05.02.17: Status på enkelte kurs og
turer er kanskje ikke helt
oppdatert.
Besøk denne siden for siste status:

https://peakbook.org/article/no:summitiv.html
4 dager spekket med turer,
aktiviteter og moro
i vintereventyret

Peakbook Summit IV – Program
Onsdag 19. april
18:00–21:00

Sekretariatet åpent

20:00

Middag

22:30

Førertime

Torsdag 20. april
08:00–09:00
08:00–10:00
09:00
09:00
09:00–17:00
10:00
10:00
17:00–22:00
21:00
22:00
23:00

Turbordet er aktivt
Sekretariatet er åpent
Surtningstinden
Topptur ved Bukkeholsbrean
Alpint dagskurs skred
Åpen tur til Midtre Høgvagltinden
Snøhuletur
Sekretariatet åpent
Foredrag: Alpenes 4000m topper
Førertime
Fritt Vilt I – Nattkino

side 31
side 14
side 15
side 6
side 17
side 16
side 10
side 35
side 35

Fredag 21. april
08:00–09:00
08:00–10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:30–17:00
10:00
10:00
10:00–
18:00–21:00
21:00
22:00
22:30
23:00
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Turbordet er aktivt
Sekretariatet er åpent
Trugetur til Tverrbottinder
Gravdalstinden
Semelholstinden
Sokse
Dagskurs turfotografering
Nybegynnertur rando Midtre Høgvagltinden
Kyrkja
Snøhule og aktivitetsdag for barnefamilier
Sekretariatet åpent
Foredrag Høgruta Jotunheimen
Førertime
Hot Mountain Whisky Seminar
Fritt Vilt I – Nattkino

side 31
side 18
side 19
side 20
side 21
side 9
side 17
side 24
side 29
side 11
side 35
side 35

Peakbook Summit IV – Program
Lørdag 22. april
07:00–08:00
08:00–09:00
08:00–10:00
08:30
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00–17:00
09:00–17:00
09:30–17:00
10:00
16:00
17:00
18:00–21:00
21:00
21:00
22:00
22:30

Fjell-yoga drop-in
Turbordet er aktivt
Sekretariatet er åpent
Mjølkedalstinden
Stetinden
Store Rauddalstinden
Storebjørn
Trugetur til Kyrkja
Topptur ved Bukkeholsbrean
Surtningstinden
Aktivitetsdag for barn uten foreldre
Alpint dagskurs skred
Dagskurs turfotografering
Åpen tur til Midtre Høgvagltinden
Tegnekonkurranse barn. Tema: snø, ski og vinter
Hopprenn / rebusløp
Sektretariatet åpent
Barnas fjellquiz
Foredrag Frykt og Jubel i Jotunehimen
Førertime
Fjell-quiz

side 31
side 27
side 26
side 23
side 25
side 22
side 24
side 15
side 14
side 29
side 6
side 9
side 17
side 30
side 30
side 13
side 30
side 12
side 30

Søndag 23. april
07:00–08:00
08:00–09:00
08:00–10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00

Fjell-yoga drop-in
Turbordet er aktivt
Sekretariatet er åpent
Trugetur til Stetinden
Hjemreise via Bjørnskardet, Kniven og Storbrean
Storebjørn
Semelholstinden
Åpen tur til Midtre Høgvagltinden

side 31
side 31
side 23
side 27
side 22
side 20
side 17

Velkommen!
05.02.2017: For siste status på turer og kurs. Besøk siden:
https://peakbook.org/article/no:summitiv.html
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Velkommen til Peakbook Summit IV
på Leirvassbu 19.–23. april 2017

V

i ønsker velkommen til en spennende, morsom og aktivitetsfylt langhelg i hjertet av Jotunheimen på overgangen
mellom vinter og vår.
Tre ganger tidligere har vi avholdt topptursamlinger i september.
Denne gangen forsøker vi oss med noe nytt: En vintersamling!
Programmet er variert og omfattende, så her bør det være noe
for enhver smak. Alle er hjertelig velkomne, enten du er Peakbookbruker eller ei, men vi har lyst til å rekke ut en ekstra lang
hånd til nybegynnere og de med ikke så mye erfaring, samt
barnefamilier.
Vi organiserer enklere nybegynnerturer, kurs og spesielle turer
og aktiviteter rettet inn mot barnefamilier.
Det koster en del, både tid og penger å organisere en samling
som dette, men vi forsøker å holde prisene så lavt som mulig, og
sammenlignet med andre toppturfestivaler tror vi både festivalpass og aktiviteter er gunstig priset her.
Festivalpass og billetter kjøpes av oss. Rom, mat eller teltreservasjon gjøres direkte til Leirvassbu.

Istapper utenfor rommet på Leirvassbu.

Velkommen!

