Jøkelfjorden

Skalsatind

Skalsatind 1010 moh. ligger sør for Øksfjordjøkelen mot
Jøkel-fjorden. De siste omkring 100 høydemetrene er flott
fast fjell med mange riss og formasjoner. Anmarsjen er lang.
Til gjengjeld er utsikten stor. Foto nederst på neste side viser
Skalsatind (Vesteggen - Sørsida), Øksfjordjøkelen og Saltnes.
Kjør til Jøkelfjorden helt nord i Kvænangen kommune, padle
over til Skalsabukt med havkajakk eller bestill båtskyss med
Synatur.
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Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Øytun folkehøgskole

Skalsatind

1 Lokalruta

F, 3

**

Lokale folk har gått opp hyller, et stort dieder med ei renne midt i Vestveggen
(foto forrige side nede til venstre). FA? Mellomkrigstida, Erling Thomassen mfl.

2 Vesteggen

4

2 tl

**

Innsteg litt før Krokveien-hyller ender og man ser inn i sørsida. Flott diederklatring. FA 06.09.2009 Anders Rake, Bjørnulf Håkenrud (foto til venstre 1.
taulengde, foto ovenfor 2. taulengde).

Prosjekter

4-5

2 tl

*

Flere fine linjer til høyre for Vesteggen (foto ovenfor).

Vesteggen vinterrute

Jøkelfjorden

Anders Rake og Morten Christensen. Rapell ned Østveggen, og ski videre.

3 Krokveien

3

*

Opp ryggen fra Skalsaneset og rundt toppen på sørsida, gå opp hyller på vestsida tilbake mot Vesteggen. Klatre opp sva til stor hylle. Derfra litt ned over i
renne i sørsida og opp hamrer. Ta mot venstre igjen under siste bratta og klatre
ut mot kanten til venstre, før ryggen følges til topps de siste metrene. FA?

4 Østveggen

3+

**

Følg ryggen fra Skalsaneset til 730 moh. Ut i sørsida, opp første store renne,
opp på ryggen til innsteg (varde). Klatre opp der hvor berget er lavest, rampe
skrått oppover mot høyre, tilbake på lang horisontal hylle, opp til hylle, opp
dieder til hakk i platåkanten. 40 m rapell ned. FA?

*

Opp venstre-profilen nedenfor. Ski fra toppen ned i sørsida skrånende mot ski
venstre. FA 25.03.2016 Henrik Burwang, Håkon Wegge
Sørsida ble gått under vinterlige forhold i april/mai 2006 av Christer Harnesk,
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