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Uvodna beseda urednika
Odločno in močno smo zakorakali v leto 2014. Pestro dogajanje na občnem zboru, kateremu so sledili številni zimski vzponi s smučmi in cepini.
Mirovala ni niti domača pečina nad dolino. Pa zelo zanimivi ultraški podvigi. Kot vedno se tudi v tokratni številki najde obilo zanimivega branja.
Predvsem pa smo odtisnili še en pečat v zgodovino ajdovskega alpinizma. Tokrat sem se potrudil in poizkušal narediti korak naprej pri samem
izgledu in preglednosti naših vesti. Uporabniki pa sporočite nove predloge za izboljšanje. Ožbej
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Redni letni občni zbor alpinistične sekcije
»obračun leta 2013 in načrti za leto 2014 ter prihodnost…«
Redni letni občni zbor alpinistične sekcije je potekal v Koči na
Čavnu dne 18.01.2014. Načelnik je povedal naslednje: »Pa sem
načelnik simpatične družbe že 2 leto, kmalu lahko začnete izbirati
naslednika, ker nimam rad diktatur. Ko sem se na hitro pripravil na
to analizo sem prebral lansko poročilo, letos moram biti krajši in
manj sentimentalen...pa vseeno lahko ponovim, da je užitek delat
v družbi, kjer žari pozitivne energije in je vsak pripravljen prevzeti
del nalog, torej hvala vsem za to! Imam občutek, da je bilo leto
2013 prelomno, ali vsaj začetek prelomnih let v ajdovskem
alpinizmu, pred nami so odlična leta, samo zgrabiti jih moramo.
Bilo je leto poškodb, hudih padcev, srečnih reševanj, odličnega
okrevanja, lepih vzponov, nadpovprečno uspelih skupnih tur, že
odličnih vzponov v plezališčih, prve odprave...skratka zelo bogato
leto!«
Ker pa v alpinizmu štejejo dejanja in ne besede, predstavimo naše
plezanje in delovanje. Pregled vzponov in dela v sekciji Vzponi: 16
članov je v letu 2013 opravilo 268 (141) vzponov. Zelo pomemben
podatek je, da so poleg 9 registriranih članov tu še 4 novi člani,
bivši tečajniki šole 12/13, en starejši pripravnik je pridružen.
Vzponi pomenijo suvereno plezanje, osvajanje vrhov in smučanje
vseh. Sicer se je ponovno veliko plezalo v tradicionalni 4-ci, a kaj za
to, važno, da so nastajale zgodbe, prijateljstva, nepogrešljiva baza
za naprej. Naj naštejem nekaj vidnejših vzponov v lanskem letu:
Gladiator, prvenstveni miks vzpon v Mrzlih vodah
Klic samote v Maselniku, zimska ponovitev
Kis ali vino? 1.zimska ponovitev
Ledni slap San Valetitno v Franciji
Matterhorn, Levji greben
Zborovska smer
Oltar Kovka, (tudi prva prosta ponovitev (VI+))
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-

Poskus na Cerro Torre, Via Ragni (do nekaj 10 m pod
vrhom)

-

Vstala Primorska, prvenstvena smer in prvi pristop na
vrh Cerro Dumbo v Patagoniji

Mont Blanc (Darjan Kodele, Elvis Furlani),
Sestanki Sestanke smo imeli v sekcji 1x mesečno, približno 4.
teden v mesecu. Mogoče bomo z večanjem števila članov in
posledično dejavnosti, pogostost sestankov povečali, vse je
odvisno od potreb. Treningi V sekciji se veliko trenira, kondicijski
treningi so bolj kot ne individualni(pomanjkanje časa za
usklajevanje) a zato zelo številčni, plezalni (večkrat na teden) pa
vedno bolj organizirani in »pametni«. Mesečni oziroma po potrebi
3 tedenski sestanek se ohrani do nadaljnega – velikost sekcije.
Izobraževalna dejavnost: V aprilu 2013 smo z izpiti, ki jih je
opravilo 15 tečajnikov, zaključili AŠ 2012/13. 4 lanski tečajniki so
tudi zelo aktivni, ambiciozni in bodo letos prvič registrirani člani
sekcije. Šolo 12/13 lahko označim kot absolutno najboljšo šolo v
novejši zgodovini ajdovskega alpinizma, kar posledično pomeni
močne temelje na katerih gradimo naprej. Vaše mnenje o lanski
šoli? V novo šolo se je oktobra 2013 vpisalo 20 tečajnikov. Ko smo
že pri šolah, novo šolo smo začeli v oktobru 2013 in še vedno traja.
Šolo obiskuje 20(14) tečajnikov. S šolo smo nekako na polovici,
skalna tehnika je zaključena, začenjamo z snegom, ledom, v teku
so teoretična predavanja. Pred tečajniki je težka naloga, držati
visok nivo motivacije svojih predhodnikov, a kažejo zagnanost. Kje
vidite izboljšave? V letu 2013 sta 2 člana pristopila k izpitu za
alpinista. Žal nobenemu ni uspelo pridobiti naziva, vmes je bila
poškodba in smola. Prepričan sem, da jima je ta izkušnja dala še
več ognja za naslednji poskus. Skupne ture, tabori, odprave:
Skupna tura Vršič (22.-23. Junij) Velika udeležba, plezanje v soboto
in nedeljo. Skupna tura Zahodni Julijci (10.-11. Avgust), 7
udeležencev, plezan Viš in okoliške stene. Skupna tura Zeleniške
špice (5.oktober) Zelo uspela skupna tura, 10 udeležencev.
Alpinistična odprava – Patagonija 2013 Predavanja, srečanja:
Predavanje Od Mont Blanca do Triglava – KAŠ -11.1.2013, Piknik
žur ob balvanu ob Izviru Hublja 21.6.2013, Prednovoletno
bowlanje v Magmi X, 27.12.2013, Tako, hiter pregled dogajanja
sekcije v preteklem letu, je zaključen...kako naprej:
Načrti za naprej:
 Pred nami je zaključek alpinistične šole, v mesecu aprilu.
Do takrat je vmes še kar nekaj točk. Naslednja že 2.
teden na Vršiču.
 V mesecu maju, okrog 1.maja organiziramo prvo skupno
turo, ki se je bodo lahko udeležili tudi letošnji tečajniki - Paklenica maj 2014. Vem, da bo top shit!
 V letu 2014 pristopita k izpitu za alpinista 2 naša člana,
Egon Pavlica in Dean Strosar. Vsi člani smo že obljubili,
da jima nudimo stoodstoten support! Uspešno Dean in
Egon!!
 Udeležba na izpitu za alpinističnega inštruktorja.
 Udeležba »potenciala« sekcije na začetnih alpinističnih
taborih KA PZS.
 Načrt: Priprave...med priprave sodi tudi sodelovanje pri
ponovitvi skalne tehnike v sklopu AŠ-ja. Ponovitev bo
pred izpitom, torej v mesecu marcu.
 V mesecu juniju se obeta kar številčna udeležba na teku
4 občin v Podbrdu (sodeč po govoricah in intenziteti
kondicijskih treningov). Še prej pa udeležba 2 naših
članov, Ožbeja in Simona, na teku 100 milj Istre v Aprilu!
 V juniju-juliju se organizira skupna tura Kamniško sedlo –
ponovno primarno namenjena letošnjim tečajnikombodočim mlajšim pripravnikom.
 V avgustu se nam obeta nova odprava v Centralno Azijo
– Kirgizija, ki je poleg tega, da je del odprave alpinistično
naravnan, namenjena tudi ostalim, ki bi radi prve
izkušnje odpravarstav spoznali v prijetnem a kljub temu
divjem, prvinskem okolju.







Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 27
April 2014
V jeseni se morda odločimo za novo šolo, vendar je to
stvar dogovora in razpoložljivosti samih članov. Morda je
bolje razmisliti o letu premora in utrditvi obstoječega.
Ob vsem tem potekajo pogovori za pridobitev občinskih
prostorov za gradnjo nove bolder stene v Ajdovščini.
Glede tega je po enem letu še vse v istem stanju.
Načrt pa je opremiti balvan ob Izviru Hublja kot prvo res
Ajdovsko plezališče.
Preučitev možnosti grafične posodobitve spletne strani
društva. Pogovori so stekli po novem letu.

Tako, videti je, da smo polni načrtov in zagona...motivacije ne
manjka...z veseljem pričakujemo nove izzive, ki nam jih
prinaša leto pred nami!
Nagrade:
Iz poročila je razbrati kar intenzivno dogajanje, alpinisti smo ljudje,
ki plezamo predvsem zase in ne potrebujemo nagrad...vseeno pa
si lahko priznamo, da pohvala dobro opravljenega dela, prijetno
prija vsakomur, zato je sedaj čas, da podelimo nagrade za naj
vzpone in ture v letu 2013. V kategoriji največ vzponov je
zmagovalec Simon Ušaj z 29 vzponi v lanskem letu! V kategoriji
najbližje soncu je zmagovalec Dean Strosar z osvojenim
Matterhornom in višino 4.478 m ter Darjan Kodele in Elvis
Furlani z osvojenim Mont Blancom. V kategoriji najboljši športno
plezalni vzpon je zmagovalec....Vid Štrancar za preplezano Džuli
Šviga v Vipavski Beli - 7b. V kategoriji najtežji vzpon je
zmagovalec: Tine Vidmar za preplezan slap San Valentino, WI6
M7+ 200m. V novi novi kategoriji za najbolj zagnanega/zagnano
lansko tečajnico dobi nagrado Barbi Močivnik za preplezanih kar
24 smeri, tudi v vodstvu, bravo! Čestitke vsem! In uspešno
naprej! The best is yet to come!
Sledilo je običajno alpinistično norenje, pojavile so se grupies,
zadeva se je končala tako, da so nas okrog 4 h zjutraj izbacili iz
koče. Sklep, koča na Čavnu za občne zbore alpinistov ni najbolj
primerna. Boštjan