4

Festivalpass (Side 33)
Peakbook:
event@peakbook.org
Tlf. 47907848

Overnatting og mat (Side 34)
Leirvassbu:
leirvassbu@ton.no
Tlf. 61211210

www.peakbook.org

www.leirvassbu.no

Like ved Leirvassbu mot bl.a. Midtre Høgvavltinden

Del I

Kurs og foredrag
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Alpint dagskurs skred
Velkommen til dagskurs skred!
Formål:
Formålet med kurset er å gi deltakerne økt bevissthet rundt skredfare og
hvordan forholde seg til skredfarlig terreng. Kurset skal gi deltakerne et innblikk i under hvilke forhold, hvor og hvordan det løsner skred. Hovedformålet
i kurset vil knytte seg mot gjenkjenning av skredterreng, gjenkjenning av
åpenbar skredfare og en introduksjon til ferdselsrutiner i skredterreng. Kurset
gir videre en innføring i grunnleggende kameratredning med bruk av sender/
mottaker.
Det kreves ingen forkunnskaper om skred, men deltakelse forutsetter grunnleggende alpine skiferdigheter.
Krav til utstyr:
Deltakerne stiller selv med spade, søkestang, sender/mottaker (ASSS-prinsippet). Dette kan leies ved ankomst på Leirvassbu. Videre trenger man bekledning for å være ute i vinterfjellet samt mat og drikke. Lunsj gjennomføres ute.
Det anbefales at deltakerne stiller i alpint toppturutstyr (randonnée/telemark), men det aksepteres også bruk av fjellski dersom man er komfortabel
med nedkjøringer opp mot 30 grader.
Kursbeskrivelse og innhold:
Kursdagen vil variere med sted og forhold, men skal i hovedsak foregå ute
på ski. Vi starter med en kort økt med presentasjonsrunde, introduksjon til
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Tidligere

skredlære og en gjennomgang av dagens forhold. Deretter lages det en
grovplan for hva man kan gjøre ut i fra
forholdene og gruppens ferdighetsnivå. Underveis legges det vekt på
gjenkjenning av skredterreng og
terrengfeller samt betydningen av
tydelige faretegn. Kjøremønster
og gruppedynamikk skal vies stor
oppmerksomhet. Det skal gjennomføres en innføring i bruk av
sender mottaker.

skredku

rs. Foto:
S
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k

Vi møtes til ferdråd under førertimen kvelden før kursstart.
Pris og antall
Tidspunkt og kurskode:
Utstyr:
Kurskode:

450.- Ca. 8 timer. Maks. 6 deltakere.
Fredag 21.04 09:00 og lørdag 22.04. 09:00
Spade, skredsøker og søkestang. Kan ev. leies.
#2117108 og #2217108

Temaliste:
 Menneskelig faktor
 Gjenkjenne skredterreng
 Skredvarsel
 Hva har vi med oss i sekken
 Kameratredning med sender/mottaker
 Kjøremønster/trygge stoppeplasser
 Faretegn
 Gjenkjenne terrengfeller
 Kameratsjekk
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Litteratur og lenker:
Kapittel
«Terreng/turplanlegging, Den menneskelig faktor og
Mønster 2:
toppturar
og oﬀpiste» i Nes, C. L., (2013)
Skikompis. Selja forlag, Førde
Se også www.varsom.no
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VPG.NO

Har bidratt med premier til fjell-quiZ

BCA

Offisiell festivalsamarbeidsparnter på Skredutstyr
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Fotokurs - Dagskurs turfotografering
Bli bedre på turfotografering!
Fokuset vil være på turfotografering, mennesker i naturen og actionfotografering. Dersom været tillater det, penser vi også litt innpå landskapsfotografering.
Vi begynner med ca. 1 time teori inne før vi beveger oss ut på tur (ski eller
truger) og ﬁnner eller lager motiver underveis. Er været ﬁnt beveger vi oss
trolig litt oppover i høyden, men tempoet blir rolig og fotograferingen vil stå
i sentrum.
Vi spiser nisten ute og holder på 5–6 timer før vi avslutter med en oppsummering og evaluering inne på ca. 1 time til slutt. Hvis det er praktisk, mulig ser
vi også litt på bilder fra dagen.
Kursholder er fotograf Martin I. Dalen. Martin jobber til daglig fulltid som profesjonell fotograf og spesialiser seg blant andre ting på action- og sportsfotografering. Nylig ﬁkk han mye oppmerksomhet i forbindelse med sykkelstuntet
på Svolværgeita hvor Martin stod for ﬁlm og foto i forbindelse med dette. Han
har også vunnet konkurranser som Arcteryx DarkDays Photocallange 2015 og
Hillbilly Huckshoot 2016. Du kan lese mer om Martin på hans egen hjemmeside: www.martinidalen.no
Pris og antall
Tidspunkt og kurskode:
Utstyr:
Kurskode:

