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Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 14
Po daljšem obdobju so zopet pred vami novice. In ni jih malo. Vsekakor je prvokategorna novica
opravljen alpinistični izpit Robija in Ožbeja, ki sva suvereno opravila z republiško izpitno komisijo na
Vršiču. Pozimi smo bili kar aktivni, sprejeli smo srednjeročni in dolgoročni načrt razvoja sekcije, ki se
že uspešno izvaja. Po rahlem padcu v letu 2007 se je dejavnost v letu 2008 spet okrepila. Veliko se
pleza, hodi pa tudi marsikatera lepa novica pride iz pestrih življenj vseh nas. Čestitke Klavdiju za sina
Nala ter Vesni in Egonu za sklenitev življenjske naveze.

Dva nova
alpinista v AS
Ajdovščina!!!!

Robert Kovač in Ožbej Marc sva po večmesečnih pripravah 22. maja uspešno opravila izpit za
alpinista. Veliko časa je v naš skupen trening vložil David Semič. Iskrena hvala. Izpit sva opravila
suvereno. Na petek smo pisali teste od 18 h do 22 h z vmesno večerjo. Nakar sem se ga v prijetni
tminsko idrski družbi nacedil s boškoti (laško). Po dveh urah spanja je sledila praksa. Cel božji dan je
padal dež, na trenutke je lilo. Reševanje padlega, zimska tehnika, ledeniška tehnika, samoreševanje,
prva pomoč, Robas, aja pa Robas… Končali smo po treh popoldne. Po Davidu sva drugi in tretji
izdelek domače alpinistične šole. Velik uspeh za našo sekcijo. Prvo zapitje izpita je potekalo na zabavi
ob rojstvu Nala – Klavdijevega prvega otroka. Verjamemo, da bo Klavdij kmalu z malim spet kaj
malega plezal. Čaka naju še izpitna tura. Robi mora preplezati Bratovsko v Srebrnjaku, Ožbej pa DKV
v Trapezu Velikega draškega vrha. Vsekakor za oba kar zahteven zalogaj. Teža izpita je z izpitno turo
močno narasla. Upam, da nama uspe. Temu bo sledil sprejem z batinami v domači sredi. Besede
načelnika
odseka
Simona
Ušaja:

»Večina vas že ve za tiste ki pa še ne vam z velikim veseljem sporočam, da sta naša kanditata
Ožbej in Robi uspešno opravila izpit za alpinista. Bravo fanta!!! Želimo jima čim več sreče in
vzponov.Do sedaj so se izpita za alpiniste udeležili 3 kandidati iz AS Ajdoviščina in vsi trije
ga opravili v prvo. Glede da približno 50 % vseh kandidatov pade izpit ni mačji kašelj. Mi
imamo do sedaj 100% uspešnost- ma smo dobri!!! Izgleda da so medsebojna pomoč, nasveti
in stalno izboljševanje recept za uspešnost na izpitu. Letos jima je ogromno pomagal David za kar se mu moram tudi kot načelnik zahvaliti. Drugo leto pa bosta tudi novo pečena
alpinista pomagala tistim, ki se bodo hoteli udeležiti izpita. Tako da pogumno novim izzivom
naproti. Spodobi se in pravilno je da znanje (in trdoživost) kandidatov potrdi tudi matični
odsek. Kdaj in kako pa bosta najbrž kandidata sporočila - ko se bosta uspela pripraviti :).«

Ožbej

Robi

1

____________

Strategija
delovanja AS
Ajdovščina

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 14
Junij 2008

Meseca marca smo na seji sekcije sprejeli načrt dela za naprej. V tem dokumentu je le delček, pomemben
predvsem zato, da se registriramo kot odsek. Prvi uspešni koraki so že bili narejeni.

Registracija alpinističnega odseka in zagotovitev delovanja
Alpinistični kolektiv je trenutno organiziran kot sekcija cilj je se registrirati kot odsek. Ter dodatno tudi
zagotoviti delovanje alpinističnega kolektiva skladno s zahtevami PZS in na podoben način kot imajo
to organizirano ostali odseki v Sloveniji.
Aktivnost

Koraki

Potrebno je izpolniti kriterije za registracijo odseka. Pogoji so:

Naredi se plan pristopa članov k

-

2 alpinistična inštruktorja

izpitu za alpinista in alp.

-

3 registrirne alpiniste

Inštuktorja.