Vid wželezljen

-2-

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 27
April 2014

Novoletni dan v Podraški turi
»za plejzt vedno pronti…«
Ob 12 h kličem Matica, ki je po zanesljivih podatkih z dnem še
razsajal po wajdovskih gasah. Sicer ga zbudim, čez urco pa se že
dobimo na noviga leta dan pri Miklavu. Razdelimo se v dve navezi,
Matic in Ožbej v Nikolajevo IV/II-III, 375 m. Sebastjan in Vid v Smer
čez ploščo V/IV, 145 m. V Nikolajevi sva izmenjaje in navezana
splezala prva dva raztežaja, potem pa nenavezana splezala do
vrha smeri, kjer sva bila po dveh urah od vstopa. Sebastjan in Vid
sta v tem času uspešno opravila s Smerjo čez ploščo. Z Maticem
sva sestopila po grapi za Miklavom in za to vsakovrstno drsanje z
dvemi krajšimi plezalnimi prehodi potrebovala pol ure. Pri Miklavu
se zopet dobimo in oddidemo do ture, kjer nazdravimo novemu
letu z vin brulle in pivom. Ni kej mlada žvau ne pozebe. Ožbej

Vrh detajla Nikolajeve smeri v gornjem delu

Kredarica in Triglav
»bitke vseh vrst, spolna vzdržnost za turne cilje….«
V nedeljo 12.1. 5 članov wajduskih alpinistov smuča po južnih
pobočjih Triglava. Zadevo najbolje opišeta dva mlajša
pripravnik/pripravnica...Barbi je zadevo videla takole: Potem, ko
smo se preko tedna dogovarjali za povsem druge cilje, smo se v
nedeljo 12. januarja ob 5h zjutraj na avtobusni postaji v Ajdovščini
dobili Boštjan, Dominik, Jernej in jaz. Po poti smo pobrali še
Matica in se odpeljali v Krmo. Cilj je bila Kredarica, Boštjan pa je
podaljšal na Triglav. Štartali smo ob 8h. Načelnik je bil kot torpedo
in je v dveh urah in pol prispel na Kredarico. Ostali smo mu sledi s
povprečnimi časi. Bil pa je zelo nadpovprečen dan: sonce, modro
nebo, v daljavi morje oblakov, sneg idealen, da nismo rabili niti
derez. Pohodnikov, smučarjev in borderjev zelo veliko tako da smo
v koči komaj dobili prostor. Hoja ni bila niti naporna, niti nevarna,
gaz narejena in nepomrznjena. Na vrh Triglava pa so bile menda
narejene stopnice. Z Jernejem sva bila pešaka, ostali so se s
Kredarice do nekje 1300 m spustili s smučmi, potem pa je
zmanjkalo snega. To so dnevi za katere je vredno zgodaj vstati.

pripravami, a vseeno najdem par uric časa za obisk prijateljice, ki
je ravno dopolnila magičnih 17. Na zabavi je bilo veliko deklet,
nekatera od njih tudi vinjena in polnoletna. A ostal sem hladen in
žurko predčasno zapustil, da naslednji dan ne bi preveč štrajkal. Ko
sem vstal, je bilo slišati brenčanje Tomosakijev, ki so drveli domov.
˝Mater je bila dobra žurka˝, sem si mislil, jaz pa tukaj ob pol petih
vstajam, komu na čast?!

Jernej, Matic in Dominik na Kredarici

Kalvarija
Matic z Lozic pa takole. Sobota zvečer, ravno prihajam domov od
smučanja v Zoncolanu, ko dobim priložnost za mojo prvo turno
smuko. Poln navdušenja rečem očetu, da ni še nič odločeno,
čeprav sem vedel da bom zagotovo šel. Ravno sem nove rabljene
smučke testiral in že je čas za visokogorsko akcijo. Doma hitim s
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Po manjših logističnih težavah, s skupino elitnih alpinistov že
drvimo Krmi nasproti. Od tam naprej se začenja hoja po gozdu s
smučmi na hrbtu do končno dosežene zasnežene ravnine, kjer se
da spodobno hoditi s smučmi. Kože gor, paske zapet, nastaviti kot
na vezeh in že je akcija. Z Dominikovimi nasveti, sem osvojil neko
začetniško tehniko in se počasi vzpenjal Kredarici nasproti. Razen
na nekaj odsekih, kjer sem moral smuči sneti in nositi, mi je šlo še
kar v redu (za absolute beginnerja) seveda. Ko se čez čas z
Dominikom prebijava po hribčkih (podobni tistim, ki jih gledaš z
Nanosa po Vipavski dolini), je človek z preveč energije že pri
Kredarici.
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videl. Naenkrat sem se že znašel na zadnji vzpetini proti Kredarici.
Takrat sem razmišljal samo še kaj mi bo bolj prijalo; Laško ali
Radler? Kasneje sem se odločil za Radler, katerega sem spil skoraj
na dušek. Naposled le ugledam tisto Kredarico, kjer me že čakajo
Dominik, Barbi in Jernej. Popijem svoj trdo zasluženi Radler, se
nažiram s sadjem in počivam. Barbi in Jernej se kmalu odpravita
proti dolini in nedolgo za tem je načelnik Boštjan že pri nas.
Medtem je za šalo skočil še do Triglava.

Lep dan

Kredarica
Do zloglasne grape Dominiku še sledim, a počasi začenjam
omahovati. Na začetku grape se že sesedem, začnem topiti sneg v
čaju, jem mandarine in suho sadje ter si mislim, da sem ga ornk
najebal, če se mi ne spremeni situacija. In se je! Začenjal sem se
uspešneje vzpenjati, a še vedno so me vsi prehitevali (eden celo z
dvema vejama v rokah, namesto palic). Ker mi je na smučarski poti
drselo, sem hodil ob njej v nepredelanem snegu. Takrat me je
nekdo dohitel, povedal naj hodim po poti, za kar bom potreboval
enkrat manj energije kot tam, kjer sem jaz lazil. Ko mi je še
definiral besedo kalvarija je odšel naprej in nikoli več ga nisem

Po kakšni urici počitka, se tudi smučarska elita odpravi dol.
Smučanje je bilo nekaj povsem novega, a meni zelo všečnega.
Čeprav sneg ni bil idealen, sem karseda užival. Uživanje se je proti
koncu smuke hitro spreobrnilo v kalvarijo (besedo sedaj znam
uporabljati), ko sem bil popolnoma izmučen in se je začelo
smučanje med borovčki, kjer niti pluga nisem več zmogel. Nekako
mi je z drsanjem po riti in zabadanjem smuči pod pravim kotom
med skalami naposled le uspelo. Prebil sem se do mesta, kjer sem
spravil smučke na moj improviziran nahrbtnik in začel z hojo proti
avtu. Sledila je še piva v bližnji gostilni, skromna pogostitev moje
mame, vroč tuš ter globok spanec do tistega provokativnega
zvoka, ki naznanja novo kalvarijo (I did it again). Matic, 3.c

Plezanje slapov v Dolomitih
»krašewca se ne dasta«
Med 12. in 19. januarjem smo se namenili s prijatelji v
Dolomite(Sexten) na smučanje. Z Martinom Volkom , pa sva že
dalj časa razmišljala, da bi ta dopust popestrila s plezanjem po
slapovih. Tako v nedeljo že pred drugimi prijatelji odideva iz
Sežane in sva ob sedmih v sedaj že dobro poznani Sappadi.
Nameniva se v klasiko teh koncev Spechhio di Biancaneve(II, 3+,
230m). Dostopa je za pol ure, skozi prekrasen gozdiček . Slap je bil
popolnoma prekrit s snegom, zato nam čiščenje ni ušlo. Prve tri
raztežaje sva bolj ali manj« solirala« saj ni bilo možnosti pravega
varovanja, in pa tudi sama naklonina slapa je dopuščala tak
pristop. V četrtem raztežaju, ki ga je vodil Volk, se je slap malce
bolj postavil pokonci. Martin se je tudi odločil za težjo varjanto čez
kratko svečo v bolj sredinskem delu slapa in tako dodal slapu
kakšen kanček težavnosti več. Če, je alpinist človek, ki išče težave
in je srečen če jih ne najde, je potem Volk človek, ki išče težave in
je srečen če jih najde.:)

Val Travenanzes
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Sestopila sva s spusti ob vrvi in ob štirih sva se že grela v
apartmaju v Sextnu. Drugi dan našega dopusta se odpraviva v Val
Travenanzes. Po opisu v vodniku sem vedel, da bo to najbolj divji
kraj kamor sem dotlej bil, in res ni razočaral. Namenila sva se v
slap Dolci Transaparenze(III, 4, 200m). Dostopala sva približno uro
in pol, nakar se nam opre prečudovit pogled na slapove
Travenanzesa. Po polurnem gaženju in odčitavanju zemljevidov
ugotovimo, da je logistika(beri jaz) zajebala, in da sva šla predaleč
naprej. In končno po petnajstih minutah hoje in pol ure gaženja se
znajdeva pod slapom. Prvi raztežaj ki sem ga vodil jaz, je postregel
z obilico snega(kot vsi v nadaljevanju, razen najbolj navpičnega) in
malo skalnih odsekov.

