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Oversikt over turprogrammet høst 2019 
Overview of the trip program autumn 2019 

Dato/Date Arrangement/Event Gradering/ 
Difficulty 

13. august Månedens kveldstur // Monthly evening 
trip  

18. august Oppstartsuken: Tur over Vidden med BSI 
Friluft og UIB   

23.-25. august Tjuvheller og Vardadalsbu // Tjuvheller 
and Vardadalsbu  

23.-25. august Hardangervidda og Hårteigen // 
Hardangervidda and Hårteigen  

24.-25. august Rallarvegen på sykkel // Cycling 
Rallarvegen  

30. august -1. september Kreklingsus 2019 // Kreklingsus mountain 
festival  

6.-9. september Surfetur: Hoddevika // Surfing course  
 

6.-8. september Besseggen og Jotunheimen // Besseggen 
and Jotunheimen  

13.-15. september Telttur til Luranuten // Tent trip to 
Luranuten  

12.-15. september Fjellfilmfestivalen 2019 // The Norwegian 
Mountain Movie Festival  

14.-15. september Dronningstien // The Queen’s Trail 
 

20.-22. september På gamle ferdaveier i Sogn // On old trails 
in Sogn  

20.-22. september Løpetur fra Hardanger til Sogn // Running 
from Hardanger to Sogn UTGÅR  

20.-22. september Fjord og fjell til nye Breidablik  
 

20.-22. september Hyttetur i Vossafjella // Cabin trip in the 
Voss mountains  
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21. september Dagstur til Gullfjellet // Day trip to Gullfjellet 
(with Karoline Therese)  

25. september (onsdag) Månedens kveldstur // Monthly evening 
trip 
(with Karoline Therese) 

 

27.-29. september Løpetur i Bergsdalen // Running in 
Bergsdalen  

27.-29. september Topptur til Oksen // To the top of Oksen  
 

5.-6. oktober Nye Breidablik og Skrott // Breidablik cabin 
trip Flyttet til 20.-22. september  

4.-6. oktober Telttur til havgapet // Tent trip at the wild 
coast  

11.-13. oktober Dagstur med brevandring / Glacier trip 
 

11.-13. oktober Høsttur à la Vestlandet // Autumn trip à la 
Western Norway  

12.-13. oktober Sauabrehytta // Sauabrehytta cabin trip 
 

18.-20. oktober Turledersamling // Trip-leader weekend 
 

23. oktober (onsdag) Månedens kveldstur // Monthly evening 
trip 
(with Karoline Therese & Timo) 

 

25.-27. oktober Surfekurs: Jæren // Surfing Course: Jæren 
 

1.-3. november 7-fjellstur med overnatting // The 7 
mountains of Bergen  

8.-10. november  På toppen av Osterøy // On the top of 
Osterøy  

8.-10. november  Våt ekspedisjonstur med lite glede og mye 
hygge // A wet and joyful expedition  

15.-17. november Etegilde // Our great traditional eating trip! 
 

27. november (onsdag) Månedens kveldstur // Monthly evening 
trip 
(with Iphi & Ingrid Marie) 
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13.-15. desember Mørketidstur // The dark trip 
 

TBD Månedens kveldstur // Monthly evening 
trip 
(with Karoline Therese & Timo) 

 

Trips in bold letters do not have a trip description, but read more about the rest in following 
pages: 
 

Turbeskrivelser 
Turer i AUGUST: 

Tjuvheller og Vardadalsbu: 23.-25. august 
Turleder: Timo Käfer og Karoline Therese 

 
Vi starter fredag kveld med en kjøretur til Steinsland i Stølsheimen. Så går vi første etappe til                 
Tjuvhelleren, i mørket. Vi tar frem primus og lager en enkel middag (les Real turmat).               
Tjuvhelleren er en stor stein med bålplass som gir oss ly for natten. Neste dag går vi videre                  
til Vardadalsbu, på veien bytter vi ut skogen med høyfjell. På Vardadalsbu lager vi en litt                
bedre middag. Etter en natt på Vardadalsbu tar vi siste etappe av rundturen, vestover              
gjennom Kvernhusbotnen, bratt ned tilbake til bilene. Vi er tilbake i Bergen søndag             
ettermiddag/kveld. 
 
