For det andre er det litt
vanskelig å ta bilder når jeg bor i Trondheim. Når det er sagt så har jeg jo fått noen få nye bilder, men jeg
kan da ikke legge ut info om problemer jeg aldri har hørt om.
Går dere nye ting eller har bilder, send mail, så skal jeg legge det ut når jeg får tid

Melding nr.303 av yazza , 28.04.2005 kl. 20:24 (Medlem)
Het Tore eg e heil enige... Har gått min 5 nye bulder hver gang jeg har vært på Eiane...
Buldreentreprenøren Ronny fra Bergen har klart å åpne øynene for de litt "sjulte linjenes potensiale"...
Vegard legg ut!!

Melding nr.302 av secretdal , 28.04.2005 kl. 20:09 (Besøkende)
Modellflydalen inneholder og en viss fare for møte med bønder som driver sauesamling med sykler og
biler...
Et par prosjekter som går under arbeidsnavn som "fantasimagasinet" og "en illusjon brast i gråt".

Melding nr.301 av Askeladden , 28.04.2005 kl. 15:15 (Medlem)
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For et ordspill

Melding nr.300 av HemmeLi , 28.04.2005 kl. 11:02 (Medlem)
Det beste av alt med det nye buldreområdet er at det til og med egner seg for modellflyflyging. Bare ikke
vinden blir for sterk da.

Melding nr.299 av Morten , 28.04.2005 kl. 10:48 (Medlem)
Tyveri....
Mine 5.10 anmarsj sko ble stjålet da de sto til lufting på trappa hjemme på Storhaug. Neste gang dere
kjøper Kebab eller heroin må dere se om selgeren har slike sko...
Utgjort altså! Nå har "fanten" også begynt å gå med 5.10....

Melding nr.298 av per & pål , 28.04.2005 kl. 10:38 (Besøkende)
Eg trur askeladden tullar og tøysar! Dersom det derimot er noko sanning i det, vonar eg at han fortel oss
litt meir eller at me i det minste kan tingja ein førar!

Melding nr.297 av Askeladden , 28.04.2005 kl. 09:31 (Medlem)
Det kan meldes om at et nytt buldreområde er funnet.Det er til nå gått rundt 50 problem fra 5-7a. Regne
med å med å gå 200-300 til, før vi gjør det kjent for allmenheten. Gled dere,masse bratt med tak.

Melding nr.296 av tore , 26.04.2005 kl. 19:34 (Medlem)
vegard nå suns eg pigade det e på tide med litt nye bilde på buldresiå!!

Melding nr.295 av Besøkende , 26.04.2005 kl. 13:02 (Besøkende)
Hørte noe om NM i på godt stavangersk "kætsjing" den 14-15 hos ein Magne i Bergen. Høge partyfaktor
sko d visst ver. Någen så har hørt om det å ska dra?

Melding nr.294 av Bjørnar (bjornar.tomassen@gmail.com) , 25.04.2005 kl. 10:26 (Medlem)
Hvis noen skulle være så heldig å finne min lille blå camalot ved foten av tauveggen hadde jeg satt
umåtelig pris på å få den tilbake. Rakkeren forsvant på 6 taulengde og bør ligge ett eller annet sted under
Alien.

Melding nr.293 av BRV , 22.04.2005 kl. 12:30 (Medlem)
Årsmøtet
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årsmøtet ble avoldt på Apeberget med tilsammen 15 personer tilstede. Gjennomgang av saksliste og valg
av nytt styre ble gjennomgått uten større dramatikk. Årsmøtet vedtok at BRV skal lage nye retningslinjer
for snufester på klatrefeltene og komme med anbefalte løsninger snarest.
Nytt styre ble: Stian Engelsvoll, Nick Ashton, Rolf Bae, Kjetil Hjertvik og Morten Diesen. Verv ble ikke
fordelt.
Edvard Middelthon viste fin video fra førstebestigningen av "Giljasigaren" i vinter.
Meget god steming forøvrig. De ivrigste fortsatte på Cementen.

Melding nr.292 av Erik B , 20.04.2005 kl. 12:08 (Medlem)
Gjenhengt slyngsett på Romph, Nordland ble hentet ned i går. Du får den igjen ved å oppgi merke og
serienummer. Kontakt meg på 90079035

Melding nr.291 av BRV (mdiesen@miswaco.com) , 20.04.2005 kl. 10:48 (Medlem)
Rebolting
Vi står foran en stor jobb denne sesongen mht rebolting og utskifting av utstyr på ruter i distriktet.
Kan folk sende meg en mail på hva som bør reboltes, så kan vi sette opp en oversikt og et budsjett..

Melding nr.290 av Vegard , 20.04.2005 kl. 10:04 (Medlem)
Nei, nei, nei. Siste helg i mai er for tidlig.

Melding nr.289 av BRV , 20.04.2005 kl. 09:11 (Medlem)
Vi kommer med nærmere informasjon når samlingshelgen er fastsatt. Et annet alternativ er å legge
samlingen til siste helg i mai..

Melding nr.288 av tore , 19.04.2005 kl. 13:00 (Medlem)
siste eksamen 13. juni

Melding nr.287 av BRV , 19.04.2005 kl. 08:09 (Medlem)
Vi har alltid tatt hensyn til studenter... Når har dere siste eksamen?? Det passer dårlig for BRV den 11.
juni, må heller vi neste helg da! Kommentarer??

Melding nr.286 av tore , 18.04.2005 kl. 13:17 (Medlem)
helgå itte der igjen hadde vært ennå bedre tykkje eg!

Melding nr.285 av V , 18.04.2005 kl. 10:34 (Medlem)
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Jeg foreslår at Gloppedalssamlingen legges til helgen etter, altså 10-12 juni

Melding nr.284 av BRV , 15.04.2005 kl. 15:16 (Medlem)
Det blir Gloppedal-samling også i år!!! dato er ikke satt, men går ut ifra at det blir 3.-5. juni dersom noen
ikke har bedre forslag..

Melding nr.283 av Hilti , 15.04.2005 kl. 15:13 (Medlem)
Kjære nybegynner: Det er planer om ytterligere rebolting i Oltedal. Apesteinen vil bli prioritert. Skinnet
bedrar er dessverre veldig dårlig boltet og er på grunn av dette sjelden gått. Bra forslag!

Melding nr.282 av Nick , 15.04.2005 kl. 14:22 (Medlem)
Gummistøvler er obligatorisk for en tur til Apesteinen...
Det er stort sett alltid vått der, men man kan stå på små stein under selve veggene. Det verste er
anmarsjen, skikkelig svømming!

Melding nr.281 av Harald , 15.04.2005 kl. 14:02 (Medlem)
Mens vi snakker om Oltedal....... Er det tørt under Oppvarmingssteinen og Apesteinen, eller er
Søppelsteinen eneste alternativ for tiden?

Melding nr.280 av nybegynner , 15.04.2005 kl. 12:05 (Besøkende)
så at det har blitt satt nytt toppfeste på resirkulering på søppelsteinen. er det noen flere planer for
opprydding på søppelsteinen? tenker spesielt på skinnet bedrar. dersom man klipper andre bolten her, så
risikerer man fort bakkefall. hadde også vært fint om det kom en bolt i siste halvdel av ruten. greit nok er
det lett her, men det er et støvete sva som det er lite kult å få bakkefall fra. ikke ment som kritikk eller
krav, bare lurte på om det var noen planer om ytterligere bolting her.

Melding nr.279 av ane , 14.04.2005 kl. 13:48 (Medlem)
er det bestemt hvilken helg det blir gloppedalsamling?

Melding nr.278 av BRV , 13.04.2005 kl. 12:55 (Medlem)
Tastarustå: flere har reagert på at det har vært anledning for lag og foreninger til å reservere
klatreveggen på tastarustå på enkelte kvelder. Hvordan skal BRV forholde seg til dette? Skal vi bestille en
fast dag eller skal vi være forkjempere for personlig frihet og retten til å klatre når det passer egne behov?
Vi skal forfatte et brev til Stavanger Kommune med våre synspunkter og forslag til driftskompromiss.
Noen synspunkter?Tastarustå
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Melding nr.277 av Morten , 13.04.2005 kl. 12:24 (Medlem)
Stian; erfaring med å sette opp bolter?? Vil det si at de første boltene du plasserte ikke tåler belastning? Så
Tengesdal er din svenneprøve? Jeg er forresten sikker på at de 400 ble investert i noe fornuftig!

Melding nr.276 av Nickski , 13.04.2005 kl. 11:49 (Medlem)
400kr huh, det var litt mye synes jeg. Det var bare noen få dager dåkker brukte, det er sikkert opp i mot
10 kr timen, nei, alt for mye for en man som Engelsvollen... Kanskje hvis han klippet av dreadzene?

Melding nr.275 av stian , 13.04.2005 kl. 11:32 (Medlem)
Motivasjonen te å borra låg i interessen av å få et skikkelig nybegynnerfelt/kursfelt + få erfaring i å sette
bolter, ikkje de ca 400 kr som var soldatlønna mi for strevet

Melding nr.274 av V , 13.04.2005 kl. 11:09 (Medlem)
Kun Stian som fikk betalt...

Melding nr.273 av BRV , 13.04.2005 kl. 10:13 (Medlem)
Årsmøte torsdag 21.april.
Mer info følger...
Video fra isklatring i Hunnedalen; 1.bestigning av sigar-issøylen i Giljajuvet v/Ed Middelthon!!
Interessenter til nytt styre kan melde seg til BRV.

Melding nr.272 av Sindre , 13.04.2005 kl. 00:44 (Medlem)
All ære til Vegard og Stian som gadd (selv om de fikk betalt...) å lage det første gjennomførte lette cragget i
Rogaland; svaet på Tengesdal. Til å være såpass lett klatring, var det veldig fint. Perfekt for nybegynnere,
unger, folk som vil trene på leding etc. Og det skader ikke med badestranda rett nedenfor. Dessuten er
den andre brattere klippen på stedet ("Hommeland") verd et besøk.

Melding nr.271 av tore , 09.04.2005 kl. 12:18 (Medlem)
sensur eh..?

Melding nr.270 av stian , 08.04.2005 kl. 13:21 (Medlem)
Yazza, eg e med! Såg ut så nogen sjikkele stilige linje der. Så kan me planta c4 sprengstoff på ballane å
blåsa de vekk.
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Melding nr.269 av BRV (post@brv.no) , 08.04.2005 kl. 11:19 (Medlem)
BRV er i ferd med å slette medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2005.
Er det noen som fremdeles ikke har betalt, men som ønsker å fortsette medlemsskapet, må de ta kontakt
med BRV så snart som mulig.

Melding nr.268 av yazza , 07.04.2005 kl. 18:08 (Medlem)
Supre forhold på Sirekrok, ingenting snø i skammekroken. Men husk at sola går klokka 14:00. Ellers ble
jeg litt gira på å gå et par linjer som bruker meteorene som standplass... noen som er med?

Melding nr.267 av Morten , 07.04.2005 kl. 15:42 (Medlem)
Til alle som ferdast i vinterfjellet.
Norges Geotekniske institutt, Den Norske Turistforening, Norges Røde Kors og Norsk Fjellakademi
har gleden av å invitere til Skredkonferansen2005 - snøskred og friluftsliv. Dato: 10. - 13. november 2005
i Stryn.
Påmelding/info www.fjellakademiet.no eller tlf.: 900 77734.

Melding nr.266 av Morten , 07.04.2005 kl. 13:29 (Medlem)
Nå blir vi også utsatt for installasjonskunst.
Er foreløbig usikker på om jeg skal le eller gråte.
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article189769.ece

Melding nr.265 av Morten , 07.04.2005 kl. 13:09 (Medlem)
Stian, jeg har ledig i kjelleren min. Du trenger telt og primus. Leiligheten er oppvarmet av
varmtvannsberederen. Prisen kan vi sikkert bli enige om. Den har dessuten fyllittvegger som du sikkert
kan gå en god del flytt på...

Melding nr.264 av øystein s (oysteinstangeland@hotmail.com) , 07.04.2005 kl. 13:00 (Medlem)
svar til skikjøring i hunnedalen.renne til venstre etter ø-bommen er blitt kjørt av noen folk iallefall,den er
ganske fin.

Melding nr.263 av stian (stian.engelsvoll@klatring.no) , 06.04.2005 kl. 16:17 (Medlem)
Jau. Sivilarbeider i klatreforbundet leter etter plass å bo i oljebyen. Rolig ikke røyker. Noen som sitter på
inside info om ledig leilighet, hybel el kollektiv fom. 1 mai? Vennligst send meg en mail.