Specchio di Biancaneve

Slap Dolci Transparenze
Drugi cug je Volk očistil, tako da je bil pravi užitek plezat za njim,
sledil je kos snežišča ki sva ga bolj prehodila kot preplezala. Ostal
je samo še najtežji raztežaj s 90° svečo, sicer kratko a dovolj dolgo,
da navije. Martin se je mojstrsko loti in po dolgem čakanju in
klicanju po telefonu, končno zaslišim: »podri!«. Komaj ko se
raztežaj položi in zagledam Volka, vidim zakaj je porabil toliko časa
za ureditev sidrišča, namreč jelka, ki naj bila le streljaj od smeri je
bila oddaljena še za skoraj en raztežaj. Po hitrem premisleku na
štantu se odpravim naprej do majhne stene in zagledam skalni
rogelj ter predlagam Martinu, da se spustiva na njem. Vendar ko
pride do mene se odločiva, da vseeno on poskusi priti do jelke,
kajti rogelj je bil vprašljive kvalitete.
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Martin zarine do jelke in kmalu pripravi sidrišče za spust. Med
spuščanjem pa nam je takoj jasno da samo z enim spustom ne
bova prišla do snežišča, zato nam ne preostane drugega kot
narediti abalaka. Med spuščanjem se je začelo že mračiti in dodalo
zadevi še večjo težo. Ostala dva spusta opraviva na jelkah in ko sva
na varnih tleh prižgeva čelne svetilke. Srečna, da je abalak zdržal in
da sva se spustila pred temo, hodiva navdušena nad prostrano
naravo proti avtu. Tretji dan dopusta izkoristimo za smučanje,
zato se plezat odpraviva v sredo. Odločena da greva na kakšen lažji
slap, še vedno polna doze od Travenanzesa, se odpraviva proti
Auronzu. V starem italijanskem vodničku mi je v oči padel slap The
Show Must Go On. Vendar po dvajsetminutnem gaženju ugotoviva
da se lahko obriševa pod nosom, saj je bil slap zaradi ogromno
snega v tekočem stanju. Seveda sva imela tudi rezervni načrt zato
se odpraviva proti Val di Landro, bolj znana zaradi njene jame kjer
se preizkušajo tudi največji mojstri mešanega plezanja. Slap, ki sva
ga iskala se imenuje Landro, vendar sva tudi pod njem lahko le
milo gledala navzgor, saj ga je sneg dobro načel. Preostala nam je
še tretja varjanta, in sicer slap Mosele (II, 3+. 60m). Ko sva
prigazila do njegovega vznožja sva bila presrečna, da je narejen.
Družbo nam je delal simpatičen starejši nemški par, ki pa nas ni
oviral saj sta plezala na top rope. Martin se nič hudega sluteč loti v
slapa in čez kratek čas zaslišim nekaj sočnih čez led, ter:«podri«.
Ko mu sledim vidim da je slap kar lepo strm ponekod tudi
navpičen. Vmes me začne močno zebsti v prste ker imam samo
tanjše rokavice, toplejše sem namreč izgubil v Dolci
Transparenzah. Med plezanjem proti vrhu vidim zakaj se je Martin
pritoževal nad ledom in mi pove da je obvisel samo na enem
cepinu! Vesel, da sem varovan z vrha se skobacam preko gnilega
ledu, snega ter skal. S tem slapom sva zaključila plezanje za tisti
teden vendar pa zagotovo ne za to zimo. Ostali del dopusta smo
preživeli na smučkah in v dobri družbi. Marko Orel
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Zarjovena d'vičica, V/IV, 100m
»mladca na via monte veneris…«
25. 1. 2014, 11: 45; Vipavska tura, Ura: Z Maticom stopava po
melišču in opazujeva steno na desni strani ure, tja kjer ni vrisana
še nobena smer. Na internetu sva našla precej lepo, logično linijo,
ki se nama je zdela preplezljiva. Probajva, »za hec«, hujše kot, da
se obrneva v prvem raztežaju se itak ne more zgodit :). Šit. Zajeda
je obrnjena v drugo smer kot je zgledalo na sliki. Linija ni več tako
logična, mogoče pa bo vseeno šlo. 1. raztežaj: Začne kakšnih 5, 10
m pod izrazito zajedo, do katere priplezam brez težav. Nato
zajeda. Malce je mokra, obplezam jo po desni (V/V+, 15m ?). Nato
je majhna polica, ki se konča v še kar veliki zajedi. Ker nevem kje je
naslednja polica tukaj naredim štant (tukaj sva pustila 1 rdeč
profilc) in povarujem Matica, ki se kmalu prikaže in začne varovati.
2. raztežaj: Ob zajedi navzgor in pod previsom proti desni(IV-/IV ?)
v naslednjo, malce bolj odprto zajedo, ki je nekoliko krušljiva, zato
je potrebna previdnost in počasno plezanje. Cilj je velika poč, ki
seka majhno streho na levi strani te zajede zato plezam še nekaj
časa po zajedi (3, 4 m ?), dokler ne pridem do mesta, ki dovoljuje
lahek prehod na levo stran. Ta prehod zaznamuje poč na robu leve
stranice zajede, kjer se varuje z frendom BD #0.5. Do široke poči
(offwidth :P ), je potrebno še kakih 5m plezanja po nekoliko
krušljivi skali (naj vas ne prestraši opis, skala je še vedno kakih 10x
boljša kot v kovku). Ko pridem do poči se zgnetem vanjo in
postavim varovanje(manjša ~BD #0.3 poč znotraj poči) in
nadaljujem še kakšne 2m po poči ki se vedno bolj oža. Poč se sicer
nadaljuje še kakšnih 15m, vendar, ker sem že nižje v raztežaju

Zarjovena d'vičica je vrisana s črno
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porabil edinega večjega frenda(beri: Vid ima premalo mednožne
mase...), prečim v levo na manjšo polico in naredim štant. (za
nama je tukaj ostal en moder, širši profilec)....premajhna za dva, in
žalostna polica, je najiiiinaaa...(zgodba mojega življenja, očitno... :(
) 3. raztežaj: Nekoliko nad polico je ušesce, ki ga uporabim in nato
splezam nazaj v poč. Skala je že vse od začetka široke poči zelo
dobra, v kombinaciji z lepo plezarijo (V-/IV+, mogoče V+, čez krajši
detajl, ki pa se ga da obplezat oz. če si malo večji preplezat brez
težav), pomeni samo eno: uživancija :D. Kakšnih 20, 30m navzgor
je velika polica, kjer štantam kar na drevo. 4. raztežaj: Matic gre
naprej, jaz ostanem spodaj. Z nahrbtnikom. In čevlji. Precej hitro,
in predvsem suvereno prepleza ploščo (IV-/IV, 20 m), nato je
polica in še kakšnih 10m plezarija do vrha smeri, ki ga zaznamuje
naložen, z muljem (Da bomo natančni: nevem če je to res mulj, v
glavnem ista rastlina kot je na grebenu na vrhu stebra) obraščen
balvan. Ura je 16: 15 in midva pijeva, spravljava opremo in
ugotavljava kako počasna sva. Za morebitne ponavljalce: Z
Maticem sva si edina, da je smer možno precej varno preplezati z
2 setoma zatičev in nekaj metulji (več kot BD #1, se v smeri ne
potrebuje). Kline sva zabila samo na prvih dveh štantih, in želiva,
da tako tudi ostane. Ohranimo pravi občutek avanture :)
PS: Verjetno bi bilo lepše, če se kar poveže drugi in tretji raztežaj...
Vid Štrancar
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Gmeineck, 2592 m, turni smuk

»na celovško pivo…«
Tokrat se nas je zbralo osem, trije wajduvci (brata Mikuž in Ožbej),
trije logatčani (Pero, Nejc in Urban) ter dva gorenjca (Barbara,
Primož). Vzpeli smo se po levi strani po strmih in zaradi premalo
snega rahlo nerodnih posekah. Nad gozdom se je pa odprl pogled
na vršnjo flanko ob kateri zavriska srce. Po štirih urah vsakovrstnih
bojev samega s seboj smo pritisnili skupinsko fotografijo na vrhu
tega prijaznega hriba. Mikuža sta pričakovano vpisala občutno
krajši pristop. Sledilo je 11 km smuke z vrha, od katere spada vsaj
polovica v kategorijo porno. Špricalo je na vse strani. Nejc si je
privoščil pravi polet v stilu Prevca. Vriskanje in široki nasmehi v
lepih kulisah in dobri družbi. Zadnji del spusta terja smučarja brez
čustev (do svojih smuči) ali pa z ljubeznijo do ski servisa, sicer je
treba cca 15 minut peš. Smuka na vrhu odlična v spodnjem delu pa
komaj še dovolj snega za izvedbo ture. Likof v Lendorfu v betuli s
celovškim pivom. Ožbej

Skupinska

vrh

Gmeinecka,

hitra

Mikuža

manjkata

Grosse Rossenock, 2440 m, turni smuk

»knedljni in te reči…«
Z Dominikom sva se včeraj pridružila ekipi osmih, ki si je za cilj
izbrala Grose Rossenock, najvišji vrh Nockbergov. Startali smo pri
zapornici in z Dominikom sva po 2 urah in tričert prijela za Križ na
vrhu hriba. Na vršnji glavi sicer zelo prijaznega kuclja je pihal
močan južni veter. Vsem se je uspelo priboriti do vrha. Smuka je
bila zahtevna, na vrhu močno spihana trda kloža z občasnimi
minskimi polji mehkejšega snega. Spodaj pa ojužen pršič. Slikali
smo se na planini pred dolino, kjer smo v nadvse prijetnem
vzdušju merendali in hidrirali. Lepa tura. Ožbej
Na sliki desno: z leve: Urban, Barbara, Polanski, Mihevc, Ksenija in
Ožbej, Dominik je bil že v dolini, slikal je pa Oštir

Mirnock, 2110 m, turni smuk, skupna tura

»nejso lhke…«
Skupne ture AS Ajdovščina se je udeležilo sedem članov iz našega
odseka (Dominik, Dean, Matic, Barbi, Jure, Jernej,Ožbe), vseh pa
na je bilo deset (še Urban, Ksenija in Barbara). Najlepši pripravnik
je turo videl takole: Sobotni dan mi je mineval mirno in
dolgočasno v pričakovanju prihodnjega dne. Močan, vlažen in ne
pretirano topel veter, mi je onemogočil vsak izhod iz hiše in tako
ostal sem doma in gledal Titanic, ter vmes potočil kakšno solzo ali
dve. Res dober film, ni kaj reči, čeprav precej dolg. Prej ko sem se
odpravil spat je bila ura krepko čez polnoč, skrbno sem si še
nastavil budilko, ki mi je izpisala, da mi ostajajo še slabe 4 ure
spanca. Ko mi je zvonila, se seveda nisem zbudil in sem vstal šele
ob 4:48. Odhod iz Ajdovščine je bil ob 4:50, perfektno! Kasneje se
je vse srečno končalo in že smo pičili užitkom nasproti in kakšni
užitki so to bili, a o tem pozneje. Pod vznožjem Mirnocka smo se
tako zbrali in pripravili na vzpon smučarji ter par pešakov.
Težavnost vzpona je bila res minimalna in večino odsekov sem
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zmogel brez problemov. Seveda brez zapletov ne gre in tudi tokrat
mi jo je življenje zagodilo.

