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Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
As.ajdovscina@gmail.com
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 19
Življenje je vsak dan bolj zahtevno in težko je najti tiste dve do tri ure za Wajdovske alpinistične vesti.
Njihov osnovni namen je predvsem arhivacija dogodkov in aktivnosti. Po dolgem času in slabo
vestnem pritisku sem se le uspel spraviti pred računalnikom z namenom, da našo dejavnost in
aktivnosti vpišemo v zgodovinski okvir. Hvala Simonu, ki je več kot odlično sestavil prejšnjo številko
Wajdovskih alpinističnih vesti. Ožbej

Košir Brelih v
NŠD

V nedeljo 29. 8, sva se Dean in jaz odpravila na
Vršič, glavni cilj je bila smer Košir-Brelih v severni
steni Nad Šitom glava. Smer je ocenjena z IV/III,
200m, plezala sva jo izmenjaje, in izplezala 2 uri
kasneje kot je navedeno v literaturi. Temu je
botrovalo tudi iskanje v smeri, ki je, kot se za mlajše
pripravnike spodobi, kar obvezna sestavina
plezalnega dne. Izplezala sva nekaj metrov bolj
desno od orginala, je bil pa zato izstop začinjen z
malce težjim plezanjem, kot ga navaja skica.
Prekrasna nedelja, nova smer in s tem pridobljena
nova izkušnja, vse to je botrovalo, da sva se vedrega
razpoloženja odpravila v dolino na toplo.

Boštjan Mikuž

Skupna tura v
OSP in ČRNI
KAL

V nedeljo 5. septembra je potekala skupna tura AS
Ajdovščina. Ker je vreme za hribe delovalo dokaj
nestanovitno in ker seveda večkrat zmaga
komoditeta smo se odločili za plezanje v Ospu. S
ultra klasiko in najbolj plezano smerjo v Sloveniji,
smer Medo (5c, 110m), so opravile tri naveze
oziroma Simon, Martin, Boštjan, Dean, Uroš in Matej.
Z vrha smo seveda sestopili po vrvi - tako so
nekateri pripravniki imeli prvič možnost občutiti
radost spustov, ki dejansko potekajo po zraku. Po
preplezani smeri smo odšli še v Črni Kal in plezali
nekaj smeri težavnosti od 5c do 6b. Izbira za
plezanje v Črnem Kalu se je pokazala kot zelo
pravilna. Karakteristika smeri v temu plezališču se
namreč malo razlikuje od smeri v Beli. Lahko bi
dejali, da so nekoliko bolj podobne hribovskim
smerem. Zato so kar dobrodošel trening. Kakorkoli
že pa je priporočljivo, da se občasno tudi zamenja
plezališče saj se tako dobi širši pogled na svoje
sposobnosti in pa povečuje uplezanost v različnih
zvrsteh skale. V poletnem času smo tako izvedli tri
skupne ture (Kamniško sedlo, Triglav in sedaj Osp).
Za jesen bi morda prišlo prav kakšno grebensko
prečenje ali pa plezanje v kakšni sončni steni.
Seveda pa bi bilo fajn, da bi naslednjo skupno turo
organiziral in vodil še kdo.   Simon

V smeri Medo

mailto:ajdovscina@gmail.com
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Sončni škol v
Čavnu

Prejšnjo nedeljo smo preživeli na čavenskem
pobočju. Boštjan, Dean in Egon smo se odpravili
proti Velikemu robu. Sestopili smo do začetka stene
in Dean je potegnil prvi raztežaj nad drevesa. Nato
smo se izmenoma prebijali po razu proti vrhu. Iz
smeri je lep razgled nad dolino, vsakih dvajset
metrov je kakšna polica, težavnost je pa "po izbiri".
Najtežji gib je ocenjen s petico, saj se je potrebno
čez previs potegniti za razmajane oprimke. Za nas
začetnike kar zahtevna poteza. Skala je skoraj čez
cel raz krušljiva, kaj je izkusil tudi Dean, ko je že
proti vrhu oprimek prinesel nazaj na polico. Delno si
je pri tem poškodoval stopalo. Ta del smo kasneje
obšli po lažji strani na levo, v steni pa smo pustili
univerzalca, ki ga bomo pobrali v naslednjem boju.

