
 
  Årets tur går til Gjendebu i   

    Jotunheimen 

    �

Årets fjelltur med IL Kolbukameratene blir 12-14 juli 2019.  
Vi skal bo på Gjendebu som ligger innerst ved Gjendevatnet.  
Dette er et område som er kjent for mange fine turmuligheter, både 
2000- meters topper og andre turmål. 

For å komme oss inn til Gjendebu må vi parkere bilene på Gjendesheim 
og ta båten inn til Gjendebu. Denne båtturen tar ca 30 min, og i fint 
vær vil dette være en opplevelse i seg selv.  
Vi vil ha egen båt kun for KK med ca avgangstid 17,30 fredag 
ettermiddag, klubben dekker kostnadene for båtreisen tur/retur. 
Mer info rundt avgangstider kommer nærmere til de påmeldte. 

Fredag satser vi på en hyggelig båttur, lek, en god middag og sosialt 
samvær. 

Lørdag er målet for de som ønsker en topptur Svartdalspiggen 
(2137moh). Dette er en 5-6 timers tur hvor det er mulig å komme seg 
høyt til fjells uten de bratteste oppstigningene. For de som ønsker å gå 
litt lenger er det mulig å fortsette sørover til nabotoppen, Store 
Svartdalspiggene(2074 moh)   

For de som ikke vil gå så langt er det flere kortere turer i nærområdet 
f.eks Gjendetunga 2-4 timer, Knutsholen 3-4 timer. 



Søndag er det også mulighet for ulike turer, fiske, lek og moro.  
Før blir det felles båttur ut igjen søndag, tidspunkt kommer nærmere. 
Gi beskjed om noen har spesielle ønsker rundt tidspunkt. 

Mer info på gjendebu.dnt.no eller ut.no 

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!  

Overnatting vil som tidligere skje i rom med turisthytte standard på  
2-, 3- og 4-sengsrom 
Vi har reservert 40 plasser inne på hytta.  
Det er også mulig for å telte og evt spise inne. 

For overnatting fredag til søndag, middag fredag og lørdag, frokost, 
niste og fylling av termos lørdag og søndag følger de DNT sine priser: 
Voksne       ca 1700,- 
Barn under 5 - 15 år  ca 850,- 

Nøyaktige priser og info rundt betaling kommer nærmere. 

Av de siste års erfaring fylles plassene fort opp, så her gjelder 
førstemann til mølla prinsippet. Siste påmeldingsfrist er 15. mai.  

Vi gleder oss til tur, og håper vi ser både nye og gamle turvenner! 

Påmelding eller spm til: 
Hilde på hilde@floriss.no eller  
Maren på marensr@hotmail.com 

Hilsen Friluftsgruppa 
Pål A. Trond, Maren, Lars Helge og Hilde 
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