Melding nr.262 av allan (hbhbatterhb@hotmail.com) , 06.04.2005 kl. 15:33 (Besøkende)
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Jeg og en kamerat kjørte med telemarkski, helgen før påska, ned en renna som er til venstre for
austebøebommen.
Er det noen som har kjørt ned denne renna før?
Har snakket med noen og de mener "en eller flere" har kjørt ned renna litt lenger opp til høyre over elva.
Stemmer det!
Send gjerne en mail, hbhbatterhb@hotmail.com

Melding nr.261 av stian , 06.04.2005 kl. 14:06 (Medlem)
Sjikkele antiklimaks å komme hjem fra solfylte crag i syd-frankrike
Kan melde om en aldeles
fortreffelig tur sammen med klatregruppa fra UiS. Verdon e sykt bra og kan anbefales på det varmeste! E
det mulig å klatre på Sirekrok nå? Sotrasamlingen hørres meget interessant ut. Noen som har tips om
koss eg kan lura meg unna min søsters konf den helga...

Melding nr.260 av Morten , 06.04.2005 kl. 12:32 (Medlem)
Sorry, har ikke fører... Be BKK ta med seg førere som kan selges på samlingen.
PS! Samlingen anbefales. Husk 10 Mammutøl og Trøndersodd.... Skal du sove før 0200 bør du medbringe
sov-i-ro og sovemedisiner.

Melding nr.259 av Vegard (vegardog@stud.ntnu.no) , 06.04.2005 kl. 10:49 (Medlem)
Vi var i kontakt med grunneierne i Lysebotn lenge før artikkelen i Stavanger Aftenblad. De har kontaktet
oss for å høre vårt syn på campingplass-saken.
I fjor ble det gjort en avtale om når vi kunne buldre (frem til 10. august) og hvor vi kunne campe.

Melding nr.258 av yazza , 05.04.2005 kl. 17:59 (Medlem)
det var fører på Apis sist jeg skjekket

Melding nr.257 av Tore S (tore_stendahl@hotmail.com) , 05.04.2005 kl. 16:15 (Medlem)
Er det noen i BRV som er sugne på å dra til Sotra og klatre kr.hf.-helgen (4-8. mai)?
Stikkord: Mye flott klatring, både naturlig og på bolter, telt, primus, bålkos, kajakk?, Bading?? Ta kontakt.
Tore - 48215700
PS: Morten D (eller andre): Har du føreren?

Melding nr.256 av Torvald , 05.04.2005 kl. 14:58 (Medlem)
Er det noen i BRV som er i dialog med Kåre Lyse? Ble det ikke gjort en avtale i fjor høst?

Melding nr.255 av Øystein (kontakt@finnestad.no) , 05.04.2005 kl. 12:36 (Medlem)

464

Kjekt å se at dere bruker nettsidene, men la meg si det en gang for alle: KLATRING ER GALSKAP!!

Melding nr.254 av yazza , 05.04.2005 kl. 10:53 (Medlem)
Jeg ser jo at hvis buldrebesøket i lysebotten er av det omfanget han beskriver så må det nok
tilrettelegging til. Så jeg trekker tilbake det forrige innlegget. Vi må få til en god dialog med Kåre Lyse og
være taknemlige for hans ønske om å tilrettelegge for oss. Så får vi heller ta konsekvensene av at det
kommer såpass mange til buldrefeltet til at vi må tilrettelegge og bli litt organiserte.

Melding nr.253 av yazza , 05.04.2005 kl. 10:41 (Medlem)
Ser ut som om Kåre Lyse vil at vi skal Campe på den nye teltplassen hans mot en avgift, eller så nekter han
oss å gå på den dyrkede marka.
Han bruker buldrernes avføring som argument. Han vil sette opp et toalett som buldreavføring skal
legges i som skal finansieres gjennom BuldreCampen.
- Vi vil ikke ha skiten deres over alt. Hvis ikke klatrerne har et tilbud som er forenlig med våre ønsker, så
får de heller ikke gå over dyrket mark, forteller Kåre Lyse.
Lurer på om han har et like anstrengt forhold til avføring fra andre som bor ut i naturen hans. Hva med
denne viltparken, kommer Hjorten til å bruke bleie?
Man må være ganske sterk for å finne dritten min i Lysebotten. Den ligger nemlig langt ned i ura. Jeg
driter nemlig mellom to kampesteiner.
Jeg er ikke negativ til bygging av dass og etablering av Camping. Men jeg liker ikke trusslene om å nekte
oss tilgang til bulderne hvis vi ikke gjør som han sier.

Melding nr.252 av yazza , 05.04.2005 kl. 10:30 (Medlem)
Det skjer i Lysebotten:
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article189297.ece

Melding nr.251 av tore , 30.03.2005 kl. 15:09 (Besøkende)
gobbas det høyres ud så du e skikkele på hogget yazza! keep it up! siste dag i sveits va kanonfine å adle va
enige om at det hadde vært en fin tur. nu e det bare å gleda seg te sommar å
eiane/jæren/lysebotn/newstuff!!

Melding nr.250 av Ronny , 30.03.2005 kl. 08:10 (Besøkende)
At du yazza skulle henge med den svære kroppen din på den lille eggen det hadde jeg aldri trudd!! og så
mye pump som du får... Nei synes du skal øve mer på bleieskift og trilling.... liker ikke dette!!:)) Gratulerer
forresten......

Melding nr.249 av Irene Hessling (irenehessling@hotmail.com) , 29.03.2005 kl. 22:35 (Besøkende)
Splitter ny klatresele PETZL Gourou C27 m/veske justerbar xs-l og ubetydelig brukte klatresko
ASOLO str.6 tilsalgs. Ring meg/send sms: 92866727. Ha en strålende dag på solsiden!

465

Melding nr.248 av yazza , 27.03.2005 kl. 19:55 (Medlem)
Jeg tror det var et sjakktrekk å bli hjemme i år Tore... he he
Lørdag: Sirevåg (buldring, pollen på 3.), ( søn + man: svigers) Tirsdag: Sirevåg (ruter) , Onsdag: Dale
(Buldring), Torsdag: Eiane, Fredag: Sirekrok (skammekroken), Lørdag: Hviledag, Søndag: Dale (buldring),
Mandag: Eiane
Begynner å komme i form, håper dere snart får like fint vær som oss.

Melding nr.247 av tore , 26.03.2005 kl. 12:45 (Medlem)
I sveits regne det som pokker.. Aa det ser ikkje ud te aa gje seg med det fusta. Scheize!!

Melding nr.246 av Tine (tine.vivoll@student.uib.no) , 24.03.2005 kl. 19:38 (Medlem)
Hei!
Noen som skal til Røldag langfredag og har plass i bil? Tlf 95149177
Hilsen Tine.

Melding nr.245 av jonendre aa di , 23.03.2005 kl. 18:31 (Besøkende)
jausaa i Sveits e alt guddaaknall! fint ver, billige vin aa grala gudd buldring! gecha soopaH!

Melding nr.244 av Lars-Ivar, tlf: 93639160 , 23.03.2005 kl. 12:20 (Medlem)
Noen som skal ut å buldre de neste dagene? Eller har alle dratt utenlands?

Melding nr.243 av Tore S (tore_stendahl@hotmail.com) , 22.03.2005 kl. 09:01 (Medlem)
Breogfjell arrangerer NF-Rednings- og Metodeseminar Klippe, Sotra, 7-10. april.
Pris: 1800,- + overnatting (200,-)
Mer info: http://www.breogfjell.no/redningsseminar.htm
Vet de pr. idag sliter litt med nok påmelding, seminaret må kanskje avlyses. Er du interrressert, ta
kontakt, så kan vi reise sammen. MVH Tore (48215700)
----------------------Program (står ikke på nettsidene):
Dag 1: Oppmøte og presentasjonsrunde. Presentasjon av kursopplegget. Arbeidsmåter og utdeling av
utstyr
Dag 2: Avanserte kameratredningsmetoder, Organisering av den alpine redningstjenesten, Lederstil,
Forhold til media ved redningsaksjoner
Dag 3: Metoder med semistatisk tau, Metoder med lett ståltau, Bruk av båre og transport av skadet,
Helikopter i redningsaksjoner
Dag 4: Redningsøvelse i samarbeid med Brattgruppa til Fana Røde Kors Hjelpekorps. Kursavslutning og
evaluering.
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Melding nr.242 av Stevie , 20.03.2005 kl. 12:21 (Medlem)
Har vært i samme området og hengt litt på diverse småstein og klipper. Tror ikke noe av dette er
registrert, og tviler på om det blir det heller, i likhet med en del av de andre småklippene som fins i
Tananger, langs vestsiden av Hafrsfjord, Vigdel, Godeset/Forus etc.

Melding nr.241 av Harald , 19.03.2005 kl. 14:55 (Medlem)
Finnes det noen etablerte bulder eller korte ruter i Kvernevikorådet? Var en tur langs turveien i
ettermiddag og det kunne se ut som om det kunne være noe potensiale fra båthavna og vestover mot
Kiellandmonumentet.
Ortofoto ov området på http://home.lyse.net/hhagen/kvernevikbulder.jpg foråvrig hentet fra Stavanger
Kommunes utmerkede tjeneste som du finner på www.stavanger.kommune.no

Melding nr.240 av K (post@brv.no) , 18.03.2005 kl. 10:08 (Medlem)
Medlemslistene er i ferd med å oppdateres.
BRV har fått noen kontingentgiroer i retur på grunn av ukjent adresse. Om vi ikke mottar
adressendringene vil de det gjelder bli slettet fra medlemslistene.
Slettingen gjelder også de som ikke betaler kontingenten for 2005 innen utgangen av mars.
BRV utviser romslighet med tanke på for sen betaling, men vi er likevel nødt til å sette en grense for når vi
må foreta en endelig oppdatering av listene.

Melding nr.239 av Jubilant , 17.03.2005 kl. 09:14 (Medlem)
Vondt i hodet...

Melding nr.238 av Morten , 16.03.2005 kl. 08:23 (Medlem)
Jubileumskvelden blir også en premiere for BRVs nye t-skjorter. I kveld er de tilgjengelige til
jubileumspriser!!

Melding nr.237 av Braun , 16.03.2005 kl. 08:22 (Medlem)
Rinnan, selvsagt! Og jernkorset....

Melding nr.236 av _ , 15.03.2005 kl. 13:57 (Besøkende)
http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article993725.ece

Melding nr.235 av Rinnan , 15.03.2005 kl. 09:53 (Medlem)
Morten Mussolini; husk medaljen!
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Melding nr.234 av Morten , 15.03.2005 kl. 08:40 (Medlem)
Godt tiltak, Sindre Goebbels!
Det er bare å trekke i blazeren og gre håret til siden!

Melding nr.233 av stian , 14.03.2005 kl. 14:51 (Medlem)
Nogen så såg kryssordet i Rogaland Avis på lørdag? Ka va løysningsordet? (Klatrerelatert om det va noge
tvil om det).

Melding nr.232 av his dudeness , 14.03.2005 kl. 12:52 (Medlem)
Nostalgisk kveld på Dickens. Hørres bra ut! Oppfordres det til å stille i lycra tights?

Melding nr.231 av Stevie , 14.03.2005 kl. 12:35 (Medlem)
BRV jubileumsskål
16.september fyller BRV 25 år. I henhold til Annalene ble BRV stiftet en marskveld på Dickens i 1980.
Derfor innkaller den operative delen av festkomiteen til en høyst uformell jubileumsskål på Dickens
førstkommende onsdag. Arrangementet blir ledet av kveldens festtaler Rolf Bae som ved hjelp av
Powerpoint vil gi en dyptgående innføring i Rogalands klatrehistorie "Fra Himlingen til Himalaya" - not!
Men øl blir det i hvertfall! Oppmøte fra 21 og utover?

Melding nr.230 av k , 14.03.2005 kl. 08:58 (Medlem)
K2-trening i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article993725.ece

Melding nr.229 av Rochus , 12.03.2005 kl. 19:31 (Medlem)
Øystein Stangeland og jeg klatret vel en ny isrute på lørdag 12.3. Fossen ligger i Dirdal, på annen side av
Dirdalsveggen høygt oppe i en kløft. Godt synelig når du står ved kirken. John har prøvet den allerede i
80-tallet. Fossen dannes sjelden.
WI 5+, 3 tau; 45 min anmarsj, 1,5 timer retur.
1.tau: 45m, 5; 2.tau: 30m, 4; 3.tau: 40m,5+.
Blomkålis, dårlig sikret. Stilig foss!!
Øystein ledet de harde taulengder.
Hvis noen har klatret fossen før, bare si ifra!

