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Den nye folkesporten
Å gå på topptur om vinteren er populært som aldri før, og i Vesterålen
finner vi fjell med topper i verdensklassen. VA ble med på tur sammen
med en gjeng ivrige og glade toppturentusiaster.

Naturopplevelsen, gleden med
å være ute, og ikke minst
mestringsfølelsen etter at fjellsiden
er kjørt og sporene i snøen lyser ut
mot verden.
Hugo Guttorm Svendsen om
hvorfor han går på topptur.

Det er lørdags morgen og solen skinner fra skyfri
himmel. Hele påsken har snøen lavet ned og snøskredfaren har ligget på fire tallet, noe som tilsvarer
en betydelig fare for skred. De siste dagene har derimot solen tittet frem og kjentfolk i området har
kommet frem til at faregraden er tilbaketrekkende.
I Hadsel har det vokst frem et større og større miljø av toppturentusiaster som benytter enhver anledning til å spenne på seg skiene og ta turen til fjells.
Denne lørdagen er målet Blåtinden i Raftsundet. En
topp som ikke mange kjenner til, men som byr på
mye god kjøring og hvor det samler seg mye puddersnø.

en plass hvor turer kan planlegges og om ønsket om
turkamerater er der, er det bare å skrive et lite innlegg og du er nesten garantert et svar. Gruppen teller
i dag over 200 medlemmer. Gruppen ble opprettet
for bortimot et år siden, så det sier litt om interessen
for topptursporten.
Denne turens mål er for mange ukjent farvann, og
kjentmann på turen er Hugo Guttorm Svendsen.
Han kan fortelle at akkurat i området som vi skal til
i dag, så har Aksel Lund Svindal og skifilmprodusentene i Field Productions vært og spilt inn en del
sekvenser i skifilmen som de gav ut i 2011, Being
There.

Truger og ski spennes på og det sjekkes at alt av
utstyr fungerer. Hos alle i følget blir det sjekket at
skredsøker fungerer før vi starter på oppturen. I lys
av hendelser som har skjedd blant annet i troms den
siste tiden, tas det ekstra hensyn til sikkerhet. Av
utstyr som må være med i sekken når man drar på
topptur, er skredsøker, spade, søkestang og varme
klær det aller viktigste.
De første vel 300-400 meterne opp forseres i skogsterreng og det som møter oss lover veldig godt for
turen ned. Fløyelsmyk puddersnø.
Omtrent 15 minutter etter at vi startet merkes det
at denne turen kommer til å bite godt tak i kroppen.

Bluebird. Når klokken slår 11.00 står VAs utsendte
på fergekaien, klar til å mønstre på med gjengen som
står og tripper og venter på at fergen fra Melbu skal
gå over til Fiskebøl.
Vi kunne nesten ikke vært heldigere med
været, kommer det fra flere mens vi sitter på fergen.
Ikke en sky på himmelen, og solen gjør at humøret
jevnt over står til terningkast seks. Slike dager kalles
ofte for bluebird i ski- og snowboardmiljøet.
Reisefølget teller hele 22 personer, med mesteparten av folkene hjemmehørende i Hadsel, pluss noen
fra Sortland og Svolvær.
Gjennom en toppturgruppe på Facebook har man

Medaljens bakside. Etter vel 30 minutter kjøring
stopper vi bilene like etter tettstedet Raften i Raftsundet. Nå starter alvoret. Undertegnede er eneste
person som ikke har ski, men snowboard som transportmiddel ned, og truger på vei opp. Noe som i
ettertid skulle vise seg å være underlegent i følge med
skigåerne.
Vi starter turen på havnivå, altså null meter over
havet, noe som i seg selv ikke er daglig kost for de
som går på toppturer lenger sør i landet. Dette er noe
av det som lokker flere og flere opp til nettopp Lofoten og Vesterålen. Det at man kan kjøre ski fra toppen av et fjell og helt ned til fjæra.

Erfaringer. - Når vi er mange på tur sammen er det
ofte slik at de som er med har forskjellig erfarings- og
ambisjonsnivå. Derfor gjør vi det slik at det bestandig
er noen som har god erfaring med topptur som går
først, i midten og helt sist i gruppen, forteller Svein
Roar Martinsen.
På turen opp nevner han at skredfaren i Lofoten
akkurat nå ligger på rundt to, mens vi her i Vesterålen ligger på tre - tallet.
- Akkurat det er litt rart. Vi har gått mye på tur i
det siste og tatt snøprofiler i sørlig, nordlig, østlig og
vestlig retning. Det vi opplever er at snøen er jevnt
over stabil i helninger under 30 grader.
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Fakta
Blåtinden som ligger i Raftsundet. Du parkerer en drøy
kilometer etter tettstedet Raften, og herfra kan du
spenne på deg skiene og starte oppstigningen. Blåtinden ligger 606 meter over havet, og er omgitt av Brubekktinden på den ene siden og Kariknausan på den
andre. På toppen kan du se mot Lødingen, Hadsel og
Lofoten.
Aksel Lund Svindal og skifilm - produsentene
i Field Productions var her for noen år siden og
spilte inn en del sekvenser til filmen de gav ut i
2011, Being There.

