
Veibeskrivelse.

Hinterkopf



Snadderdieder.

1 Fysj og fy 5 18 m

 
Går i et lite dieder ca. 4 meter til venste for Hinterkopf. Løst i starten, fin de siste metrene.



2 Hinterkopf 5+ 20 m 0000-00-00

3 Hinterkopfsvaet 5+ 20 m 0000-00-00

 
Rute for de med sterkt hode, her skal du ikke falle. Ruten ble første gang ledet med en borebolt, men

denne er nå fjernet

4 ? 7- 20 m 0000-00-00

5 ? 7- 20 m 0000-00-00

 Samme rute, men naturlig.

6 ? 7+ 20 m 0000-00-00

 Ruten blir mye lettere når man har passert tredje borebolt.

7 ? 7+ 26 m

 
Samme rute som nr. 6, men man klatrer forbi toppfestet og fortsetter til topps (etter toppfestet er det

naturlig)

Bananveggen



Denne sektoren ligger mellom Veggen uten navn og Hinterkopf. Det er ca. 5 minutter å gå fra veien.

1 ?

2 Virre glemte bananen sin 7/7+ 12 m Arve Kylling 2002-05-12

 Vedvarende tung fingerklatring

3 Bananrisset 6 12 m 0000-00-00

 Flott riss, velsikret. Pass på den løse bokken i starten.

4 Sunnmørsk tradisjon 7- 14 m Arve Kylling 2001-05-25

Veggen uten navn



Denne sektoren ligger mellom Traversveggen og Bananveggen.

1 ? 4+ 18 m 0000-00-00

 Fin enkel rute, godt sikret.

Traversveggen



 

Det er boret opp toppfester midt i veggen, disse er da fine å bruke om man ønsker å klatre på den nederste

delen av veggen.

1 ? 10 m

 Denne ruten ligger 15 meter til venstre for Begynnerruta. Ruten følger en markert egg.

2 ?

3 ?

4 Begynnerruta 5- 25 m 0000-00-00

 Denne ruten var i utgangspunktet naturlig, men har i den senere tid blitt boltet.

5 Ekorn 6 13 m Runar Eidslott 0000-00-00

6 ? 6 25 m

7 Venstre riss 6 25 m 0000-00-00

8 Høyre riss 6 25 m 0000-00-00

 Nydelig riss, tynt sikret i starten



9 ? 5-/5 25 m

Førsteveggen

Faen i helvete 6 37 m Marius Skaar 2004-06-15

 

Denne ruten starter i en stor "løs" blokk med et overheng mellom ruten Blod og tårer og Nøtteveggen.

Ruten går rett opp ca. 5 meter og deretter går den svakt til venstre før du topper ut gjennom! et stort

dødt tre. Ruten er artig de 10 første m, etter dette blir det både dårlig sikret og forferdelig klatring.

1 Johnny got his fun 6 16 m Johnny Jensen 2002-05-21

2 Kjør på 6- 27 m

 Ruten følger riss mellom Johnny got his fun og Inn og imellom, fortsetter videre til topps i riss mot høyre.

3 Inn og imellom 6+ 27 m Arve Kylling 2001-08-23

4 Blod og tårer 7 27 m Larsen og Moe 0000-00-00

Nøtteveggen



Vær obs på at det kan være vanskelig å høre hverandre når en står nede og den andre er på toppen.

1 Hasselnøtt 6 40 m 0000-00-00

2 Hasselblad 6- 40 m

3 Hold til venstre 5 35 m

 
Starter helt til høyre i veggen. Løs i starten opp til tre, derifra går den skrått oppover til venstre over hele

veggen. Stand i tre på venstre side av veggen

4 Hold til venstre (direkte) 5 35 m

Nyveggen



Det går et løst og flakete belte midt i veggen som går på tvers over alle rutene. Over og under dette beltet er

det mye fin klatring.

1 Det er godt å være i live 6+ 33 m Larsen og Moe 0000-00-00

 Det er plassert en borebolt midt på det løse partiet.

2 ? 7- 40 m Larsen og Moe 0000-00-00

 Løst og flakete midtparti.

3 ? 7 35 m Larsen og Moe 0000-00-00

 Løst og flakete midtparti.

70- tallsveggen



Femrissveggen



Veggen er 30 meter bred og 12-20 m høy og solvendt. Det er fast fjell med mange fine vertikale og

horisontale riss. Ti toppfester er etablert. Grei adgang til toppfestene via renne - sikring ikke nødvendig. Det

ligger et fast tau med feste i et tre ca 15 meter over topptaufestene, bruk dette tauet med fornuft. Plassering

av toppfester kan nok diskuteres ? men de er valgt å vektlegge fjellets beskaffenhet framfor ulemper ved

eventuelt taudrag. Området under veggen er romslig og utsikten mot Sunnmørsalpene er upåklagelig!

Grunneier har så langt bare gitt tillatelse til boring av toppfester så vi ber om at dette respekteres. Adkomst:

Parker ved det gamle fergeleiet, ta av mot skogsvei 30 meter fra parkeringsplass, straks etter at kraftlinja

passeres (ca. 300 meter) Ta av til sti mot venstre (oppsatt plankebord markerer sti - start). Følg denne ca.

150 meter til innsteg. Feltet er utviklet av Håkon Sirnes.

Surferosa 4 25 m Marius Skaar 2007-05-28

 
Ruten starter 4 meter til venstre for stien på vei opp til Femrissveggen (Før du tar til høyre på stien ved

veggen mot tauet som er lagt ut på stien.)

1 Arwen 5- 15 m Marius Skaar 2005-06-14

2 Gollum 5 15 m Marius Skaar 2005-06-14

3 Svart belte 5+ 18 m Marius Skaar 2006-05-16

 Noe tynt sikret på slutten.

4 Galadriel 4+ 18 m Marius Skaar 2005-06-09

5 Legolas 5 18 m Marius Skaar 2005-06-09

 Noe tynt sikret på slutten.



6 Hurtigruten 5- 15 m Marius Skaar 2005-06-09

7 Frodo 4+ 15 m Marius Skaar 2005-06-09

8 Boromir 5+ 15 m Marius Skaar 2006-05-16

9 Klatretøffelhelten 4 14 m Marius Skaar 2005-06-09