Melding nr.228 av Rochus , 12.03.2005 kl. 19:18 (Medlem)
Hei Tore!
Drillen har jeg! Både gammal og nye drillen. Morten vet dette, han ville hente drillene noen dager siden.
Men jeg har de er fortsatt. Ring meg!
Tlf.: 90622787
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Melding nr.227 av Tore S (tore_stendahl@hotmail.com) , 09.03.2005 kl. 11:19 (Medlem)
Hvor er / hvem har (den nye) drillen til BRV? Vegard?
Kan den som har den kontakte meg på 48215700?
Jeg kunne trenge den noen finværsdager i neste uke (uke 11) eller ukene rett etter påske (uke 13 og 14).
Tore

Melding nr.226 av Tore Stendahl (tore_stendahl@hotmail.com) , 08.03.2005 kl. 12:56 (Medlem)
Hmmm....for de som ikke leser HTML prøver vi igjen:
Fjellsportgruppa i Stavanger Turistforening arrangerer i år to klatrekurs i april:
Klippeklatrekurs, 8-10. april
http://www.stavanger-turistforening.no/fjellsport/turer/2005/Klippeklatrekurs05.htm
Fjellklatrekurs, 19 + 22-24.april
http://www.stavanger-turistforening.no/fjellsport/turer/2005/Fjellklatrekurs05.htm
Kursene er i samarbeid med STIL-klatregruppa og gjerne også BRV hvis ønskelig. Instruktører fra BRV
som har lyst til å være med på kursene, spesielt Fjellklatrekurset, bes henvende seg til
tore_stendahl@hotmail.com, tlf. 48215700, SNAREST!!
Instruktører jeg mener kan være aktuelle vil få en mail ganske snart, men det kan være folk der ute jeg
ikke kjenner som ønsker å gjøre en innsats på kurs.
MVH Tore Stendahl

Melding nr.225 av Trym , 03.03.2005 kl. 18:22 (Medlem)
Helt vilt i Hunnedalen for tiden. Nydelige greier. På søndag gikk Anette og meg ny start på Ozzy on ice, og
fortsatte til topps. 2 nye taulengder (80m), til venstre for orginalen. Goe forhold og fin tur!!

Melding nr.224 av Morten (mdiesen@miswaco.com) , 02.03.2005 kl. 09:52 (Medlem)
Jubileumsfest i august/september!
BRV fyller 25 år!!!
I den forbindelse skal det arrangeres en fest til ære for klatrerne som danner miljøet slik det er i dag og
slik det har vært i de siste 25 årene. Festen blir en hyllest til klatring i Rogaland, og de som føler seg
knyttet til dette er velkomne, enkelt og greit!
Men for å arrangere en slik tilstelning trenger vi hjelp! Kan de som kunne tenke seg å delta i utforming,
organisering, støtte eller avvikling melde seg på hit hadde vi satt stor pris på det!

Melding nr.223 av Ed , 28.02.2005 kl. 13:26 (Medlem)
Mean Daddy
Ed og Rolf gikk ny(tror vi..) rute i sirdal,søn 27.feb. "Mean Daddy" ble M5/WI5, 6 tau(240m). Fremdeles
mye bra i nordhellinger. Sørvendt er gone.

Melding nr.222 av Nick , 25.02.2005 kl. 15:22 (Medlem)
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Jada, vi er på tur ned til Sirevåg området i morra...

Melding nr.221 av Torvald , 25.02.2005 kl. 13:51 (Medlem)
Hvem blir med ut i mårå? Jeg og Larsi skal buldre. Blir knall bra!

Melding nr.220 av stian , 23.02.2005 kl. 12:06 (Medlem)
Ville nok hatt 60 m tau på rute 8, 9, 10 og 11. Men du kan jo slå en knute på enden av tauet og prøve så
kan det være du komme ned på strekken i tauet ev. måtte klatre ned de siste metrene usikret. Kan låne
tauet mitt om du e usikker. Ska bli goe gang med buldring på dale/gramstad i dag fra 3 tia til 6. Kom kom.
E det nogen i Stavanger som har Johhny Dawes filmen The best forgotten art? Har lyst å se den. By the
way: Hard Grit + 3 andre filmer kommer på DVD til salgs på apis neste uke. Løyp å kjøyp!

Melding nr.219 av Atle , 23.02.2005 kl. 11:17 (Medlem)
Stian,
er det noen av rutene på Hommeland som du må ha 60M tau? Rekker det med 55M på f.eks. rute 11
Attenfor Augo?

Melding nr.218 av Pedro (pedro_rodriguez@hotmail.com) , 22.02.2005 kl. 17:57 (mexico)
congratulations, continue like that !

Melding nr.217 av stian , 22.02.2005 kl. 10:42 (Medlem)
Gå inn på franklinclimbing.com og trykk på spray. Sjekk bildet. En gammel apis traver!

Melding nr.216 av Torvald , 21.02.2005 kl. 12:22 (Medlem)
Kommer hjem en tur til helga og er gira på å buldre/klatre!

Melding nr.215 av Stevie , 18.02.2005 kl. 22:09 (Medlem)
Angaaende Veen: Flere har sett paa denne veggen, men ingen har rort den saa vidt jeg vet. Men mener aa
huske at det var fugler som hekket der, det maa sjekkes av NKFs boresjef for det borres. Forovrig er det 1
meter pudder i Engelberg. Eller det var. Naa er det oppkjort...

Melding nr.214 av mr jones , 16.02.2005 kl. 17:41 (Besøkende)
takk stian, takk nick, gralla med spikk du også. man blir utroligt sterk av at få barn, det kan rekomenderes,
eller kanskje det var kulden. fikk tilbake fargen i tærna først når jeg var tilbake i stvg.
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Melding nr.213 av stian , 16.02.2005 kl. 14:50 (Medlem)
Har nok å rutte med. Har lause avtale med klubber som egersund, lyngdal, suldal og mandal om å komme
til sommeren og borre så mange ruter eg bare orker
Liker jobben min. Men eg skal sjekke ut de
greiene ved Vikeså. Hørres jæla bra ut. Meg å Petter har planlagt tur til Heskestad på sommeren. Går i
tightsklatrernes fotspor. Er det stemning for en ekstraordinær samling utover den vanlige som eg kan
invitere sørnorge til? Eg e åpen for forslag. Prøver å skape litt engasjement og bygge broer mellom
klubber. Kan ellers melde om meget bra forhold på Sirevåg i går. Nick hadde tidenes dag på søndag på
Dale, to 7a og en 7b. Gratla! Og selvsagt til pappa Jonas med Spikk.

Melding nr.212 av Nick , 15.02.2005 kl. 13:03 (Medlem)
Sinnsyke forhold på Dale i det siste. Godt å være ut igjen. Pappa Jonas perset. Stian er tilbake og dasker
som bare det.
Snart er det sommer. Deilig.

Melding nr.211 av tore , 15.02.2005 kl. 11:52 (Besøkende)
Viss du vil ha store vegga, Dian, bør du sjekka ud siuparveggen mellom Veen og Vikeså. Ligge på høyre
side av veien når du kjøre østøve. Mellom 50 og 100m høge å mange hundre meter breie.Fine røe farge.
Ser pretty steep ud au. Så vidt eg vett har ingen vore oppe å tatt en nærmare kikk? Kreve sikkart litt arbai
å bolta oppi der, men det virke så du trenge noge å gjer.

Melding nr.210 av stian , 14.02.2005 kl. 10:24 (Medlem)
Enig med vegard. Miniveggen på Eiane ser kjiip ut . Andre crag som e mye meir interessante i samme
området. E året mest solfylte dager akkurat nå. Nogen så vil ut å støta? Buldring, sport, trad, teknisk...

Melding nr.209 av tore , 12.02.2005 kl. 14:40 (Medlem)
phø! berre vent! ein ny klassikar blir det! mon tru om det kanskje kan gjerast med en jæa bratte sittdaon?
naiså.

Melding nr.208 av øhh , 11.02.2005 kl. 09:30 (Medlem)
hehe hoho

Melding nr.207 av Inger , 11.02.2005 kl. 08:25 (Besøkende)
Tore.er det han med de fine bildene på kroppen og som er lett muskuløs,flotte gutt:) Har denne kjekke
unge mannen kjærest?
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Melding nr.206 av V (trnderbuldring@sppel) , 10.02.2005 kl. 22:07 (Medlem)
Tore:
Ta nå å drit i det der smiley-prosjektet. Det er jo en meter høyt og 9c+.

Melding nr.205 av tore , 10.02.2005 kl. 14:18 (Besøkende)
bjunne du å ble litt i form dian? Viss du gidde kan du bolta smiley-prosjekte på eiane and check out the
moves. Trur det bler kanon.

Melding nr.204 av stian , 10.02.2005 kl. 13:26 (Medlem)
snart snart... I know. Semantisk feil

Melding nr.203 av stian , 10.02.2005 kl. 13:24 (Medlem)
Javel Tui! Regne med du ska ut å støte på det urgamle prosjektet ditt på bersagel snart, ellers så går eg det
snart

Kor mange bolta mangle? Kan'kje du gje meg beta?

Melding nr.202 av Morten (mdiesen@miswaco.com) , 07.02.2005 kl. 21:39 (Medlem)
Freeride Alpinstøvler selges billig. Lange Comp 120 Fr str.43. Selges grunnet feil str. og beinbrudd. Ny
pris kr 4699,- Selges for høystbydende over 2500. Støvlene er brukt to enkeltturer i heisen.

Melding nr.201 av Morten , 06.02.2005 kl. 21:41 (Medlem)
Vanskelig å stille inn hodet på isklatring under 22 graders forhold i houston...
Gå opp renna til stor pinnakkel. Ruta starter rett over denne. 1. t.l.: 10 m opp vegg, resten av t.l. gjennom
renne. 2 t.l.: variert klatring gjennom dieder og flater. Standplass under opplagt 4 m dieder under
svaplate. 3 t.l.: Opp dieder til sva, svakt traverserende mot venstre til fjellparti. 4 t.l.: Travers mot høyre;
her kan flere ulike varianter velges. Vi klatret diederet/renna helt til høyre. Utstyr: 2 isskruer +
fjellbolter/kiler.

Melding nr.200 av Rochus , 04.02.2005 kl. 15:12 (Medlem)
Dårlige forhold i h- dalen nå. +4° og regn helt oppe i dalen. Isen forsvinner fort. Dusj-klatring på
Brakkeveggen var vel mulig, men ikke gøy. Da ble det bare en liten gåtur til starten av "Englestøv",
sammen med John. Hvem var det som hang inn blått tauet ved klemmblokken/ innsteg??

Melding nr.199 av Ed , 03.02.2005 kl. 21:22 (Medlem)
Morten, godt å høre at whistler er bra. Ting begynner å bli bra her hjemme også. Kan du gi detaljert
beskrivelse av lokasjon på Englestøv, hvis det lar seg gjøre? Arne G: Var i H-dalen på lørdag. Litt uvant
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"fordeling" av isen. Sjeldne iser var inne, og motsatt. Rochus og jeg gikk en is jeg ikke husker hva heter,
men var 45m bratt smokk-smokk-is med gode skruer.(høyt opp til høyre, like etter brakkene). Arnt gikk
den etter oss, og kan kanskje gi bedre beskrivelse. På gjenhør, Ed-daddy ;-)

Melding nr.198 av A (hbhbatterhb@hotmail.com) , 01.02.2005 kl. 17:09 (Besøkende)
Det er bra med is øverst i hunnedalen fra røde kors isen til lysebekken, men kvitisen er tynn.
Ellers så æ englestøv begynte å bli bra ettersom det blåste friskt ihelgen...

Melding nr.197 av Morten , 01.02.2005 kl. 04:14 (Medlem)
Veeeeldig dype og myke forhold i Whistler i dag...... Fikk kjørt noen av de aller mest opplagte klassikerne!

Melding nr.196 av Arne G , 31.01.2005 kl. 18:17 (Medlem)
Greie forhold på Rjukan i helgen. Fabrikkfossen (WI 3), Trappfoss (WI 4) og Krokan hadde godt med is.
En del av de andre fossene så noe tynne ut.
På søndag var det 5 plussgrader, sterk vind og grønt gress, så minusgrader
kan bli viktig framover. Hvordan er forholdene i Dog Valley ?

Melding nr.195 av tore , 30.01.2005 kl. 15:15 (Besøkende)
ser ud te at eg jedna tar en tur heim fustkommande helg. jaffal viss veret ser greit ud. buldring yes? ka du
sir dian?

Melding nr.194 av BRV (post@brv.no) , 28.01.2005 kl. 12:34 (Medlem)
BRV har fått noen giroer for 2005-kontigenten i retur fordi mottakerne ikke har meldt adresseendring.
Medlemmer som tror det kan gjelde dem, må melde BRV om den nye adressen snarest. Hvis ikke blir de
strøket fra medlemsregisteret.

