Sørveggen

Tverrelvtindene ligger nord for Alteidet helt nord i Troms (kart
Øksfjordjøkelen 1735 II). De er høyeste punkter på et høyfjellsplatå på 900-1000 moh som er omgitt av bratte fjellsider på
alle kanter. Fylkesgrensa går gjennom Øvre Tverrelvtind som er
1010 moh. Sørveggen på Øvre Tverrelvtind er godt synlig fra E6
og går fra 790 til 940 moh. Midt i er det en markert rein pillar.
1 Opptur

4+

Øvre Tverrelvtind

Retur ut mot vest og tilbake ned i botnen som leder ned mot Brødskift.
FA 16.06.2002 Bjørnulf Håkenrud og Kåre Sandring.

**

Ruta går midt på den markerte pillaren, til høyre for markerte diederformasjoner. Innsteg nederst i skrå hyller/riss som strekker seg 50 m oppover mot
venstre i berget.
1) 3, 45 m. Følg hyller/riss som strekker seg sammenhengende oppover til
nedre del av høyrevendte markerte store diedre. Standplass i riss litt utenfor
dieder.
2) 4, 45 m. Følg dieder oppover til det legger seg litt. Derfra i dieder opp mot
overheng/stor blokk (foto til høyre). Gå ut til venstre og opp over blokka og
følg dieder ovenfor til topps på skulder. Mulig retur ned til venstre.
3) 3, 35 m. Klatre opp svaet (dårlig sikra) mot store diederformasjoner som går
helt til topps på pillaren. Standplass i riss før du kommer helt opp i dieder.
4) 4, 40 m. Luftig taulengde i skyggen av store formasjoner på venstre hand.
Overheng i øvre del av taulengden omgås over til venstre (gode tak rundt
hjørnet).
5) 4+, 30 m. Følg diederet opp til stor hylle under store blokker som danner
venstre del av toppen av pillaren. Klatre litt ut til høyre på hyller og opp på
eggen. Følg eggen mot høyre eller gå ned i i det lille skaret bakenfor. Standplass til høyre i skaret. Mulig retur ned renna til venstre.
6) 3, 35 m. Følg skår opp fra skaret, mye løst. Toppen av Øvre Tverrelvtind ligger noen hundre meter bakenfor Sørveggen.

Bratte turer i nord
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