300.- Ca. 7-8 timer. Maks. 12 deltakere.
Fredag 21.04 09:00 og lørdag 22.04. 09:00
Kamera (alle typer), sekk, varme klær, ski eller truger
#2117102 og #2217102
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Coni Häusler – 4000m topper i alpene
Coni er født og oppvokst i alpelandet Østerrike. Fjellene i Tirol
har vært hans store lidenskap
allerede fra ﬁreårsalderen. Som
6 åring besteg han sin første
3000m topp, Hoher Riﬄer. Siden
den gang har det blitt mer enn
1000 turer, både i alpene, Norge,
Afrika (Kilimanjaro) og Amerika
(Denali, Tocclaraju).
Coni er aktiv is- og fjellklatrer
samt skibestiger. I løpet av de Mot Grandes Jorasses. Foto: Coni Häusler
siste 10–15 årene har det blitt mye fokus på 4000m-toppene i alpene, og han
mangler nå kun to fjell før han har besteget samtlige topper over 4000 meter
i alpene (primærfaktor 100 meter).
Alpenes kjemper er kanskje ikke høye sammenlignet med de høyeste fjell i
verden, men når du står i Zermatt eller Chamonix og ser mer enn 3000 meter
opp til Matterhorn, eller Mont Blanc, kan du få følelsen av å være i Himalaya
eller Andesfjellene.
I dette foredraget tar Coni deg med på noen av sine ﬂotteste alpeturer, i ord
og bilder.
Pris og antall
Tidspunkt:
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Gratis. Ca. 60 plasser, kan ikke forhåndsbestilles
Torsdag 20.04 21:00. Ev. reprise 21.04

Bjørn er lidenskapelig fjellmann og ganske allsidig, eller
som han selv ramser opp:
Eventyrer, sauegjeter, tinderangler, fjellfører, prosjektleder og
bonde. Sist men ikke minst elsker Bjørn toppturer på ski og
de ﬁne nedkjøringer.
Sammen med kona Christin
har Bjørn turbloggen www.
eventyrligar.blogspot.com.
Begrepet Eventyrlige år opp- På vei ned fra Leirhøe. Foto: Henrik Wold Nilsen
stod da Bjørn med familien tok et år fri fra jobben for å bo i ei enkel hytte,
langt til fjells i Valdres.
I dette foredraget tar Bjørn deg med på en reise gjennom en utvidet versjon
av den turen som nå har blitt så populær – Høgruta gjennom Jotunheimen.
Ellers som Bjørn kalte sin tur i 2014: “Jotunheimen Haute Route Ultra”.

10 000 høydemeter, 150 km og
15 topper over 2000 meter på 6 dager
Pris og antall
Tidspunkt:

Gratis. Ca. 60 plasser, kan ikke forhåndsbestilles
Fredag 21.04 21:00. Ev. reprise 22.04
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Bjørn på vei ned fra Søre Smørstabbtinden. Foto: Henrik Wold Nilsen

Bjørn Tjomsland – Høgruta ultra

Sigri Sandberg – Frykt og jubel i Jotunheimen
Forfattar Sigri Sandberg har
skrive boka Frykt og jubel i Jotunheimen og inviterer deg med
på tur i eit av dei vakraste fjellområda i Norge, Hurrungane vest i
Jotunheimen.
Dette skal handle om folk og
fjell – frå urtida og fram til no.
Du får høyre om moderne fjelltauser, mytiske jotnekvinner og
dei første kvinnfolka som klatra
i kjoler mot dei kvasse tindane.
Det blir jubel og triumfar, men
også ulukker, frykt og undring.
For kva er det som trekk oss til
fjells? Liknar det kjærleik?
Les mer om Sigri på
www.sigri.no.

Pris og antall
Tidspunkt/ best. nr.:
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Kr. 25.– Ca. 60 plasser. Billetter kan forhåndskjøpes
Lørdag 22.04 21:00 / #2217999

Del II

Turprogram
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Surtningstinden 1997 moh
Selv om toppen er tre meter fra å få være
med i det gode 2000-meters selskap skal
man absolutt ikke kimse av utsikten som
møter en fjellfant oppe på Surtningstinden (1997 moh). Dette er virkelig en tur
man som jotunelsker bør få med seg!
Turen er ikke spesielt lang, og går i relativt slakt terreng hele veien til topps. Vi
går opp og ned via Glupen og Gravdalen.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Enkel
5–6 timer. 14 km / 700 hm. 10 plasser.
100.Torsdag 20.04 og lørdag 22.04 kl 09:00
Spade og vindsekk
#2017001 og #2217011

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Topptur ved Bukkeholsbrean
Dette er turen for deg som ønsker å
plukke topper som perler på en snor. Som
hovedutgangspunkt går vi mot Store
Bukkeholstinden (2213 moh) via Bukkeholsbrean, men vi holder det åpent for å
gå på ﬂere topper i området av hensyn til
gruppas ønsker og tidsbruk.
Turen passer best for: Fjellskiløpere og deltakere med lettere toppturutstyr på
grunna av slak inn- og utmarsj.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Middels krevende
8–10 timer. 22+ km / 1000 + hm. 6 plasser.
150.Torsdag 20.04 og lørdag 22.04 kl 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker,
isøks, stegjern, og sele (for brepassasje)
#2017003 og #2217010

