
Bjønnalogen er et flott nygebynnerfelt med nydelig 
utsikt og kort anmarsj. Veggen er foreløbig noe preget 
av nylig rensing. Det er for det meste svaklatring her, 
men også ett og annet overgeng å forsere. Lette ruter 
og snufester på bakkenivå gjør dette til et glimrende 
kursfelt.

Historie
Bjønnalogen ble besøkt for første gang av klatrere på 
60-tallet.  Ola Einang og Birger Hammerås gikk da en 
rute som fortsatt ikke er merket inn. Siden dette har 
klippen vært lite brukt og grodd mye igjen. Bankebol-
ter og diverse spor etter folk tyder på at det har blitt 
klatra her. 

Høsten 2021 sponset Invasjon Norge dette prosjektet 
via Uteguiden med mange arbeidstimer og litt bolter. 
Hensikten var å lage et godt egnet kursfelt med enkle 
ruter på bolt/ trad og øvingsankere. Jonas Østrem 
i jobb for uteguiden tilrettela den venstre delen av 
feltet. Det har blitt brukt mange timer på rensning for 
å få veggen mulig å klatre på. 

Anmarsj
Parker på parkeringsplassen ved Eikenosen. Gå gjen-
nom porten og følg asfaltveien oppover i 40m. Ved 

starten av jordet går det en sti til venstre. Følg denne 
stien videre til den deles. Når stien deler seg hold 
venstre og fortsett flatt bortover. (Holder man høyre 
kommer man til toppen av klippen, Bjønnalogen). 
Stien går flatt, litt ned og blir mer utydelig. Når man 
ser klippen på høyre hånd fortsetter man flatt litt til før 
man skrår opp mot klippen. ca 10 minutter å gå.

Det er mulig å bruke trær og rappellere ned veggen 
til anker. 2 rapeller. Man kan også gå fra toppen av 
klippen og ned til parkeringsplassen via normalveien til 
Bjønnalogen. 

Det er også mulig å gå opp og ned klippen fra Vest. 
Litt knot.

Ludvig  3+  12 m
Enkel tradrute med gode sikringspasseringer

Det er fali`det 3+  12 m
Enkel tradrute med gode sikringsplasseringer 

Solan 4+  25 m
Fin boltet rute som byr på enkel klatring. Toppanker kan 
nåes ved å gå rundt. 

Il tempo gigante 4  25 m
Toppanker kan nåes enkelt ved å gå rundt.
FB: Johanne Angell 

Ben Redic  4+  30 m
Lang rute med fi n eksponert svaklatring.

Flåklypa Grand Prix 6-  30 m
Enkel rute opp til første anker. Kan klatres som en lang 
taulengde, eller deles opp i to. Fin plass å øve på fl ere 
taulengder. Kan også toppes ut på Bjønnalogen.

Fy Fasan 5  30 m
Fin variant. Kan toppes ut. 
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Time vil shåvv 5+  15 m
Morsom svaklatring
FB: Marius Storeide

Farli`norsk hengebro 5+  32 m
To taulengdersrute som følger tydelige dieder. Gode sikrin-
ger i diederet, og fi n klatring. Siste del av første taulengde, 
samt ut fra standplass er dårlig sikret, her kommer det et 
par bolter.
FB: Jonas Østrem & Marius Storeide

Kjem'n fra Tynset trivs'n overalt!    7-  12 m
Små tak på litt brattere vegg. En utfordring for de sterkere 
klatrere. 

Solan på Sporet  5+  28 m
Kristoff er Kleppstø på sporet av gamle bankebolter. Ukjent 
førstebestiger. Fin rute med gode sikringspasseringer, top-
pes ut ved furu. Kan rappellere ned her med m tau eller 
toppe ut og gå rundt. 
FB: Kristoff er Kleppestø

Prosjekt 5-  37 m

Veien til flåklypa 5-  34 m
En av de første rutene på cragget. Første taulengde byr på 
fi n diederklatring opp til boltet anker. Siste taulengde følger 
riss til rappell anker. Kan også toppes ut på Bjønnalogen for 
enkel retur. 
FB: Marius Storeide & Jahn-Egil Skotte
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