Tjuvheller and Vardadalsbu: We leave Bergen on Friday night and drive to Steinsland in              
Stølsheimen. The first hike takes us to Tjuvheller, we will go in the dark. Here, we will have a                   
simple dinner. Tjuvheller is a big rock where we can have a bonfire underneath and which                
will give us shelter for the night. The next day, we continue the hike to the DNT cabin                  
Vardadalsbu. The landscape will gradually change from forest to alpine. At the cabin, we will               
have a somewhat more advanced dinner and spend the second night indoors. On Sunday,              
we complete the round trip by going west from Vardadalsbu, through Kvernhusbotnen            
somewhat steep downhill back to the cars. 

 
Hardangervidda og Hårteigen 23.-25. august  
Turleder: Tore Dagsland Halderaker 
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Vi reiser til Hjølmo og går inn til Hadlaskard. Lørdag går vi dagstur til Hardangerviddas mest                
kjente fjelltopp, Hårteigen. I finvær har vi her utsikt over hele Hardangervidda. 
 
Hardangervidda and Hårteigen: This trip goes to the famous Hardangervidda, the largest            
mountain plateau in Northern Europe. We will try to climb the highest peak and get a good                 
view of the area.  
Sykkeltur på idylliske Rallarvegen:    
24.-25. august 
Turledere: Kaja Lunde Ellingsen og  
Malene L. A. Solheim 

 
Denne helgen går turen på sykkel langs       
Rallarvegen fra Haugastøl til Flåm. Vi tar       
toget opp til Haugastøl på lørdags      
formiddag og er hjemme igjen i Bergen på        
søndags kveld. Vi tenker å overnatte på       
Finsehytten. Turen krever at du har en del        
sykkelerfaring fra før, da strekningen er på       
80 km ca. 10 timer på sykkel, og det er en           
del bratte nedoverbakker. Vi leier sykler fra       
Haugastøl. Bli med på en flott sykkeltur       
med mye utsikt.  
 
Cycling Rallarvegen: Bicycling trip along a 100 years old transport road. This weekend we              
are going to bike from Haugastøl to Flåm. We are taking the train to Haugastøl around noon                 
on Saturday and we will be back in Bergen on Sunday evening. We are spending the night                 
at Finsehytten. The trip demands that you have a good portion of biking experience, when               
we are biking 80 km approximately 10 hours on bike between Saturday and Sunday. And               
also because there are some steep downhill parts. We are renting bikes at Haugastøl. Come               
join us for a beautiful bike ride. 

Kreklingsus fjellfestival 2019 
Hovedarrangører: Julian Schlicht, Eirik    
Liberg, Lars Petter Klem 
VELKOMMEN TIL 10 ÅRS JUBILEUM     
AV KREKLINGSUS FJELLFESTIVAL!   
Fra den spede begynnelse i 2009 har       
Kreklingsus vokst seg til en etablert      
musikkfestival for Bergens   
BSI-entusiaster. For å feire jubileet     
inviterer vi nye og gamle studenter til       

Kreklingbu på Hallingskeid hvor musikk skal spilles, hyttegulv skal gynges og fjell skal             
vandres. I intime omgivelser i flott natur er Kreklingsus en ypperlig mulighet for deg som har                
lyst på en helg med unike konsertopplevelser, fjellturer, og ikke minst for deg som har lyst til                 
å knytte nye bekjentskaper med andre friluftsfolk.  
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WELCOME TO THE 10 YEARS ANNIVERSARY OF THE MOUNTAIN FESTIVAL          
KREKLINGSUS! For the 10th year in a row BSI Friluft takes the students up into the                
mountains for a weekend of good music, nice people and great nature - all in the area                 
surrounding our cabin at Hallingskeid! 
 
Turer i SEPTEMBER:  
Surfetur: Hoddevik 6.-9. september  

 
Turledere: Iphigenia Hellen og Ingrid Marie Myklebust Haaseth 

 
Vil du lære deg å surfe, eller kanskje bare friske opp surfeferdighetene? Bli med å få                
muligheten til å oppleve surfing i nydelige Hoddevik på Stadtlandet denne helga. Dette er en               
surfetur for alle nivå - fra nybegynnere til de som mestrer bølgene og ønsker å lære enda                 
mer! Vi reiser med hurtigbåten fra Bergen til Selje på fredag og kommer hjem igjen mandag                
kveld. Mellom Selje og Hoddevik leier vi en felles maxitaxi. Prisen på høstens store              
opplevelse kommer på 1665,-. Dette inkluderer overnatting, 2 surfekurs og 3 dager med             
våtdrakt og surfebrett.  
 