Tik pod širokim vrhom
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Za mano je hodilo dekle (nisem je poznal in še sedaj ne vem ali je
bila z nami ali ne), no kakorkoli, če te opazuje bejba se ja moraš
prikazati v najboljši luči. No, to mi ni uspelo. Konkretno sem padal
po tleh, širil noge in se raztegoval v vse mogoče poze ter mukoma
opravljal Sizifovo delo po tistih pobeljenih strminah. Bolj kot sem
se premikal, bolj sem drsel v pogubo in se sramotil. Mogoče tudi
ruta v mojih laseh ni ustvarila željenega ambienta in tako sem
izpadel, kot bi se reklo, ne preveč šarmanten. Kasneje sem jo
nekako prehitel in preostanek pristopa opravil v družbi samega
sebe. Bila je res lahkotna hoja s čudovitim razgledom in kančkom
mraza, ki ga je veter stopnjeval. Počasi sem le ugledal božje
znamenje in pod njim skupino smučarjev, vrh! Z časovnimi preseki
smo se vsi tam zbrali ter sestopili (smučali).

Pršičarjenje v dolino

Smer Zeleni raz IV+/IV-II, 200 m

»novo nad Sočo…«

Dostop: Po solkanski kolesarski poti pod Sabotinom, levo na
označeno severno pot. Po 20. Minutah zavijemo desno pod steno
raza. Je viden iz poti. Opis smeri: 1.R. Vstop v smer desno od zim
zelenega drevesa v kamin (IV) v katerem je klin. Na vrhu kamina
desno po razu. 2.R. Desno po vrhu raza do velike police pod
kaminom,sidrišče(klin). 3.R. Dva giba po kaminu potem pa desno
naravnost na vrh špice (IV+) in na prej po razu. 4.R. Držiš se raza
do naslednjega skalnega skoka. 5.R. Naravnost po počeh in pokah
na vrh skoka (IV+) in potem naprej po razu. 6.R. Naprej po razu na
vrhu raza levo pod steno. Sidrišče na drevesu pod dobro vidno
streho 10m više. 6.R. Naravnost pod streho levo krušljivo(klin),
prečiš pod streho v desno, naravnost v kamin, ki ga hitro zapustiš
ter splezaš levo navzgor po strehi na vrh stene(IV+). Tu se razvežeš
in do vrha je še nekaj deset metrov. Skala je v najtežjih detajlih
presenetljivo dobra in nudi obilo užitka Sestop: Na vrhu levo po
poti do bivše vojaške karavle in naprej v Solkan. Smer plezala:
Dean Strosar in Jernej Zavrtanik, 6.3.2014
Slika desno: Vris smeri v Sabotinu
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In sneg, sneg je bil res neverjeten. Pršič all over, res the best. Ni pa
bil tako nedolžen kot je izgledal, tolikokrat kot sem ta dan padel
nisem najbrž v celi svoji karieri. Na kolenih sem bil pogosteje kot
La Toya. Na srečo nisem bil edini, ki je veliko padal, tudi boljši
smučarji od mene so ta dan sneg pobližje spoznali. Bilo je veliko
spektakularnih padcev in še več smeha, nekaj malega preklinjanja
ter veliko medsebojne pomoči, brez katere bi bili nekateri še
vedno v zagati. Pri enem izmed mojih mnogih padcev mi je smučka
ušla po pobočju in jaz sem le nemočno gledal, kako drvi manjši
vzpetini nasproti. Ta jo je izstrelila in letela je kot pravi skakalec.
Prijel sem se za glavo, nič rekel, le tisti zoprni občutek: ˝V pizdi si˝,
mi je odmeval po telesu, ko sem tam nemočno ležal in čakal na
čudež. K sreči se je navihanka zapičila v sneg in tam tudi ostala.
´´Več sreče kot pameti´´ je bil komentar, ki je sledil. In še kako res
je. Da sem lahko prišel do pobegle smučke z samo eno smučko,
sem se po pobočju kotalil kot ne preveč inteligentno bitje.
Preostanek ture je minil brez posebnih zapletov in pri avtomobilu
smo bili že okoli 1 popoldne. Po postanku v postajališču, kjer smo
si nekaj privoščili, smo odšli domov. Ko se oziram nazaj,
spoznavam, da je bilo smučanje res top, dan perfektno izkoriščen
in čim več takšnih dni bi bilo še potrebno presmučati. Kot gonilna
sila turnega smučanja pri nas večkrat poudari: ˝Življenje je lepo˝
in še kako res je. Rock and Roll ! Matic
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Vrtača in Begunjščiča

»mladi in hitri po grapah…«
Po skoraj poletnem popoldnevu preživetem v Turi, je zapasalo
malo, ne tako poletnega pikanja po hribih. Tako smo se jaz, Jure L.
in Gregor v soboto odpravili proti Ljubelju, z željo po plezanju
grap. Slučajno ravno vsi z novimi cepini, naspidirani, neučakani in
sami lejpi, tako da je bil uspeh zagotovljen. V načrtu je bila
osvojitev Vrtače, če bodo razmere dopuščale. Prezgodnje vstajanje
in že ob 6 smo bili na Ljubelju.

nato splezamo še grapo Y v Begunjščici. K temu so nas odvrnile
ogromne opasti tik nad smerjo in po premisleku smo se raje
odločili za Centralno smer. Tudi tu je močno pihalo, razmere pa so
bile veliko slabše kot pod Vrtačo. Skorja se je predirala in gaziti je
bilo treba ponekod tudi do kolen. Alpinista pri sestopu sta nam
povedala da so sicer v Y grapi odlične razmere, da pa je resnično
grozljivo plezati pod tisto ogromno opastjo. Na vrhu nas je
pričakalo skoraj 20 pohodnikov/smučarjev in užitek je bilo posesti
na soncu. Razgledi so ponujali veliko in naužili smo se zimskih
gora in pomladnih dolin. Ker smo pustili nahrbtnike v koči, smo se
vrnili kar po Centralni grapi in nato nadaljevali do Ljubelja. Ob 13
in četrt smo bili že pri avtih. Bil je odlično izkoriščen, prelep dan v
hribih. Še bomo šli! Uživali: Tadej Slokar, Gregor Vodopivec Jure
Ličen

V grapi
Gužva na parkirišču je obetala romanje na Zelenico. Med
številnimi turnimi smučarji smo se povzpeli do koče in takoj
nadaljevali proti Vrtači. Gaz je bila na srečo že dobro utrjena in
hitro smo bili pod vznožjem. Tu nas je pričakala skoraj vipavska
burja z močnimi sunki. Napadli smo grapo Y in hitro napredovali
po precej pomrznjenem snegu in bili okrog 8.30 na vrhu. Vrh je
ena sama ogromna opast, križ je cel pod snegom. Po obveznem
fotosešnu smo se spustili v dolino po Levi grapi, ki je strmejša, so
pa bile razmere še boljše. Ker je bila ura še zelo zgodnja, smo
sklenili da odidemo nazaj do koče na Zelenici, se okrepčamo in

Uroš, Jure in Tadej na vrhu Begunjščice

Krn, turni smuk

»južna streha se razgali…«
Krn se mi je kot smučarski cilj že nekaj let spretno izmikal. Kar
precej razlogov se je že nabralo, da ni nikoli uspelo, čeprav so
skoraj vsako zimo razmere vsaj za kakšen dan ugodne. Z zadnjim
izboljšanjem vremena v letošnji "zimi" pa se mi je zazdelo, da bo
najbrž čas. Par preverjenih informacij, da je zadeva več kot vredna
obiska, in sva z Elvisom šla. Snega res ni ravno do Kuhinje, se pa
začne takoj nad planino Zaslap. Jezik plazovine, ki se je privalila
izmed Krna in Batognice pa sega daleč proti Kuhinji... do 5m visoka
in 25 široka. Proti vrhu je šlo kakor si hotel, s srenači ali z
derezami, sneg je okoli 8h že rahlo popustil. Ob 11h navzdol pa poezija! Z vrha par cm odpuščeno, leva stran strehe še večidel
nedotaknjena, garancija za sigurno najboljše smučanje te zime.
Spodaj se je z malo akrobacije dalo presmučati še jezik plazovine,
tako je ostalo do avta še 15 min hoje. Pošteno uživala Elvis in
Dominik, AS Ajdovščina
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Na strehi
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Vallunga, ledno plezanje

»majstri v akciji…«
Po želji še zadnjič ekonomično okusiti ledno plezanje v letošnji
sezoni, sva se z Dejanom Korenom podala v idilično dolino
Vallunga v Val Gardeni. Dolina slovi po nekaterih zelo zahtevnih
mešanih smereh, kot so na primer Illuminati (M11+/WI 6+,165 m),
Zweite Geige (WI7/M7, 140m), Senza Piombio (M10, WI 5,
130m). Vstajanje sredi noči in vožnja do doline sta bili kmalu
pozabljeni, saj so se v sončnem vremenu kmalu po sprehodu v
dolino zableščali belo-modri orjaki. Namenila sva se v slap Il Piovra
WI 6, 130 m.