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Snøhuleovernatting
Vi drar ut med truger eller ski og ﬁnner et område med ﬁne skavler. Er værmeldingene lovende, trekker vi litt høyere opp slik at de som ønsker det kan ta en
liten topptur på kvelden eller morgenen etter.
Vi organiserer oss i hulelag. Å grave en romslig snøhule er hardt arbeid, men
kjempegøy. Det blir gitt tips og litt instruksjon for de som har behov for det.
Husk godt med tørt skift, for her blir man svett!
Vi ﬁnner en skavl 1–3 timer fra Leirvassbu.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:

Turkode :

Middels
Ca. 1 døgn. 12 plasser.
50.- Torsdag. Fredag gratis.
Torsdag 20.04 og fredag 21.04 kl 09:00
Fredagen er godt egnet også for familier med barn.
godt liggeunderlag, god sovepose, god snøspade,
nok mat og drikke, ekstra votter og rikelig med
varme klær. Hodelykt, stearinlys og kokeapparat
om du vil lage deg noe varmt.
#2017005

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Midtre Høgvagltinen 2066 moh
Godt synlig, rett sør fra stuevinduet på
Leirvassbu ligger Høgvagltindane med
midttoppen som den høyeste på 2066
moh. Turen går i oversiktlig terreng med
jevn stigning hele veien og byr på nydelig
utsikt til store deler av Midt-Jotunheimen.
På fredag vil det bli arrangert en gratis
nybegynnertur for randonnéeskikjørere
til topps med Christin Oldebråten og Bjørn Tjomsland. Begge to har god erfaring med slike nybegynnerturer, og har ﬂere gode triks de ønsker å dele med
folk som ønsker å prøve ut denne moderne toppturtrenden. Torsdag, lørdag
og søndag vil det bli lagt opp til åpen fellestur på eget ansvar uten turleder
med felles avreisetidspunkt fra Leirvassbu.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj åpen tur:
Avmarsj nybegynnertur:
Utstyr:
Turkode åpen tur :
Turkode nybegynnertur:

Enkel
4–5 timer. 11 km. 700 hm. 40 plasser (nybegynnertur)
Gratis
Tor. 20.04, Lør. 22.04 og Søn. 23.04 kl 10:00
Fredag 21.04. kl. 10:00
Spade og vindsekk anbefales
#2017004, #2217012, #2317006
#2117006

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Trugetur: Tverrbottinden 2106 moh
På denne turen får du med deg hele tre
topper over 2000 moh innen relativt kort
radius fra Leirvassbu. Turen opp går via
den noe bratte vestryggen til den sørlige
Midtre Tverrbottinden. Videre langs tinderekka bort til Midtre og Store Tverrbottinden (2161 moh). Samme vei tilbake.
Rutevalget er lagt av hensyn til å kunne
ferdes utenom skredterreng.
Turen passer for: Trugevandrere som ønsker ﬂere topper på samme tur innenfor relativt kort radius fra Leirvassbu. Man bør være komfortabel til å ferdes
med isøks og stegjern.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj åpen tur:
Utstyr:
Turkode:

Middels
6–7 timer. 11 km. 900 hm. 6 plasser.
150.–
Fredag 21.04 kl. 09:00
Spade, vindsekk, isøks og stegjern
#2117004

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Gravdalstinden 2113 moh
Juvelen Gravdalstinden (2113 moh)
lengst sør i Smørstabbtindmassivet er en
tur man ikke bør gå glipp av. Dette er en
lang tur, men når man kommer til topps
vil det absolutt være verdt slitet. Turen
går via Glupen og Sandelvbrean.
Turen passer for: Fjellskiløpere og randoskikjørere med lett utstyr pga. slak inn- og utmarsj.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj åpen tur:
Utstyr:
Turkode:

Middels
7–8 timer. 22 km. 1000 hm. 6 plasser.
250.–
Fredag 21.04 kl. 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker og
sele (for brepassasje)
#2117502 (Turkode ev. ekstratur)

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Semelholstinden 2147 moh
Semelholstinden (2147 moh) ligger sentralt i hjertet av Jotunheimen og kan by
på ﬂott skikjøring på returen via Visbrean. Av hensyn til skikjøring på isbre og
lengde kreves det gode skiferdigheter på
denne turen.
Turen passer for: Først og fremst randoskikjørere, samt fjellskiløpere med gode skiferdigheter nedover.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Krevende
5–6 timer. 14km. 750 hm. 6 plasser.
200.– (Ved ev. ekstratur blir prisen på denne 250)
Fredag 21.04. og Søndag 23.04 kl. 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker og
sele (for brepassasje)
#2117003 og #2317005

