____________

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 16
April 2009

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

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 16
Zakorakali smo v novo leto 2009. Karseda veliko uspešnih in lepih vzponov vam želim. Letošnja
zima je dobra kot že dolgo ne. Odlične razmere v slapovih, grapah, na turnih smukah. Zima za
prste obliznit. Letos je pravi razcvet doživelo turno smučanje, saj smo vsi skupaj prvič naredili
večjo količino turnih smukov. Ob tem pa razna smučanja z Golakov in podobno lahko
preštejemo v desetinah. Potekal je redni občni zbor in Robi je bil dokončno potrjen v
alpinistični staž pred domačo komisijo.
Urednik: Ožbej
TRIGLAV ZIMSKI PRISTOP 2x: Januarske nedelje so se
David Semič, Vasja Lozar in Boris Semenič odpravili na
Triglav s Krme. Hoje je kar veliko, saj je do zapornice v
Krmi eno uro hoje zaradi obilice snega in nesplužene ceste.
Temperature so bile zelo nizke. Napredovali so v hitrem
tempu in preko Kredarice v lepem sončnem vremenu
dosegli vrh našega očaka. Vrnili so se v Krmo, dolga in
kondicijsko naporna tura je zelo dobro uspela. Turo sta
februarja ponovila Vasja in Vlado Slejko. Ob osmih sta bila
na vrhu, za kosilo pa že doma. Temperature pa tokrat
veliko višje. Bravo.
Boris, David, Vasja na Triglavu

SAMOVA GRAPA(III/2-3, 400 m, 70°, 40°, UIAA 4) V
MASLENIKU: David Semič in Egon Pavlica poročata o
lepem in sončnem dnevu, zaradi visokih temperatur
razmere za plezanje niso bile najbolj ugodne. Smer se
začne z deset-metrskim vertikalnim skokom, kjer se je
plezalo v trdem in kompaktnem snegu. Nadaljuje pa z
naklonom od 60° do 70 ° približno 3 raztežaje. Višje se
vstopi v samo grapo, kjer ponovno sledi navpično plezanje
v zelo slabem snegu. Grapa pripelje na vrh Maslenika. Smer
sta v celoti preplezala v navezi in sicer v devetih dolgih
raztežajih. Do vrha sta prišla v zadnjih še vedno
zadovoljivih razmerah, saj je kmalu po prihodu na vrh v
grapo začelo padati kamenje, led in sneg. Brez dvoma
najtežji zimski vzpon sezone v sekciji.
OBČNI ZBOR AS AJDOVŠČINA: 20. februarja je potekal
redni občni zbor alpinistične sekcije Ajdovščina. Najprej
smo se dobili na skupščini PD Ajdovščina v dvorani prve
slovenske vlade, potem pa odšli na Simonovo domačijo v
Batuje. Zbor smo otvorili z odlično joto, sledila je razprava
in podelitev kompletov. Ugotovili smo, da smo bili srednje
pridni in da se moramo izboljšati. Največ vzponov je zbral
Ožbej Marc 19, nagrado za najkompleksnejšo opravljeno
turo sta dobila David Semenič in Robi Kovač za splezano
tržaško smer v Triglavu, za najtežjo pa Vlado Slejko, ki je v
navezi s Simonom Ušajem splezal Internacionalo v Ospu.
Sledil je osrednji dogodek večera in inavguracija Roberta
Kovača, soočen je bil z zahtevnimi vprašanji s katerimi si je
prislužil tradicionalne batine. Bravo Robi!

Samova grapa v Masleniku

Nazdravili smo Robijevemu uspehu, tokrat ne s čajem.
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VAL MEZDI, GRUPPO SELLA, DOLOMITI – TURNI SMUK. Iskajoč
dobre razmere smo se odpeljali kar daleč, na Passo Pordoi. Zaradi
etičnih in drugih neumnih razlogov nismo uporabili gondole za dostop na
Sass Pordoi 2925 m ampak smo šli peš na Forcela Pordoi. Zgodaj zjutraj
je bilo kar trdo. Nameravali smo še na Piz Boe vendar nas je objela
megla, zato smo ga izpustili in prečili do Riffugio Boe. Od tam pa nimam
besed. Zares izjemno lep in kar dolg turni smuk, začne se z ozebnikom,
kar strmo, sneg odličen. V srednjem delu je bila mehka kloža, spodaj pa
že namočena od dežja, vendar se je dalo kar lepo smučati. Pod
ozebnikom pa se dolina razširi in z leve in desne jo obdajajo strme
stene. Izjemno lepo, se je treba večkrat ustaviti. Dolina se na koncu
spet zoži v grapo, ki pripelje v Colfosco. Vreme nam je zelo dobro
služilo, ker je bilo oblačno in občasno je na 3000 m tudi snežilo, vseskozi
pod nič in kalkulacije s plazovi ugodne. Edina slaba stvar tega smuka je,
da ga na dan presmuča tudi več kot sto ljudi, ki jim to omogoči gondola
na Sass Pordoi in eno urno peš prečenje do koče nad Val Mezdi. Nazaj
na Pordoi se pride z žičnicami, mi smo imeli srečo, ker je Peter s Forcelle
Pordoi odsmučal nazaj na Passo Pordoi in nas počakal v Colfoscu. Zelo
priporočam. Uživali: Valentina, Egon, Peter (PK Extrem Logatec) in
Ožbej

