Nuvsvåg

Eggtindan

Idylliske Eggdalen innerst i Nuvsvåg i Loppa kommune er omgitt av tinder, bratte rygger, pinakler og bretunga fra Øksfjordjøkelen. (Feilaktig kalt Sørfjorddalen på kartet.)
Buldremulighetene er tallrike. Steinblokker ligger strødd
omkring i dalen. Litt oppi østsida av dalen 500 m nedenfor
Eggvatnet (Tenvatnet på kartet) ligger fire store blokker med
flere lavere rundt. Foto ovenfor viser Eggvatnet, Eggtindan og
Eggdalsbreen innerst i dalen.
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1 Eggdalsbreen

PD

Leder opp på Øksfjordjøkelplatået litt vest for høyeste brekulen. Vanlig rute
opp til høyeste brekulen.

2 Eggtind

PD, 4

**

Navnløs på kartet, men kalt Eggtind etter lokal navngiving i området (foto
under til venstre). Toppen er 1100 moh og delt i to av et stort hakk. Sørtoppen
nås greit fra breplatået. Nordtoppen krever litt klatring for å komme opp. Kan
gås via Sørtoppen, eller fra øst til skaret nord for Eggtind (foto under).
05.08.1970 Neil Harwood, Andrew Barbier, Peter Ellis, Graham Hudson, Alan
Douglas (The Leicester Polytechnic Students Øksfjord Expedition), kalte toppen
Gemini.

Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Øytun folkehøgskole

Eggtindan

3 Egget

F

Nuvsvåg

*

Enkel klyving fra skaret mellom denne toppen og Eggtind. FA?

4 Eggen

?

*

Egg med pinakler og hakk som strekker seg fra Sørfjorddalen opp mot Eggtindan. FA Ikke klatret?

5 Eggskartind Normalveien

PD, 5- 3 tl

***

Toppen ble kalt Fortress av Neil Harwood og hans engelske ekspedisjon i 1970.
400 hm renner opptil 40 grader bratt, klyving til innsteget sør for toppen.
Innsteg øst på hylle ved renne.
1) 5-, 50 m. Enkelt i renne til hylle, så svaklatring (foto høyre).
2) 4+, 40 m. Opp mot høyre rundt kant og videre i variert berg.
3) 5-, 30 m. Off width riss leder opp til enklere terreng.
FA? 17.06.2010 Bjørnulf Håkenrud, Vegard Lund.

6 Eggskaret

F

Ta opp mot vest når dalen begynner å stige sør for Eggvatnet. Oppe i Eggskaret (Samevuoncahca på kartet) er du på ca 530 moh, og har Garntindan
mot nord og Eggtindan mot sør. Grei vandring i steinur over til Nordre Tverrfjordvatnet.

Bratte turer i nord
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