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Sokse 2189 moh
Med sine to tvillingtopper og v-formet
skar imellom er det ikke rart denne toppen blir kalt for Saksa, eller Sokse (2189
moh) på lokalmål. Turen går fra Leirdalen
via Bjørnbrean og den vestlige renna til
topps. Man skal være komfortabel med
bratt snøbakke og skikjøring på denne
turen. Flott og spektakulær tur!
Turen passer for: Først og fremst randoskikjørere, evt fjellskiløpere med gode
kjøreferdigheter ned igjen. Man bør være komfortabel med å benytte stegjern
og isøks i bratt snøbakke.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Krevende
7–8 timer. 6 plasser.
200.–
Fredag 21.04 kl. 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker og
sele (for brepassasje), isøks og stegjern
#2117008

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Storebjørn 2222 moh
Storebjørn (2222 moh) fra Leirdalen er en
ﬂott breskitur og en av de mest ikoniske
toppene i denne delen av Jotunheimen.
Dette er en middels lang tur og siste stykket til topps er noe bratt. Av hensyn til
dette og oppsprukken isbre kreves det
gode skiferdigheter.
Turen passer for: Først og fremst randoskikjørere, og fjellskiløpere med gode
kjøreferdigheter.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Krevende
6–7 timer. 15 km. 1000 hm. 6 plasser.
200.- (Ved ev. ekstratur er prisen 250.–)
Lørdag 22.04 og Søndag 23.04 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker og
sele (for brepassasje)
#2217005 og #2317504
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NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Stetinden 2020 moh
Stetinden (2020 moh) ses synlig fra riksveien innerst i Leirdalen. Dette er ikke
Norges nasjonalfjell, selv om navnet er
det samme. Dog, absolutt verdt et besøk!
Turen er relativt kort fra Leirvassbu. Vi følger slakeste vei opp fra Gravdalen, og på
skiturene har vi eventuelt muligheten til
å legge returen om Tverrbytnede der det
ofte ﬁnnes god kjøresnø. Siste ryggen ut til toppen byr på lett klyving til fots.
Vi arrangerer denne turen både med ski og truger.
Turen passer for: Fjellski- og randoskikjørere som ønsker en litt kortere tur.
Man bør være noe vant med høyder, slik som for eksempel Besseggen.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Enkel
4–6 timer. 11 km. 750 hm. 6 plasser (10 truger)
100.– (Ved ekstratur blir prisen på denne 150.–)
Lørdag ski kl. 09.00 og Søndag truger 09:00
Spade og vindsekk
#2217001 (ski-fullt) og #2317001 (truger)
#2217501 (turkode ev. ekstratur)
NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Kyrkja 2032 moh
Kyrkja (2032 moh) er en av Jotunheimens
mest ikoniske topper og selve signaturfjellet i området rundt Leirvassbu. Selv om
den i 1874 ble regnet som ubestigelig av
fjellmannen Emanuel Mohn kan de ﬂeste
jotunvandrere skrive under på at dette
ikke stemmer. Turen er ikke lang, men
ryggen opp på slutten er kanskje hakket
over Besseggen i vanskelighetsgrad. Denne delen blir derfor gått til fots med
stegjern og isøks. Vi arrangerer denne som separat trugetur og skitur.
Turen passer for: Trugevandrere, fjellski- og randoskikjørere som ønsker en kort
og ﬁn tur, men som er komfortable med å klyve med stegjern og isøks. Det
anbefales at man tidligere har erfaring med slikt utstyr.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Middels
3–6 timer. 7 km. 650 hm. 6 plasser.
150.–
Fredag (ski) kl. 10:00 og Lørdag (truger) kl. 09:00
Spade, vindsekk, isøks og stegjern
#2117005 (ski) og #2217006 (truger)

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Store Rauddalstinden 2157 moh
Sentralt plassert i Jotunheimen gir Store
Rauddalstinden (2157 moh) en spennende, variert og storslagen utsikt. Turen
er ikke spesielt teknisk krevende, men en
god dagstur. Vi går via Simledalen og opp
fra øst. Det siste stykket opp til toppen er
det bratteste, men på ingen måter luftig.
Turen passer for: Fjellskiløpere og evt
randoskikjørere med lett utstyr pga slak inn- og utmarsj.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Middels
7–9 timer. 21 km. 1000 hm. 6 plasser.
250.–
Lørdag 22.04 kl. 09:00
Spade, vindsekk, søkestang og sender/mottaker
#2217503 (Turkode på ev. ekstratur)

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Mjølkedalstinden 2137 moh
Mjølkedalstinden (2138 moh) er kanskje
en av Jotunheimens mest estetiske topper som ligger svært utilgjengelig fra
allfarvei. Derfor er dette en lang og krevende tur med mye ﬂate partier. Siste stykket til toppen er også bratt og noe luftig.
Blir været bra er dette uten tvil en fantastisk ﬁn tur.
Turen passer for: Utelukkende fjellskiløpere, evt randoskikjørere med svært
lett utstyr. Man bør være i meget god form og være vant med å ferdes med
isøks og stegjern.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Krevende
10–11 timer. 26 km. 1200 hm. 6 plasser.
200.–
Lørdag 22.04 08:30
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker,
isøks og stegjern
#2217002