-

5 registriranih pripravnikov

Potrebno je preučiti zadnje pravilnike (inšpektorat za šolstvo in

Preuči se zakonodajo s pomočjo

šport) glede delovanja odsekov znotraj PZS.

KA PZS

Potrebno je zagotoviti minimalno opremo (vrvi), katero bi

Poda se predlog letnih potreb po

uporabljali člani odseka.

opremi

Eventualno bi lahko registrirali odsek že v letu 2009 oziroma najkasneje v letu 2010. Vendar je kljub
temu potrebno napraviti plana pristopa posameznikov k izpitu za alpinista in alpinističnega inštruktorja
oziroma usposabljanja za alpinističnega inštruktorja:
Plan pristopov k izpitom in usposabljanju

2008

Alp. inštruktor

Alpinisti

Pripravnik

Simon U. – izpopolnjevanje

Ožbej M. – izpit

Novi in stari pripravniki.

Matjaž F. – (dogovor za

Robert K. – izpit

registraciji)
Konec leta imamo predvidoma 2 alp. inštruktorja, 3 alpiniste in 6 pripravnikov.
David S. –izpit

Igor F. – izpit

Novi in stari pripravniki.

Blaž Kodelja – izpit
2009

(imamo

dva

ali

tri

(Vlado S – izpit )

inštruktorje)
Konec leta imamo predvidoma 3 alp. inštruktorje, 4-5 alpinistov in 5 pripravnikov.
Vlado S. izpit
2010

Novi in stari pripravniki.

Matjaž P.
Boris S.
Konec leta imamo predvidoma 3 alp. inštruktorje, 6 alpinistov in 5 pripravnikov.

Za novo leto na 31. decembra lani, sva se z Andrejem odpravila na Prehodavce, kjer naj bi preživela novo leto. Sneg
naju je spremljal že od spodaj, bilo pa je kar pošteno mraz. Ko sva prišla do bivaka, sva ugotovila, da
Prehodavcih

