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Referat medlemsmøte 24 
Dato:    17.2.2020 

Antall medlemmer møtt: 21  

Gjester:   1 

Neste møte:           2.3.20   Ett Agder 25 kommuner. Hva kan vi få til? v/Fylkesmann 
Stein Ytterdal 

   

I. INFO 

Fødselsdager    

Ellen med dagen 17. januar 

 

Mandag 24. februar er det den årlige torskeaftenen på Maritim kl 19:00. Pris 
ca kr 550 pr/pers. Påmelding INNEN 20.2 til Geir M. Omtveit. gmomtveit@live.no.  

 

Kveldenes foredragsholder var noe forsinket, så Erik Peersen steppet 
inn med informasjon om siste nytt vedr. Vitenmuseet i 
Jøssingfjord.  Selv om det ikke er bygd, er det nå en realitet. Det skal 
inneholde Magma geopark (går fra Hidra til Egersund og videre),  
krigshistorie med Altmark, diverse kunst- og utstillinger. Alt samlet 
på en veldig spektakulær plass.  

 

II. Tema/program   

 Klatremiljø i Kvinesdal v/Leif Hunsbeth.   

Leif er med i turkomiteen i FOT *, og driver blant annet med 
tilrettelegging og merking av stier. Et prosjekt har vært å bygge 
opp en Via Ferrata på Knaben (Knabekniben). Han har akkurat tatt 
turlederkurs for å kunne planlegge, ha ansvar  og lede turer i regi 
av FOT. 

 
* Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT), stiftet i 1891,  er en av 
landets eldste turistforeninger. Det er i underkant av 1000 medlemmer i 
Nye Lyngdal, Farsund, Lund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. «Året rundt 
står FOT på, for et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å 
bevare natur- og kulturverdier». 

 

mailto:gmomtveit@live.no
https://polarcoordinate.wordpress.com/2011/07/07/vei-i-vellinga/
https://polarcoordinate.wordpress.com/2011/07/07/vei-i-vellinga/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Leif har klatret og gått i fjell i 
både nærområdet og litt 
lenger unna; Mt. Kosciuszko 
(2 228 moh) i NSW, Australia, 
som er høyeste i det 
kontinentet. Kilimanjaro (5 
895 moh) i Tanzania og det 
høyeste punkt i Afrika. Samt 
bilder under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra ACONCAGUA (6 961 moh) er et fjell i Argentina. Dette er 
det høyeste fjellet i Andesfjellene og Amerika. «Skyene/disen» er 
røyk fra skogbrannene i Australia  

 

Fra base-campen 
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Via Ferrata er italiensk og betyr jernvei. Eller på norsk klatresti (m/wire). Dette ble først 
brukt av (Italiensk) militæret under første verdenskrig for å bedre fremkommeligheten for 
soldatene.  

«Man kan da oppleve noe av det samme følelsen som 
en fjellklatrer».   

Via ferrata går ut på at et fjell utstyres med faste 
sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger og broer.  

 

Dette benyttes så for å 
klatre fjellet på en mest 
mulig sikker og 
forutsigbar måte, uten at 

man behøver å besitte 
betydelige klatreferdigheter eller 

klatrekunnskap. Normalt god form og motorikk er som 
regel nok for å gå en via ferrata. 

 

Aktiviteten innebærer at vanlige turgåere og klatrere kan 
følge en fast klatresti, uten å gjøre bruk av egne tau, kiler 
og andre sikringsmidler, og uten å utsette seg for den 
samme risiko som er forbundet med vanlig fjellklatring.  

Wire-feste i fjellveggen 

Knabekniben 
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Via ferrata er basert på «enveiskjøring», slik at det i tilfeller der ruta ikke er en del av en 
større fjelltur, finnes såkalte angrestier eller returstier som er rene vandreruter for å komme 
tilbake til utgangspunktet.  

 

Tusen takk til Leif Hunsbeth for et spennende, engasjerende og motiverende foredrag 

 

 

NB!!  

Nærmeste Via Ferrata er i Dåtlandsstrand (fl.fjord) 

 

  
  
  

 

Johan Sunde I Via Ferrataen i 
Dåtlandsstand 