Egon

Boštjan in Egon na varovališču

Smer skozi
Okno in
Miklavžev raz
v Podraški
turi

V nedeljo sva s Klavdijem v lepem jesenskem
vremenu odštrlincala s Ture do Miklava in napadla
smeri v Podraški turi. Najprej sva opravila s Smerjo
skozi okno, V/III, 150 m. Osrednji 30 metrski kamin
ocenjen s konstantno petico je res lep. Po grapi sva
dostopila še do Miklavževega raza IV/II, 120 m.
Vstopila sva direktno z najnižje točke (slaba IV, 15
m, potem lažje do detajla IV). Na direktnem vstopu
je po novem klin, po rampi z leve je bistveno lažje
II. Miklavžev raz je smer z eno od najboljših skal v
teh krajih, zato je plezarija res v užitek. V gornjem
delu sva izbrala vse težje prehode (desne) čez plošče
(slaba IV). Če Miklavžev raz plezaš na ta način je
primernejša ocena IV/III. Na sestopu sva se iz oči v
oči pomerila z večimi gamsi. Sestop čez Triptih je v
spodnjem delu vse slabši. Ožbej

Miklavžev raz slikan iz Nikolajeve
Ciklamen in
Štorija v turi

V petek sta Boštjan Mikuž in Matej Potočnik plezala
Ciklamen, 5B, 100 metrov v Stebru Gradiške ture. V
soboto pa sta se dve navezi namenili v smeri desno
od Miklava. Matej Potočnik in Uroš Trošt sta plezala
v območju desno od Rumenega strahu in verjetno
potegnila novo linijo misleč, da plezata razdrapano
smer. Egon Pavlico in Ožbej Marc sva plezala Štorijo
IV+/III, 180 m. 1. razt.:po grapi levo navzgor,
čimprej na raz, kjer je dobra skala, večino dva en
prehod III, do vrha stolpa, varovališče na drevesu.
2. razt. detajl: 20 m prečka, desno navzgor po
polici/poči, detajl, izpostavljeno, en prehod siten,
potem naravnost navzgor po razu. 3. razt./4.razt.
rahlo desno in v raz, kjer se smer združi z Rumenim
strahom. Lepa plezarija do IV stopnje po razu in
ploščah.

Desno od štorije je Rumeni strah, ki je že na pogled
zelo zanimiva smer. Prva dva raztežaja potekata v
odprtem plezanju na monoliten stolp.

Ožbej

Smeri v stebru in Trikotu
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Tolminski
migavec
(1881) in
Tolminski
kuk (2085)

Boštjan Mikuž je danes (nedelja 12.12) z bratom opravil vzpon na Tolminski Migovec (1881m), ki ima
zelo strm pristop po južnih pobočjih in Tolminski Kuk (2085m). Razmere so bile odlične, sicer
pomrznjen sneg, deloma poledenel.

Vaje iz zimske
tehnike in
varnosti  Gozd
pri Colu

V soboto 04. 12. 2010 je bila kljub slabemu vremenu
izpeljana zimska vaja. Udeležilo se nas je 6 članov
alpinistične sekcije, in sicer Boris, Egon, Dean,
Boštjan, Martin ter kot vodja David. Začeli smo s
spoznavanjem lavinske žolne in kasneje tudi
preizkušali njeno delovanje. Nadaljevali smo z
lavinsko sondo in pravilnim izkopavanjem zasutega
nesrečnika v snežnem plazu. Naslednja tema je bila
preizkušanje stabilnosti snežne podlage z norveško
metodo. Vajo smo zaključili z izdelavo sidrišč v
mehkem snegu na enem ter na dveh cepinih. Moram
pa povedati, da je vsak prisoten tudi sam naredil
vsako vajo. Ostalo je še kar nekaj tem, ki se jih še
nismo dotaknili. Vsekakor bodo obravnavane v
kratkem v naslednji vaji. avid, Boris in Egon smo po
vsem tem še odhiteli iz Lokavca na kar fajn zasnežen
Čaven in tako še malo poskrbeli za kondicijo.

