NB! Midlertidig fører for
Bjørneveggen.
Respekter rutene som er
prosjekter. Disse skal IKKE
klatres før den gjeldende linja
er åpnet av den som har boltet
den. En indikator på at ruta er
stengt er at det henger en
taustump eller karabin på
første henger/bolt på ruta.

10

11

9

6
1

2

3

4

7

8

5

Oppdatert 31.08.2017 (Føreren blir oppdatert og lagt ut på hjemmesiden etter hvert som prosjektene blir åpnet.)
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Rutenavn
(prosjekt)
Kort lunte
Foreløpig uten navn
(prosjekt)
Inferno (prosjekt)
Bremsespor
(prosjekt)
(Skal boltes)
Jernkjempen
(prosjekt)
Barbarkongen

Grad
7?
5+

6-

6+
7-

Førstebestigninger
GLR/RN
RN
KS
KS
RN
KS
RN
RN
RN
RN
RN

Info

Kileklatring. Det er toppanker på ruta.

Tøff klatring! Feltets bratteste rute. Kan ledes på kiler.

Midlertidig fører for Bjørneveggen. Tilbakemelding og rapportering mottas på epost. (kvinesdalrockklatreklubb@gmail.com)
RN (Ruben Nordås) GLR (Geir Lennart Reppen) KS (Kimmy Sanvand)

Solveggens høyreside:
En 6 meter høy vegg. Perfekt for nybegynnere og
barn. Det er kun rute nummer 15 som kan ledes.
Ellers er det mange trær på hyllen over som man
kan rappellere fra, for å lage topptau.
Graderinger er fra ca. 4 til 5.
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Ankomst og parkering:
(Fra Stavanger) Ta til høyre i tunnellen mot Kvinesdal. Følg gamle E18
mot sentrum. Kjør forbi to skilt i slutten av Øyesletta som viser
60km/t. Etter 400 meter tar du til venstre opp en nyasfaltert vei mot
Lauvåsen. Akkurat nå står det masse veiarbeidskjegler ved
innkjørselen. Parker langs veien i nærheten av strømboks etter
2.sving. Sti opp til veggene er merket med et rødt og hvitt
sperrebånd. Anmarsj er 3-5 minutter.
Forhold, kvalitet og nødvendig info:
Veggen er sørvendt og har sol fra klokken 10.00 – 21.00 om
sommeren og tørker utrolig fort. Fjellet er av god kvalitet og består
av loddrett klatring med noe overheng. Det anbefales på det
sterkeste å bruke hjelm siden dette er et nytt felt og stein kan løsne
fra fjellet. All søppel skal tas med når du forlater klatrefeltet.
Topptauing fåregår på eget utstyr.
Det er mulig å bolte flere ruter. Avtale gjøres med Ruben Nordås eller
Bjørn Erik Egeland. Ta kontakt via klatreklubben.

