
Winter Climbing Meeting Lofoty 2009

Po átkem b ezna jsme se zú astnili zimního srazu na Lofotech, po ádaného Norským Horolezeckým
Svazem.  Ideou srazu bylo propagovat alpinismus v Norsku a alespo áste  zmapovat možnosti
zimního lezení na Lofotech, kterých je nep eberné množství.  Kopce zde dosahují výšky kolem tisíce
metr , což se zdá málo, ale je nutné si uv domit, že se nastupuje od mo e (doslova).  Charakter st n i
lezení p ipomíná Tatry, takže jsme se cítili jako doma. Po así navíc vyšlo ne ekan  báje , takže
jsme k údivu míst ák  i „vid li kam vlastn  lezeme“ a vyhlídky na mo e a fjordy jsme si též užili
dosytnosti. Opravdu malebné prost edí!

Naše ú inkování ve zkratce:

1.den:  motto „N co si kluci najd te, a když se vám to bude zdát t žký, tak to ješt  vylezený nebylo.”

Výsledek:  Trollfestingen, prvovýstup „Stop the Reactors“, M6 A0 (M7), 150m Martin Klonfar,
Christophe Dumarest, Ji í Šplíchal, 9.3.2009

2.den:  „Nebudem chodit okolo horký kaše pod takovou st nou.”

Výsledek:  Vagakallen, prvovýstup „Glass Uhr“, M5 80 , 650m, Ji í Šplíchal, Martin Klonfar, 10.3.2009
+ bonus, sestup procházkou po pob eží (viz tipy)

3.den: „Asi dáme res ák ne”

Výsledek: Regenera ní osekání  100metrového rampouchu cca WI 5, + procházka.

4.den: „Sehnali jsme vám lo ku.”

Výsledek: Boat trip na Rulten (1062m), jednu z „nej“ lofotských hor.  Vylezena nová výstupová
varianta obtížnosti cca M6. Seznámení s opravdovými ezníky, kte í nám „vyfoukli” druhý zimní
výstup na kopec.

5.den: „Asi dáme res ák ne.”

Výsledek: Tentokrát doopravdy.

6.den: „Ty švýcarský ísla jsou n jaký divný co, M8 (A1) WI6+, to by m  teda zajímalo.”

Výsledek: První volný p elez cesty na Abrahams tind - Nothing compares to you,  420m (Magnusek
OS) s návrhem snížení klasifikace na M6 WI5.

7.den: „Dost prší co, jedeme domu.“ …

Tipy:

- Termín „procházka po pob eží” s nejv tší pravd podobností znamená boj o p ežití po pás ve
sn hu v nekone ném bludišti balvan , s tempem postupu max. 500m za hodinu.  Ideální
psychická relaxace pro ve erní návrat ze st ny!

- Mimo pár vyhrazených sportovních sektor  se p i prvovýstupech vyvarujte použití nýt !!



- A jedna scénka: Na Rultenu nás v záv re ných délkách p edbíhají týpci lezoucí kombinací
styl  „nekompromisní mláti ka” a „p l cen áku ledu p ece drží skv le”.  Magnusek s nimi
klábosí na podvrcholovém štandu: „Hele, Marco, a odkud z Itálie p esn  seš?” „Ze Slovinska.”
„Aha, a nejseš ty nakonec ten slavnej Marco Prezelj?” vtipkuje Magnusek. „Haha, jo, to jsem
já.” zní odpov  a Magnuskovi padá elist až k nástupu. Než jsme jí našli, byli borci už na
vršku. Inu, kdybych p edtím v l, že mi nad hlavou máchá ma kama držitel 2 zlatejch cepín
a 6ti nominací, asi bych se bál mí .

Záv rem je nutné pod kovat všem místním organizátor m za poskytnutou pé i a p átelskou
atmosféru setkání, stejn  jako HS za zprost edkování naší ú asti. Tak zase n kdy v zim  na Lofotech!

ást fotek k lánku poskytl Christophe a Marco, taktéž d kujeme.


