
Jeg, Maria Cecilie Andersen, er en kvinne 
på 42 år fra Norge. Alle mine år siden 
barnsalder har jeg gått enten til fots, på 
sykkel eller skidor, syklet, land, strand, 
skog og til fjells . Min store lidenskap. 
Mitt valg for hunderase var selvsagt en 
hund som kunne følge meg på mine fine 
turer og opplevelser. Kombinert med en 
intelligens og optimal skjønnhet!  Valget 
var ikke vanskelig, Irsk setter! Som jeg 
var bevisst er det stor forskjell på en “ 
jakt setter ”og” show setter “ eksteriør 
sett. Valget falt på Sverige, som har så 
mange flinke og trevlige oppdrettere in-
nen rasen. For min store lidenskap er 
Utstillig & show!

Hvert år ønsker jeg gjøre en ekstra 
bragd/ekstremsport begivenhet . For å 
nevne noen av de siste, sommer 2011 
syklet jeg et av Norges tøffeste sykkelritt 
“Grenserittet“. Sommeren 2012 gikk 
jeg opp Nordeuropas Høyeste fjelltopp 
”Galdhøpiggen” (2469 M.O. H). 

Årets bragt 2013 var bestemt til vak-
ker overstiging over en tøff trapes over 
“Besseggen”. Dette er en tøff og lang 
strekning i meget kuppert og tøfft ter-
reng. Det smaleste og tøfffeste partiet 
er over selve ”Egget” det det er meget 
bratt om meget smalt høyt opp på en 
kjellkam. Det anbefales derfor ikke for 
vanlige turgåere, folk med høydeskrekk, 
og omdiskutert der noen mener d er ok 
gå med hund over og andre mener det 
er for farlig. 
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Vi kjørte opp til Jotunheimen fredag 
26.07.2013. Brukte ca 6 timer opp 
med rastetid og tissepauser for ”Gus-
tav”. Intok deilig fjellmiddag på vei 
opp. Vi valgte sove natten over før over-
farten i “Lavo” på den nærliggende 
campingplassen: “Maurvangen Besseg-
gen fjellpark”. Bare 5 min fra ”Gjen-
debåten” man tar på morgenen. Vi 
stod opp kl 06.00, 27.07.2013 og tok 
”Gjendebåten” (wwwgjende.no) over 
til ”Memumbru”. Tar ca 40 min over. 
Fantastisk morgentur i morgensol på 
turkistfarget vann. Fargen skyldes alle 
mineralene fra fjellet som renner ned i 
vannet. I land på ”Memurbu” tok vi en 
kaffe og matrast før overfarten startet. 
Fantastisk narur og høyder utover det 
vanlige. Her kjenner man at man lever! 

”Gustav” (Fairhaven Quench My De-
sire) feiret 1 år’s dagen sin denne da-
gen på denne fantastiske turen. Vi var 
litt spente på om dette ble en tøff tur 
for han.. men nei, han er da en “ Set-
ter “! Duracellhunden travet ivrig hele 
partiet over! Med unntak av bratthen-
get over selveste ”Egget” der kampstei-
nene er ca 80 cm høye og i meget kla-
trebratt og stupbratt var det godt vi var 
flere voksne, for Gustav måtte ”Løftes” 
opp stenene på det bratteste over egget! 
Takk søster Camilla og svoger Espen 
for løftingen! Og Freddy som tok sek-
ken min over ”Egget”! Vi gikk i kraftig 
tempo hele veien. Skal jeg gå igjen øn-
sker jeg bruker lenger tid og nyte turen 
mer. Men vi nøt en god rast ca midtveis. 
Vi brukte ca 6.5 timer over. Vi reiste 
så opp til setra til søster og svoger på 
Ringebufjellet og nøt champagne, ost og 
vin på terassen, med utsikten på får og 
kuer.. kan det bli en bedre avslutning på 
en perfekt dag ? Vi la oss tidlig denne 
natten... Gustav sovnet foran vedovnen 
... vi sov godt denne natten.. en perfekt 
dag og helg ! 

Kram 

Cecilie &  Gustav 