V dolini Aoste

bova najbrž sama – kar je bilo dobro, saj sva si lahko prisvojila vse deke ☺. Tisti večer je seveda
sledilo kuhanje slavnostne večerje, z več hodi: predjed, juha, glavna jed in sladica (ma je bilo res vse
to). No, ko sva pa začela pričakovati novo leto, naju je okrog 21h že pobralo. Najbrž prvič od kar se
zavedam, da sem šel tako zgodaj spat za ta praznik, ampak je bilo pa vredno. Na prvega januarja sva
se zbudila nekam nenavadno pozno, ampak v nadvse čudovito jutro. Glede na pozno uro sva že malo
sumila, da nama ne bo uspelo prehoditi celega Lepega Špičja, pa sva se vseeno odpravila. No, vseeno
sva prišla do Malega špičja, kar je tudi simpatična tura, in se nato vrnila nazaj v Zadnjico.
V razmislek: vikend tura cele sekcije na Prehodavce, kjer bi prespali, bi lahko obrodila cel kup
zanimivih vzponov. Blaž
Kulturni praznik, 8.2. je bil kot nalašč za potepanje. Lepo vreme, debel vikend prostega časa in
mnogo volje, nas je privabilo v dolino Aoste. Tja smo se odpravili Dejan Koren (AO Vipava), Tomaž
Bizjak in moja malenkost. Ideja vsega skupaj je bila, da bi Dejan splezal kombinirano smer Tsunami
(M12), ki je ena težjih tovrstnih smeri v Evropi in tudi nasploh. Jaz naj bi ga varoval, Tomaž pa je šel
zraven kot uradni fotograf. Ob 3h zjutraj smo se odpravili iz Ajdovščine nasproti zahodni Italiji. Okrog
10h smo bili že v Aosti in se po neuspelem poskusu iskanja prenočišča odpravili v stransko dolino
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Valsavarenche, kjer se Tsunami skriva. Prvi ga je leta 2005 preplezal škot Scott Muir, prvi pa ga je še
isto zimo ponovil Marko Lukić. Naslednje leto je dobil še tri slovenske ponovitve, prvi pa jo je brez
ostrog preplezal Erik Švab. Od takrat se nekako cilja na tak stil plezanja. Prvi pogled na dolino nas je
malo presenetil, saj je bilo ledu bolj za vzorec, ali pa niti to ne. Bili smo kar malo skeptični, ali smo
dobili pravo votlino ali ne. Po pogovoru z nekaterimi ki so tu že bili, smo se prepričali, da je to to, in
smo se do luknje tudi podali. Smešno, vendar poletna petminutna oddaljenost od ceste, je bila nekako
polurno gaženje nesramno visokega snega. Ko smo prišli do vstopa, nam je zastal dih. Tukaj streha
dobi čisto nov pomen – strop.
Dejan se je kar takoj lotil dela, in si od spodaj napeljal smer, ter si jo sproti še ogledal. Temu je sledil
daljši počitek. Potem pa seveda še en poskus – začetek je bil uspešen, srednji del tudi, in začudenje
je prišlo ob vzkliku na vrhu...smer je uspel preplezati v drugem poskusu, ob tem da je bila popolnoma
suha in s tem v začetnem in končnem delu še malenkost težja od zamišljene. Seveda je sledil
razmislek – če smo se že pripeljali tako daleč, nikakor ne gremo še domov. V isti luknji je namreč še
ena smer, ki jo je preplezal Bubu, pa še nima ponovitve – njena skrivnost se skriva v tem, da ni
navrtana, ampak nabita z navadnimi klini.
Ko smo se čez noč odpočili, smo že zgodaj zjutraj ponovno prikolovratili do previsa, da bi se lotili
»dela«. Dejan si je spet poskusil vpeljati celo smer od spodaj, da bi si jo bolje ogledal, pa se je
zgodilo to, da mu je cepin na sredi smeri padel na tla. Sledil je seveda spust in počitek, bo
nadaljevanju pa kar naprej od tam kjer je prej končal, in nato do vrha, da si je ogledal celo smer.
Velik del smeri tudi tukaj poteka v stropu, po tanki luski, za katero je ravno dovolj prostora za
debelino okla., nato pa sledi prestop v gladko ploščo, iz katere te lahko na konec previsa pripelje le
ledena sveča, ki pa seveda ni bila narejena. Sledil je tretji poskus, ki je kazal presenetljivo dobro, do
manjšega padca tik pod vrhom, ko je cepin zdrsnil skozi razpoko. To je bil potem tudi konec
poskušanja. Smo se raje odpravili naprej, da bi videli še kaj bolj zanimivega. Popoldan smo se tako
odpravili v francoski Chamonix, da bi si od bližje ogledali prestolnico evropskega alpinizma – moram
reči, da je to prav prijazno mestece, za katerega pa smo si vzeli malo premalo časa. Ker v bližnji
okolici ni bilo nobenih slapov (po besedah domačinov), smo tam le zelo ugodno prespali (7€ na osebo
☺) in se nato že na vse zgodaj v nedeljo odpravili nazaj v Italijo, v še eno stransko dolino Aoste – Val
de la Rhemes. Zapeljali smo se skozi celo dolino do končnega parkirišča, in se nato vrnili do edinega
pametnega slapa, ki smo ga zagledali ob cesti. Skupaj smo se podali do vstopa, nadaljevala pa sva z
Dejanom. Preplezala sva debelih 100 metrov slapa, ki bi mu lahko nadali oceno 4-5, z odličnim ledom
in bleščečim soncem za kuliso. Sam sem plezal ves čas kot drugi v navezi. Slap se je sicer še
nadaljeval – pravzaprav ga je bilo še večji del nad nama, vendar je bil cilj priti še isti dan nazaj v
Slovenijo, zato sva sestopila po očitni prekinitvi med spodnjim in zgornjim delom slapišča.
Po vsem tem je sledil le še povratek v Slovenijo, seveda z logičnimi postanki ob poti za nakup
spominkov... Blaž