Melding nr.193 av stig , 27.01.2005 kl. 23:05 (Medlem)
det blir førpremiere på filmen "loop" på Apeberget på søndag kl 20.00
forestillingen koster 50 kr og billetter fås kjøpt på apeberget.
Mer om filmen kan du finne her:http://www.sfnorge.no/script/view_new.pl?id=1780
Kom alle som kan!!

Melding nr.192 av stian , 26.01.2005 kl. 13:20 (Medlem)
E tørt for tia. E meldt opphold ut uka m fredag som beste dagen. Aldri kjent bedre friksjon en sist lørdag.
Litt snø på noen av uttoppingene. Måtte hakke is av topptaken på Olena m tannkosten. Kåmahh!
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Melding nr.191 av tore , 25.01.2005 kl. 12:47 (Besøkende)
e det en lidn gathering på gang dian? eg og vil heim å buldra! korleis trur du eiane e these days? bløtt
perhaps?

Melding nr.190 av Torvald , 21.01.2005 kl. 22:35 (Medlem)
Har tenkt meg en tur hjem i februar/mars. Må ut og buldre litt.

Melding nr.189 av Jørgend S. Thorsen (jt892@hotmail.com) , 21.01.2005 kl. 21:03 (Besøkende)
jeg er en gutt på snart 16 år og søker klatrepartner.
jeg har dreve med innendørsklatring og topptau klatring.
kan kontaktes på mail: jt892@hotmail.com

Melding nr.188 av Larsi (larsivar@gmail.com) , 20.01.2005 kl. 15:01 (Medlem)
Jeg kommer også hjem snart Stian. For godt. Flytter fra Bergen neste helg. Er klar for utebuldring i
Rogaland nå. Føler meg moden nok. For øvrig mottas gode jobbtilbud med takk.

Melding nr.187 av stian , 20.01.2005 kl. 14:56 (Medlem)
Ja det har eg. Når komme du hjem T? Buldring awaits... Sjonglerings greiene e bare et sideprosjekt for
cash. Bursdagsfester, bedrifter o.l. For bestilling, vennligst henvend dem til min agent Morten Diesen for
booking.

Melding nr.186 av Torvald , 19.01.2005 kl. 21:00 (Medlem)
Mye å gjøre på jobben Stian?

Melding nr.185 av Morten , 18.01.2005 kl. 17:51 (Medlem)
Arnt, ring meg heller på 40201032.
Prøvde å ringe deg...

Melding nr.184 av BRV , 18.01.2005 kl. 17:49 (Medlem)
Sjekk link!!
http://www.brv.no/brv-artikkel.asp?id=253

Melding nr.183 av Arnt (info@utinaturen.no) , 18.01.2005 kl. 14:48 (Medlem)
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Morten D, kan du ringe meg? Arnt: 51561910.

Melding nr.182 av Horst , 18.01.2005 kl. 12:55 (Medlem)
Leo er en sann Norgesvenn!

Melding nr.181 av Stevie , 17.01.2005 kl. 17:48 (Medlem)
Sorry jenter og skjeive gutter, Leo Houlding, den gamle rogalandsvennen, er forlovet. Se
http://www.planetfear.com/article_detail.asp?a_id=387

Melding nr.180 av MOrten , 17.01.2005 kl. 16:05 (Medlem)
Det må vel i første omgang bety svingene? Veien fra sentrum mot Dirdal behøver vel strengt tatt ingen
utbedring??

Melding nr.179 av Harald , 17.01.2005 kl. 08:00 (Medlem)
Hørte på Lokalen i morges at utbedring av RV45 gjennom Oltedal begynner i dag. Er det noen som aner
om tilgangen til Steinane blir affisert?

Melding nr.178 av stian , 13.01.2005 kl. 12:35 (Medlem)
Meldt oppholdsvær og bra forhold i morgen (fre 14/1) på jæren. Blir nok en buldretur. Kom bli med!

Melding nr.177 av BRV (post@brv.no) , 06.01.2005 kl. 10:41 (Medlem)
BRV sender i disse dager ut fakturaer for medlemskontigent for 2005. Nytt av året er at det er endringer i
abonnementsordningen for Norsk Klatring. Det vil si at medlemsavgiften i BRV neste år blir 200,- uansett
om du skal ha Norsk Klatring eller ei.
Norsk Klatring sender selv ut abonnementstilbud til alle BRVs medlemmer.
For øvrig vil BRV sette stor pris på om alle betaler kontigenten i tide.

Melding nr.176 av yazza (janeivind@danielsen.org) , 04.01.2005 kl. 10:55 (Medlem)
Jeg har pappaperm hver tirsdag, onsdag og torsdag helt til juli!!
Det ville vært supergreit å fått til en del buldring, gjerne med andre som også tar med sin lille pode. Så er
det fint vær så ring: 90904402

Melding nr.175 av omo (omoaland@onlline.no) , 28.12.2004 kl. 22:04 (Besøkende)
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Kan ikkje melda om kanonforhold i Røldal, verken for klatring eller andre vintersportslige aktiviteter,
men eg hørte någen så klagde på at der ikkje va is å oppdriva. Ett godt stykke før Røldal va der iallefall
blå-is... eg har ikkje peil på ka farge ann ska ha, men der va iallefall is....
Va gode forhold, men dårlig ver...

Melding nr.174 av stian , 26.12.2004 kl. 21:05 (Medlem)
Ja ja... Va kanskje litt beskjeden i kontaktannonsen. Har jo selvsagt et veldig ekstremt godt utseende. Men
om eg like så mye tur i skog å mark kan diskuterast... Men det hadde ikkje gjort noge om folk hadde ringt å
spurt om å bli med ut i plassen får å måtta slepa folk ut. arg...
Kan melde om kanon bra forhold på sirevåg i dag, der det blei gått både nye å gamle bulder.

Melding nr.173 av omo (omoaland@online.no) , 25.12.2004 kl. 23:52 (Besøkende)
Eg sat å leste litt i fortiå her, så kom eg øve ei slags kontaktannonsa:
16. september 2004:
Folkens, ta gjerne initiativ til å spør om eg e gira på å bli med ut å klatre på tørrværs dager. Naturlig,
sport, buldring... Med på alt. Har bil. Liker å gå tur tur i skog og mark, normalt utseende.
Ikkje meiningå å rota i fortiå, men eg syns det va litt stilig med det som står på slutten her, med tanke på
kem så har lagt det ut.... leve opp te den beste kontaktannonsestandard.
Satse på at forfattaren ser humoren i det..
ellers..
God Jul folkens!

Melding nr.172 av BRV , 24.12.2004 kl. 17:33 (Medlem)
Vi vil ønske alle en riktig GOD JUL!!! Husk at ribbefettet renner av under Nyttårsfeiringen!!!

Melding nr.171 av Stevie , 23.12.2004 kl. 10:53 (Medlem)
Les Aftenbladet Pluss i jula. Et sentralt styremedlem i BRV bretter seg ut over flere sider!!!

Melding nr.170 av Ed , 22.12.2004 kl. 14:09 (Medlem)
Playmo og Gjøys pirket i M-isen tirsdag 21. des. Nok is til morsom klatring, og topptaufeste. Vi ledet opp i
venstre kant, og det bød på akkurat nok is til å dytte inn de korteste skruene i luftig is. Toppfeste OK. Mye,
fin snø og -2*. Andre ting har begynt å forme, men foreløpig lite å klatre på.

Melding nr.169 av Stevie , 19.12.2004 kl. 20:16 (Medlem)
Vi vil med dette rette en takk til extreme-nissen som risikerer skjegg og lemmer ved å åpne
julekalenderen på Torgterrassen hver dag hengende i tau. I dag tok han turen ut til Hundvåg for å dele ut
småknask til barna i Trollskogen. En meget profesjonell nisse som kan anbefales. Men det brast et par
illusjoner da barna så at nissen hadde skjegg med strikk, 5.10 sko og RAB dunjakke. Virkeligheten svir.
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Melding nr.168 av Arnt , 16.12.2004 kl. 13:33 (Besøkende)
Har faktisk kun nevnt i en anledning til 2 stk at jeg har vært borti tanken, uten at noen av dere to hadde
trengt å kringkaste dette så stort, men,men, nå er der ihvertfall ingen tvil, vi HAR, og vi har ingen planer
om å slutte, tvertimot.

Melding nr.167 av Learned my lesson... , 16.12.2004 kl. 00:29 (Medlem)
Lost&Found....
Det ble funnet et gjenglemt objekt i Hålå onsdag ettermiddag; en stk DVD med tilsynelatende suspekt
innhold. Filmen lå i en Løplabbet bærepose. Det lå også en sokk i posen. Sakene ligger fremdeles i Hålå.
Det er satt opp webcam i sakens anledning.

Melding nr.166 av tidligere kunde , 15.12.2004 kl. 16:33 (Besøkende)
Arnt! Grunnen til at ryktene går om at du skal slutte med klatreutstyr er muligens dine egne uttalelser om
å slutte med klatreutstyr og kun satse på kajak. Siden du lurte.

Melding nr.165 av Arnt (info@utinaturen.no) , 15.12.2004 kl. 11:11 (Medlem)
KLATREUTSTYR fås fortsatt hos Ut I Naturen AS, selv om noen sier at det er det slutt på. Vi har fortsatt
størst utvalg og ikke mins de beste prisene, sjekk selv.
Hører rykter om at noen går rundt og snakker om at vi har sluttet/skal slutte med klatreutstyr, dette vil
jeg nå avkrefte, og til dere som sier dette, hvorfor spres dette ryktet?

Melding nr.164 av Eva , 14.12.2004 kl. 14:08 (Besøkende)
Hei Tore! Sendte deg mld for et par dager siden - trodde du va på tur siden du ikke svarte.. blitt hoven,
eller? :-) Koss går d? Hvis fingrer og alt blir bra, blir d masse buldring i julen!!

Melding nr.163 av K , 14.12.2004 kl. 10:44 (Medlem)
Flott innsats fra Anna, Stein I og resten på lørdag, kjempetiltak!

Melding nr.162 av Torvald , 14.12.2004 kl. 07:59 (Medlem)
Jeg vil ut!!!!!

Melding nr.161 av tore (schlapdaschlope) , 13.12.2004 kl. 18:02 (Besøkende)
hattan! nå e det nestn ferie! å eg e så j/&% gira. viss det varte tørt så må folk værme ud å kratla på staidn!
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Melding nr.160 av janni (klatresenter@online.no) , 12.12.2004 kl. 14:08 (Medlem)
Dersom det ikke er flere enn de 2 foreløpig påmeldte deltakerne i dameklassen, vil denne klassen
desverre utgå. Så om det er noen som vil bli med å konkurrere om fine premier må de melde seg på fort
som f.. Ellers ønsker vi alle velkommen til julefesten lørdag 18. desember med juleøl, juletre og
hjemvendte klatrere fra fjern og nær.

Melding nr.159 av Torvald , 12.12.2004 kl. 13:22 (Medlem)
Gleder meg til 22. des!

Melding nr.158 av Eeck , 09.12.2004 kl. 17:51 (Medlem)
Dugnad i Hålå
Det blir organisert ryddedugnad i Hålå kl. 1900. Vi håper at de som har tid og samvittighet finner veien
ned dit.... Bank på vinduet om det ikke er åpent...

Melding nr.157 av Adolfsen , 04.12.2004 kl. 17:36 (Medlem)
Julenissen på Torgterrassen, som forøvrig også har en viktig stilling i BRV-styret, hadde en uønsket
hendelse i dag som jeg forventer blir rapportert inn til NKF.
Han satte rett og slett skjegget sitt fast i GriGrien og ble hengende i en skikkelig klemme rett over bakken,
rett utenfor vinduet til en fullsatt Peppes Pizza.
Det må ha vært en skrekkelig pinlig situasjon for en av Julenisse å henge sånn på utstilling.
Han slapp heldigvis å ringe Ture og RAR. Nissen kom seg løs ved å skjære av seg store deler av skjegget
sitt.
Jeg vil tro det var noen barn som fikk seg noen skumle minner i dag.

Melding nr.156 av Eeck , 30.11.2004 kl. 15:49 (Medlem)
Jeg skulle aldri lånt bort Wolfgang Gullich boka mi til Sterke Petter...

Melding nr.155 av Trym , 29.11.2004 kl. 20:35 (Medlem)
Fy f**n så sterk Petter er blitt!!!! Han gikk Mysil Bergsprekken 8/8+ i Jøssingfjord på Søndag! Veldig bra
greier!