Surfing course: Would you like to learn how to surf? Or are you already a skilled surfer?                 
This surf trip is for everyone - come join us and experience the unique and beautiful                
Hoddevik. We will travel by boat from Bergen to Selje on Friday and go back again on                 
Monday. To and from Hoddevik to Selje we will rent a maxi taxi. The price for                
accommodation, 2 surf lessons and 3 days including wetsuit and surfboard is 1665,-.  

 
Besseggen og Jotunheimen 5/6.-8. september 
Turledere: Andrea Louise Sjøstrøm og Vilde Sofie       
Birkeland 

 
Vil du bli med å gå en av Norges mest populære           
fjellturer? Bli med oss å gå Besseggen. Med grønne         
vann, bratte fjellsider og utsikt utover vakre Jotunheimen        
kan turen by på vakre omgivelser, spenning og fine         
opplevelser. Turen er tenkt som en langhelg med to/tre         
overnattinger i telt. Vi tenker å gå Besseggen og en          
annen fin tur i området over to dager. Dette er en tur for             
deg som er vant til den norske fjellheimen og som ikke           
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har alt for mye høydeskrekk. Håper du vil bli med oss på tur!  
 
Besseggen and Jotunheimen: Would you like to hike a Norwegian classic? Join us on a               
hike to Besseggen. This trip can give you beautiful surroundings, excitement and good             
experiences with turquoise water, steep hills and a view over Jotunheimen. Our plan is for it                
to be a weekend-trip with two to three nights in tents. Over two days we would like to hike                   
Besseggen and another mountain in the area. This is a trip for those of you who are used to                   
alpine hiking and that are not too afraid of heights. Hope you would like to join us! 
 
Telttur til Luranuten 13.-15. september 
Turleder: Konstantin Rgo 

 
Vi tar toget til Finse og går deretter til         
vestsiden av Hardangerjøkulen. Vi vil     
da campe i forhåpentligvis godt vær og       
se på det fantastiske landskapet. 
 
Tent trip to Luranuten: We take the       
train to Finse and will then hike to the         
west side of Hardangerjøkulen. We will      
then camp in hopefully good weather      
and look at the magnificent landscape. 
 
Fjellfilmfestivalen 2019 12.-15. september 
Turleder/Kontaktperson: Tore Dagsland Halderaker 

 
Dette er tredje året vi har samlet en gjeng på Fjellfilmfestivalen ved Gjendesheim. Få med               
din vennegjeng og bli med oss. Vi tar med lavvoen vår og noe ved og kjører torsdag kveld                  
fra Bergen. Det meldes om mange interessante filmer og foredrag. 
Se https://www.friflytbestill.no/arrangement/fjellfilmfestivalen-2019 for billetter. 
 
Norwegian Mountain Movie Festival: Bring your friends and join our camp in the evening. 
Tickets are still available if you follow the link above. 
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Dronningstien 14.-15. september 
Turledere: Gard Braut & Malene L. A. Solheim 

 
Bli med å gå dronningstien, Dronning Sonjas       
panoramatur, 14. - 15. september. Dette er turen        
for deg som ønskjer ein tur med panoramautsikt        
over fjell og fjord. Me reiser tidleg på laurdag for å           
kunne gå turen same dagen. Turen er i følge ut.no          
på 6 timar, men me har ikkje hastverk og tenker å           
overnatte enten i hengekøye eller telt til sundag.        
Turen har to støvlar, fordi ein må kunne gå ein          
lengre tur med oppakning og ha gode sko. 
  