Fotka za plakat
Po testiranju ledu in kratkem premisleku sva odšla peš po grapi
okoli na zgornji del smeri, kjer se začne težji Dry del. Dejan je
pričel prvi in takoj naletel na težave, saj v smeri ni bilo nameščenih
varoval in namestitev le-teh je bilo problematično. Poke so bile
nizke in skala krhka. Ko je Dejan vstavil dva "frenda" in klin, je bilo
to dovolj dobro, da se je počutil dovolj varno za nadaljevanje.

Il piovra
Iz doline je sledil pol-urni vzpon po snežišču do samega slapu. Led
je bil čudovit, saj so bile temperature le nekoliko pod ničlo. Ocena
WI 6 je bila za najine pojme nekoliko previsoka. V dveh urah sva
bila nazaj pri vstopu v slap. Čudovit ogrevalni vzpon za naslednji
podvig, ki še ni bil čisto določen. Izbirala sva se med Zweite Geige,
ki ima le eno ponovitev in Senza Piombio, ki še nima ponovitve.
Odločila sva se za slednjo. Naslednji dan sva štartala iz doline
malo bolj zgodaj, saj je potrebno premagati okrog 600 višinskih
metrov do vstopa v smer. Vreme je bilo čudovito, vendar pretoplo.
Po dve-urni hoji ob plazovini ledu in snega sva le prišla do slapa.
Led je bil bled in teklo je kot pod tušem. Smer je sestavljena iz
petih raztežajev (M6, WI5, M9, M10, WI4+).
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Dejan Koren (AO Vipava) in Tine Andrejašič
Prvo varovališče sva imela na polici, kjer je bila globoka poka za
namestitev varoval. Drugi raztežaj je bil enako bolj psihične narave
zaradi slabega varovanja, kot zaradi težavnosti plezanja. Smer je
kmalu zavila v piškav led. Tukaj sva obrnila, saj so čez naju grmele
klade ledu z vrha smeri. Za ta vzpon sva pač kak mesec prepozna,
sva si priznala. Mogoče kako drugo sezono. Tine Andrejašič
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Jalovec, zimski pristop po Ozebniku

»na lepotca…«
Spet se je bližal vikend in spet ideja "Kam tokrat?" Na lepše, v
hribe. Odločitev je padla - Jalovec. Bolj se je bližala ura za spanje,
bolj se je bližala ura odhoda. Na Uncu smo se ob 1.00 uri
dobili Tadej Slokar, Gregor Vodopivec, Peter Vičič in jaz. In tako
smo krenili proti Planici. Od Planice do Tamarja smo hodili po
odlični "zratrakirani" podlagi in ob spremstvu polne lune.
Pravljičen pogled je bil na okoliške vršake. Za vsakim ovinkom smo
videli vršnjo špico Jalovca. Kar visoko se je zdela. Od Tamarja
naprej je pot potekala po ravnini, potem pa kar iznenada, se je
začel klanec, katerega ni in ni bilo konec. Pred nami sta bili dve
skupinici lučk, ki so imeli isti namen. Zdeli so se kar daleč, vendar
smo jih s konkretnim tempom ujeli.

Jutro vrh Ozebnika
Rikverc čez kamin, kjer smo srečali skupini, ki smo jih ujeli ponoči.
Zaradi oblačnosti in nizkih temperatur je pot skozi ozebnik tekla
brez neprijetnih kamnitih izstrelkov. Edini problem je bila snežna
odeja, ki je postala kot moka. Tudi tam, kjer je bila gaz se je
udiralo. A smo nekako prišli do koče v Tamarju in potem naprej do
avta. Vožnja nazaj je bila okrepljena z dvojno dozo monsterja in
kavo. Če povzamem: fenomenalna tura. Se že kujejo novi plani.
Jure Ličen

V ozebniku
Kmalu je podlaga postala pomrznjena in čas je bil, da smo si
nadeli dereze in poprijeli za cepine. Ko smo se bližali vrhu
ozebnika, se je začelo daniti, a vrh kar ni hotel priti k nam. Smo se
pošteno namučili, da smo prišli do njega. Na vrhu ozebnika pa
sonce. Prav prijetno je sijalo in topilo sneg. A na našo srečo se je
kmalu pooblačilo in je zaradi tega sneg ostal stabilen. Pot čez
zimski kamin je bila dobro nadelana od predhodnikov in ni
predstavljala posebne težave. Še pot preko strehe in čez greben
ter na vrh. Olajšanje ob prihodu na vrh. Čudoviti razgledi na vse
strani, kljub oblačnosti. Čaj, malica, slikanje in vrnitev po isti poti
nazaj dol.

Z leve: Tadej, Gregor, Peter in Jure na vrhu Jalovca

Triglavska smučarska magistrala

»štirje mušketirji na slovenski Haute route…«
Želja, ki je tlela zadnje 3 zime, se je pretekli vikend končno
izpolnila. Lahko rečem, da vse ob svojem času. Začetki Triglavske
magistrale segajo v 70-ta leta, ko so fantje postavili zimske
markacije na visokih drogovih po celi trasi od Vogla do Hribaric
(lahko tudi dlje, nisem prepričan). Še danes ta pot, ki ji nekateri
pravijo tudi ‘slovenska različica’ svetovno znane Haute Route,
predstavlja najbolj veličastno in kondicijsko zahtevno turo pri nas.
Podatki govorijo sami zase; preko 60 km v dolžino, 3.800 višinskih
metrov vzpona, 4.900 metrov spusta ter 18 aktivnih ur v treh
dneh. Celotna odisejada se začne v petek zjutraj na Voglu. Od tu
odsmučamo proti zahodu in že kmalu dosežemo planino Zadnji
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Vogel. Tu nadenemo pse in zagrizemo v prvo strmino. Spremlja
nas čudovito vreme in pomladne temperature. Lahko rečem, da je
manjkal samo še regrat. Skozi razgiban teren drsamo proti
Konjskemu sedlu (1782m), ki ga dosežemo v dobrih dveh urah.
Kratka osvežitev in že smučamo proti dolini. Sledi ponoven vzpon
na drugo sedlo in nato še proti dodatku dneva – Govnjaškemu
kuku. Le tega smo dodali turi z namenom pridobiti dodatne
višinske metre, kar omogoči več užitka pri spustu proti Komni.
Malo pred domom na Komni še zadnjič nadenemo pse in se
povzpnemo do cilja prvega dne. Razdaljo dobrih 16 km

premagamo v dobrih štirih urah kar proslavimo z joto in hmeljsko
kapljico.

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 27
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V zimski sobi pri Sedmerih jezerih si privoščimo kratko merendo,
nato pa proti Hribaricam. Vsaj zame je bil to najlepši del ture.
Dolga, sončna dolina s prekrasnimi razgledi proti Komni. V dobrih
dveh urah in pol pridemo do sedla, ki pa se izkaže, da niso
Hribarice ampak so le te oddaljene še dobre pol ure od vrha
prvega sedla.

Vogel prvi dan, v ozadju Triglav, kjer bomo jutri
Zvečer oz. ponoči se nam pridruži še četrti član odprave –
Dominik. Po ne pretirano zgodnjem zajtrku se odpravimo proti
Triglavskim sedmerim jezerom. Za popestritev poskrbi ekipa RTV
Slovenija, ki nas posname pri pobijanju čez grmičevje in nizko
drevje
Komne.

Razgledi po dolini sedmerih jezer
Na vrhu Hribaric nas pričaka močan veter, ki poskrbi za nizke
temperature. Po kratkem premisleku se odločimo, da Kanjavec to
pot spustimo (cena ne pretiranega jutranjega vstajanja) tako da se
odpravimo direktno proti smučarskemu ‘eldoradu’ kot pravijo
spustu na Velo polje.

Fantastična smuka prvega dne z Govnjaškega kuka
Do koče pri Sedmerih jezerih je le dve uri in pol in minimalna
višinska razlika, zato smo toliko bolj presenečeni nad težavnostjo
terena s stalnimi izmenjavami ritma. Pravi gozdni rodeo.
Pogled s Konjskega sedla na spust s Hribaric po Velski dolini
Prvi metri malo bolj previdno (naklonina doseže 40 ali celo kako
stopinjo več) saj je zaradi senčne lege podlaga ledena, že malce
nižje pa dosežemo odpuščeni pomladanski srenec, ki omogoča
uživaško vijuganje proti dnu. Ker so zaloge pijače na rdečem si
vzamemo premor in ponovno spravimo zaloge tekočine na zeleno.
Sledi vzpon do Konjskega sedla (še drugega na celotni turi) in nato
dolgo prečenje do Kalvarije.

Koča pri sedmerih triglavskih jezerih
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Vrh Konjskega sedla

Na Kredarici

Če smo do tu srečali le kakšnega posameznika ali dva, je na
Kalvariji situacija drugačna. Ljudi je občutno več; od turnih
smučarjev, do krpljarjev in pohodnikov. Kredarico dosežemo ob
luninem svitu po enajstih urah hoje od Komne. Dosežek na
katerega nismo bili ponosni le mi ampak tudi oba vremenoslovca,
ki poskrbita za toplo joto in hmeljski napitek.

Če je bilo smučanje do Krme simpatično, pa sama dolina postreže
z drugačno zgodbo. Zaradi osojnosti doline je podlaga trda in
razrita od številnih predhodnikov, svoje pa dodajo tudi številni
plazovi, ki dodobra prepredejo desno stran doline. Ker smučanje
po dnu doline ne pride v poštev (rodeo), nam ostane le enolično
prečenje in prebijanje čez plazove proti dnu doline. Ko dosežemo
Kovinarski dom, teren zopet postane prijaznejši.

Počitek na Velem polju s topljenjem vode
Z leve: Peter Oštir, Ožbej Marc, Dominik Mikuž, Nejc Mihevc
Naslednji dan nas prebudi veter in njegovo zavijanje da vedeti, da
zunaj ni prav nič prijetno. Ob zajtrku sume potrdijo prišleki, ki
povedo, da je zgornji del popolnoma leden. Ker se nam prav nič ne
mudi, ob kavi in kramljanju dočakamo deseto uro, ko sonce
zmehča vrhnjo plast. Odločitev se izkaže za pravilno, saj že kmalu
zopet ujamemo prave razmere – spomladanski srenec, ki omogoči
uživaško vijuganje proti Krmi.

