Hindsæters Besseggen Test
Alle vil vite hvor vanskelig det er å gå Besseggen. Men det er jo så individuelt! Etter mange
år med vanskelige uttalelser og mye om og men har vi endelig kommet fram til en test som i
hvert fall alle byfolk kan teste seg i forkant. Alt dere trenger er en arbeidsplass og et hus med
minst 5 etasjer – hvis dere ikke bor eller jobber i slik, ta et offentlig bygg eller nødtrappa i
shopping senteret!

1. Gå opp 5 etasjer (ca. 200 trappetrinn)
Du må stoppe etter 1 etasje

Ta båten fram og tilbake!

Du må stoppe etter 2 etasje
Du må stoppe etter 3 etasje

Ikke gå over fjellene og eggen, men langsmed Gjendevatn
Tren deg litt opp de neste ukene og prøv å ikke stoppe før i 4 etasje
eller ta med telt
Velkommen på Besseggen. Turen vil ta ca. 8 timer uten pause
Velkommen på Besseggen. Du klarer turen fint i løpet av 7 timer

Du må stoppe etter 4 etasje
Du er glad for å kunne stoppe på 5
etasje
Du kunne likegodt fortsette slik til 10
etasje

Treningsnarkoman! Du blir ikke med båten, men må gå fram og
tilbake på samme dag

2. Se ned fra et vindu i 5. etasje
Huset begynner å gå rundt deg med en
gang
Hvis du må se ned lenge kjenner du
deg litt svimmel
Du kjenner draget og ønsker å hoppe
Se der nede – er ikke dette gamle
læreren min?
Høyt? Dette er nå ikke så høyt!

Ta båten! Men vær sikker på at du ikke blir sjøsyk...
Ta med en god venn som støtter deg over eggen og se ikke ned!
Gå i Rondane
Velkommen på Besseggen. Du klarer fint å klyve over eggen
Gå Besseggen i sterk kuling, så finner du fort ut om du har
høydeskrekk eller ikke

3. Klatre tvers over pulten din uten å berøre tastaturet
Du klarer ikke å komme deg opp på
pulten
Grrrrrrrrreeeeegggggg teksten din fikk
noen nye ord som er vanskelig å uttale
Hallo? Jeg klatrer ikke over min pult
Du klatrer over pulten din uten å skade
deg eller dataen

Hendene dine er blitt til tastaturredskap. Ta båten og se opp fra
skjermen når dere passerer noen høye fjell. Dette er Besseggen
Heldigvis er steinene over eggen like grovt som motorikken din:
Velkommen til Besseggen!
Nei, nei men da kan du godt være hjemme når firmaet ditt skal gå
Besseggen i høst!
Gå Besseggen på en helgedag i august – da blir du og din elegante
stil med på mange bilder!

4. Finn et kirketårn, jogg opp, se ned, klatre rundt tårnet på
utsiden av gjerdet, jogg ned igjen
Velkommen på Besseggen! Du har akkurat gjennomført turen på omtrent samme rekord som vart satt på 60
tallet: 1t og 16 minutter, se her http://www.fjuken.no/art/view/435 !