The Queen’s Trail: Come and join us 14th & 15th          
of September and hike the Queens Trail, in        
Hardanger some hours east for Bergen. It is the         
Norwegian queen Sonja’s panorama trip. If you want to hike with a beautiful view over the                
fjords and mountains, this is the trip for you. We travel with bus Saturday morning so that we                  
can hike on the same day. The trip takes approximately 6 hours, but we are not in a hurry                   
and we will sleep either in hammocks or tents. The trip has two boots because you need to                  
be able to hike over a longer distance with backpack and have a pair of mountain shoes.   

    
På gamle ferdaveger i Sogn 20.-22. september 
Turleder: Astrid Rasmussen 

 
Bli med på vandring fra frodig dal til barfjell! Vi kjører           
til Fresvik på fredag ettermiddag og slår leir ved         
setervollene oppe i dalen. Tidlig fredag morgen tar vi         
fatt på bakkene oppover Tundalen, og vandrer opp        

8 



 

gjennom hele vegetasjonssonespekteret til vi når 1300 høydemeter og får en finfin utsikt             
over et praktstykke av en botndal. Så vandrer vi over høyfjellet og ned til Fresvik-Jordalen.               
Vi legger oss til rette for natten på Jashaugbu og nyter en bedre middag mens mørket faller                 
på. Søndag kommer vi oss opp tidlig og legger i vei enda en gang over fjellet til ned Vik.                   
Etter en god dagsmarsj når vi Vikøyri og setter nesa tilbake mot Bergen. 
 
On old trails in Sogn: Join us for a trip in beautiful Sogn! We will drive to Fresvik on Friday                    
evening and camp there for the night. On Saturday we will start early and walk up the                 
spectacular Tundalen, and over the mountain to Fresvik-Jordalen. Here we will spend the             
night in the cabin Jashaugbu before we head back over the mountain to Vik on Sunday. 

Løpetur fra Hardanger til Sogn 20. - 22. September (4 støvler) 
Turleder: Julian Schlicht UTGÅR - BREIDABLIKK MED JULIAN OG EIRIK I STEDET 

 
Årets løpetur går i vilt terreng fra Hardangerfjorden (Ulvik) via Mjølfjell til Sognefjorden             
(Flåm). Vi skal løpe med lett sekk fra hytte til hytte (BT-hytten, Grindaflethytta). Turene er               
med 15, 30 og 15 km og opp til 1000 meter høydeforskjell, og dermed bare for erfarne                 
løpere. Så god form og erfaring i fjellterreng er nødvendig.          
Vi skal bare ta med klærene vi trenger på turen og pakke            
mat og drikke vi trenger underveis. BT-hytten er ubetjent         
og derfor må vi også ta med litt mat til middag og frokast             
for første natten/dagen. Grindaflethytta er halvbetjent og vi        
skal kjøpe mat for andre natten/dagen der.  

Running from Hardanger to Sogn: This year’s running        
trip goes through the wild terrain from Ulvik by the          
Hardangerfjord, via Mjølfjell, to Flåm by the Sognefjord.        
This trip with distances of 15, 30 and 15 km, and up to             
1000 meter height difference is demanding and therefore        
only for regular runners, and endurance as well as         
experience in mountain terrain is required. We will pack         
light backpacks only with necessary clothes and water. We         
will buy food at the cabins and prepare meals together          
there.  

Hyttetur i Vossafjella 21.-22. september  
Turleder: Marius Berger 

 
Denne helgen går turen til det flotte fjellområdet rundt         
Voss. Planen er å ta bussen fra Bergen tidlig lørdag          
morgen til Fyre. Derfra går turen oppover Øvsthusdalen, og         
videre innover mot Grindaflethytta. Turen er beregnet til 6         
timer. Vel fremme på hytta lager vi en bedre middag. Neste           
dag spiser vi frokost og setter kursen mot Raundalen.         
Denne turen er beregnet til 7 timer. Fra Raundalen tar vi           
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toget tilbake til Bergen. For å være med på turen må du være vant med å gå med stor sekk i                     
flere timer. 
  
