Langfjordjøkelen

Ronjaslottet

Omkring Langfjordjøkelens er det mange muligheter. Giddavarriryggen mellom Langfjordjøkelen og Jiekkejavri gås lett fra
vest, til den ender i en egg og en kamin.
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30 m høy og dyp, 1 m bred (foto nedenfor og ned t.v. neste s.)
FA? (14.09.2002 Bjørnulf Håkenrud, Trond Inge Tappel, 3 Øytun-elever.)
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Spiss pinakkel som sees godt fra Andrevann. FA? 14.09.2002 Bjørnulf Håkenrud
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FA? 08.09.2007 Mia Aasmundrud

4 Portvakta
FA? 14.09.2002 Bjørnulf Håkenrud

5 Borgen
FA? 14.09.2002 Bjørnulf Håkenrud

929-ryggen

Kvasse egger og bred steinrygg til tynn pinakkel før det blir bratt opp til selve
toppen av Giddavarri. FA?
Østover fra Ronjaslottet går man lettest i sørsida av selve ryggen. Så kan man
klatre opp 929-ryggen til Giddavarri (feilaktig oversatt Svovlfjellet på kartet),
eller gå lettere opp på toppen lengre øst. Området nord for Giddavarri er
oppsprukket. I den største av sprekkene er de første 20 metrene utforsket,
men lengre ned blir det trangt. Bekken mellom Tredjevann og Andrevann renner under to naturlige steinbruer før den går ned i grunnen ved ei lita grotte.
Bekken kommer ut igjen 100 m nedenfor og passerer en markert pinakkel i lia.
Sør for Langfjordjøkelen troner Aibmadasgaisa 1092 moh. Fra toppen er det en
kilometerlang rygg med fin klyving over mot østtoppen (grad F).
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Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Øytun folkehøgskole

Kassa

6 Storfjellryggen

F, 3

Langfjordjøkelen

*

Greit å gå opp ryggen mot Storfjellet fra den høye moreneryggen øst for
Andrevann. På 720 moh er det et skar der man må klyve på hyller for å komme
videre opp på fjellet. FA?
Nord for bretunga fra Langfjordjøkelen ligger Kassa, en firkantet topp. Herfra
er det greit å gå vest opp på breplatået.

7 Kassa

F, 3

*

Gå like nord for Førstevann, opp den bratte lia vestover mot Kassefjellet, over
og litt ned igjen for å komme til Kassa. En del brerester i området. Lett å klatre
opp ei renne på nordsida av Kassa. FA?

Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Øytun folkehøgskole
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