ANKOGEL
V
DOLINO
ANLAUFTAL
–
TURNI
SMUK
V Mallnitz pridemo prepozno. Z gondolo se vzpnemo pod
Hannoverhaus, pogledamo proti vzhodu in vidimo 20 ljudi, ki v grupi en
za drugim korakajo proti Ankoglu (kako smo se motili). Oni že vedo in
mi za njimi. Z Egonom prideva na sedlo pod Grauleiten misleč, da sva
skoraj pod Malim Ankoglom in ugotoviva, da je nadaljevanje samo v
obliki izpostavljenega grebena proti Radeschku in naprej Malem
Ankoglu. Po načelu provat ni grejh se zapodiva v ozek greben in kmalu
lezeva neke snežne dvojke, sneg je slab. Skratka po 150 metrih
grebena ugotoviva, da ne bo šlo in se vrneva. Greben je sicer
preplezljiv z vrvjo (ugotovim doma). Žal smo zgrešili in s tem izgubili
vrh Ankogla. S sedla odsmučava do prave poti za Ankogel. Tam naju
čaka Valentina, ki se odloči za povratek v dolino. Do tu bi moral priti v
spustu od gondole v 5 minutah, mi smo z zgrešeno smerjo izgubili
skoraj dve uri. Ura je že neugodna in v hitrem tempu prideva na sedlo
pod Mali Ankogel. Zaradi pozne ure (plazovi) in grozečih oblakov nad
Hochalmspitze spustiva vrh in se pripraviva za smučanje v dolino
Anlauftal na sever. Najprej v dolgi prečki na ledenik Radeckees. Strmina
ene 30 stopinj, sneg pa trd, vendar skorjast, zato prvih 200 višinskih
metrov ni najboljših. Nižje pa odpusti, pravi veselec. Smuka odlična (4,5
km!) , po širokih pobočjih doline do planine Radegalm. Sledi še 5
kilometrov doživljajskega spusta in teka na smučeh po dolini, kjer sva z
vložki akrobatskih mojstrov prečila tudi potok. Na koncu še kilometer
peš do železniške postaje in z vlakom v Mallnitz. Spet smo se nekaj
naučili in drugič zagotovo osvojimo vrh. Po obvezni in relativno poceni
pivi na železniški v Mallnitzu smo se vrnili domov.
NEVEJSKO SEDLO Z OKOLICO – turni smuki 5x Letos smo veliko
smučali nad Nevejo in sicer: Ožbej in Rok Brecelj s Škrbine pod
Prestreljnikom v zelo slabi vidljivosti. Egon, Valentina in Ožbej smo
ponovili isti TS v hurikanskem vetru in mrazu. Ožbej sem bil sam na TS
Neveja – Sedlo Vršič – Neveja. Lepo sončno vreme. Valentina in Egon
pa sama pa na Giberti – Billa Peč in še isti dan Gilberti – Prevala –
Neveja. Večina turnih smukov je lažjih, težji pa so na Sedlo Vršič in s
sedla Bila Peč na Gilberti. Njih odlika je predvsem to, da zaradi gondole
ni potrebno vstati ob treh zjutraj.

Val Mezdi se začne s strmim ozebnikom…

Ankogel, prismučali s sedla desno pod vrhom

Egon in vrisan smuk v gornjem delu

Valen.

Egon
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KRN BOLJ ZAHTEVNI TURNI SMUK 2 X Februarja so se David
Semič, Igor Furlan in Vlado Slejko povzpeli po eni od grap v
Srednjem vrhu do vrha Krna. David in Igor sta v dobrih razmerah
smučala z vrha. Januarja sva s Planine Kuhinja na zelo trd Krn
pristopila Ožbej in Rok Brecelj in ga odsmučala v trdih razmerah, ki
niso dovoljevale napak. Rok je odsmučal po centralni grapi, Ožbej
pa do sedla in preko plazine. Glede na razmere je bil to zame daleč
najzahtevnejši turni smuk do sedaj. Na desni fotografiji krnska
flanka izpred koče.

ALPINISTI
NA
WWW.PD-AJDOVSCINA.SI
IN
NA
FACEBOOKU:
Po novem letu so zaživele težko pričakovane internetne strani
Planinskega društva Ajdovščina, kjer najdete tudi strani alpinistične
sekcije. Trudili se bomo, da kar se da ažurno objavljamo novice in
fotografije v galerijah. Upam, da bo tudi sestavljanje wava zaradi
delujoče spletne strani lažje. Poleg tega imamo tudi skupino na
Facebooku, kjer lahko objavljamo tudi filmčke.

DOMAČA PEČINA
Po obronkih nad Vipavsko dolino se je tudi pozimi plezalo. Steber v Gradiški turi sta plezala Valentina in Egon. Ožbej in
po dolgem času zopet Klavdij sva bila v Makabiju (IV, 100m). Ožbej in Vlado v eni ter Egon in Valentina v drugi navezi
pa smo splezali Jesensko (IV,100 m).