Oddrsamo proti Radovni, kjer z Nejcem dobiva prevoz do
Mojstrane, Ožbej in Dominik pa se s kombinacijo smučanja in hoje
prebijeta prav do Mojstrane. Sledi obvezno hidriranje, Triglavsko
magistralo pa uradno zaključimo na avtobusni postaji Mojstrana in
z mesnim burekom na Jesenicah. V osrčju slovenskih gora smo
uživali Ožbej in Dominik (oba AS PD Ajdovščina) ter Nejc in Peter
(oba
PK
Ekstrem).
Peter
Oštir

Veliki klek, pristop in smuk

»na prvaka Avstrije…«
Na turno smuko na Grossglockner sta me povabila kolega Marjan
in Mitja Slejko, pridružil pa se nam je še Primož Ule, gorenjska faca
iz Solkana. Na pot smo se podali v sredo popoldne po 2 uri in bili
ob 5 že na izhodišču pri Locknerhausu, na 1920 m. Presenetila nas
je majhna količina snega, v primerjavi z našimi hribi, saj je tam na
1900 m že skoraj kopno. S hojo smo štartali ob 6.30, jaz peš s
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smučmi na nahrbtniku, ostali s smučmi na nogah. A mraz je že
stisnil ob tako pozni uri in sneg je že dobro držal tudi pešca, tako
da težav nisem imel. Po slabih dveh urah vzpenjanja v soju čelnih
svetilk smo se povzpeli do Studlhutte, kjer smo imeli namen
prenočiti v bivaku. Pri koči smo presenečeno ugotovili da je
odprta. Malo smo bili jezni sami nase, da se nismo pozanimali o

delovanju koče, saj smo tako tovorili precej več kot bi bilo treba.
Zaradi preventive proti višinski bolezni smo s sabo nesli tudi
bibitko belega, saj vsi vemo da alkohol redči kri, pa tudi če te
zjutraj boli glava, lahko rečeš da je to zaradi vina in zaradi višinske
bolezni:)

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 27
April 2014
tu turizem samo poleti, pa je rekel da je ob lepem vremenu in
odprti koči vedno tako, tudi pozimi.

Na vrhu Velikega Kleka

Vzpon
Na koncu je v koči sedla piva ali 3 in ker je bilo vina škoda, sem ga
naslednji dan nesel še na vrh in nato nazaj v dolino. Saj veste kako
pravijo: "Bolje drži ga, kot lovi ga" :) Po zasluženem spancu smo
se naslednji dan okrog 7 odpravili proti vrhu. Tisti s smučmi, na
smučeh, sam, peš pa sem iskal stare pomrznjene smučine, po
katerih se ni udiralo. Prečili smo ledenik in se usmerili proti
grebenu, saj je bila tudi hoja na smučeh naporna. Na grebenu so
še ostali spravili smuči in si nadeli dereze. Po grebenu smo se
povzpeli do koče Erzherzog-Johann Hut, kjer smo imeli krajši
postanek. Od tam je sledilo še nekaj položnega dostopa pod
Kleinglockner, kjer smo tudi pustili smuči in nahrbtnike. Cepine v
roke in odšli smo proti vrhu.

Na vrhu smo bili pred 11 in sledilo je slikanje in moj krst, ki sem ga
bil deležen kar s cepinom. Zaradi odličnega vremena, smo bili
nagrajeni z razgledi daleč naokrog. Po mučnem sestopu do
nahrbtnikov smo okrog 12 že natikali smuči na noge in sledil je
spust.

Tadej počiva na smuku v dolino
Zaradi manjše količine snega smo po odsmučanem zgornjem delu,
morali smuči prenesti čez skalni skok do snežišča nad ledenikom
Kodnitzkees. Smuka ni bila nič posebnega. Zgoraj trdo zvoženo,
spodaj močno ojuženo. Še najboljši zavoji so bili po snežišču nad
ledenikom in po ledeniku, kjer je bilo precej mehke klože. Z malo
previdnosti, smo v spodnjem delu lahko prismučali prav do
avtomobilov, kar pa zaradi visokih temperatur v nekaj dneh ne bo
več možno. Tura je odlično uspela, tudi zaradi super družbe in
odličnega vzdušja. Tadej Slokar

Greben pod vrhom
Tu je sledilo še mučnih 200 višinskih metrov, zaradi katerih smo
porabili več kot 2 uri v obe smeri, predvsem zaradi velikega števila
vodniških navez in prestrašenih klientov, ki so se zapletali z vrvmi
in povzročali zastoje. Enemu od avstrijskih vodnikov sem rekel,
medtem ko smo skupaj čakali in zvijali z očmi, da sem mislil da je
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Paklenica prvič

»dolgoletna ljubezen zagotovljena…«
Dolgoletna želja, da bi plezal v Paklenici se mi je končno izpolnila.
Od 28.3. do 30.3.2014 sva Peter Vičič in jaz odšla v Paklenico z
namenom plezanja daljših smeri. V petek sva zvečer prišla v mesto
in se namestila v prvem kampu, ki je bil odprt. Na srečo je bil kamp
poleg ceste, ki vodi do plezališča. V soboto, sva odšla v plezališče,
oba prvič tukaj. Za začetek sva se odpravila v sektor Veliki Vitrenik.
Tam sva odplezala smer Oliver Dragojević 3, 150 m, da se
spoznava s pakleniško skalo. Še prvi dotik je dajal obljube, da bo
plezanje prijetno. Smer sva plezala nenavezana, saj poteka
vseskozi po širokem grebenu. Druga smer v istem sektorju je bila
Oprosti mi pape 4a, 110 m. Že malce bolj plezalna smer. Popoldan,
istega dne, sva odšla do sektorja Kuk Tisa in smeri Josipa debeljaka
4a, 200 m. V tej smeri je bilo bolj kot ne sprotno zlaganje vrvi, saj
sta samo dva raztežaja plezalna, vse ostalo je bil sprehod. Iz vrha

pa sprehod po grebenu in ogledu sončnega zahoda. V nedeljo, pa
sva odšla v notranjost kanjona. Tam se šele vidi razsežnost
plezališča. Toplo sonce, žuborenje potoka in prijeten vetrič,
idealne razmere. Odšla sva do sektorja Veliki Čuk in smeri Severno
rebro 4b, 170 m. Smer poteka po grebenu in malce po steni. V
celotni smeri je bilo približno 20 svedrovcev, če odštejem sidrišča,
tako, da sva za varovanje uporabljala gurtne in vrvice, zavezane
okoli skalnih rogljev. Tudi razgled na dno kanjona in ostale plezalce
ter sprehajalce nama je povedal, da nisva sama. Popoldanska smer
v sektorju Kukovi ispod vlake in smer Nosorog 4c, 150 m, je minila
v plezanju s pogledom na morje. S tem se je najino potovanje v
plezalski raj končalo. Še dolga vožnja domov. A pogled mi je
vseskozi uhajal v vzvratno ogledalo in pakleniško steno. Če
končam s citatom Arnija: "I'll be back." Jure Ličen

100 milj Istre, poročilo ultramaratonca na 105 km

»Istra ti materna…«
UVOD
Ko sem se lani pripravljal na GM4O sem opazil razpis za 100 milj
Istre in si rekel, da bi veljalo v prihodnje poskusiti. Moja podoba
zagotovo ne spada v kategorijo tekačev, 93 kil, malce boljši gornik,
povprečen alpinist, srednje dober turni smučar, pretežno pa velik
ljubitelj konzumacije pršuta, vina in podobnih pregreh. Že za
GM4O sem poslušal od prijateljev, da mi ne bo uspelo, ker imam
preveč kil in podobne argumente. Potem pa je kar šlo in s
podbrško klasiko sem suvereno opravil kot zadnji uvrščen v 8 h 40
min. No pa se da. Oktobra sem se odločil, da bom letos poskusil v
Istri in se začel načrtno pripravljati. Tek ni moja prvina, zadnje
večje razdalje sem pretekel v vojski na Bohinjski Beli davnega leta
1999. Hojo na dolge razdalje pa sem imel vedno rad.

Simon po končani Razdrto – Ankaran
TRENINGI
Prvi cilj je bil, da sem med tekaško evolucijo ne spravim v
kakršnokoli kronično poškodbo, zato sem vsakič, ko sem imel
občutek, da gre predaleč malce popustil in počakal kak dan. V pol
leta sem naredil 1100 km treninga z nekaj 10.000 višinci. Najprej
tek, vsak teden več, dokler se nisem ustalil pri konstantnih 50 km
na teden, kar se mi je zdelo gornja meja za nekoga z mojo kilažo in
začetnika v teku. Število treningov na teden sem zmanjševal,
povečeval pa dolžino. Vedno sem tekel počasi in brez intervalnega
treninga. Na koncu sem delal tudi po en sam dolg trening na
teden. Od 1100 km sem jih 500 pretekel, 300 prehodil po gorah in
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hribih (če sem imel v planu tekaški trening in sem se počutil
utrujen, sem planirano razdaljo prehodil), 300 pa naredil na turnih
smučeh. Večji treningi:
- suhi nočni trening po SPP Razdrto Ankaran 75 km, 2500 višincev
v 17 urah s Simonom in Darkom
- Triglavska smučarska magistrala Vogel-Komna-7J-Hribarice-Velo
Polje -Kredarica - Krma 3 dni, 68 km, 6500 višincev
- 8 drugih treningov po hribih nad Vipavsko dolino 30-50 km, vsak
vsaj 1500 višincev
TEKMA 105 km
LOVRAN -POKLON
V Lovranu nabija AC DCjev Thunderstruck in ob devetih zvečer
startamo, 160 podivjanih konjev in gazel takoj v strm asfalt, sledi
1000 stopnic in nekje na sredi le teh skupina ulovi tempo in neha
divjati. Po pol ure se svet nekoliko položi in naklon je prijetnejši,
tempo je počasen, prehitevanje nemogoče, večkrat se celo
ustavimo. Startati bi moral v sredini, ne pa v ozadju. Nekako
uspem prehiteti večjo skupino in potem do pod vrha Učke še kar
nekaj udeležencev. V strme klance mi kar gre. Po uri 58 minut sem
na Učki. Fantastični razgledi, 25 minut kasneje pa na Poklonu. Ta
prvi del je res lep.

