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  HARDANGERVIDDEN

Hele 17 ungdom-
mer og ni voksne fra 
Bergen Vest var med 
på den spennende og 
tradisjonsrike som-
merturen til Lions-
hytten Tråastølen på 
Hardangervidden.

Av Henning Jensen
henning@lyderhornavis.no

Ungdommene, og de voksne, pak-
ket sekken siste uke i juni, og ble 
med Sommer i Bergen Vest på en 
opplevelsestur av de sjeldne. Det 
er Mola, Politiet, PPT, Barnevernet, 
Lions og Haakonsvern Orlogsat-
sjon som inviterer med seg ung-
dommer i bydelen på fjellet.

Rappellering
Turen fra Laksevåg til Tråastølen 
var en god anledning for alle tur-
deltakerne til å bli bedre kjent. Det 
var en fl ott tur opp til Hardanger-

vidden, med en koselig spisepause 
på Voss.

Det var vått og kaldt da den 
humørfylte gjengen kom frem 
til den koselige hytten. Derfor 
bestemte tur-gjengen seg for å 
begynne aktivitetene innendørs. 
Grillingen den kvelden måtte skje 
under tak, men det lå ingen dem-
per på stemningen.

Den blide gjengen våknet i 
Lions-hytten fulle av energi og 
klare for dagens store eventyr. 
Da de kom frem til Øvre Eidfjord 
hadde været lettet og solen skinte 
fra en skyfri himmel.

Dagen ble brukt til klatring og 
rappellering, og de fl este av tur-
deltakerne fi kk utfordret seg selv 
skikkelig.

Paintball
Dagen etter var det duket for nye 
utfordringer. På Maurseth ble 
dagen tilbragt med paintball-kon-
kurranser. Kvelden ble tilbrakt på 
hytten hvor tur-gjengen arrangerte 
forskjellige konkurranser og hyt-
teaktiviteter.

Hjemreisedagen kom som alltid 
alt for fort. Selv om ikke været var 
det aller beste var ungdommene 
enstemmige i at dette hadde vært; 
«the best Tråastøl ever».

– Det var en usedvanlig fl ott 
gjeng ungdom vi hadde med oss. 
De overrasket positivt hele turen. 
Vi takker alle for en fi n tur! sier Kari 
Nordeide i Mola, som var med på 
å arrangere hytteturen.

Spenningsfylt hyttetur
Paintball var et av flere høydepunkter på hytteturen til Tråastøl som arrangeres av Sommer i Bergen Vest. (Foto: Mola)

Det er viktig med riktig teknikk og utstyr når en rappellerer. Rappelleringen i Øvre Eidfjord var 
høydepunktet for mange.