Cabin trip in the Voss mountains: This weekend we travel to the mountain area around               
Voss. The plan is to take the bus Saturday morning from Bergen to Fyre. From Fyre it takes                  
around 6 hours to walk to the cabin. At the cabin we make dinner and have a nice time. The                    
next day we will go to Raundalen, where we take the train back to Bergen. This day we will                   
walk for 7 hours. If you want to join this trip, you should be comfortable with walking with a                   
backpack for several hours.  
Topptur til Oksen 28.-29. september  
Turledere: Ingvild Sigbjørnsen &  
Kaja Lunde Ellingsen  

 
Denne helga går turen til Oksen, der vi        
vil få en fantastisk utsikt over nesten hele        
Hardanger! Vi kjører innover lørdag     
morgen og bruker så formiddagen på å       
nå toppen på 1241 moh. Her vil vi nyte         
utsikten og kanskje fyre opp primusen for       
et varmt måltid. Videre vandrer vi innover       
og finner en fin plass å slå opp telt for          
natten. Søndag ser vi an vær og form om         
vi tar turen videre til Ingebjørgsfjellet, før       
vi så drar nedover til bilene.  
 
To the top of Oksen: This weekend we are going to Oksen (1241 mamsl), a mountain                
where we will get an amazing view of Hardanger! We will drive to Hardanger Saturday               
morning and use the day to reach the peak. Here we will enjoy the nice view and maybe                  
make a warm meal. We will then walk a bit further to find a nice place where we can set up                     
tents for the night. For Sunday the plan is to reach Ingebjørgsfjellet (1200 mamsl) before we                
return to our cars. 
 
Løpetur i Bergsdalen 27-29. september 
Turleder: Konstantin Rgo 

 
Denne helgen skal vi løpe i vestlige delen av Bergsdalen gjennom et spektakulært             
fjellområde. Forvent en god del vertikal stigning og nedtur. 
 
Running in Bergsdalen: This weekend we are going to run in western Bergsdalen through              
a spectacular mountain area. Expect a good deal of vertical climb and descent. 
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Fjord og fjell til nye Breidablik  
20.-22. september NY DATO  
Turledere: Julian Schlicht & Eirik     
Liberg 

 
Denne helgen i oktober skal vi sjekke       
ut nye Breidablik i Hardanger. Hytta      
ligger fantastisk til, nesten på toppen      
av fjellet Skrott og med utsikt over       
Hardangerfjorden og Folgefonna når    
været slår til. Det er en kort reise fra         
Bergen til Øystese på litt mer enn en        

time med buss. Derfra går det hovedsakelig oppover, men planen er å ta det med ro og kose                  
seg både på tur og på hytta. Dagen etter går vi ned samme vei og drar tilbake til Bergen. Så                    
denne turen er perfekt for deg som trenger en liten utflukt til fantastisk natur.  

Breidablik cabin trip: This weekend in October we will check out the new Breidablik cabin               
in Hardanger. The cabin is located in beautiful surroundings, almost on the top of mount               
Skrott, with great views over the Hardangerfjord and Folgefonna glacier if the weather allows              
it. It’s a short bus ride from Bergen to Øystese of just over on hour. From there the path goes                    
straight upwards, but the plan is to take it easy and have a good time both outside and in the                    
cabin. The day after we will return the same way and take the bus back to Bergen. So this                   
trip is perfect for those of you who need a short escape into beautiful nature. 

 

Turer i OKTOBER:  
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Telttur til havgapet  
4.-6. oktober 
Turledere: Ruben Holandsli & Lars Petter Klem  

 
Vi retter bilsnutene rett nord og følger havkanten nordover til kystfjell i Sogn og Fjordane..               
Her er vi i sentrum av kystlandskapet, med Atlanterhavet utenfor bildøren og veldige fjell              
som strekker seg rett opp fra havet. Med telt i sekken skal vi utforske dette litt uvanlige                 
turmålet for bergensstudenter. Forvent å få hav og vær rett i trynet, og få en skikkelig følelse                 
av hvor majestetisk natur vi har.  

Tent trip at the wild coast: We drive straight up north to some coastal mountains in the                 
area of Sogn and Fjordane.. Here we find mountains reaching up to the sky straight from the                 
ocean. We will carry tents and explore this region which is not that common among students                
from Bergen. Expect to get sea water, weather and what-not straight into your face on this                
trip into the true majestic nature! The distances won't be too long, but you must be able to                  
handle heights as the path we take will be steep at some places. 
 