Melding nr.154 av Rolf Bae (rolf.bae@chello.no) , 26.11.2004 kl. 13:32 (Medlem)
Ekspedisjon og turutstyrssalg.
Vi inviterer friluftsintereserte hjem i bakgården vår i morgen Lørdag 27/11 kl1100
vi har masse turutstyr som vi har lyst å selge billig.
Telt
Soveposer, kunstfiber og dun.
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Sekker
Skiseil
Sko
Goretex bekledning
Kamera
Briller
Isøkser og Stegjærn
Bøker
Fleece, votter og lue etc.
Velkommen til
Steingata 2 (Sidegate til Løkkeveien, super blått hus)
Hilsen
Cecilie Skog
Rolf Bae

Melding nr.153 av Torvald , 25.11.2004 kl. 12:35 (Besøkende)
Kommer til Stavanger neste torsdag og blir til mandag. Gira på å buldre.

Melding nr.152 av Lise , 24.11.2004 kl. 13:39 (Medlem)
Hva med reklamesiden, blir den også utilgjengelig?

Melding nr.151 av Vegard , 23.11.2004 kl. 21:05 (Medlem)
Førerene vil være utilgjengelig en dag eller to, pga serverbytte.

Melding nr.150 av Rochus , 21.11.2004 kl. 19:27 (Medlem)
Jeg var i Lysebekken lørdag 20.11. med TAG, Øystein og Sindre. Fantastisk vær , godt med is men
rennende vann under overflate, delvis ganske tynn. Vinteren blir bra!!

Melding nr.149 av Trym , 21.11.2004 kl. 17:55 (Medlem)
Nick og meg var en tur i Hunnedalen idag og kikket på forholdene. Kjempe vær! Det er kommet litt is her
og der, men det trengs en liten stund til før det er masse klatrebare ruter. Fant noe små stilige ting i
brakkeveggen som me kunne leke litt på. Gøy å være på tur!

Melding nr.148 av Trym , 20.11.2004 kl. 17:28 (Medlem)
Må bare melde at Hans Jørgen, Stein Ivar og meg hadde en helt fantastisk dag i sola på Sirevåg. Helt
perfekt plass på dager med sol. Go gang
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Melding nr.147 av Morten , 19.11.2004 kl. 15:10 (Medlem)
Lysebekken pleier å være første sted med is, har imidlertid ikke hørt om at noen har vært oppe enda..
Var en tur på Salomonsnuten i januar 94, det var en kald og guffen opplevelse...

Melding nr.146 av Håkon (hbgt@start.no) , 19.11.2004 kl. 14:59 (Besøkende)
Endelig vinter!
Vet noen om det er mulig å klatre is i Rogaland nå? Har noen et ok sted å anbefale for begynnere?
Har noen klatret Salomonsknuten om vinteren? Noen miksruter å anbefale?

Melding nr.145 av BRV , 19.11.2004 kl. 09:30 (Medlem)
Det er viktig at alle som betaler for buldring i Hålå merker giroen med hva betalingen gjelder.

Melding nr.144 av BRV , 18.11.2004 kl. 15:48 (Medlem)
BRV har vedtatt at det skal koste 400/600 ,- (medl./ikke medl.) pr. halvår å buldre i hålå. Det blir lagt ut
liste der man kan føre på navn og betalt tidsrom.
Vennligst overfør penger til
kontonr.: 0531.08.80401
Vi oppfordrer alle som bruker lokalet jevnlig til å betale inn.

Melding nr.143 av Vegard , 17.11.2004 kl. 19:02 (Medlem)
Problemer med e-post
Det har vært problemer med BRV's e-post adresse i det siste. Dersom noen har sendt mail og ikke fått
svar, så er dette grunnen.
Dersom det haster kan dere sende mail til en av oss i styret.

Melding nr.142 av Modda , 16.11.2004 kl. 15:13 (Medlem)
http://www.canaryclimbs.com/home.htm

Melding nr.141 av Linda (lstrom@tiscali.no) , 16.11.2004 kl. 14:05 (Besøkende)
Hei. jeg skal til Tenerife en uke i desember, og lurer på om noen har erfaring med klatring der? Vet det er
flere klatrefelt, har noen tips for hvor det er bra/mindre bra, evt. hvor jeg får tak i fører? Nivå ca 5-6+.

Melding nr.140 av BRV , 08.11.2004 kl. 20:51 (Medlem)
Medlemsmøte 22.november.
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Trym og Rolf viser bilder fra Shishapangma og andre epics. Hold av kvelden allerede nå!! Tid og sted vil
bli annonsert!

Melding nr.139 av Ståle Brokvam (sbrokvam@yahoo.no) , 06.11.2004 kl. 14:44 (Medlem)
Hei til alle gamle kjente!
Sitter på Filippinene og svetter, og ramlet innom BRV-sidene. Flott side, mange kjekke bilder og gøy å lese
gjesteboken. Ble sittende og lese gjennom hele greia. Flott at det er masse liv i klubben her fremdeles,
med både gamle og nye(re) medlemmer. Også kjekt å se at jeg (eller kanskje heller Odd Arne
Hemmingstad's fotografiske evner, jfr. Kårstø bilde i bildegalleriet) blir regnet som historisk interessant...
Jeg så det var ett par spørsmål ang. ruter i området rundt Stokastisk på Bersagel - jeg vet jeg at jeg satte
bolter på to linjer i det strøket (en av dem rett til høyre for Stokastisk? Kan ikke huske helt... er tross alt
endel år siden nå...). Begge rutene var antakeligvis på nier-tallet, men jeg fikk aldri gått dem - var litt i
grunnen litt i hardeste laget, eller ville ihvertfall krevd endel mere arbeid enn jeg hadde tid eller ork til å
legge inn. De har kanskje blitt gått siden, og det er gjerne andre ruter det ble spurt om tidligere i høst,
men dersom de fremdeles står der og venter på at noen skal gå dem er de de helt definitivt åpne for alle
som kan og vil...
Gleder meg til å klatre granitt neste sommer!
Ståle

Melding nr.138 av Morten , 04.11.2004 kl. 14:45 (Medlem)
Buldring i Hålå
Det vil bli installert ny lås i Hålå. Medlemmer i BRV kan få nøkkel mot å betale et depositum. Betaling for
buldring er vedtatt til 400,- pr. halvår, dvs 400,- for høst og 400,- for vår. Depositum-sum for nøkkel er
enda ikke fastslått.
Noen kommentarer??

Melding nr.137 av stian , 04.11.2004 kl. 12:16 (Medlem)
Bra du hadde det kjekt på min bekostning Nick. Eg haddde det ikkje så kjekt. Itte lysbildene e alt blankt.
Huske ikkje en pøkk. Taliban tortur i skjærsilden fremstår som en familipiknikk sammenligna med
søndagen min. Det må heilt klart ha vært maden sin feil. Vakje meiningå å ta en "Rolf" den kvelden. Pleie
jo drikka rimelig moderat...

Melding nr.136 av Morten , 03.11.2004 kl. 00:02 (Medlem)
Stian, var det noe med maten???

Melding nr.135 av Nick , 02.11.2004 kl. 13:03 (Medlem)
Kanon fest, Stian var klart høydepunktet! Gunnars bilder var og sinnskyt artig å se på. Bra.
Ok nu må vi som er ikke med vitsen av alle disse glade meldingene fra foreigners få en forklaring...come
on!
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Melding nr.134 av monica , 01.11.2004 kl. 18:12 (Medlem)
På lørdag var jeg sikker på at du skulle dø Stian...

he he tror nok at det var flere som var sliten i går...!

Tror vi kan konstantere at det var en bra fest, en riktig BRV fest, og tross all alkoholshoppingen var
det bare ett-par skarve rødvinsdunker igjen av alt sammen! Ikke rart noen sleit i går....

Melding nr.133 av Tore , 01.11.2004 kl. 16:25 (Besøkende)
Hai der! Håbe folk e gira på å stikka ud å buldra neste vega for då kjæme eg haim. hattan å gobba josses!

Melding nr.132 av stian , 01.11.2004 kl. 12:19 (Medlem)
I går va eg sikker på eg sko dø.

Melding nr.131 av Morten (mdiesen@miswaco.com) , 28.10.2004 kl. 16:14 (Medlem)
BRV årsfesten.
Det er fremdeles noen få plasser igjen på festen. Skal du sikre deg plass på middagen bør en bestille
kjapt!! Betal til kontonr. 0531.08.80401 evt. bindende påmelding på mail til meg.
Ellers blir baren den mest velfylte noen sinne, med eksotiske drinker for enhver smak!
Vel Møtt!

Melding nr.130 av BRV , 28.10.2004 kl. 16:07 (Medlem)
Baccalao står på menyen! Tror Rolf Bae skal ha vorspiel på Sandnes.....kontakt ham!!!

Melding nr.129 av dr. gonzo , 28.10.2004 kl. 14:50 (Medlem)
Blir sinnsykt stilig fest på lørdag! På med blue suede shoes å frem med bryllkremen, for her kommer vi!
Detta blir grisefyll for alle penga.

Melding nr.128 av Ørn , 28.10.2004 kl. 14:47 (Medlem)
Høres ut som det blir en bra fest!! Hva står på menyen? Er det planlagt vorspiel??

Melding nr.127 av Tore S (tore.stendahl@tn.his.no) , 27.10.2004 kl. 13:25 (Medlem)
Søren viser bilder og forteller fra sin tur i høst til Cho Oyo og Shishapangma på Fjellsportgruppas
medlemsmøte i STFs lokaler (Kannik) torsdag 28.10. kl. 1900. Kanskje interressant for noen og en hver...
(eller var det ....pagnma??... :-)
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Melding nr.126 av Magnhild (mdoll@online.no) , 20.10.2004 kl. 21:25 (Medlem)
Hei! Her kjem ei lita helsing frå meg i nord!
Eg håper alt går bra sørpå.. eg sko gjerna vore der på årsfesten,og så i Sandnes til og med! I Alta er det nå
litt kaldt for uteklatring.. Men det er ein liten vegg på høgskolen. Ellers så er det jo fine fjell her som snart
skal besøkast på ski!

Melding nr.125 av BRV (post@brv.no) , 17.10.2004 kl. 22:40 (Medlem)
Her kommer etterlengtet info om årsfesten:
Invitasjon til Årsfest
Tid: 30. oktober kl. 19:00 (middag 20:00)
Sted: Sandnes Røde Kors, Roald Amundsens g 20.
Servering: Velkomstdrink og middag.
Etter tradisjonen tro vil det bli salg av leskende drikke i baren.
Program: Gunnar Karlsen viser bilder fra fjernt og nær; fra sportsklatring i Bergen og Rogaland til
storveggsklatring på Kjerag og Trango.
Utdeling av årets priser.
Bindende påmelding: Betal kr 250,- til kontonr. 0531.08.80401 merket ”årsfest”
I god BRV-ånd vil et mindre antall billetter bli lagt av i døren.
Invitasjonen finner du her(pdf).

Melding nr.124 av Erik B , 15.10.2004 kl. 08:29 (Medlem)
Når kommer det noe mer detaljer rundt årsfesten, samt planer for medlemsmøter fremover? Trenger
noen planer for å komme oss ut og ta en øl med gutta

Melding nr.123 av Modda , 13.10.2004 kl. 14:20 (Medlem)
Ref. bildet av Trym på forsiden: har han hjelm er har han fønt håret? Genetisk sett er Trym fra
Uganda...kanskje han er albino-neger?

Melding nr.122 av Kjetil Johansen (kjetil@slb.com) , 12.10.2004 kl. 07:47 (Medlem)
Hei Janni! Sandnes er den opplagte plassen å avholde en skikkelig fest! Jeg skal ta med kilen din (den har
hvit sports tape).

Melding nr.121 av BRV , 10.10.2004 kl. 13:50 (Medlem)
Johnny Dawes legger ut på ny workshop-turnè i Skandinavia. Han var her for noen år siden da han holdt
foredrag og treningsworkshop. Er det noen interesse for dette? Det må i såfall være over 20 interesserte.

Melding nr.120 av BRV , 10.10.2004 kl. 13:32 (Medlem)
ÅRSFEST!
Årets fest går av stabelen i Røde Kors huset på Sandnes.... Datoen er den samme; 30.10.... Mer info følger!
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Melding nr.119 av Janni (klatresenter@online.no) , 08.10.2004 kl. 18:11 (Medlem)
Hei! Kjetil Johansen!
Tror muligens det var min kile du fant på Rosshammeren i sommer. Hvis det var sportstape på. Jeg hadde
med Hildegunn som instruktør på et klatrekurs, og fordi hun skulle tøffe seg litt for deltakerne hadde hun
ikke tid til å plukke med seg utstyret. Jeg hadde igrunnen ansett den som tapt, så jeg blir ikke sur om du
beholder den. Snakkes vel på årsfesten.. Selv om den blir på Sandnes!