Streha Tsunamija

Slap v Val de la Rhemes
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Viševnik
Lahko bi rekli da je bila to skoraj dvodnevna tura. Začela se je namreč 23. končala pa 24. januarja.
Cilj vsega skupaj pa je bil nočni pohod ob polni luni na Viševnik. Prvo presenečenje je bilo, da z
Matejem nisva bila sama, ampak je bilo podobno mislečih kar nekaj. Eni bolj pogumni so se odpravili
tudi na Ablanco. No, midva sva šla le do Viševnika. Snežne razmere so bile v redu, lučke pa sva rabila
le skozi gozd, na odprtem pa je bilo svetlo kot podnevi. Take ture človek prav rabi za dušo, da si malo
napolniš baterije in vidiš to, kar ni dano prav vsakemu...
Mala in Velika Mojstrovka po Pripravniški grapi
Pravo darilo za rojstni dan. Zbralo se nas je kar za poln avto. Ideja je bila priti na Mojstrovko po
Pripravniški grapi (da bi grapo videli tudi tisti, ki je še niso). Razmere odlične, toplo, kar vetrovno,
ampak gneča pa taka kot na smučišču. Človek se včasih zamisli, ali si je izbral pravi cilj, ali je to bolj
naše visokogorsko smučišče (turnosmučarsko, seveda).
Bilo je sredi tedna, ko človek ne ve kam bi se dal. Pa je padla ideja kam iti. S Tomažem sva se
odpravila na Begunjščico. Po končanem šihtu se je pripeljal do Ljubljane, kjer me je naložil in skupaj
sva oddrvela do Ljubelja. S tam sva štartala ob 16h navzgor po smučišču Zelenica. Kako lepo je hoditi
po sveže steptani progi....Kar hitro sva prišla do zgornjega dela smučišča, kjer se odcepi smer za
Begunjščico na levo. Namen je bil preplezati Centralno grapo. Vse kar je bilo potrebno, je bilo le
slediti stopinjam. Grapa je bila namreč že dobro uhojena, in tudi presmučana. Snežne razmere so bile
tudi odlične. Na vrh sva prišla kakih 20 minut prepozno, da bi lahko s tam opazovala sončni zahod,
tako da je bilo že kar temno, videli so se le še obrisi Julijcev. Ker je bila luna takrat še bolj slabotna,
sva si za sestop po Šentanjskem plazu pomagala s čelnimi svetilkami. Kmalu po 19h sva bila že nazaj
pri avtu. Ta dan sva gotovo z Begunjščico zaključila zadnja.

Večerna romantika na grebenu Begunjščice

Tri vršiške
grape v enem
zamahu

Ponovno sva se med tednom z Andrejem odpravila v hribe. Eden z mačkom, drugi neprespan, sva
parkirala na Vršiču in se podala najinemu malemu načrtu naproti. Za začetek sva zavila v Župančičevo
grapo (z manjšim začetnim ovinkom), ki naju je pripeljala do vrha Male Mojstrovke. Nadalje sva imela
v mislih sestop po Sestopni grapi (glede na ime je zvenela kot logična izbira), kjer pa sva morala tik
nad koncem sestopa obrniti, in prilezti nazaj na greben, saj je bil predzadnji skok nekam čudno
kopen, in glede na dane razmere sva se raje odločila za povratek navzgor. Zato sva za sestop
uporabila Pripravniško grapo, ki je trenutno čudovito zalita s snegom (skokov se niti približno ne
opazi), bila pa je tudi presmučana. No, ker sva bila še zelo zgodnja, sva izkoristila priložnost, in se
povzpela še po Butinarjevi grapi (z varianto v zgornjem delu), in nato sestopila po označeni poti v
dolino. Hja, naslednjič naju čaka Sestopna grapa za vzpon, da vidiva zakaj sva se morala obrniti.
V Zupančičevi grapi so bili to zimo tudi Vlado, David in Stanka (AO Vipava).
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V Župančičevi grapi

Domača pečina Vikend je bil tak čuden, pa sem poklical Ožbeja, če bi mu bilo za it kaj plezat. Pridišale so mi »klasike«
v Gradiški turi. Odločila sva se za Jesensko, ki je nameščena v kamnitem masivu desno od Trikota.
Vstop je iz grape desno od vstopa za zavarovano plezalno pot. Hm, vrtičkarstvo neke vrste. Precej
trnja, sonca, mraza…vsakega po malo; pa tudi ena čudovita zajeda, in odlična plošča za finiš. Vse
skupaj je ena štirica, za tiste, ki imajo radi domačo plezarijo.
Spomladi 2008 sva povečini v petkih po službi s Borisom Semeničem splezala Steber v turi,
Nedolžno v Kovku, Veselega Matička z izstopom Makabija. Z Blažem sva plezala vstopno
varianto južnega raza z južnim razom. Kar zahtevno. Poštena IV.
David, Ožbej in Vasja smo ponovili Krvavo v Čavnu. Lepa smer. Spomnili se jo bomo tudi po pol
kubičnem kamnu, ki je letel v dolino. David je plezala v Krvavi tud s Stanko. Smer je že zelo lepo
opremljena.
Smer malega miha so plezali David, Robi in Matjaž Posega.
Jurij Rous (AO Črnuče) je s kolegom ponovil Šturski raz. Po mojih informacijah, gre šele za drugo
ponovitev, ki se ni izognila najtežjemu detalju. V A0sta po novem nova dva klina.
Vipavci so pozimi splezali veliko novih smeri nad Ajdovščino. Z Markotom sva zmenjena, da se
dobiva in pregledava splezano.
V naše pečine radi zaidejo predvsem Žirovci in Cerkničani. Slednji so najbrž potegnili novo v smer v
Kovku: Za omenjeno smer sva tudi s kolegom menila, da bo prvenstvena , vendar sva se verjetno

