
Fjelltur med IL Kolbukameratene 7-9 juli 2017 

     
 
Årets base i år blir Spiterstulen i Jotunheimen. Derfra er det mange muligheter til turer for alle. 

Turmålet i år er en bretur på Eventyrisen. Eventyrisen er en del av Svellnosbreen hvor vi 

under kyndig guiding av guider fra Spiterstulen bre- og fjellføring får mulighet til å komme oss inn 

på breen hvor vi kan vandre gjennom sprekker og huler og se istårn og trolske dyp. Spennende! Vi 

vil blir delt i opp grupper ut i fra alder, erfaring og form, men det er viktig at alle barna har med en 

forelder i det taulaget de er i. Mer info finner du på spiterstulen.no eller ut.no 

 

Det tar ca 1,5 time å gå opp til breen, og derfra vil det bli muligheter for alt fra korte turer på breen, 

til en ordentlig langtur over breen og til Galdhøpiggen for de aller sprekeste. 
                         
For de ungene som er under skolealder legger vi opp til en alternativ tur i nærområdet. 
 
Fjellturene til KK er noe som passer for alle!  
Her legger vi opp til masse turglede, sosialt samvær og nye bekjentskaper for både store og små!  
 

For å komme til Spiterstulen kjører vi bil. Vi kan kjøre helt fram, og det tar i underkant av 4 timer å 

komme seg dit fra Kolbu. Når vi kommer fram fredag ettermiddag/kveld vil vi få tildelt rom før det 

blir servert middag eller buffet. Overnatting vil som tidligere skje i rom med turisthytte standard. 
Vi har reservert huset Uppistugu med 55 senger, så her gjelder førstemann til mølla prinsippet. 
 
Ca. Priser for KK sine medlemmer finner du under og de inkluderer overnatting fredag til søndag, 
middag fredag og lørdag, frokost og niste lørdag og søndag og bretur med utstyr og adgang 
badeavdeling  
 
Voksne   1750,- 
Ungdom 11-16 år  1050,- 
Barn 6-10 år   850,- 
De yngste ungene betaler kun litt for maten. 
 
Nøyaktige priser kommer senere. 

På grunn av reservasjon av rom trenger vi en foreløpig påmelding innen 1. mars. 

 
Påmelding til Hilde på hilde@floriss.no eller Maren på marensr@hotmail.com 
 
Endelig påmelding med betaling vil bli 1. juni, nærmere beskjed kommer. 
 
Håper mange vil være med årets fjelleventyr med KK. 
Hilsen 
Friluftsgruppa i KK, Pål, Lars Helge, Maren og Hilde 
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