 
 
Dagstur med brevandring 12. oktober (3 støvler, + “isøks”) 

 
Turledere: Håkon Sandven & Astrid Rasmussen 

 
Vi drar tidlig fra Bergen på dagstur for å utforske et av brearmene til Folgefonna. Hvis                
værvarselet ser bra tar vi også med telt og overnatter til søndag for en hel helg på breen.  
 
Glacier trip: We will leave Bergen early Saturday morning to make a daytrip with glacier               
travel not too far from Bergen. If the weather forecast looks good, we’ll also bring tents and                 

make it at full weekend on the ice. 
 
Høsttur à la Vestlandet 12.-13. oktober 
Turledere: Alida Steigler & Søren Bering 

 
Gjørme, bratte stigninger, fjorder,    

12 



 

innsjøer, fosser, en koselig hytte. Hva annet kan gi den perfekte høstturen? Bli med på               
denne helgeturen til Skavlabu i Stølsheimen for å finne ut av det. Vi starter tidlig på lørdag i                  
Mo for så å gå 6-7 timer, inkludert 1000 m stigning. Stien er ganske bratt på visse punkter,                  
så vær forberedt på å kjenne pulsen mens vi stopper for å nyte den fantastiske utsikten.                
Hytta hvor vi skal overnatte ligger rett ved noen flotte vann, perfekt for fisking og kanskje                
også en badetur? 
 
Autumn trip à la Western Norway: Mud, steep ascents, a fjord, lakes, waterfalls, a cozy               
cabin. What else makes the perfect autumn trip? Join us on this weekend trip to Skavlabu in                 
Stølsheimen to find out. We start early on Saturday in Mo, then hike for a solid 6-7 hours                  
with a 1000m ascent. The path is pretty steep at certain points, so be prepared to be out of                   
breath while we stop on the way to enjoy the amazing view. Our cabin and destination for                 
the night is right next to lakes, so perfect for swimmers, fishers, and beautiful-place-lovers to               
enjoy. 
 
 
Sauabrehytta 12-13.oktober (2 støvler) 
Turledere: Tore Dagsland Halderaker og Ingrid Fredriksen 

 
Vi tenker å gå opp til Sauabrehytta og nyte den fine plasseringen nær Folgefonnabreen og               
utsikten mot Åkrafjorden.  
 
Sauabrehytta: We plan to hike up to Sauabrehytta and enjoy the nice views towards the               
Folgefonna glacier and Åkrafjorden.  
 

Turledersamling 18.-20. oktober 
Turleder: Håkon Sandven 

 
Nye, gamle og kommende BSI-turledere treffes for en helg med koselige høstturer, god mat,              
sosialt samvær og kanskje også litt faglig påfyll? Sted kommer! 
 
Trip-leader weekend: New and old trip leaders for BSI Friluft meet up for a cosy weekend                
somewhere with autumn hikes, social evenings and maybe some educational “mountain           
stuff”. 

13 



 

 
Surfetur: Jæren 25. - 27. oktober  

 
Turledere: Vilde S. Birkeland og Silje M. R. Torberntsson 

 
Vil du lære deg å surfe, eller kanskje bare friske opp surfeferdighetene? Bli med å få                
muligheten til å oppleve surfing på Jæren denne helga. Dette er også en surfetur for alle                
nivå!  
 
Would you like to learn how to surf? Or are you already a skilled surfer? This trip is for                   
everyone - come join us and experience the unique and beautiful Jæren in southwestern              
Norway from a surfboard.  
 
Turer i NOVEMBER:  

 
7-fjellstur med overnatting   
2.-3.november 
Turleder: Tore Dagsland   
Halderaker 

 
I Bergen arrangeres det    
7-fjellstur hvert år i mai og da       
skal alle fjellene bestiges på en      
dag. Denne turen vil jeg legge      
inn en overnatting på en av      
byfjellshyttene og vise hvor    
overkommelig turen er på to     
dager.  
 

The 7 mountains of Bergen: In Bergen we have the 7-mountains hike every May. I want to                 
do this hike in two days and sleep in one of the many mountain cabins around Bergen. 
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På toppen av Osterøy 9.-10. november 
Turledere: Alida Steigler & Søren Bering 

 
Vår destinasjon for denne helgen er den       
vakre øya Osterøy, og planen er å sjekke        
ut noen av de høyeste toppene. I løpet av         
turen vil vi bo i en DNT-hytte som heter         
Træet gård, og hvis været er fint kan vi         
også padle kano og grille ute. Turene i        
seg selv vil ikke være for harde, men vi vil          
gå rundt 5-6 timer hver dag i fjellterreng,        
så vær forberedt på det. 