Melding nr.118 av Stian , 27.09.2004 kl. 12:41 (Medlem)
Hu har hatt dette foredraget fleire plassa i norge tidligare din balle.

Melding nr.117 av Nickle , 24.09.2004 kl. 14:00 (Medlem)
Stian, vi vet ikke om det er bra enda, det kommer i fremtida, hvis du venter ei uka så kan vi si om det var
bra eller ei.
Skjønner du? Sikkert ikke, men ring meg og jeg kan forklare alt.

Melding nr.116 av Stian , 24.09.2004 kl. 11:09 (Medlem)
Kem ska på Cecilie Skog foredrag på onsdag? E det bra?

Melding nr.115 av Undrande.. , 21.09.2004 kl. 16:07 (Besøkende)
Kvifor er det eigentleg ein gorilla på apeberget logoen?

Melding nr.114 av Janne , 17.09.2004 kl. 13:58 (Medlem)
Hei Stian!
Vær mæ å klatra på syltøy i dag elle?:) Går godt heima? Må bare få informera deg om at me holle liv i
torsdagspilsen på kvarteret. Han der andre jærbuen hær oppe æ nå litt sløve te å joina, tenke bare på
middag mæ kånå..:)Me savne jo sjølsagt deg då, så du må gje beskjed når du kjæme på besøg. Goe greie å
goe helg!

Melding nr.113 av Torvald , 17.09.2004 kl. 09:52 (Medlem)
Normalt utseende du.... Jeg er gira på å bulder når jeg kommer hjem en tur, men førs må jeg bare bli
arbeidsledig igjen.

Melding nr.112 av Stian (stian.engelsvoll@klatring.no) , 16.09.2004 kl. 13:41 (Besøkende)
Folkens, ta gjerne initiativ til å spør om eg e gira på å bli med ut å klatre på tørrværs dager. Naturlig,
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sport, buldring... Med på alt. Har bil. Liker å gå tur tur i skog og mark, normalt utseende. Send mail eller
sms/ring på 92262668.

Melding nr.111 av Modda , 15.09.2004 kl. 14:37 (Medlem)
Ed, har ikke politiet egen mail? F.eks: emiddel@beddoen.no ??

Melding nr.110 av Edvard (emiddel@hotmail.com) , 15.09.2004 kl. 14:30 (Medlem)
GJENGLEMTE SOLBRILLER NORDALAND. Var ute en tur med Grim forleden, og ble så sliten at jeg glemte
solbrillene mine. De lå på en list ved innsteget til de letteste rutene, øverst. Hvis noen tar vare på dem er
det fint, hvis ikke henter jeg dem selv snart(er utenbys...)

Melding nr.109 av Stein Gunnar , 10.09.2004 kl. 21:21 (Medlem)
Stemmer det Torvald. Borra det i slutten av sommaren.

Melding nr.108 av Torvald , 10.09.2004 kl. 11:32 (Besøkende)
Tror det er Stein Gunnar som har boret til venstre for Stokastisk.

Melding nr.107 av Kjetil Johansen , 10.09.2004 kl. 07:58 (Medlem)
Fant en ny og fin kile #6 med hvit tape på Rosshammeren. Dersom noen savner denne kan de ta kontakt
med meg på 51 66 70 79.

Melding nr.106 av Si O'Connor (sio-con@hotmail.com) , 09.09.2004 kl. 21:49 (Besøkende)
it's my route 8=}

Melding nr.105 av Trym (trymatle@yahoo.no) , 09.09.2004 kl. 15:41 (Medlem)
Tine og jeg var på Skeisfjell idag. Gikk ruten Rainstorm, helt til høyre på veggen. Fant i bøtter og span med
kiler og slynger. Først en rile med grå tape, men ingen karabiner. Så oppe i nærheten av taket to kiler,
med to kortslynger. Ta kontakt hvis du savner noe, ellers går det rett inn på utstyrsløkken min. Trym:
91622621
Ps. flott rute, go gang

Melding nr.104 av Nick , 09.09.2004 kl. 12:17 (Medlem)
Noen som vet hvem sitt projekt det er til venstre for Stokastisk?
Ser hardt ut!!
Katti ble det borret?
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Melding nr.103 av Kim , 30.08.2004 kl. 13:35 (Besøkende)
Henning Madsen som omkom i Markskilsfossen, Bergen under løpet Rett Vest var en ivrig nybegynner i
klatremiljøet på Apeberget. Mine kondolanser går til famile og venner.
-Kim-

Melding nr.102 av Nick , 30.08.2004 kl. 08:44 (Medlem)
Dårlig oppmøte i helga, men vi som var der hadde det fint. Grattis til Trym "Jacek" som gikk 9- på lørdag,
lett!
Festen var stor stas, ACDC og Rage var der igjen, og vi fikk ringe "Unplugged" Dave midt på natta. Søndag
var opphold og vi buldret, deilig. Guttan fra Moi var de eneste "ikke BRV" som klarte å komme, respekt!
Men kor var resten av BRV?

Melding nr.101 av Sindre , 27.08.2004 kl. 01:09 (Medlem)
"CJK?"

Melding nr.100 av Fluge , 25.08.2004 kl. 10:47 (Besøkende)
Jeg kan i hvert fall bidra med litt ang. Kjærag, Leif :
Thomas Vekve og Anders Kringstad nøt 2 fantastiske dager på Hooka Hey. Alt i fri.
Nils Rune Birkeland har gått både Hooka Hey (for 2. gang) og Fjordcruise. Delvis i fri. Sammen med Jonas
fra Toten.
Trym og Stein Ivar gikk Svart/Hvitt i Lyseveggen. Skryter av en kanonfin rute.
Klaus Øiseth og Vegard Fluge Samuelsen gikk En Forbundsfiende. Veldig flott rute like til høyre for
Skjoldet. Vi kom ikke nærmere full fribestigning enn Wang&co for 2 år siden. Men en fribestigning er fullt
mulig og kommer nok.
Tror forresten det var noen i Smellveggen også mens vi var der, men vet ikke hvem det var.

Melding nr.99 av Christian , 24.08.2004 kl. 20:36 (Medlem)
Erik Aalde, Christian J og Arne L gikk Nordøstpassasjen. Kjapeste retur fra Kjerag:
Elling og kompisane, basehopp, etter å ha klatret Nordøstpassasjen.

Melding nr.98 av Leif , 24.08.2004 kl. 15:17 (Medlem)
Mange taulag har blitt observert på kjerag i løpet av godværs perioden i august. Alle detaljer vites ikke,
men Morten Gilje og Øystein Stangeland har gått Nord-øst passasjen på rekord tid. Videre har Christian
Jønsson, Arne Litlere og Espen? har også klatret Nord-øst passasjenog derved realisert en gammel drøm.
Det har også vært taulag på Hoka-Hey, Fjord cruise den tekniske ruta til høyre for Skjoldet. Sikkert også
en masse mer. Har noen flere detaljer?
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Melding nr.97 av Leif Jensen , 24.08.2004 kl. 15:03 (Medlem)
Christian Jønsson, Erik Brøndbo og John Fivelsdal har åpnet et nytt crag på Svihus med ca 15 ruter av flott
kvalitet. Veggen er 15-18m høy og består av et ca 70 grader sva med finskårne riss. Vanskegrad 5- til 6+.
Naturlige sikringer, med unntak av 2 borebolter. Noen boltede snufester. Flere kommer.

Melding nr.96 av Christian , 24.08.2004 kl. 09:26 (Medlem)
Løs henger på 3. bolt på Hangman\Norland er bøyd. Mulig henger bør skiftes, og ny henger monteres slik
at den ikke løsner ?

Melding nr.95 av CJK , 22.08.2004 kl. 14:52 (Besøkende)
"Hemningsløs bolting" - dette faller på steingrunn når det kommer fra opphavsmannen av "Boltebøen" i
Skammekroken!

Melding nr.94 av Sindre , 20.08.2004 kl. 22:27 (Medlem)
Gullveggen er ikke så verst, den er bare litt usynlig. Jeg har hatt to positive opplevelser på veggen som er
bak skogen, nederst i skrenten over Gullsva, og det tror jeg de to jentene som var med også hadde. Rutene
er opp mot 30 meter lange og fjellet av nydelig kvalitet. Eneste innvending er en noe hemningsløs bolting.
Takk og pris at kilelinjene har fått være i fred.

Melding nr.93 av Vegard Aksnes (vegard.aksnes@student.uib.no) , 19.08.2004 kl. 22:10 (Medlem)
Steve McClure og sommerfest på Apeberget
LØRDAG 21. AUGUST KL 20 PÅ APEBERGET.
Steve McClure viser film og bilder fra flere steder i verden. I tillegg blir det sommerfest! Kom kom...
Les mer under Hva skjer .

Melding nr.92 av Arne G , 13.08.2004 kl. 23:19 (Medlem)
Det henger 5 (!) kortslynger på Uno Automatico - Apesvaet.

Melding nr.91 av NN , 12.08.2004 kl. 12:18 (Medlem)
Har det vært gjort noe nytt på Kjerag i det siste? Har jo vært fine forhold en stund nå. Noen som har gjort
noe stilig?

Melding nr.90 av Arne G , 11.08.2004 kl. 18:53 (Medlem)
Tre slovaker klatret Nordøstpassasjen på 40 timer i regnværsperioden tidligere i sommer (tre forsøk).
I følge gutta var det vann overalt, og mørkt når de toppet ut. Ingen andre klatrere i Lysebotn i den
perioden.
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Melding nr.89 av stian , 10.08.2004 kl. 01:18 (Medlem)
Står me overfor enda en babyboom i Stavanger kanskje? Gratulerer Jonas og Maria med en datter.

Melding nr.88 av Hallvard (hallvardaase@hotmail.com) , 09.08.2004 kl. 18:57 (Medlem)
Trenger du noen å klatremed??
Jeg har akkurat kommet hjem fra et år på folkehøyskole, og en sommer med jobbing og klatring i Lofoten.
Jeg lærte å klatre på folkehøyskolen, og har hatt mange å klatre med i året som har vært.
-Men her hjemme er det ingen av mine kamerater som driver med klatring
Jeg har nettopp meldt meg inn. Jeg klatrer helst fler taulengder på kil, men henger gjerne med på sport, og
en-taulengdes kilesikra ruter.
Send meg en mld. på 928 09 332 om du trenger en taulags-kamerat!!

Melding nr.87 av Petter , 06.08.2004 kl. 11:48 (Medlem)
Noen som har funnet 4 dmm eller wc kiler og noen binere på skeisfjell i det siste, måtte legge igjen litt sist
gang.

Melding nr.86 av Monica , 04.08.2004 kl. 07:14 (Medlem)
Kjetil og kona har blitt foreldre til to jenter og en liten gutt!!!! Gratulerer!!!!

Som Kjetil sier: alle gråt

da de ble født og er verdens fineste!!! Lykke til videre!!! Store hilsner fra resten av BRV styret!

Melding nr.85 av Håvar (havar.skretting@fjordkraft.no) , 03.08.2004 kl. 15:43 (Medlem)
Hvem er det som er på vei inn til botn nå?

Melding nr.84 av stian , 31.07.2004 kl. 13:03 (Medlem)
plage meg ikkje, ser bare ut som ei jævlig stilig rute. har lyst å åpne linja opp for allmennheten (å meg sjøl
sef).

Melding nr.83 av ture , 29.07.2004 kl. 22:36 (Medlem)
kanskje finne ei rute sjøl stian?
den plager deg vel ikke? kan jo lede den og bare ta et lite heng i første bolten?

Melding nr.82 av Vegard , 29.07.2004 kl. 18:10 (Medlem)
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Jeg har ingen prosjekter i storveggen på Bersagel.

Melding nr.81 av Janni , 29.07.2004 kl. 17:16 (Medlem)
Noen som kunne tenke seg å jobbe den 8.august på Tou sene i forbindelse med Tall ships Race. Skal arr
noe rapell.
1000,- NOK i lønn
Ring Janni asap på 91138328

Melding nr.80 av Skyggen , 29.07.2004 kl. 15:10 (Medlem)
Det er visst Vegard sitt prosjekt! Ligg unna!!

Melding nr.79 av stian , 29.07.2004 kl. 01:21 (Medlem)
Ture: er det ditt prosjekt? Det har definitivt vært der lenger en et år. Prøv 6 år.

Melding nr.78 av Morten , 27.07.2004 kl. 15:29 (Medlem)
Prosjekter som eldre enn ett år er normalt sett åpne, men det er god skikk og bruk å spørre den som
holder på med det før en "tar" det.... Skulle det f.eks være Ture sitt kan du bare arrangere identitetskifte
så snart som mulig!