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Hjemreise Kniven om Bjørnskardet
På søndag legges det opp til en fantastisk retur via Bjørnbrean og og Storbrean fra Leirvassbu til bilparkeringen på
Sletthamn. Undervegs blir det en avstikker oppom Kniven (2133 moh). Turen byr
på bratt snøbakke og lange nedkjøringer
på ski.
Hovedbagasjen kan sendes gratis ned til
parkeringsplassen.
Turen passer for: Først og fremst randoskikjørere, evt fjellskiløpere med gode
kjøreferdigheter ned igjen. Man bør være komfortabel med å benytte stegjern
og isøks i bratt snøbakke.
Vanskelighetsgrad:
Tid, lengde og antall:
Pris:
Avmarsj:
Utstyr:
Turkode :

Krevende
6–7 timer. 14 km. 950 hm. 6 plasser.
250.–
Søndag 23.04. 09:00
Spade, vindsekk, søkestang, sender/mottaker og
sele (for brepassasje), isøks og stegjern
#2317503 (Turkode for ev. ekstratur).

NB! Les siden med generelle tips og betingelser på side 32.
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Del III

Barn-/Familie
Nærprogram
Generelt
28

Natt i snøhule for barnefamilier
En natt i snøhule er en spennende opplevelse for barna. Ikke er det så kaldt
som man skulle tro heller.
Vi ﬁnner et sted i nærheten av Leirvassbu og graver et hjem for natten. Barna
er med og graver eller leker. Blir det kaldt, kan de tegne, leke og varme seg på
hytta.
Alle kan være med, man trenger ikke å ha erfaring fra snøhulegraving tidligere. Vi gir tips underveis. God snøspade og tilstrekkelig med klær og utstyr til
overnatting i rundt 0 grader er nødvendig.
Tid og sted:
Pris:
Utstyr:
Aktivitetskode:

Fra formiddagen fredag 21.04 nær Leirvassbu
Gratis
Utstyr for uteovernatting i ca. 0 grader. God spade.
#2117010

Aktivitetsdag for barn uten foreldre
Denne dagen har mor og far sjansen til å få seg god fjelltur alene. Litt kvalitetstid uten barn. Mens dere er på tur ﬁnner vi på ulike aktiviteter ute. Vi går tur,
aker, prøver kanskje ut truger, graver litt i snøen, lager til noen konkurranser
og leker og fyrer bål med kakao / varm saft og grilling.
Blir det for kaldt går vi inn på Leirvassbu.
Det vil være med to aktivitører så barna er til enhver tid under oppsyn.
Tid og sted:
Pris og antall:
Utstyr:
Aktivitetskode:

Lørdag 22.04 09:00–17:00. Nærområdet rundt Leirvassbu
250.– Minimum 4, maks. 12 barn. 7–14 år.
Varme klær. Ekstra votter. Drikke og lunsj
ordner vi.
#2217050
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Fjell-Quiz for barn og voksne
Vi organiserer som alltid uhøytidelig fjell-quiz på lørdagskvelden, med ﬂotte
premier.
Nytt i år er en egen barne-quiz litt tidligere på kvelden. Alle som er med her får
premie. Som barn går alle t.o.m 15 år.
Tid og sted:
Påmelding:

Lørdag 22.04. Kl 21:00 (Barn) og 22:30 (Voksne)
På Leirvassbu under treﬀet

Tegnekonkurranse for barna
I peisestua blir det uhøytidelig tegnekonkurranse for alle barn. Temaet er ski,
snø og vinter. Tegningene henger vi opp på egen vegg rundt sekretariatet. Vi
trekker ut en ﬁn premie blant deltakeren og alle som er med får en liten ting.
Tid og sted:
Påmelding:

Lørdag 22.04. Ca. 16:00–18:00. Peisestua.
Ingen påmelding, bare å møte opp

Rebusløp / hoppkonkurranse
For dem som har krefter og overskudd lager vi til en liten rebusløype med integrert (frivillig) hoppkonkurranse. Dette blir en morsom og uhøytidelig lagkonkurranse (1–4 deltakere pr. lag). Annonsering og premieutdeling i forkant
av fjell-quizen senere på kvelden.
Tid og sted:
Påmelding:
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Lørdag 22.04. Ca. 17:00 utenfor hytta.
Påmelding under treﬀet

Fjell-yoga for de morgenfriske
Velkommen til en time mjuk moderat morgenyoga. Passer for fjellfanter i alle
størrelser og former, du trenger ikke ha noe erfaring med yoga fra før for å
være med. Øvelsene er inspirert av natur og fjord og fjell.
Tid og sted:
Pris og påmelding:

Fredag 21.04 og Lørdag 22.04 kl. 07:00 i peisestua.
100.– Drop-in. Betales direkte til instruktør.

