IPA Nordjylland arrangerer i 2018 fjeldvandring i Norge
Program:
Torsdag den 30. august 2018 afrejsedag PG i Aalborg kl. 0630 med bus og opsamling PG i
Hjørring. Afrejse med Fjordline i Hirtshals kl. 0900 med ankomst til Langesund kl. 1330. Der
er bestilt morgenbuffet på færgen. Kørsel fra Langesund til Jotunheimen. Ankomst til
Bessheim Fjellstue omkring kl. 2000, hvor der er indkvartering og aftensmad, 3 retters
menu.
Der kan læses om Bessheim Fjellstue på: www.bessheim.no.
Fredag den 31. august 2018 morgenmad på Fjellstuen, hvor der også smøres madpakke.
Afgang med bus kl. 0900 til bryggen på Gjendesheim, hvor vi skal med Gjendebåten til
Memurubu en 20 min. bådtur.
Herfra starter fjeldvandringen over Besseggen.
Denne fjeldvandring er af National Geographic
kåret blandt de 20 bedste fjeldvandringer i
verden. Fjeldvandringen er på 14 km og med
højdeforskel på 1000 m. Første halvdel af
vandringen foregår ad en naturskøn sti med
stigning på 600 m. Herefter kommer men til
”Bandet”, der er en smal ryg, der hindrer
Bessvannet (1374 moh) i at rende ud i
Gjendesøen, som ligger 400 m. lavere.
Bessvandet er Norges reneste indsø. Her kan
man vælge at gå tilbage til Memurubu og tage
båden retur til Gjendesheim. Eller man kan vælge at bestige Besseggen, som er en stejl bjergvandring/klatring med
smalle passager. Denne del af turen er ikke egnet for dem som har højdeskræk. Lige før toppen, vil man komme til det
mest kendte fotomotiv på turen. Højeste punkt er 1743 moh, hvorefter der er en lang nedstigning, som ikke er speciel
stejl. Stien deler sig på et tidspunkt, så man enten ender i Gjendesheim eller Bessheim.
Vandringen forventes at vare ca. 8 timer. Der er 2300 rensdyr i området, så chancen for at møde dem er stor.
Da vejret kan skifte meget i fjeldet, tages der forbehold for om vejret tillader fjeldvandringen. Der er før faldet sne på
Besseggen i august måned.
Der er aftensmad, 3 retters menu på Bessheim Fjellstue omkring kl. 1900.
Lørdag den 1. september 2018 morgenmad og smøring af madpakke på Fjellstuen. Omkring kl. 1000 afgang med bus
mod Oslo. En kort sightseeing i Oslo, hvor programmet endnu ikke er fastlagt. Omkring kl. 1700 indkvartering på Thon
Hotel Astoria, som er beliggende i centrum af Oslo. Herefter er resten af dagen på egen hånd.
Søndag den 2. september 2018 afgang fra hotellet omkring kl. 1100 mod
Langesund, hvor vi skal med Fjordline kl. 1430. Buffet på færgen. Ankomst
Hirtshals kl. 1900 og herefter hjemkørsel.

Der er 48 pladser i bussen på turen. Bussen er samme som sidste fjeldvandring, 4* med toilet og kaffemaskine. Der er
til turen bestilt 24 dobbeltværelser. Incl. i prisen for turen er buffet på begge færgesejladser, bådtur på Gjende, fuld
forplejning på Bessheim Fjellstua (dog ikke drikkevarer om aftenen), samt morgenmad på hotel i Oslo. Det er således
kun aftensmad om lørdagen, man selv skal betale.
Efter tilskud fra IPA Nordjylland vil prisen pr. person være 2.800 kr.
Alle IPA medlemmer kan deltage og medbringe en samlever, ægtefælle, kæreste, bedste ven eller barn til samme pris.
Tilmelding til Stanley Simonsen på telefon 72581176 eller e-mail shs001@politi.dk. Ved tilmelding oplyses navn og
fødedata på alle deltagere af hensyn til færgen.
Der indbetales 1.000 kr. pr deltager ved tilmelding på konto: 0400 4018950346. Husk navn på indbetaler.
Tilmeldinger modtages efter først til mølle.
Bestem jer hurtigt. Tilsvarende tur blev sidste år udsolgt i januar måned.
Sidste tilmelding, hvis ikke udsolgt forinden, er 1. marts 2018, hvorefter deltagerliste udfærdiges. Resten af prisen
indbetales den 1. juli 2018 til samme konto.