Ekipa

Monte Floriz
2184 m
Karnija Turni
smuk

Najprej sva bila dogovorjena s Petrom, potem smo
se pa nabrali kar štirje. Anja, Miha (Škofja loka),
Pero Logaški in moja malenkost. Vsi se poznamo z
Elbrusa. Najprej smo želeli na Creto di Timau, ko pa
smo ugotovili, da bi morali peš prav iz doline, je
padla odločitev za Monte Floriz. Na tretjem ovinku
ceste na Passo MOnte Croce Carnico parkiramo in v
eni uri pridemo na Casermo di Collina pod že
znaninimi stenicami Plache Val di Collina. Okrog
vogala smo morali prečkati plaznico večih talnih
pazov, najdaljša je bil široka čez 300 m. Sledil je
vzpon najprej na greben potem pa po njemu proti
Monte Florizu. Na grebenu nas je večkrat bičal
močan in mrzel veter. Vršno glavo smo zaradi
poledenelosti izpustili in smučali z rame cca 30
višinskih metrov pod vrhom. Sneg je bil večinoma trd
in poledenel, mestoma že malo kložast. Zaradi
prisotnosti mojstrov upravljaljanja smuči (Anja in
Miha) smo odsmučali naravnost na Casero Plotta.
Super in mestoma kar strmo. Sledilo je prečkanje
potoka, pri katerem se je ena smučka zmočila z
vodo, posledice so katastrofalne v trenutku se ti na
smučki naredi led in le ta ne teče več. Še ubijanje
preko plazine in smukaški spust po cesti do 3.
ovinka. V petih urah in 15 minutah smo naredili 1300
višinskih metrov in 13,5 kilometrov. Vreme je bilo
razen močnega vetra ves čas odlično. Zaznali pa smo
še mnoge odlične turnosmučarske priložnosti na tem
področju. Ožbej

Smuka v ozadju Monte Coglians

Vzpon levo, smuka desno
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Krn ponoči Najbolj pridni in neumorni člani sekcije ne počivajo
niti ponoči. Egon P., Matej P. in Boštjan M. so se 15.
decembra zvečer odpravili na nočni pohod na Krn.
Njihovo poročilo je naslednje: " Štartali smo iz
planine Kuhinja nekaj pred sedmo zvečer. V bivaku
smo povečerjali okoli 22h, kajti zunaj je blo -17
stopinj, veter je nosil snežinke. Del lune, ki je sijal
skozi medle oblake nam je bolj slabo svetil, ko smo
stopili na vrh. Sneg je bil kot beton, zadnje pol ure je
bilo po vrhu snega še tanka ledena skorja. Srečno
smo se vrnili do avtomobilov do polnoči."
Ostali prostovojni in neprostovoljni zapečkarji lahko
samo občudujemo in čestitamo!

Borci
Foto meseca

Na grebenu Monte Floriza v Karniji, decembra 2010, levo Polinik, desno Creta di Timau

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: člani sekcije

Izdano v elektronski obliki, decembra 2010

Po mnenju Ministrstva za kulturo spada glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih skupin, ki s svojim pozitivnim pogledom na
svet močno ogrožajo obstoječe koncepte nikoli srečne in zadovoljene potrošniške družbe. Zato je še pred uvedbo enotne davčne
stopnje obvezano plačevati dvajset klobas in dvajset litrov vina mesečno v sklad za zdravljenje obolelih za intenzivnim načinom
doživljanja življenja.