Turbordet– for nye turer og bekjentskap
For alle som ønsker turfølge, eller gjerne tar med seg andre på privattur, organiserer vi «turbordet». Dette er et merket bord nede i peisestua hvor vi
oppfordrer folk med åpne turplaner om å møtes. Her kan nye turfølges for
samme eller påfølgende dag knyttes.
PS! Vi tar intet ansvar for turer som avtales her. Dette blir 100% private turer.
Bordet er merket mellom kl. 08:00 og 09:00 hver morgen.
Tid og sted:

Hver dag under treﬀet 08:00–09:00 i peisestua.
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Generell informasjon
Turer og aktiviteter:
Vi tar selvfølgelig vær- og føre i betraktning. Er ikke den oppsatte turen forsvarlig å gå, vil det bli tur til tilnærmende topper. Husk at følgende gjelder for
alle turer:
 Møt opp i god tid på turdagen, utenfor inngangspartiet til Leirvassbu.
Info om oppmøte: Se programmet og bli med på førertimen kvelden
før.
 Vær ferdig pakket og klar med nok klær, mat, drikke og utstyr som
været og turen / aktiviteten krever
 På alle arrangerte turer (med unntak av snøhuleovernatting, skileik og
fotokurs) med turleder kreves det at deltakerne har skredsøker med
ferske batterier, søkestang og spade. Enkelte turer krever også at man
har klatresele (sittesele) for brepassasjer, isøks og stegjern (ved bratt
lende). Det anbefales å bruke hjelm ved nedkjøring.
 Påmelding er først gyldig ved betaling. Betalte billetter refunderes
kun dersom vi avlyser turen ved for lav påmelding eller dårlig vær
 Av hensyn til gruppedynamikk og sikkerhetsmessige årsaker har vi
satt en deltakerbegrensning på max 10 på enkle turer og max 6 på
middels og krevende turer.
 Alle deltakelse skjer på eget ansvar.
Dersom du lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt.
Ved spørsmål om turene. Ta kontakt med Sondre Kvambekk: Tlf. 40046610
Epost: sokvamb@gmail.com
For alle andre spørsmål. Ta kontakt med Morten Helgesen: Tlf. 47907848
Epost: event@peakbook.org
For spørsmål direkte knyttet til bestilling av rom og mat, ta kontakt med
Leirvassbu – Epost: leirvassbu@ton.no
Priser leie av utstyr (rabatt ved behov for ﬂere ting).
Sender/Mottaker: 150,- / Søkestang: 100,- / Spade: 100,- / Sele: 100,Isøks: 100,- / Stegjern: 100,-
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Priser og påmelding
Festivalpass
Voksen ordinær
Voksen GSM medlem (gsm-medlemmer med løpende 12 mnd. abo.)
Barn 7–15 år
Barn under 7 år
Kurs, turer og aktiviteter som kan forhåndsbestilles:
#2117108 Alpint dagskurs skred (s. 6). Fredag 21.04. 6 plasser.
#2217108 Alpint dagskurs skred (s. 6). Lørdag 22.04. 6 plasser.
#2117102 Dagskurs turfotografering (s. 9). Fredag 21.04. 12 plasser.
#2217102 Dagskurs turfotografering (s. 9). Lørdag 22.04. 12 plasser.
#2217999 Foredrag Frykt og Jubel i Jotunheimen (s. 12). 60 plasser.
#2017001 Surtningstinden (s. 14). Torsdag 20.04. 10 plasser.
#2217011 Surtningstinden (s. 14). Lørdag 22.04. 10 plasser.
#2017003 Topptur ved Bukkeholsbrean (s. 15). Torsdag 20.04. 6 plasser.
#2217010 Topptur ved Bukkeholsbrean (s. 15) Lørdag 22.04. 6 plasser.
#2017005 Snøhuletur (s.16). Torsdag–Fredag 20.–21.04. 12 plasser.
#2117004 Tverrbottinder trugetur (s. 18). Fredag 21.04. 6 plasser.
#2117502 Gravdalstinden (s. 19). Fredag 21.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2117503 Semelholstinden (s. 20). Fredag 21.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2317005 Semelholstinden (s. 20). Søndag 23.04. 6 plasser.
#2117008 Sokse (s. 21). Fredag 21.04. 6 plasser.
#2217005 Storebjørn (s. 22). Lørdag 22.04. 6 plasser.
#2317504 Storebjørn (s. 22). Søndag 23.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2217501 Stetinden (s. 23). Lørdag 22.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2317001 Stetinden truger (s. 23). Søndag 23.04. 10 plasser.
#2117005 Kyrkja (s. 24). Fredag 21.04. 6 plasser.
#2217006 Kyrkja truger (s. 24). Lørdag 22.04. 6 plasser.
#2217503 Store Rauddalstinden (s. 25). Lørdag 22.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2217002 Mjølkedalstinden (s. 26). Lørdag 22.04. 6 plasser.
#2217502 Bjørnskardet og Kniven (s. 27). Søndag 23.04. 6 plasser. (Mulig xtratur)
#2217050 Aktivitetsdag for barn med aktivitetsledere. Lørdag 22.04. 12 plasser
#WHISKY Hot Mountain Whisky Seminar (s. 35). Fredag 21.04. 15 plasser.
I tillegg kommer alle gratis aktiviteter og åpne turer til Høgvagltinder.