vštela, ker so bile sledi v smeri.(požagan borovec na vstopu)Klina v smeri ni bilo, je pa prvi raztežaj
kar lep, sorazmerno kompaktna skala,težave pa do 4+.Smer se drži strogo raza,ki je v prvem
raztežaju kar navpičen,nadaljevanje pa je lažje in ni potrebno opisa,pač se drži raza,ki v tem delu ni
več tako izrazit. Višina smeri je dobrih 120m, sestop pa je levo v grapo in navzdol. Če je prvenstvena
,predlagam ime Desni raz ,plezala Lapanja Radovan in Simon Markočič,ocena 4+/ 2-3,višina 120m.
Ocena Krvave svatbe se mi zdi primena,ostalih smer pa tudi. Nazaj grede pa sva srečala tudi kačo.
Alpinistični pozdrav. Desni raz je tretji raz z leve.
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Blaž v Vstopni varianti Južnega raza

Zimska
potepanja

Smer Podgornik Poberaj v Krnu
David, Vlado in Damjan (Cerkno) so v meglenih razmerah in bolj slabem snegu splezali to grapo v
severni steni Krna. Nekaj tednov so Krn z juga napadli Vlado, Vasja in Igor. Igor je smučal z vrha na
jug.
Lovska
V Lovski smeri desno od Krna so bili Stanka, Igor in David. Vlado je obrnil zaradi težav z derezo.
Grapa v Škrbinski plošči
David, Robi, Vasja in Vlado so prehodili dobro zadelano grapo v Škrbinski plošči. Sestopili so po njej.
Triglav
David in Robi sta bila na božični večer na Triglavu.
Slapovi pod predelom
Simon, Vlado, Vasja, David, Stanka in Matjaž so plezali slapove pod Predelom.
Tolminski kuk
Ožbej in Boris Semenič sva bila na Tolminskem kuku sestopila mimo Migovca na transverzalo in se
malorečeno zaje… Trikrat sva morala prečiti leden slap, ki je prečkal stezo.
Pripravniška v Mojstrovki
David, Boris Kodelja in Vasja so bili v pripravniški grapi.

Steve House v
Ajdovščini

23.11.2008 je še eden zgodovinskih datumov za Ajdovščino in njen alpinizem. Po zaslugi Perkota iz
Vrhpolja je v Dvorani prve slovenske vlade predaval Steve House eden najboljših alpinistov tega časa.
Steve House je predaval o svojih alpinističnih začetkih, pokazal slike s svojih večjih odprav, največ
časa je posvetil prav odpravi na Nanga Prabat(8125m) leta 2oo5 ko je s soplezalcem Vinceom
Andersonom preplezal zloglasno Rupalsko steno in osvojil vrh! Predavanje je v celoti potekalo v
slovenščini saj Steve govori dobro slovensko!Pozna se, da je nekaj časa živel pri nas s kakšnim
naglasom je včasih poskrbel za smeh v dvorani! Predavanje je bilo izjemno, Steve je zares izjemen
človek. V Ajdovščini se je zbrala vsa najboljša slovenska alpinistična srenja.
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Perko in Steve House pred nabito polno dvorano v Ajdovščini
Turni smuki

