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Eksempel på illustration

Bogen henvender sig pga. bredden primært til folk der
interesserer sig for ﬂere former for alpinisme. Bogen
er inddelt i seks sektioner:

7. udgave af “Mountaineering
– The Freedom of the Hills”
Er det muligt at skrive en grundbog om stort set alle
aspekter/typer af klatring på godt 500 sider? Umiddelbart ville man mene at det er det ikke, men den
helt nye udgave af ”Mountaineering – The Freedom of
the Hills” kommer meget tæt på at gøre det umulige! I
modsætning til de ﬂeste klatrebøger er denne skrevet
af mange (over 30) forfattere der hver især er ekspert
indenfor det de har skrevet om. Det sikrer at de forskellige emner bliver behandlet særdeles kompetent
og fremstår helt opdaterede med beskrivelse af ”stateof-the-art” udstyr. Med så mange forfattere kunne
man frygte for kapitlernes homogenitet, men her har
redaktørerne været særdeles effektive og skabt den
nødvendige sammenhæng. Samtidigt binder de over
400 pædagogiske illustrationer teksten sammen vha.
det ensartede design gennem hele bogen.

42

1: Outdoor Fundamentals (påklædning, udstyr og
navigation)
2: Climbing Fundametals (bl.a. bygning af standplads
og rappelling)
3: Rock Climbing (klippeklatring på eget udstyr og
artiﬁciel klatring)
4: Snow, Ice, and Alpine Climbing (gletscher vandring
og is-/mixklatring)
5: mergency Prevention and Response (førstehjælp
og redningsmetoder)
6: The Mountain Environment (metrologi i bjerge)
Bogen er på engelsk men skrevet på et relativt let
forståeligt niveau. Det er også en fryd at alle mål både
er angivet i amerikanske og europæiske enheder.
Som det tydeligt fremgår, er jeg meget begejstret for
bogen. Hvis der skal siges noget negativt er det vel
at nogle kapitler virker overﬂødige eller overﬂadiske.
Men sådan vil det vel altid være når man prøver at
spænde så bredt. De kapitler jeg kunne undvære er
sikkert dem andre læser først.
Bogen kan købes for ca. 45€ inkl. forsendelse på
amazon.de hvilket er en ren foræring!
God læselyst

Generalforsamling i KK

Dansk Bjergklubs generalforsamling afholdes i
Løvstræde 8a torsdag den 5 febuar kl 20. Dagsorden iht. vedtægter:

Københavns Klatreklubs generalforsamling
afholdes tirsdag d. 27. januar 2004 kl. 19:30 i
Løvstrædet. Væggen er lukket hele dagen pga.
dette. Yderligere info på nettet.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aﬂægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab.
4. Bestyrelsen forslag til budget samt forslag
til kontingent.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Generalforsamling ÅK

Ad 4. Der vil foreligge nøgletal på klubbens
hjemmeside en uge inden generalforsamlingen.
Ad 5. Der er et forslag til debat vedr. hytte rabat
ordningen, se vedlagte. Der er ikke indkommet
forslag fra medlemmerne.
Ad 6. Susanne Mørch Koch, Tonny Jensen og Henrik Ljunggreen træder ud. Derudover er Jan Bønding på valg og han er villig til genvalg. Bestyrelsen
foreslår genvalg af Jan Bønding og valg af Hans
Linde, Hans Bräuner-Osborne og Mads Granlien.
Ad 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Keld
Birk

Århus Klatreklubs generalforsamling afholdes
mandag d. 2. februar 2004 på Kochs Skole kl
18.00.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Forslag sendes til brittah@stofanet.dk inden
d. 17. januar 2004.

UDSALG
Start: Mandag d. 26/1 kl. 8.00-20.00
Ring efter udsalgsfolder på: 33 14 51 50
eller se den på: www.friluftsland.dk

Hans Bräuner-Osborne
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