550.–
450.–
100.–
Gratis
450.–
450.–
300.–
300.–
25.–
100.–
100.–
150.–
150.–
50.–
150.–
250.–
250.–
200.–
200.–
200.–
250.–
150.–
100.–
150.–
150.–
250.–
200.–
250.–
250.–
200.–

Bestilling sendes til event@peakbook.org eller på sms til 47907848.
Vi gjør oppmerksom på at Leirvassbu denne helgen er reservert Peakbook Summit IV.
Alle er velkomne, men man må ha festivalpass for å delta..
PS! Oppgi ved bestilling om du/dere skal bo på Leirvassbu eller telte. Vi har maks. 100 festivalpass til teltere pga. infrastruktur.
Teltere bes også gi beskjed til Leirvassbu på forhånd om de ønsker noen måltider inne. Dette for planleggingens del. Til sist angi
ved turpåmelding hva du har av utstyr og hva som må leies.
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Priser og info fra Leirvassbu
Priser overnatting m. helpensjon (3 retters middag, frokost, niste, termos)
Prisene gjelder gjester som er i minimum 3 døgn. 50.– tillegg pr. natt ved kortere opphold.

Enkeltrom med bad (pr. døgn)
1180.–
Dobbeltrom med bad (pr. person pr. døgn)
1020.–
3-sengsrom med bad (pr. person pr. døgn)
1000.–
Enkeltrom med vask, dusj/wc på gangen (pr. døgn)
980.–
Dobbeltrom med vask, dusj/wc på gangen (pr. person pr. døgn)
820.–
3- og 4-sengsrom med vask, dusj/ wc på gangen (pr. person pr. døgn) 800.–
Små 4-sengs køyerom, vask,dusj og wc på gangen (pr. person pr. døgn)1
720.–
For barn t.o.m 13 år har vi egne priser.
Rom med bad er ferdig oppredd med sengetøy og håndklær. I alle rom uten eget bad
må man ha med sengetøy/lakenpose og håndklær selv. Alternativt kan dette leies:
Sengetøy 85.– pr. sett og håndklær 25.– pr. sett.

Teltere pr. døgn (Tilgang til dusj, wc og oppholdsrom, ikke tørkerom)

60.–

Dersom man ønsker andre kombinasjoner enn helpensjon, avtales dette direkte med
Leirvassbu. Det er også veldig ﬁnt om teltere som ønsker å spise middag inne gir
beskjed om dette ved bestilling eller så tidlig som mulig. Dette pga. planlegging av
mengde og bordsettinger.

Transport og parkering
Det er stor vinterparkering ved Sletthamn, ca. 6 km nedenfor Leirvassbu. Bomvei 60.–
inn hit. Det tar normalt en drøy time å gå opp og vel halvtimen ned igjen på ski. Det er
mulig å få fraktet bagasjen gratis inn og ut etter nærmere avtale. Dersom man ønsker
persontransport, koster dette kr. 150.– for voksne og 75.– for barn hver vei. Persontransport bestilles senest dagen før ankomst pr. epost eller telefon.

Avbestilling
Avbestillingsfrist er innen kl. 11 dagen før ankomst. Ved senere avbestilling tilkommer
et avbestillingsgebyr tilsvarende rom og frokost for første døgn.

Velkommen!
Tove og Ole Jacob, Epost: leirvassbu@ton.no
Tlf. 61211210

Køyerommene selges pr. seng slik at man må påregne å
dele rom med andre om man ikke er en gruppe på ﬁre.
1
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I de sene timer
Hot mountain whisky seminar
Velkommen til eit uhøgtidleg og upretensiøst foredrag om dei to viktigaste
tinga her i livet, fjell og whisky, med tilhøyrande whiskysmaking.
Om ein går heim noko særleg klokare etter denne kvelden med peakbooks
lausaste kanon som foredragshaldar er vel heller tvilsamt, men ein vert iallefall
mange gode smakar rikare.
Fredag 21.04. kl. 22:30 med Geir Arne Myren
Pris:
200.– (inkluderar 6 ulike whiskysmakar)
Maks. antall:
15
:

Fritt Vilt I – Nattkino
Den første Fritt Vilt ﬁlmen har blitt en
norsk kultskrekkﬁlm. Store deler av
handlingen er spilt inn på Leirvassbu,
så egentlig hva passer bedre enn å
se ﬁlmen nettopp her på Leirvassbu
som nattkino, før man rusler gjennom de øde gangene på vei til rommet sitt.
Torsdag 20.04 og Fredag 21.04
Kl. 23:00.
Ingen påmelding, bare å slå seg ned.
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Vi sees!
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