Melding nr.77 av Nick , 27.07.2004 kl. 13:00 (Medlem)
Steve Mac kommer til Stavanger den 19. august. Han skal klatre og viser lysbilder/film på lørdags kveld
på Apis.
Gled dere...

Melding nr.76 av stian , 27.07.2004 kl. 01:56 (Besøkende)
Det prosjektet som ikkje e heilt ferdig bolta som det har hengt et snøre i nogen år nå på storveggen på
bersagel; kem e det sitt??? Kan godt fullføre jobben eg hvis ingen andre gidde

Melding nr.75 av gjest , 22.07.2004 kl. 16:02 (Besøkende)
Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting.
Han lar meg ligge i grønne enger;
han fører meg til vann der jeg finner hvile,
og gir meg ny kraft.
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Melding nr.74 av Tarald (tarald@evercood.no) , 22.07.2004 kl. 13:57 (Medlem)
Terje,
Nei, jeg er ikke Nils, om det var det du trodde. Ellers er det flott du tror! Jeg gleder meg veldig til denne
samlingen, og har allerede begynt å spare til litt skjegg for å få en liten ekstra svung over det hele. Skjegg,
gitar og pyse - med Gud vi skal deg Lyse!

Melding nr.73 av gjest , 22.07.2004 kl. 10:30 (Besøkende)
Er enig med Tarald, det må jo gå an å akseptere klatrere som ikke liker "overdrevet" drikking.
Kanskje dette åpner for at flere "nye" lovende klatrere kommer på samlingen?

Melding nr.72 av Terje , 22.07.2004 kl. 09:28 (Besøkende)
Tarald, are you for real?

Melding nr.71 av S.U.E. , 22.07.2004 kl. 00:08 (Besøkende)
Steve McClure kommer til Bergen for å vise lysbilder og film 23 august. Mulig å få han å komme til
oljebyen også kanskje?...

Melding nr.70 av Malatov Cocktail , 21.07.2004 kl. 23:50 (Medlem)
Tarald: fylla er halve opplevelsen. Bakrusen er den resterende halve.

Melding nr.69 av Tarald (tarald@evercood.no) , 21.07.2004 kl. 10:47 (Medlem)
Ja, jeg mente vel ikke alternativ, men 'en plass'. Håper det ikke bare blir fyll, men og fokus på den gode
turopplevelsen i Guds skaperverk. Jeg vurderer å komme på samlingen, men vil gjerne vite om det er
plass til gitaren min og mitt harmonika?
Lyse Kraft - jeg liker det navnet.

Melding nr.68 av Samuel Ådneram , 21.07.2004 kl. 09:57 (Medlem)
Tarald mener selvfølgelig om det er et alternativ til fyllefesten om kvelden. Vil avholdsfolk bli respektert?
Er det en plass til oss som syns at livet og klatringen er rus nok i seg selv?

Melding nr.67 av nord for bokn , 21.07.2004 kl. 09:54 (Besøkende)
æ syns no du ik sku nevn de derre tullingan borti sarons dal her i gjesteboken, førr dæm e ik no særlig
førr oss klatrera!!!
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Melding nr.66 av g , 21.07.2004 kl. 09:38 (Medlem)
Tarald: Hva mener du egentlig med et alternativ? Hvis du ikke vil klatre kan du jo finne på noe annet?

Melding nr.65 av Tormentor of Christian Souls , 20.07.2004 kl. 13:55 (Besøkende)
Festlighetene skjer i et nedslitt sammfunshus anno 1978 i ei isolert "bygd" ved navn Lysebotn så du vil
nok føle deg hjemme. Blir nok lite pedo action, tale i tunger og selvmordsritualer desverre, så du kan like
gjerne holde deg hjemme i Sarons Dal OAAHAAHAA!!!

Melding nr.64 av gjest , 20.07.2004 kl. 13:29 (Medlem)
Du kan jo alltids konvertere til islam, ikke-troende e.l.

Melding nr.63 av Tarald (tarald@evergood.no) , 20.07.2004 kl. 13:14 (Besøkende)
Hei,
Leste om klatresamlingen i Lysebotn. Eller det stod jo ikke stort, men det er jo kanskje derfor jeg legger
inn denne meldingen.

Jeg lurte på om det blir noe av og om hva som egentlig skjer på samlingen?

Finnes det er alternativ for oss med et kristens livssyn?
Sees i lyset!

Melding nr.62 av Petter , 19.07.2004 kl. 23:02 (Medlem)
Lirket frem et par kamkiler på Himlingen og Skeisfjell nettopp. Savner du noe så send en sms med
størrelse og fabrikat til 90026899 før eg ¨smelte dem om til bolter¨.

Melding nr.61 av Stein Å (steinbraekkan@hotmail.com) , 15.07.2004 kl. 16:53 (Besøkende)
Fant en kile + slynge i "Discovery", Skeisfjell - 4 tau. Send en mail til meg om du er eier, og vil ha det
tilbake. Var også en friends oppi der et sted. Satt bom fast og sitter igjen i fjellet...

Melding nr.60 av julle , 12.07.2004 kl. 14:46 (Besøkende)
Genialt. Takk skal du ha Morten

Melding nr.59 av M , 11.07.2004 kl. 23:26 (Medlem)
Den følger naturlige formasjoner helt til topps. Den er utsatt for vannsig, men tørker relativt raskt. Den
bør få tørke opp noen dager..
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Melding nr.58 av julle (magnemot@stud.ntnu.no) , 09.07.2004 kl. 15:44 (Medlem)
Dersom det regner hele helgen slik det er meldt regner jeg med at det ikke har tørket opp før langt ute i
uka. Kanskje ikke før over neste helg. Hva tror du? Har vært og kikka på ruta fra båt. Ser omtrent hvor den
går. Øverste del er vanskelig å se nedenfra. Virker litt mer rotete høyere oppe. ser ingen naturlige
formasjoner ruta følger her.

Melding nr.57 av Morten , 09.07.2004 kl. 14:09 (Medlem)
Julle,
Svaret er ja på alle spørsmålene dine, bortsett fra det med overnatting.
Det er en krevende rute mht veivalg. De mest kritiske veivalgene er i starten, på andre taulengde etter alle
gresshyllene skal en følge en bekk som renner gjennom et dieder. En skal følge direkte til høyre for
bekken. Her er også cruxet, deilige svamoves etter et par meter utklatring.
Den er grei å klatre på en dag.

Melding nr.56 av julle (magnemot@stud.ntnu.no) , 08.07.2004 kl. 12:19 (Besøkende)
hallo Morten
Har kikka i føreren og ser at ruta er skissa opp. Lurer på følgende: Hvor lang tid tar turen, og er det vanlig
å overnatte. i så fall hvor? Er det åpenbart hvor ruta går, slik at man faktisk ikke trenger en mer detaljert
rutebeskrivelse? Er det mye vassing i gress osv, og er det lett sikret der det trengs? Mye løst? Vannsig?
Spesielle hensyn mtp utstyr/ sikringsmidler? send gjerne mail.

Melding nr.55 av sib , 08.07.2004 kl. 00:16 (Medlem)
Det foreslås herved å nominere Nic og Linn til Årets Onkel og Tante-prisen. Årets Arne er jo ut. De to
kandidatene har gått foran som gode eksempler for alle andre (fille)onkler og tanter.

Melding nr.54 av Onkel , 07.07.2004 kl. 15:45 (Medlem)
Jeg gleder meg som en unge...oh nei, jeg sa U-ordet!

Melding nr.53 av hj , 07.07.2004 kl. 15:05 (Medlem)
Gleder du deg til torsdag, onkel Nick ?

Melding nr.52 av Nick , 07.07.2004 kl. 11:38 (Medlem)
"Who's Z?"
"Zed's dead baby, Zed's dead...."

Melding nr.51 av Hans Jørgen , 07.07.2004 kl. 11:35 (Medlem)
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Trym gikk en ny rute på Sirevåg i går.
"Z", grad 7-, miks (naturlig + 1 bolt på Nordlandsbanen)
Ligger i det markerte draget til høyre for Localmotives.

Melding nr.50 av Morten , 05.07.2004 kl. 14:48 (Medlem)
Jeg har klatret den noen ganger...hva vil du vite?

Melding nr.49 av julle , 05.07.2004 kl. 12:48 (Besøkende)
Er det noen som har klatra Lysediagonalen? Har lest i føreren og savner en ordentlig rutebeskrivelse.

Melding nr.48 av Hans Jørgen Moe , 30.06.2004 kl. 16:11 (Medlem)
Jeg synest Nils og Gunnar fortjener mye skryt og ros for sin bestigning av halve "Jærbahn".
Kreativt gutter!

Melding nr.47 av Morten , 30.06.2004 kl. 14:56 (Medlem)
Helt enig at HJ og Hitlersen fortjener ros, men hva med dem som har gått link-upene? skal ikke de få kred
for oppfinnsomhet?

Melding nr.46 av Nick , 30.06.2004 kl. 14:19 (Medlem)
Synes HJ og Vegard fortjener litt ros for å ha utviklet et kjempe felt ned på Sirevåg. Rutene er lange og
fine, og de har gjort en bra jobb med bolting og valg av linjer. Bra gjort ladz!
Og de er helt sand det ryktene sier, det har aldri regnet på Sirevåg, aldri!

Melding nr.45 av Anne , 30.06.2004 kl. 12:09 (Besøkende)
Er det noen som har tips til teltpass i området rundt Lorten/Auto2000? Bør være barnevennlig.

Melding nr.44 av Hans Jørgen Moe , 30.06.2004 kl. 09:48 (Medlem)
Enig med Morten. Sikrer bør være ekstra oppmerksom på småflak og stein som kan komme. Dette gjelder
forsåvidt også de gamle rutene.
Ellers er Sirevåg Stasjon et veldig bra felt.

Melding nr.43 av Morten , 29.06.2004 kl. 10:09 (Medlem)
Sirevåg
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Ved klatring på Sirevåg-veggen bør en vise varsomhet pga noe løst fjell. Vær kritisk til valg av tak på de
nye rutene før de blir klatret skikkelig inn. Sikrer bør ikke stå i loddlinjen og biler parkert på trygg
avstand.

Melding nr.42 av Vegard , 18.06.2004 kl. 22:06 (Medlem)
Sirekrok
På toppen av Sprik eller gi blod er det et reir med tre små fuglunger og to egg. Man bør kanskje la være å
klatre ruten før fuglene forsvinner. Vi er ikke de eneste som er glade i klippen på Sirekrok...

Melding nr.41 av SF , 17.06.2004 kl. 12:02 (Medlem)
G-max er den siste identifiserte hjernekomponenten innen psykoterapien.

Melding nr.40 av t , 17.06.2004 kl. 10:22 (Medlem)
Hørt på Dale i går i et forsøk på å bortforklare manglende power:
"Eg får det ikkje te, eg e for lange for denne rudå...."

Melding nr.39 av Janni (klatresenter@online.no) , 10.06.2004 kl. 14:04 (Medlem)
Apis har åpent hver dag fra kl 16 bortsett fra søndag, frem til juli. og hver tirsdag og torsdag i juli fra 1622. Så hvis været er bra er det bare å komme innom for en kaffe.....

Melding nr.38 av Nick , 08.06.2004 kl. 23:14 (Medlem)
Hvem glemte slyngene sine på Bersagel i ettermiddag! Doh!
Ring meg og du får dem for en billig pris...!

Melding nr.37 av Torvald , 08.06.2004 kl. 13:12 (Besøkende)
Gleder meg til helga! Kommer hjem på torsdag kveld og er super gira! Håper mangen blir med!

Melding nr.36 av Stian , 07.06.2004 kl. 17:28 (Medlem)
Bra å høyra at ting skjer på Sirevåg. Stort potensiale i dette vakre slettelandet til både ruter og bulder.
Høyrte eg nogen sa samling på Jæren til sommeren?? Ellers, e der stemning for samling til helga eller? Må
ha halsband på Steffen i år så han ikkje kremere skonå i bålet igjen.

Melding nr.35 av Morten Diesen , 07.06.2004 kl. 11:23 (Medlem)
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ROSSHAMMEREN
Jeg fikk i går kveld ny telefon fra grunneieren i Rosshammeren-området. Han klaget over at grinder forlatt
åpne osv. Dersom det ikke ble orden på dette ville han prøve å nekte klatrere å gå over einedommen hans,
og det har han sannsynligvis adgang til etter friluftsloven.
Dette er i så fall ikke første gang klatrere ødelegger for deg selv!
Vennligst gi beskjed til alle som bruker dette området at de må ferdes hensynsfullt! Grinder skal lukkes,
men aller helst skal gjerdetrapper brukes. Ikke plag dyra og gi dem for all del ikke mat!
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker energi på dette!!