Grossvenediger
Igor F., Rok, Petra in Ožbej smo se za prešernov praznik odpravili s smučmi na Grossvenediger. Začeli
smo v kamnolomu in v lepem sončnem vremenu hitro prišli do Janezove koče. Nadaljevali smo proti
Defeger haus in se držali preveč levo, čez dan je pihal močan veter. Kot že rečeno smo se rahlo
izgubili, z grebena sprostili plaz napihanega snega in v trdi temi končno precej utrujeni dosegli
Defregerhaus. Po uri truda nam je uspelo zakuriti in bivak spraviti iz minus 15 na plus 5. Našli smo
celo zmrznjene pive in jih seveda segreli. Močan veter in mraz prvi dan sta nas tako pobrala, da smo
se odločili, da se vzpnemo le na ledenik (smučali smo s sedla Schartl 3100mn) in po njem odsmučamo
v dolino. Smučanje čez območje ledeniške morene je bilo kar zahtevno, strmo in posejano s skalami.
Še se vrnemo.
Curtissons
Rok in Ožbej sva se odpravila z Nevejska sedla in kmalu prišla na planino Pecol. Prvi cilj je bil Vrh
strmali, ker pa so bile razmere zelo dobre sva bila v štirih urah vrh Curtissonsa 2200 in še par m.
Smučanje po veliki flanki v dobrem snegu - čista erotika.
Krn
S Krna na kuhinjo so to zimo smučali: Igor, Rok in Petra.
Golaki
Ožbej sem to zimo petkrat smučal z Golakov. Posebej obilno in lepo je bilo za velikonočne praznike,
ko je v treh dneh padlo meter snega.

Orientacijski tek

Na gori (start pri spomeniku padlih) je potekalo izjemno zahtevno orientacijsko tekmovanje.
Tekmovale smo štiri ekipe. Tekmovali smo v dežju, megli in vetru. Suvereno je zmagala ekipa Egon,
Valentina, Ožbej (predvsem po zaslugi Egona) s časom tri ure in nekaj malega minut in pustila za
seboj izkušenejše mačke (Simona, Davida in Matjaža P.) Zdravili smo se pri baru 10 na Colu.

Plezalni vikend
Tura 2008

Vipavski AO se je že tretje leto potrudil in organiziral plezalni vikend. Na tekmi sta nastopila tudi
Simon in David. Povzemamo z vipavske strani: Kljub slabemu vremenu nam je uspelo izvesti plezalni
vikend. Program vikenda se je spreminjal glede na vreme. Najprej smo mislili, da bo vse v zadružnem
domu na Gradišču. A ker je vreme ša kar držalo smo vse preselili pod Turo. Sobota: Program se je
začel ob 19h z zborom alpinistov. Alpinisti so prek projekcije predstavili dosežke v letu 2007.
Podrobneje smo slišali Prezlja, Grmovška, Kranjca... Kot vrhunec je bila Podgornikova predstavitev
svoje 30. letne alpinistične kariere. Ko krajšem okrepčilu smo se počasi pripravili na malo rekreacije.
Tekma na drytoolingu je potekala na umetni steni. Udeležilo se je je 20 tekmovalcev, od tistih, ki še
niso prijeli cepinov v roke do tekmovalcev v lednem svetovnem pokalu. Splezati so morali dve smeri
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za kvalifikacije in najboljših 8 se je pomerilo v finalu. Zmagovalec je bil verjetno naš najboljši
tekmovalec v ledu Luka Kranjc. Drugi Dejan Koren in tretje mesto dosegel Marjan Slejko. Nedelja: V
nedeljo smo nameravali speljat hitrostno tekmo v skali in tekmo za mladino na umetni steni. A na
koncu smo vse prestavili na umetno steno, saj tudi nedelja ni skoparila z dežjem. Otroci so tekmovali
v dveh skupinah, (fantje in dekleta) na dveh smereh. Na koncu pa še superfinalna smer za fante ni
določila zmagovalca. Fantje 1. mesto Vid Štrancar in Miha Hajna, pri dekletih 1. mesto Larisa Fabjan.
Kot zaključek vsega vikenda smo izvedli še hitrostno tekmo med moškimi in ženskami. Zmagovalec pri
fantih Matija Nabergoj pri dekletih Špela Fabčič.

Toubkal 4167
m

Rok in Petra sta bila v maju 2008 na najvišjem vrhu severne Afrike 4167 m visokem Toubkalu v
Maroku. Razmere odlične. Vreme lepo.