Start v Lovranu
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POKLON - TRSTENIK
Sledijo dolgočasni makadami do Velikega Planika, doline počasi
tečem, vzpončke hodim, vseskozi sem sam, prehiti me le nekaj
tekačev, večkrat se oglasi sova. Zadnjih deset minut na Planik je
spet lepih hribovskih. Ob 1:35 (23 km, 2000+, 4 h 30) sem na
Koritih, zebe kot prasica (blizu nule), tudi sicer je ponoči bolj zeblo
po kotlinah kot po grebenih. Res je lepo videti ljudi in ogenj, pa
hrano. Pojem dve banani, eurocrem in grem naprej. Trasa je lepa,
malo navzdol po lepih gozdnih stezah. Hribe in ravnine hodim,
doline tečem gravitacijski kas. Pridem na široke makadame in
začne me načenjati prva psihološka kriza. Prepozno se oblečem in
se preveč ohladim, na Koritih pa bi moral kaj toplega spit. Vklopim
muziko s telefona in prijetno žaganje pomaga. Vse bolj sem zaspan
in vse skupaj se vleče kot sto hudičev. Končno zapustim
makadame in kmalu sledi prijazni: »dobrodošli na Orljaku« (30
km). Sledi strm spust (brez palic zelo težko) in kar nekaj steze po
kamnih, škrapljah in bošku skratka zahtevna proga, gre mi kar
dobro pa še sam nisem, družbo mi delata dva 100miljaša. V glavi
imam, da je naslednji Trstenik, nakar se napol zgrozim, ko
preberem planinski smerokaz Gomila 2 h 30 min, prekolnem vse
po spisku in nadaljujem. Pod Gomilo sem spet v psihološki krizi,
verjetno sem premalo jedel, stisnem ogaben gel, skoraj bruham,
počasi pojem še frutabelo, ki veliko bolj sede. Na Gomili pravijo,
da je do Trstenika, kjer me čaka Peter še 2,5 km. Uf to bo pa hitro,
seveda ni. Najprej kar strme trave, potem pa razbita steza po
kamnih, trnjih in robidi. Ob 4:50 sem v Trsteniku 39 km, 2500+,
švoh 8 ur), kjer sem izjemno vesel Petra, pogoltam pol litra juhe,
sendvič s pršuto mi ne gre. Odložim še dobro kilo preko Čičarije
upajcanega dreka, se fajn namažem z vazelinom in po 15 minutah
nadaljujem proti Žbevnici.

BUZET - OPRTALJ
Po okrepitvi je vse lažje in kmalu dosežem Pietrapeloso 62 km.
Zanimiv grad nad dolino. Sledi zadnji večji vzpon na katerem me
dodatno razveselili kar žgoče jutranje sonce, cel klanec lovim
starejšega čeha s coca colo v rokah in ga do Zrenja tudi prehitim.
Zrenj je lepa vas vrh hriba in sledi spust. Pri vedenju, ki ga imam
danes, bi tu moral teči pa v glavnem kar veliko hodim, steza se po
lepih kraških travnikih v glavnem spušča proti Oprtalju. Čeh teče in
me prehiti. Spet neki grdi makadami in dvig v Oprtalj, ki je že rahlo
odveč, hitrost hoje v klanec pa zelo pade. V (Oprtalju 72 km,
3800+) me ob 11:50 pričaka Peter in dobesedno prisili v 40
minutni počitek z intenzivnim hranjenjem. Na nogah sem 15 ur z
enim 20 minutnim postankom. Čeravno hočem večkrat naprej,
vem, da ima prav.

Žretje v Oprtalju
OPRTALJ - GROŽNJAN
Pol enih nadaljujem, počutje je dobro, bolečin ni. Trimčkam po
Parenzani v dolino. Potem pa odcep v bošk, najprej še v dolino in
potem tudi po robidovju, mimo zapuščenih mlinov, po kamnih čez
potok, malce gor, malce dol. Sicer lepo, vendar zamudno, verjetno
bi prišel prej, če bi se držal Parenzane malo višje, naredil kake pol
km več, vendar po lepem makadamu skoraj brez spremembe
višine. Pod Završjem smo zopet na Parenzani, čez impresiven
viadukt in ob dveh popoldne sem v Završju (78 km). Tempo malce
pada. Za nekaj minut dežuje in brez potrebe oblečem jakno, takoj
mi je tako vroče, da se moram sleči. V klanec nad Završjem sem
kar v krizi (oziroma vsaj občutek je tak, po podatkih sem se
vseskozi gibal zelo konstantno) in prehiti me veliko predvsem tistih
s 100 milj. Pred Grožnjanom so lepi makadami, zopet me preteče
Srdjan in seveda Tajataja. Ob treh popoldne sem v Grožnjanu na
83 kilometru, malce pomaranč, štrudel, red bull in vztrajno naprej.

Noč na Učki
TRSTENIK BUZET
Najprej prehitim št. 267 (danes vem, da je to Tajataja), potem mi
ckrne čelka, sledi pester nabor kletvic in menjava z rezervno.
Tajataja me potem do vrha Žbevnice prehiti, v ožjem območju
vrha nas je z dnevom okrog šeste ure zjutraj več kot dvajset. Na
vrhu med dohiti srbska trojka med njimi košarkarski Srdjan. Že prej
sem se psihološko pripravil na spust z Žbevnice (8 km, -1000m) in
si zadal, da ga opravim relativno počasi, da ne zapečem mišic in
načnem kolen. Skoraj vsi z vrha Žbevnice me do Buzeta prehitijo.
Vleče se kot staro leto. S Tajotajo se zopet 2x prehitiva. Po 10 urah
na poti sem ob 7 h zjutraj v Buzetu (52 km, 3000m+), kar je nad
vsemi mojimi pričakovanji, v nogah nobenih bolečin, malce
zaspan. Peter me že čaka in poroča, da mi gre odlično. V dvajsetih
minutah počitka se dobro najem, preoblečem samo zgornja
oblačila, nogavice in telovadne pa pustim, ker delujejo odlično.
Noge preventivno namažem s konjsko mastjo.
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GROŽNJAN - BUJE
Sledi ravninskih 4 km do Tribanja. Zelo dolgi ravni odseki
parenzane, izmenjaje simuliram tek in hitro hojo, tik pred
Tribanjem me prehiti Tajataja, ki je očitno dober tekač. Po makiji
smo kmalu v Tribanju. Pri cerkvi kontrola, morje je videt kar blizu.
Še 3,5 km do Buj v glavnem v dolino. Prvič zavoham, da mi bo
verjetno dano priti v cilj in več kot pol poti proti Bujam pretečem
po nenajlepši kamniti stezi. Tik pred Bujami pa ekstazo izpred 10
min spet zamenja napol depresija, sranje še 15 km, Buje so na
hribčku, kako lepo bi bilo malce zaspati na tej travi in podobno.....
Neverjetno kaj se dogaja v glavi in vse to je odvisno od nekih
relativno majhnih in včasih tudi popolnoma naključnih dražljajev.
Čez rotor in v klanec na zadnjo večjo postajo pred ciljem. Buje ob
17 h (91 km, 4400+), pojem malce eurocrema, Peter prinese

konjsko maso, da malo podmažemo, čeh, ki me je prehitel z Zrenja
pa s pogledom ubite živali sedi na stolu, verjetno je odstopil.
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Hodim brez težav, zadnjih nekaj sto metrov po Umagu pa mi je
dobesedno odveč in psihološko tik pred ciljem v bistvu najbolj
padem v celi tekmi, kar je res zanimivo. Po Bujah nisem več nič
jedel in verjetno je v temu razlog. Po 22 urah in 40 minutah kot
111/160 prečkam ciljno črto.

Ravnine Iz Grožnjana v Tribanj
Ko vstanem s stola, prvič začutim razbolele noge (na 91 km!!).
Tajataja starta malo pred menoj iz Buj in mi z dobrim tekom nabije
1 uro 20 min do Umaga. Bravo.
BUJE - UMAG
Odločil sem se, da v zadnjih 14 km ne bom več tekel, ker ne želim
tvegati cilja. Danes vem, da je to bila čudna odločitev. Najprej po
asfaltu čez Buje, konec Buj me prehiti vodeči na 65 km, izgleda
izjemno svež. Spust skozi vinograde proti avtocesti, do struge
suhega potoka in pričetka neskončnih ravnin. Prehitita me drugi iz
65 (slovenec) in lanski zmagovalec 100 milj Maurizio. Tu se pa
začne psihološka kalvarija. Odločim se za majhne cilje. Vseskozi
hodim 5-6 km/h, vendar me prehiteva veliko tekmovalcev, ki
tečejo in to dodatno ubija. Do pod avtoceste še nekako gre, potem
pa mi je vse bolj grozno. Če bi tekel (noge me niso niti bolele) bi s
tem delom veliko prej opravil vendar ne zdržim misli na tek po
ravnem.