Melding nr.34 av Morten , 01.06.2004 kl. 11:37 (Medlem)
DUGNAD PÅ DALE
Egil og Sindre gjorde en hederlig sluttinnsats på Dale i går. Nå gjenstår kun å bære bort haugene med
greiner og stubber som ligger under Hovedveggen pluss annet småtteri. Det ble også beskjært litt på øvre
hylle v/Eføy. Her trengtes imidlertid kun mindre justeringer.
Folk oppfordres til å ta turen for å rydde opp resten....(ta med hansker)

Melding nr.33 av Stevie , 27.05.2004 kl. 00:18 (Medlem)
Ny rute på Kjerag. Det meldes fra innerst i Lysefjorden at realitygründerne Robert og Åsmund har åpnet
opp verdens bratteste skogssti opp den opplagte pillaren til venstre for Smellveggen. Ruta ble gått i siegestil etter rekognosering fra helikopter der faste tau ble strukket fra topp til bunn. Ryktene om utstrakt
bolting er dessverre overdrevet, så der gikk vi glipp av den etikkdiskusjonen. Førstebestigerne melder
derimot om flere førsteklasses bjørketrær og en botanisk reise av de sjeldne. Ruta ble denne uka brukt til
å filme en ny episode av 71 grader nord, og skal ha fått navnet Separate Reality II.

Melding nr.32 av Sindre , 23.05.2004 kl. 16:09 (Medlem)
Cecilie Skog besteg Everest i morges. Se www.dagbladet.no for detaljer.

Melding nr.31 av Atle , 19.05.2004 kl. 12:21 (Medlem)
Bjørn,
planlegger tur til helgen for å hente ned kilene dine. Sender dem med express mandag morgen! Håper
dette er tidsnok!

Melding nr.30 av Moida , 19.05.2004 kl. 11:20 (Medlem)
Tore:
Mandal var helt OK, ikke sikkert at det er andre enn jeg som reagerer på det. Men så er jeg også VELDIG
følsom for slike ting...

Melding nr.29 av ToreS (tore.stendahl@tn.his.no) , 19.05.2004 kl. 10:02 (Medlem)
Lurer på et klatreraid på Sørlandet til helgen. Noen gode anbefalinger?
Nivå 5-7, gjerne naturlige ruter.... 4-6
Flere som tenker det samme?
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Modda: Hva mente du med "hjalla-bolting" i Mandal, hvilket klatrefelt er det du refererer til?
Tore (48215700)

Melding nr.28 av AI (indrehus@stud.ntnu.no) , 18.05.2004 kl. 11:04 (Besøkende)
Takker og bukker Modda!
Høres ut som Ut i naturen er et godt alternativ om regnværet slår til i sommer! Om der er noen i samme
situvasjon og vil klatre ute hvor denne aktiviteten egentlig hører hjemme, så skrik ut!

Melding nr.27 av Modda , 18.05.2004 kl. 10:21 (Medlem)
AI
Vi har to innendørsmuligheter i Stavanger. Det ene er veldig sentralt -> UtiNaturen ligger like utenfor
Englandsbåten og strøket, og er åpent i butikkens åpningstider. Etter dette må du låne nøkkel. Det andre
alternativet er på Mariero -> Apeberget har reduserte åpningstider om sommeren. Ellers går det jo an å
teame opp med noen?

Melding nr.26 av Bjørn , 18.05.2004 kl. 10:15 (Medlem)
Hei,
En kamerat og jeg etterlot 2 kiler og 2 kortslynger ca. 15 meter under det nederste av de store takene på
Sør-vest siden av Skeisfjell 17. mai.
Egentlig var det unødvendig, men gjort er gjort.
Hadde satt pris på å få de retunert dersom noen fra BRV skulle klatre der i nærmeste framtid. Betaler
selvsagt porto selv. Er for øvrig medlem av Haugaland Klatrelag (HKL).
Vennlig hilsen,
Bjørn Reppe
Karmøy kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Melding nr.25 av Håkon Hansen , 17.05.2004 kl. 21:07 (Besøkende)
RESÅLING av klatresko: 195,- pr. par+ 40,- pr. tupp. Gummi: La sportiva vibram. Håkon Hansen 926 96
883

Melding nr.24 av AI , 16.05.2004 kl. 13:24 (Medlem)
Ops - utan bil skulle der stå på slutten!!!

Melding nr.23 av AI , 16.05.2004 kl. 13:24 (Besøkende)
I og med at eg skal tilbringe sommaren i stavanger lurer eg litt på klatremuligheitene når man ikkje har
bil. Finns det nokon plass ein kan buldre på kveldstid i stav. sentrum når regenet plaskar ned? Kva med
alternativ ute? Tau, Dale, Dirdalsveggen?? Alle sikkert bra men det tar si tid med bil!!!!!! Forslag??
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Melding nr.22 av Arvid , 14.05.2004 kl. 14:04 (Medlem)

Melding nr.21 av Kjetil (hjertvik@chello.no) , 14.05.2004 kl. 12:52 (Medlem)
De som vil låne motorsag for å fjerne trær på Dale kan ringe 922 37 069.

Melding nr.20 av K , 14.05.2004 kl. 11:41 (Medlem)
Det hersker liten tvil om at Arvid er bedre med motorsag enn med datamaskiner.

Melding nr.19 av Øystein Finnestad (oystein@finnestad.no) , 14.05.2004 kl. 11:09 (Besøkende)

Arvid, du må beholde klammene rundt smilieyen din; slik den kommer frem etter du har lagt inn med
smileyknappen.
Datanerd-øystein

Melding nr.18 av Arvid , 13.05.2004 kl. 21:05 (Medlem)
Vanskelig dette med smileys.... :N: Kjetil du ser jeg prøvde å bruke disse kjekke greiene dine nå!

Melding nr.17 av Arvid , 13.05.2004 kl. 21:02 (Medlem)
Ja det var i dag vi var der... Jeg synes det ser bra ut der det er saget og rydddet nå. Men det er fremdeles
trær som skal sages og bæres folkens. :Y: Prøver å samle greiner/trær i få klynger, og ikke midt i ura da
det ikke er særlig vakkert. :D

Melding nr.16 av Modda , 13.05.2004 kl. 13:03 (Medlem)
Torsdag 13.mai?

Melding nr.15 av Kjetil , 12.05.2004 kl. 18:58 (Medlem)
Torsdag blir det saging og rydding på Dale. Fint om flere kan stille.
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Melding nr.14 av Torvald , 12.05.2004 kl. 10:02 (Besøkende)
Fint med ny nett-adresse. Ikke lenge til Gloppedalen! Gleder meg! Tre uker igjen som student. Med litt
flaks får jeg en jobb i Stavanger!

Melding nr.13 av Ture , 12.05.2004 kl. 09:43 (Medlem)
Gratulerer med ny veldig bra nettside. Eg likt'an.
Oppfordrer folk til å bruke sitt riktige navn på innleggene så vi slipper Steepstone syndromet. Melder meg
på Dale dugnad. Just call.

Melding nr.12 av Modda , 10.05.2004 kl. 23:49 (Medlem)
Mandal:
Kan melde om fine forhold i Mandal i helgen. De har imidlertid et og annet å lære om bolteplassering.
Makan til hjallaarbeid skal en lete lenge etter..
Dale:
Det trengs en seriøs opprydning på Dale. Er det noe som ivrer etter å delta på en liten økt bes de melde
seg her, så kan vi organisere en liten gjeng... jeg anslår arbeidsmengden til å være 3 dager for fire mann,
dvsI 12 mann-dager. DvsII 12 mann i en ettermiddag/kveld...?
Noen bedre?

Melding nr.11 av Vegard (vegard.aksnes@student.uib.no) , 10.05.2004 kl. 12:44 (Medlem)
Mailadresser
Styret ønsker fremdeles at medlemmer sender inn sin mailadresse, slik at vi lettere kan gi ut info.

Melding nr.10 av K , 09.05.2004 kl. 13:09 (Medlem)
Dugnadsgjengen som har arbeidet på Dale, har gjort en fantastisk jobb. Feltet framstår som nytt.

Melding nr.9 av Krag , 07.05.2004 kl. 15:59 (Medlem)
Tester ut klatrefeltene i Mandal i helgen...

Melding nr.8 av Drømmende , 07.05.2004 kl. 12:17 (Medlem)
Her kan vi alle følge med Cecilie mot toppen,,
http://www.cecilieskog.com/

Melding nr.7 av Edvard , 07.05.2004 kl. 08:43 (Medlem)
Ser med glede at dugnadsånden lever! Hvis gudene vil(og det ser nesten sånn ut...) så er jeg tilbake i byen

498

tidlig på høsten. Gleder meg til å fortsette rebolting der hvor jeg slapp, men vet ikke om jeg rekker å være
med å rydde trær før dere er ferdige. Stå på!
PS. Er det noen som har oppdatert nytt om Rolf/trym?

Melding nr.6 av Sindre (sindre.bo@aftenbladet.no) , 06.05.2004 kl. 10:05 (Medlem)
Bare en viktig påminnelse fra Dale Eiendom som har vært og sett på arbeidet som er gjort så langt. La
noen av trærne stå igjen med en meter av stubben. Dette fordi gartneren vil at vi skal holde liv i røttene
for å unngå erosjon. Dette var viktig, sa de.
De som er interessert i låne motorsag og gå litt amok, kan kontakte meg eller Vegard. Vegard har saga.
Sindre

Melding nr.5 av L , 05.05.2004 kl. 14:55 (Medlem)
Sjekk SteepStone.com, Masse linker der.

Melding nr.4 av BRV , 04.05.2004 kl. 23:21 (Medlem)
ROSSHAMMEREN
BRV ble i dag kontaktet av grunneieren på Rosshammeren. Vi reiste ut i går kveld for å ha befaring. Han
var positiv til at folk bruker naturen, og har prøvd på beste måte å tilrettelegge adkomst med trapper
over gjerder m.m.. Han har imidlertid sett seg lei av at folk lar grinder stå åpne. To franske klatrere hadde
i tillegg matet sauene hans, noe han var svært opprørt over. Vi får parkere der vi alltid har parkert, men
bes respektere grinder og helst bruke oppsatte trapper. Dette er nok et eksempel på at velvillige
grunneiere blir terget opp av uvitende og respektløse turister. Ta ansvar folkens!!!

Melding nr.3 av Sindre (sindre.bo@aftenbladet.no) , 04.05.2004 kl. 22:22 (Medlem)
Dale-dugnaden er godt i gang, men ikke sluttført.
Flere mann har brukt flere dager på å renske opp foran A-feltet, Valhalla-veggen og under Firestarterveggen.
Nå tar noen av oss en pause, men det betyr at andre kan låne motorsaga av Vegard (918 74 693) og
fortsette både med trefelling og oppkapping.
Bensin og kjedeolje ligger under en einerrot foran Valhalla.
Det er flere trær som skal ned (alle markert med rød spraylakk) i 1. og 2.etasje.
I 2.etasje er ikke trærne sprayet, der får folk evt bruke skjønn og vurdere hvilke som er hensiktsmessig å
ta. I tillegg gjenstår mye arbeid i form av bæring av greiner og avkappede stammer. De skal fraktes ned i
skogen og i størst mulig grad stables sånn noen lunde pent.
Håper alle kan ta en økt. Fem mann (jenter?) i to timer får gjort mye.

Melding nr.2 av Morten Diesen , 04.05.2004 kl. 22:21 (Medlem)
BRV er i gang med et storstilt prosjekt med å rebolte ruter og å skifte topptaufester på klatrefeltene i
regionen. Det står mye "rabe" rundt omkring, og folk må selv vurdere kvaliteten på det utstyret som står.
Enkelte bolter kan være 20 år gamle, og vesentlig svekket i styrke pga rust o.l.
Ved skifte av topptaufester på Søppelsteinen i Oltedal var de gamle boltene skummelt lett å slå av med
hammer, noe som vitner om at det var på høy tid å skifte dem.
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Enkelte har den praksis å returnere fra midt i en bolterute med kun en karabin el. slynge i en bolt. Dette
er hasardiøs praksis. Det er ikke lenger enn to år siden en Molde-klatrer gikk i bakken pga dette. Når i
tillegg enkelte bolter viser seg å ikke være 100% er dette komplett uakseptabelt.
BRV har tatt på seg jobben med å vedlikeholde klatrefeltene, men er dette strengt tatt vårt ansvar?
Vi hører mer enn gjerne at folk vil delta på dugnad...

Melding nr.1 av Kjetil (hjertvik@com-partner.no) , 04.05.2004 kl. 13:52 (Medlem)
Og så hadde BRV fått nye hjemmesider.
Kjør debatt.
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