Humar Škarja V začetku junija (ali konec maja) smo se s nadobudnima tečajnikoma dogovorili za klasično uverturo v
klasični alpinizem. Šmid-Virens v Koglu (s tiho željo nadaljevanja po JV stebru Skute). Moram priznati,
in Virens

da se že dolgo časa nisem v hribih toliko zabaval (pa tudi po njih). Borisu in Matjažu enostavno ni
zmanjkalo komentarjev v nobeni situaciji. No, tiho sta postala samo malo v sitnem kaminu v
spodnjem delu, pa še na vrhu smeri ko sem predlagal nadaljevanje na Skuto. No politične volje ni bilo
zato smo prečili pod Štruco do poti na Kokrsko sedlo, nanj in v dolino. Odločitev se je pokazala za
primerno saj ko smo prispeli v K.Bistrico se je vsulo kot iz škafa (pa tudi strele niso manjkale). Res lep
dan. Boris in Matjaž sta kar iz pravega kova sedaj morata še malo tehniko spoznat, pa kar plezat
(kelnerce pa kar na miru pustit ☺.. Dejmo fantje!!!

Zeleniške
špice

Simon varuje mladce v Virensu
V vikendu 21-22. junij smo organizirali skupno turo. Zaradi različnih obveznosti je bil osip članstva kar
velik. Zato pa smo nekaj starih opravili klasično turo za nabiranje kondicije pa še malo plezarije.
Vlado, Igor, Egon, Valentina in jaz seveda smo opravili prečenje prekrasnih Zeleniških špic (prečenje
3-5 ur, II). In to dokaj hitro (sem pa pozabil kako hitro). Ostalo je še volje za dostop do vrha Planjave
in do koče na Kamniškem sedlu za hladno pivo. Ker je bilo še zgodaj okrog (okrog enih) sem navijal
še za zgornji steber brane in nadaljevanje po šiji brane. Ostali člani niso delili mojega navdušenja in
smo se odpravili v dolino. Doma smo bili še zgodaj popoldan. Priporočljivo !!!
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Rubrika je namenjena predstavitvi knjige. Vendar me poletno branje polenilo. Zato samo nasvet treh
njih, ki če jih še niste spadajo pod »obvezno čtivo« alpinistične literature:
• Tine Mihelič:
Klic gora
• Stane Belak – Šrauf:
Veliki dnevi
… drugič pa kaj več
Do naslednjič pa citati v razmislek:

»Čez nekaj časa spoznaš rahlo razliko med držanjem za roke in oklepanjem duše. Spoznaš da
ljubezen ne pomeni odpiranja in da družba ne pomeni varnosti. Spoznavati začenjaš, da poljubi niso
pogodbe in darila niso obljube. Priznavati začenjaš svoje poraze z dvignjeno glavo in odprtimi očmi, s
pokončno držo odraslega, ne s potrtostjo otroka. Naučiš se graditi vse svoje poti danes, ker so
jutrišnja tla preveč negotova za načrtovanje. Čez čas spoznaš, da te celo sonce opeče, če se mu
predolgo izpostavljaš. Zato zasadi svoj vrt in okrasi svojo dušo, namesto da čakaš, da ti nekdo drug
prinese rože. In nauči se, da resnično lahko zdržiš … Da si resnično močan in da si resnično vreden.«
Tomaž Humar – Ni nemogočih poti

Vaja iz letne
tehnike

Mrzle junijske nedelje smo se Simon, Vlado, Igor in Ožbej zbrali na treningu letne tehnike, ki je bil
sicer namenjen širši množici znotraj sekcije. Žal je bila večina le te zadržana. ☺ Na žegnani skali nad
Lokavcem smo ponovili ledeniško tehniko, ter reševanje padlega. Predvsem smo se ukvarjali z
novosti. Uporabo reversa in T blocka. Vsekakor koristno.

Treningi v Beli David, Vlado, Vesna, Ožbej, Simon, Boris S., Anita in Matjaž P. pridno treniramo v Beli. Simon vpenja
6b, David je na vratih 7a, Ožbej je zopet prisopihal na 6a, Vlado je na 5c, Vesna vpenja 5b, Matjaž je
že dobil vzdevek leteči in že pridno vpenja tudi 5 c, Boris je začel vpenjati. Dobivamo se ob troskih in
četrtkih po 17 uri. Za torke prej malo pokličite.

Foto meseca

S turne smuke z Golakov za velikonočne praznike

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: Ožbej Marc, Blaž Kodelja, Posega Matjaž
Izdano v elektronski obliki, julija 2007
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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