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Vårens hviteste eventyr
Av elever og lærere ved Orkanger ungdomsskole
Nei, vi snakker ikke om vårens hvitveis, men om vakre, hvitkledde snøvidder. Tiendekullet
ved Orkanger ungdomsskole i Orkdal har gjort seg ferdig med sin årlige tur til Jøldalshytta
i Trollheimen. Uten unntak ble turen en vellykket opplevelse, tross tøffe skiforhold og stormfulle netter. For Orkanger ungdomskole har det i flere år vært en god tradisjon å besøke
den idylliske fjellhytta, Jøldalshytta, en gang i året. Det er altså tiendeklassene som besøker
hytta, og turene har alltid hatt et godt resultat med fornøyde elever. Derfor var også årets
tiendeklasse spent på turen til snødekte Trollheimen.
Lang forberedelsestid
Lærerne på Orkanger ungdomsskole starter
tidlig med å forberede ungdommene på
Jøldalsturen. Helt siden åttende klasse har
skituren vært et sentralt emne, for noen med
et snev av grøss i øynene. Ut ifra den lange
utstyrslista, så det ut til at skituren var en
smule mer strabasiøs enn de tidligere turene.
Men selv om mange hadde gruet seg til en
lang og hard opplevelse, ble det for de fleste
en god tur, med regelmessige pauser og
spising, og nok et år var elevene fornøyde
med ferden opp til Jøldalshytta.
– Det var en kjempefin skitur, forteller
Ingrid Hoff, en av elevene i den andre puljen.

Vinterfjellet byr på
utfordringer som
det kan være både
artig og lærerikt
å få med seg.
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Det var gruppen med det fineste været av de
tre puljene som besøkte hytta.
Stor utfordring
Været var variabelt for de tre forskjellige
puljene, og den første gruppa som staket seg
i vei opp mot målet fikk en opplevelse de
helst ville vært foruten. Vær- og føreforhold
satte en stopper for dem, og etter flere timer
med hard skigåing, måtte de ha hjelp av snøscooter for å nå hytta. Før alle elever og lærere
hadde ankommet, hadde de allerede rukket å
bruke fem timer mer enn de hadde beregnet.
Vel framme i hytta, fikk gruppen en varm
velkomst av vertskapet. Ingen var i tvil om
at det var godt å komme inn i varmen.

Bak fra venstre: Lars Johan Vattengård (lærer), Hans Emil Kvakland, Martin Vespestad,
Noah Anthony Johansen, Ulf Martinsen, Gunnar Knudsen, Sondre Leer By, Vegard Mardahl,
Dag Rune Kjønli, Even Svee Jensen og Magnus Syrstad .
Foran fra venstre: Sigrun Halsen (lærer), Helene Vollum, Anita Solstad, Lindis Forren, Marthe Asbøll,
Ilma Repesa, Solveig Gjerseth, Astrid Andersen, Amalie Brattset, Ida Bye Karlsen og Hanna Linge.

Høyfjellsopplevelse

Noe å glede seg til

Pulje nummer to var den aller største, og de
fikk oppleve det fineste været. Med stort sett
skyfri himmel og god temperatur var alle enige
om at turen ble en suksess, preget av skigåing,
ekte bondekost og kveldskos
i peisestua.

Vel framme på Jøldalshytta, ble elevene
inndelt i grupper på de forskjellige rommene,
og alle fant seg til rette.
– Det var godt å legge seg om kvelden, etter
den lange skituren på fjellet, forklarer Andrea
Evjen.
Tiendeklassen på Orkanger er dermed fornøyd
med turen, og påpekte at det var en tur de ikke
ville vært foruten. Neste års tiendekull har i
alle fall noe å se fram til.
– Jøldalsturen har vært en opplevelse for livet!
avslutter Benjamin Baldwin.

Årets aller siste pulje med tiendeklassinger
hadde en vellykket tur oppover, selv om været
var litt varierende til tider. Den første matpausen de tok etter noen kilometer med
skigåing var de mindre heldig med, men etter
som tiden gikk, endret været seg til det motsatte, og alle mann koste seg i solsteiken.
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