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Morge nbenn i f e/tet. Foto SMC.

Ingen organisert OG-tur, men endel
medlemmer pleier a finne veien opp dit
likevel. Undertegnede var der for andre
gang , men denne gangen med tog og
buss. Pa grunn av avsporing mer Tretten ,
buss fra Lillehammer , og omtrent 1 time
senere pa Otta enn beregnet. Men nar
bussen der blir holdt igjen er det jo ikke
noe problem.
2 - 3 turalternativer hver dag med gode
muligheter for valgets kvaler. Fjelltur
med Torgeir selv var et av alternativene
fredag . 7 stykker ble med ham og Bam
se. Etter a ha vurd ert veer og vind til siste
stund endte vi oppe ved Storjuvbreen.
Underveis hadde vi ogsa fatt med oss en
undervisningstime ved Flakl ypa.
Lunsjen ble inntatt i Iy av en diger stein
- full av chabasitt. Det ble bl.a. funnet
klinosoisitt. En koselig og lrererik tur i
nydelig hestvrer. Den andre gruppen
hadd e vrert oppe ved Dalsnipa .
Lerdag, og flere folk var kommet. Det
var ogsa gravreret . Gullvasking ved
Bevra var en mulighet. En eksklusiv
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liten gruppe pa 4 prevde seg pa det , og
hadde opphold hele tiden . Det var mer
enn de andre pa Netos eter og Storbreen
hadde . Null gull a ta med, men moro var
det lell .
Vi prevde oss pa kaffebal , men det ble
mermere «grillet turl eder» og «lettrekte
turdeltagere», Pa hjemturen var vi
innom en yegg med utfellingsmineraler.
Kveldene ble brukt til a fa info om mor
gendagen , beseke og handle i steinsent e
ret , bytting og prat. Ellers var det Iysbil
der pa fredag skvelden og lerdag hadd e
Torgei r en undervisningsekt i prepa re
ring , trimming og rensing av stein.
Senere .om kvelden fortalte han fra
gamledaget.
Sondag og hjemreise med tur innom Sjoa
som et alternativ. Anatas, kvarts og adu
ler for 7 stk. flllr siste etappe hjem til
Oslo. Takk for koselig og lrererik wee
kend i hestfjellet. Det kan trygt anbe fa
les a bli med i ar ogsa.
Sissel Marie Caspari




