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De følger nøye med på alle
episodene av 71 grader
nord på tv. Deretter pakker
de sekken og drar på tur
selv.

Jentene i 71 grader nord-klubben er noe
for seg selv. 

– Det er en vanvittig trivelig gjeng. Ingen
surmuling og ingen sutring. Og vi har
utrolig godt samhold, er hva Rakel
Hunsdal Falsen mener om hvorfor 71 gra-
der nord-klubben fungerer så bra. 

Her blir ingen stemt ut.
– Nei, ingen utstemming og ingen

tapere. Bare vinnere! 

Klubbgjengen
De er glade, spreke og eventyrlystne. Ikke
så eventyrlystne at de sløyfer alt som heter
tv og drar på tur. Når «den ordentlige» «71
grader nord»-serien starter, sitter de nem-
lig pal foran skjermen. 

Etterpå tar de eventyrlysten ut i praksis.
Da er det ut på tur, med ski eller kano, til
fjells eller sjøs. Gjerne med lavvo. Og helst
med maskara.

– Når TV-kvelden er over, planlegger vi
neste tur, forteller Bente Wistven. 

Hvert år velger de hver sin deltaker fra 71
grader nord, som de selv skal være, og
heie på, gjennom serien. Litt trist, kanskje,
for den som ryker ut fort. Heldigvis får de
være med videre til neste klubbkveld like-
vel...

Padle i Reisa
Den neste turen er i slutten av august, fra
Biedjovaggi til Reisadalen. 

– Først over vidda, så er det ganske bratt
ned til Reisaelva. Øverst i elva ligger
Nedrefosshytta, hvor vi skal ha ei overnat-
ting, og derfra padler vi nedover elva. 

Det er med frydefull stemme Rakel fortel-
ler om turen. De gleder seg til å bivåne to
flotte fossefall i tilknytning til elva,
Imofossen og Mollisfossen. 

Til turen må de også forbe-
rede seg. I tiden frem mot
turen blir det antakelig
padleturer i Altaelva,
slik at alle skal være
komfortable med
elvepadling. 

Øksfjordjøkelen
Det har etter hvert
blitt mange turer;
rundt omkring i Finn-
mark. Klubben har mini-
mum to årlige turer, en vin-
tertur og en høsttur. De har
blant annet har vært på Seiland og
på Sørøya og gått flere ganger over
Finnmarksvidda på ski. 

Noen av medlemmene har også beste-
get kremtopper i Jotunheimen. Og så
drar de på flere mindre, spontane turer og
hytteturer. 

– Vi har en fast tur over vidda hver vinter.
Utgangspunktet er Tutteberget ved
Jotkavannet. I år gikk turen til Jergul fjell-
stue. Neste år skal vi komme oss til
Karasjok, dersom skiføret holder, sier
Bente. 

– Hva er det mest spektakulære dere har
gjort?

– Øksfjordjøkelen! kommer det spontant
fra Rakel.

– Da vi nådde toppen og så at breen
hadde smelta ned til fjellet. Det var fasci-
nerende. Noen uker etter så vi på et bilde
derfra, at det var smelta enda mer. Det var
litt skremmende å se. Det hadde vært
spennende å dra dit igjen for å se hvordan
utviklingen har vært siden 2007, synes
Rakel. 

Bente forteller også om den årlige skitu-
ren deres, da de møtte på så dårlig vær at
de knapt så eller hørte hverandre mens de
gikk over Iesjavvri. 

Barn
Damene er i alderen 28-40 år. Halvparten
av de 9-10-11 medlemmene i klubben er
lærere. Og de fleste er småbarnsmødre.
Og oppstår det gnagsår, har de sykepleier
med. Merete Erga har alltid førstehjelpsut-
styr i beredskap. 

– Oppmøtet på turene varierer litt. Og vi
har ikke dratt på turer veldig langt unna

eller i utlandet. Men det kommer
nok etter hvert som ungene

blir større. Ett mål er
Svalbard, mener Bente,

men også Dividalen
i Troms eller Lakse-
fjordvidda i Øst-
Finnmark står på
ønskelista.

– Hva med utlan-
det, verdens største

fjelltopper og eks-
treme utfordringer? 

– Jeg tror nok at det
kommer flere slike turer

etter hvert. Når ungene blir
større, tror Bente. 

Starten
Det hele startet for ni år siden, da 71 gra-
der nord var en relativt fersk tv-serie. Ikke
alle hadde TV Norge hjemme, derfor ble
det til at man samlet seg hos den som
hadde parabol eller kabel-tv. Siden har det
utviklet seg. 

– Vi har blitt flere og flere, og tv-kvelden
har utartet seg. Og nå disker vi gjerne opp
med mat og dessert til 71 grader nord-
kveldene, forteller Rakel. 

At kosen er i fokus, er det nemlig ingen
tvil om. Og det er kos å dra på tur med bare
damer:

– Det fine med å dra på tur med damer, er
at man ikke trenger ha annet mål enn
selve turen. Vi trenger ikke jakte eller fiske.
Vi koser oss i naturen, utfordrer kreftene
og er sosiale! 

– Dere har ennå ikke vært på 71 grader nord
– på Nordkapp?

– Nei, det har vi ikke. Nå må vi kanskje ta
den utfordringen. Kanskje blir det en tur til
Knivskjelodden i stedet. Det er jo det
egentlige nordligste punktet. 

A v  K i t a  E i l e r t s e n

FAKTA

1 grader nord-klubben
■ 1 grader nord-klubbens historie startet i år . 
■ I tillegg til å følge TV-serien «1 grader nord» og spise 

god mat drar de på fotturer, skiturer og hytteturer i 
felles regi og til felles glede.

■ Medlemmene i klubben: 
Rakel Hunsdal Falsen, Sara Strand Hunsdal,  Bente 
Wistven, Kristine Olsen, Merete Erga,  Linda Pedersen 
Varsi, Maria Hunsdal, Marianne Frisk Olsen, Marianne
Kjeldsberg, Hilde Elisabeth Johansen, Hilde Skaret, 
Lone Synnøve Hegg, Agnes-Henriette Hunsdal.

■ Hver klubbkveld lager de mat. Noen av rettene finnes 
også på nettsiden deres, som en gjerne kan sjekke ut: 
syttiengradernordklubben.no. Her er det også foto-
galleri, turtips og nyttige 1 grader-lenker.    

 
Det fine med 
å dra på tur 

med damer, er at man
ikke trenger ha annet
mål enn selve turen.

Bente Wistven

BÆRTUR: Hva smaker vel bedre enn nyplukka blåbær på brødskiva?
Sara Strand Hunsdal og Marianne Kjeldsberg på Sørøya. 
(Foto: Rakel Hunsdal Falsen)

PLANLEGGING: Her på Flintfjellet på tur til Kjækan fra Ongajavvri. SKRIFT I SAND: Sørøya i 2009. 
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På Øksfjordjøkelen i 2007. Fra venstre: Rakel Hunsdal Falsen,
Merethe Erga, Marianne Frisk og Anne Britt Vigmostad Gjedrem.  

ÅRLIG SKITUR: Hele gjengen utenfor Øvre Mollisjok fjellstue.

PAUSE: Rakel
Hunsdal Falsen og
Bente Wistven på

en av turene. 


