Hei og velkommen på tur til Stetind
Vi kjører 3 gruppeturer hver sommer, hvor det er mulig å melde
seg på individuelt. Første og tredje lørdag i juli og første lørdag i
august. Vi kan gå utenom disse datoene også, etter avtale.
Noen praktiske opplysninger:
Oppmøte. Vi møtes ved parkeringsplassen under Stetind (sør for
tunnelen) klokken 06.00 dersom ikke annet er avtalt.
Mat. Du må ha med mat for en lang dag på fjellet. Vann kan fylles
underveis, men pass på å ha med en drikkeflaske. Turen er lang og
slitsom. Vi vil derfor anbefale at du starter med en god frokost i
magen.
Utstyr. Dersom du ikke har eget personlig klatreutstyr (sele,
sikringsbrems, skrukarabin, hjelm) gi beskjed til oss så tar vi dette
med til deg.
Bekledning. Dette er en tur som foregår høyt på fjellet, været kan
skifte raskt. Ha derfor med varme, vindtette og regntette klær, lue
og hansker. Gode sko, enten fjell sko eller terreng joggesko. Ta
også med ekstra undertrøye. Du må også ha en dagstursekk 20 –
40 liter.
Når det gjelder sko så behøver du ikke tekniske klippe sko. En
anmarsj sko med friksjons såle eller en solid fjellsko holder.
Joggesko beregnet for asfalt kan du ikke bruke.
Penger. Du betaler kontant ved oppmøte. Større grupper vil bli
bedt om å betale på forhånd.
Priser. 1:1 = 6000.- 2:1 = 3000.- PP 3:1= 2800.- PP 4: eller flere.
Be om pris.

Avbestilling. Vi snakkes tre dager før tur og gjør en beslutning i
forhold til værmeldingen. Om vi avlyser turen koster det ingen
ting. Påbegynt tur fra parkeringen refunderes ikke ved avbrudd.
Litt om vær og sånn. Stetind er et av de mektigste fjellene i
landet. Det er her, som på alle fjell, ingen garanti for at du
kommer opp. Været er som oftest årsaken til dette. Vi går så langt
det er forsvarlig, for at du skal komme til topps, men blir
forholdene for ille slik at vi må snu, er dette helt og fullt vår
avgjørelse å ta.
Ansvar. Nord Norsk Klatreskole har eksistert uten noen ulykker i
over 30 år. Vi vil likevel presisere at klatring ikke er risikofritt. Våre
turer foregår under veiledning av en godkjent guide eventuelt
instruktør.
Litt om priser og antall guider per person.
Vi jobber etter normer utarbeidet for godkjente guider. Dvs. at på en tur som Stetind er maks 3
gjester på en guide. Det er kjent at en del "firmaer", gjerne uten noen form for godkjenning på
"guiden", ikke bryr seg om dette. Da kan du få lavere pris om gruppen er større, men da er det kun en
guide. Hva er så problemet med dette?
-da må man binde deltageren inn i en lang rekke og føre dem i en såkalt vandre metode. Det er en
metode som kun skal brukes på bre. På Stetind er dette en svært farlig løsning.
- turen må nødvendigvis ta mye lengre tid. En guide må gjøre alt arbeidet. Det blir mye venting, og
det kan lett bli svært kaldt. Også på sommeren. Denne flotte turen kan da ende opp som en svært kald
og trist opplevelse
- med en slik lang rekke, og mye venting, "stenger" man av fjellet for andre. Stetind er populært og
man kan ikke forvente å få være der alene. Det blir lett sure miner om man opptrer på en slik måte.
Nå for tiden kan ”hvem som helst” lage en klatreskole eller høyfjells guide byrå på internett. Det tar ikke
lange stunden. Det popper stadig opp nye ”guider” på Facebook. Tenk deg nøye om når du velger hvem
som skal ta vare på din sikkerhet.