 
On the top of Osterøy: Our destination for this weekend is the beautiful island of Osterøy                
and the plan is to check out some of its highest peaks. During our trip we will stay in the DNT                     
cabin called Træet gård and if the weather is kind to us, we can also do some canoeing, and                   
BBQing outside. 
The hikes themselves won’t be too hard, but we will hike around 5-6 hours each day in a                  
mountain area, so be prepared for that. 
 
Våt ekspedisjonstur med lite glede og mye       
hygge 8.-10. november 
Turleder: Lars Petter Klem 

 
November er årets bortgjemte måned, der den       
byr på korte dager, kjølige temperaturer og       
heftige lavtrykk som ofte bare venter på å velte         
seg over landskapet. Med andre ord er det        
meget gode forutsetninger for å teste seg litt ut i          
de norske fjell. Når vi vet mer om vær- og          
føreforholdene (NB: November gir også mulighet      
for ski!) så vil vi sende ut mail med hvor vi tenker            
oss. Utgangspunktet for det hele er å få testet         
oss litt, og derfor vil en også måtte være fjellvant          
og i OK fjellform (kunne gå 10-15 km med tung          
sekk på ryggen). 
 
A wet and joyful expedition: November is the secluded month of the year, which offers               
short days, cool temperatures and frequent autumn storms that roll over the landscape. In              
other words, there are very good conditions for testing yourself a bit in the Norwegian               
mountains. When we know more about the weather and conditions (NB: November also             
allows for skiing!) we will send out an email with our plans. You need to have mountain                 
experience and good physical condition (able to walk 10-15 km with heavy backpack). 
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Etegilde 15.-17. november 
Turledere: Ivar Klaussen Austvik &  
Marius Berger  

 
En klassiker i BSI Friluft! Vi tar toget til         
Hallingskeid og Kreklingbu for en helg fylt av god         
mat, fantastisk stemning og hvis vi er heldige –         
gode skiforhold! Kreklingbu ligger noen hundre      
meter fra togstasjonen, så man kan ta med hva         
man vil av mat og annet snacks på denne turen.          
Avreise fredag ettermiddag, retur søndagskveld.     
Vi satser på å gå noen fine dagsturer på lørdag          
og søndag, og forhåpentligvis får vi startet skisesongen denne helga! 
 
Our great traditional eating trip!: A classic BSI Friluft trip! We will take the train to                
Kreklingbu (Hallingskeid) for a weekend packed with good food and a fantastic atmosphere,             
hopefully combined with some skiing (if there is enough snow). We will leave from Bergen               
Friday afternoon, and return Sunday evening. 
 
Turer i DESEMBER:  

Mørketidstur 13.-15. desember 
Turledere: Lars Petter Klem 

 
Eksamen er forhåpentligvis et tilbakelagt kapittel for       
semesteret, og hva er vel bedre enn å trekke ut i           
naturen for å feire! Denne helgen kan det være de dype           
furuskogene i Raundalen som trekker, der vi kan kose         
oss rundt et bål på kvelden og på dagtid nyte snø under            
skiene. Dette er tenkt som en toppturhelg, og ettersom         
det er tidlig i sesongen vil vi ha fokus på oppfriskning av            
skredvurdering. (NB: hvor vi ender opp med å dra vil          
være avhengig av snøforholdene). 
 
The dark trip: In Norway, December is the darkest         
month of the year. Most people tend to stay in their           
homes and enjoy their fireplace indoors, but we in BSI          
Friluft prefer to do it outdoors under open sky. This          
weekend we will focus on backcountry skiing and        
avalanche risk assessment, enjoying the special light       
one can see in these times of the year and celebrate           
that this semester is done for! To join this trip you must            

be familiar with alpine touring (ski de randonnée) or telemark skis and you should have at                
least some knowledge of how to use an avalanche beacon and probe. We will sleep in tents                 
in the Raundalen valley. 
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