Utstyr
For å komme deg på topptur er det noe sikkerhetsutstyr du bør og helst må ha med deg.
Skredsøker, spade og søkestang.
Mat, drikke, varme klær og gode turkamerater er også å anbefale.

Planlegging
Før du legger ut på tur kan det være lurt å sjekke området du skal i. Sjekk vær og vindforhold.
I januar ble en samleside for skredvarsling på
internett lansert, varsom.no. Her vil du finne
oppdatert info om skredfaren i området du
befinner deg i.

Turer
I Vesterålen finnes turmuligheter i fleng, men
er du ute etter lette og greie turer som ikke krever voldsomt med krefter, kan Storheia og Husbykollen på Hadseløya nevnes. Også Hallartinden på søndre Langøy er en grei og fin tur.

Dette til tross, så understreker både han og resten
av de vante fjellfolkene at man må ta forhåndsregler
og ikke stole blindt på varslingene.
Briefing. Rett før vi er halvveis stopper følget opp,
og Hugo Guttorm Svendsen tar en liten brief om
området og hvilke topper vi ser foran oss samt litt
om hvilken type snø vi kan forvente oss litt lenger
opp i lia.
- Bare for en uke tilbake var vi noen stykker som
prøvde oss opp hit, men da vasset vi i såpass mye
snø at vi ikke kom oss til toppen. Vi er et sted hvor
vinden ikke tar så godt tak, og når det først snør så
blir snøen liggende. Siden sist har snøen fått lagt
seg litt, og pudderet er ikke så dypt som det var tidligere, forteller han.
Rundt oss raver Svartsundtindan på andre siden
av Raftsundet, Brubekktinden kikker ned på oss
mens vi sakte siger forbi dens raggete topper.
Videre utover ser vi mot Lofoten og kan skimte

Blodslitet på tur opp.
Per-Arne Østensen

Forts. neste side
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Trolltindan i det fjerne. Omgivelsene vitner om et storslått landskap som det ikke er mange forunt
å kunne kjøre ned på ski eller
snowboard i strålende sol.
Jubelbrøl. Etter en lengre pause
på 500 meter over havet, tar vi fatt
på de siste 100 høydemeterne.
Noen har allerede dratt i forveien
og er godt i gang med nedkjøringen.
- Litt isete på toppen, men nydelig snø lenger ned, var rapporten
fra et stort glis idet vedkommende
kjørte forbi en journalist med nytt
og freidig mot, på tur mot toppen.
Så var tiden kommet. Toppen er
nådd og det som gjenstår er å pakke ned trugene og spenne på seg
ski eller snowboard.
- Man kan nesten ikke få det
bedre enn dette, smiler Tine Beate
Tendeland.
Resten av følget er tydelig enige,
for det er ikke annet å se enn store
smil over hele linja. Førstemann
kjører av gårde, og etter litt er det
kun jubelbrølet hans som høres
mens vi andre gjør oss klar til å
nyte vel 20 minutter med nedkjøring.
- Naturopplevelsen, gleden med
å være ute, og ikke minst mestringsfølelsen etter at fjellsiden er
Svein-Roar Martinsen
kjørt og sporene i snøen lyser ut
mot verden, er svaret Hugo Guttorm Svendsen gir på spørsmål om
hvorfor han går på topptur.
Folkevandring: Stadig flere finner turen ut og opp på vinteren. Her ser vi Brubekktinden ravende i midten og Svartsundtindan bak til venstre.
JONAS OLSEN

2 timer opp og 15
minutter ned....

Pudder: Tor Erik Tendeland i godt driv nedover fjellsiden.

Sikkerhet: På grunn av at terrenget var såpass bratt, måtte
man vente på tur for å forsere
den bratteste biten.

Bluebird: Været viste seg fra sin beste side, og det var ikke en sky på
himmelen.
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*Gjelder ved kjøp av telefon med Komplett L fra Telenor
8MPFYHIXKNIPHIVXMPETVMP

Med servicetjenester fra våre
forhandlere er det lett å bytte telefon.
Overføring av
kontakter til ny mobil
Oppsett av e-post
på ny mobil

149,199,-

0DUNHGVJDWD7OI
Alle priser forutsetter nytegning/videreføring av abonnement med 12 mnd. avtale.

