
Fjellsportgruppa - Kristiansand og Opplands Turistforening  - 
tlf. 38 02 52 63  -  epost: mie@kot.no

Revidert  -  Turprogram for sommer – høst 2002  

 Klatrehelg rundt Kristiansand 8.-9.juni 2002
Lørdag klatring i Holskogen/Storheia, overnatting ved Kilefjorden i lavvo/telt.
Søndag klatring ved Kile og Slettafjellet. Utstyr leies hos KOT. 
Pris kr 200,- for kursleder og leie av utstyr.
Turansv.: Wilko Jansen

 Over 2000 i 2002  i Jotunheimen
Tors.1.aug. – søn.4.aug. (4 dagers tur)
Er du i god form og gjerne vil begynne samlingen av 2000 meters topper, er dette turen 
for deg.  
Torsdag: Turen starter ved Bommen i Veodalen og til fots til Glitterheim, 2t. Middag.
Fredag: Tur til Styggehøbreen og toppene rundt.
Lørdag: Tur til Veobreen med Store Memurutind og Leirhø.
Søndag: Tur til Glittertind med retur over Ryggehø. Til fots til Bommen hvor bilene står.
Avreise avtales. Påmelding innen 1.juli 2002 
til Mie (tlf.38025263 eller mie@kot.no) 

 Urdalsnuten til fots
23.-25.aug 2002
Overnatting på Bossbu.

      Turkoordinator: Marit Thorvaldsen og Dagrun Hamre

 "Mini Brekurs" på Buarbreen  -  13.-15.sept.
Et brekurs for deg som vil gjøre breen til din tumleplass eller vil bruke den som en del av 
en fjelltur. Lær knuter og innbinding, bevegelsesteknikk på is og snø, redning, orientering 
på bre og turplanlegging.
Vi kjører inn til Buar (ved Odda) og setter opp en lavvo-leir i løpet av fredagen.
Lørdag og søndag blir det klatring på Buarbreen.
Turkoordinator: Erik Aune

 Fjelltur rundt Ringedalsvatnet via Trolltunga - 4. – 6.oktober
Dette er en tur som skal være helt fantastisk – i vest - utsyn til Folgefonna, og turen går 
på platået/stupet rundt Ringedalsvatnet som ligger øst for Tyssedal i ca. 1200 moh.
Vi kjører til Tyssedal og inn til Mogeli, og tar taubanen opp (eller går rett opp i ca. 1time).
Overnatting i hytter til Odda Turlags nye hytter  - Reinaskorsbu(syd for Trolltunga) og 
Kvanntjørnsbu (syd for Mosdalsbu).
Detaljert beskrivelse følger siden.

 Årsavslutning på Lakkenstova med pinnekjøtt
23.-24.nov.2002

NB. Utgifter til turer blir fordelt pr. deltager i forhold til reelle utgifter til mat, losji, transport og    
adm.kostnader  -  (selvkostprinsippet).

Fjellsportgruppas styre:
Erik Aune  -  leder erik@kot.no
Oluf Bøckman – nestleder ob@falconbridge.no
Mie Kaasa  -  adm.KOT mie@kot.no KOT-tlf. 380 25263
Marit Thorvaldsen  - styremedl.
Dagrun Hamre – varamedl.
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