IMPRESIVNA ZBIRKA
ROKA BRECLJA Rok je

pred tremi leti opravil
alpinistično šolo v AS
Ajdovščina letos pa imel
izjemno sezono turnih
smukov
in
sicer:
Grossvenediger za novo
leto, 3x je bil nad Nevejo,
konec
marca
na
Hochalmspitze, na Ankoglu
in Krnu, ob tem pa se
preko 20 spustov z Golaka,
Javornika,
Blegoša...
Dvakrat
sva
družno
razdevičila Golake pred
službo in po sneženi noči.
Občutki vredni Petelinjega
zajtrka. Od tega me je
petelin enkrat fajn v rebro
kljunil, ko sem preveč
evforično
smučal
med
bukvami in precej močno
pribil z rebrom v eno od
njih. Zaječala so rebra,
zaječala je bukev….vse se
je pa srečno končalo :).

Hochalmspitze

Nad Nevejskim sedlom

Grossvenediger

Ankogel
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Besede načelnika Res odlična zima za plezanje in turno
smuko je za nami. Sam pa sem jo preplezal bolj za
računalnikom, kjer se bral o dobrih razmerah in o
opravljenih vzponih. In zavidal tudi članom našega odseka
za vse turne smuke. Seveda te pa tudi branje nekoliko
motivira, da začneš vsaj malo gibati. In tako iščeš,
usklajuješ, ciljaš in še enkrat usklajuješ tiste ure ki jih lahko
nameniš gibanju. No, kako zgleda (malo kronološko)
spomladansko razgibavanje, zdaj že pošteno zakrknjenega
alpinista:
· Hoja v hrib: pravijo, da ni boljšega za pripravo za
letno sezono (pod pripravo štejem tako pridobitev
kondicije kot izgubo kilogramov) kot hoja v domače
hribe. Tako skušam že dva meseca vsaj enkrat na
teden iti na kakšen kucelj v bližini in tako bolj od
daleč sledim nadobudnim tekačem po naših hribih.
No za čase drugih (ne)vem. Jaz pa trenutno rabim
1:30 na Čaven z Lokavca, 39 min na Okno z izvira
Hublja in 1:10 za krog po Biljenskih gričih (tega
najbrž ne poznate, gre pa za tek gor in dol po
gričih). No, na kondiciji se malo pozna na
kilogramih pa prav nič.
· Tek v krogu: Včasih je za motivacijo dobro iti tudi
na kakšno množično prireditev. Čeprav bi »puristi«
rekli da se nima smisla udeleževati prireditev če ne
greš na zmago sam nisem tega mnenja. Tako sem
se udeležil Malega Kraškega maratona (21 km) in
moram reči da je prav v redu. Lep sončen dan. V
bistvu smo to prireditev spremenili v družinski izlet
in se vsi fajn imeli. Proga gre od Sežane, skozi
Lipico pa v Bazovico, Trepče in nazaj v Sežano. Na
koncu dobiš jote kolikor upaš pojest, ½ litra
teranovega likerja in še kup bonov za popuste, pa
tudi pivo si lahko kupiš. A ni super? Razdaljo sem
pretekel brez večjih problemov. Morda sem se celo
preveč »šparal«. Aja, najbrž koga zanima še
rezultat. 2:13 min in še nekaj sekund.
· Plezanje navzgor: No včasih je pa vseeno
potrebno tudi kaj plezati. Če se bo slučajno zgodilo,
da bomo šli v kakšno alpsko steno. Tako sva se z
Borisom S. domenila za tridnevno plezanje v Turi.
Žal sva uspela imeti samo dva dneva in sicer
zgodaj zjutraj ob še pravem mrazu. Potem sva se
dobila še v Beli in tako pridno utrdila kje sva s
svojo formo. Boris je še naprej močen kot žval in če
ne drugače z malo jeze prepleza iste smeri kot lani.
Jaz pa sem tudi potrdil svojo »uplezanost« v 6b iz
prejšnjega leta. V četrtek sem v Beli poskušal tudi
Vestalko (6b+) pa bo potreben še (najmanj) en
poskus. Kakor koli za uvod bo že v redu. Seveda bi
se še boljše počutil, če bi ta uvod bil vsaj v kakšni
200 metrski V+, ampak za začetek je tudi to
dobro.
Toliko o alpinizmu z moje strani. Če lahko sploh smatramo
to za alpinizem. No sedaj pa začnejo resnična
spomladanska razgibanja (pa upam da se bodo tudi na
kilogramih poznala J). Simon Ušaj
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Sedlo Vršič

Ekipa Val Mezdi

Kanin nad Prevalo

Simon v Ospu
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Fotografija meseca: Vesine pod Ankoglom. Slikal Ožbej Marc. Upam, da bo k tej rubriki zopet pristopil Klavdij, ki je nedvomno
kompetentnejši fotograf….

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: Ožbej Marc, Egon Pavlica, David Semič, Rok Brecelj…..
Izdano v elektronski obliki, aprila 2009
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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