Ožbej in Jure na startu
ZAKLJUČEK
Popolnoma sem izpolnil oba cilja. Prvi je bil, da na svoji prvi ultra
dirki sploh pridem do cilja, drugi pa da to naredim prej kot v 24
urah. Pri čemer sem pridobil ogromno novih znanj, ki jih bom s
pridom uporabil v prihodnje. Organizacija je bila izjemna, proga
odlično označena. Ljudje prekrasni. Ultra preizkušnje so me
izjemno potegnile in so mi izjemno všeč, izboljšati moram še
tekaški del pa bo. Napredek je velik in zapustil sem območja
lovljenja time limitov. Ultra preizkušnje so predvsem bolj samega s
seboj. Drugi dan sem se zbudil z izjemno malo musklfibra, kar
pomeni, da bi lahko še kaj dodal. Pa naslednjič. Izjemna zahvala
prijatelju Petru za več kot vrhunsko pomoč in seveda predragi ženi
in otrokom, ki tolerirajo te neravno vsakdanje življenjske
aktivnosti. Pozabiti pa ne smem tudi na SImona in številne skupne
treninge in zbrane misli, ki so pripomogle k uspehu. Izjemen uspeh
je dosegel tečajnik naše alpinistične šole Jure Ličen s časom nekaj
več kot 15 ur in absolutno 20 mestom. Drugo leto pa na 100 milj :).
Ožbej

Tječi, tječi sej nej djelč
Enkrat vmes se za minuto ali dve kar malce zjočem, vendar se ne
ustavim, samo enkrat me za 20 sekund premami lepo odžagan
štor. Ko si v krizi moraš koga poklicati in takoj je lažje. Pred Vilanijo
na 100 km mi pride nasproti Peter. Hvala bogu. Seveda se ti
zlažejo, da je samo še 4 km, pa jih je pet in to neskončna ravna
polja, nikad kraja. Od Vilanije do cilja sva šla skupaj s hrvatom
Petrom s poškodovano tetivo in debatirala raznorazne stvari.
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Profil proge, 105 km
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100 milj Istre, poročilo ultramaratonca na 166 km

»gremo naprej, dolga je pot…«
Lani nekako nekje po zaključku GM4O je Ožbeja prevzela misel o
udeležbi na 100 miljah Istre (lani je ta tekma bila tudi prvič
organizirana). Osebno se mi zdijo takšne stvari malo preveč mučne
in dolgotrajne in nisem ravno neki navdušenec dolgotrajnih
preizkusov. Vendar proti koncu lanskega leta se mi je kopičenje
ostalih problemov, zasedenost s delom in stvari, ki sem jih hotel
razjasniti sam s sabo tako nakopičilo, da sem zmeraj bolj verjel, da
moram narediti resnično nekaj nevsakdanjega v upanju, da bo mi
bo ta dosežek pomagal rešiti še marsikateri drug problem, ki ga
imam ali na delu ali sam pri sebi. Zato sem se prijavil na tekmo 100
milj Istre, ki je dejansko dolga 166,6 km, ob temu pa moraš
premagati še 6936 višinskih metrov navzgor in 7214 navzdol.
Decembra sem pripravil plan treninga, ki naj bi mi omogočil
suvereni nastop. Nove delovne obveznosti in pa lenoba glede
intenzivnejšega usklajevanja časa za trening s časom za druge
družinske in poklicne obveznosti, pa so iz omenjenega plana bolj
kot ne naredile samo slabo vest. Osnovna priprava, za tak podvig
naj bi bila vsaj nekje 70 do 100 km tedensko (včasih tudi 120 km).
Sam sem opravil v povprečju 20 do 30 km proti koncu med 50 in
60 (največkrat pa celo nič). Najdaljši trening, ki je bil tudi edina
psihološka podlaga za tekmo je bila tura Razdrto-Ankaran po SPP
(75 km). To turo smo s sotrpinoma Darkom in Ožbejem opravili v
petek po službi, ko sem bil bolj razpoložen za pit pivo z možgani na
off, kot pa hodit od 17:00 do 10:00 naslednje jutro. Ampak če ne
greš nimaš izkušnje, torej... Ta tura bo ostala v mojem spominu
kot nekaj najbolj duhamornega, kar sem v življenju naredil. Tako
močno se še nikoli nisem silil, da bi kam hodil in vsak korak je bilo
ena muka in dolgočasje. Ko prideš na Vremščici do table »Slavnik
10 ur« in veš da moraš iti tja ti prav vse dol pade. Ampak tudi to
smo dali skozi in bolj kot se je dan Istre bližal bolj sem vedel, da
nisem ravno prav pripravljen ampak hkrati sem vedel, da moram
iti. Kdaj pa smo na vse življenjske preizkušnje dovolj pripravljeni.
Na start sva se odpeljala z Darkom (58 let, športnik, ki je v svoji
karieri že marsikaj dosegel in od katerega se lahko vsi veliko
naučimo - predvsem požrtvovalnosti za dosego ciljev in
brezkompromisne vztrajnosti).

Lošinj, ko je padel mrak pa še na osvetljeno Reko. Šlo je kar dobro.
Edino kar je motilo je bilo resnično spoznanje o dolžni ture. Po
nekaj urah hoda, ko sem imel občutek, da sem že kar nekaj naredil
sem videl napis »21 km of - 145 km to go« - sranje!!! Pot do
Vojaka na Učki je bila lepa in do prvega limita sem prišel ob 1
zjutraj - po planu. Nato pa se mi je 10 km dolga pot do Korit z
samo 500 višinci vlekla v nedogled saj sem bolj kot ne spal pokonci
pa še zeblo me je. Tako sem za 10 km porabil 3,5 ure - katastrofa.

Darko

Na startu
Na startu pa cel kup atletov s velim A, T in še vse zraven.
Organizator je stopnjeval vzdušje pred startom s komadi iz Rocky
Balboa ter ostalimi podobnimi, ki dvigujejo napetost. »Ta ostri« so
se postavili na prvo črto ostali pa smo se odločili napadat iz ozadja.
Ob 17:00 start, pred tem pa ponovno vprašanje »kaj je bilo meni
tega treba«. Prve 4 ure so bile zelo lepe z pogledom na Cres,
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Pri koči na Koritah pa sem se stisnil k ognju, da sem se malo ogrel.
Tam sem tudi ob kinkanju pričakal zoro. Enostavno se mi je preveč
spalo. Nato je sledilo še cca. 30 km pohoda po hribih Čičerije, ki so
prav lepi. Edino kar kvari je da se moraš skoraj na vsak hrib spustiti
in spet dvigniti za cca. 500 višincev. Prvič v življenju so me začela
boleti kolena in sicer tako da sem v dolino hodil po nazaj. V
Trsteniku (vas kjer po mojem pozimi ni ravno velike romantike)
sem zaradi kolen vzel vitamin I (ibuprofen) in potem je bilo bolje.
Na spustu do Buzeta sem bil prepričan, da bom odstopil in tja sem
prispel 5 minut pred limitom. Kljub mojem prepričanju, da bom
odstopil me je vprašanje »očeš odustati« napolnilo z novo
energijo. Bil je še dan, napravil sem 82 km in sem rekel »neču«.
Pot naprej je bila bolj tekoča s nekaj klanci kjer smo morali
premagati od 300 do 600 višincev gor in dol Ti klanci pa so

predvsem na koncu že posebno načenjali moje potrpljenje. Na
progi je bilo veliko trenutkov, ko bi najraje odstopil in v bistvu
nobenega dela proge nisem opravil suvereno oziroma z lahkoto.
Pa vendar sem nekako vse te trenutke premagal.

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 27
April 2014
metrov (navzgor in navzdol) - torej enih 10 ur hoda. Do prve
okrepčevalnice je bilo »samo« dobre 4 km in kakšna ura hoda. Pa
vendar? Tam je bila tudi gospa, ki je ravno odhajala v Umag - z
avtom. Udobje je premagalo odločnost. Enostavno se nisem več
videl biti zunaj še eno noč in še enih 10-12 ur. Takrat sem rekel
»ne grem se več«. Danes vem, da je to bil samo trenutek. Kot je
veliko takih trenutkov v naših življenjih, ko ne vztrajamo več,
rečemo kaj narobe, se ne potrudimo, sprejmemo napačno
odločitev. Trenutek, ki opredeli naš uspeh ali neuspeh. Hribi so res
šola življenja. V Umagu sta me pričakala Darko in Branko (s progo
je opravil v 27 urah - bil je 15 v skupnem seštevku in bi šel še uro
manj če ne bi imel žuljev - car). Po poti sta me sicer prepričevala,
da sem prav naredil. Sam pa vem, da nisem dal vsega iz sebe in da
je v meni bilo še moči. Pa vendar sedaj, po tednu dni, sicer
sprejemam odstop kot poraz vendar tudi kot izkušnjo, ki me je
nekaj naučila. Mislim celo, da sem se več naučil od tega poraza,
kot bi se v kolikor bi vztrajal do cilja. In prav poraz mi je dal nov
zalet, tako v športu kot tudi na drugih področjih življenja. Kot je
rekel Winston Churchill: "Success is going from failure to failure
without losing enthusiasm." Na koncu bi se zahvalil Ožbeju, za
idejo in spodbude. Brez njih ne bi niti začel poti. Prav tako pa tudi
vsem tistim, ki so pravili, da jaz nisem za takšne podvige ali pa do
takšni podvigi neumnost. Sedaj pa naprej. Simon

Jure v zadnjih metrih - odličen
Zadnjič na hribu Zamask (kjer so dali kontrolno točko prav na sam
vrh vasi - če bi bilo možno bi jo dali še na zvonik) pa sem ponovno
zapadel v krizo. Do cilja je bilo še 49 km in enih 1.500 višinskih
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Profil na 100 milj – 166 km
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Fotografija meseca/številke:

Le kam, le kam se vije ta pot čez neskončne bele planjave

____________________________________________________________________________________________________________________

KOLOFON
Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc, ozbej.marc@gmx.com
Lektor: Jenzik Živastvar - za najdene pravopisne, slovnične in tipkarske napake ne izplačujemo honorarjev, enkrat letno pa
sprejemamo neposredne pripombe jezikovnih puristov in sicer tretjo nedeljo v avgustu na Gorenjskem turncu v Severni triglavski
steni
Naklada: vsak po svoje
Fotografije: člani sekcije inu drugi
Sponzor: prostičas.com
Izdano v elektronski obliki, aprila 2014
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.
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