Langfjorden

Helligfjellet (Ailegas)

15 min

Kjør E6 fra Alta mot Troms. Etter Ailegastunnelen, ta til høyre
og tilbake forbi Storsandnes. Nordvestveggen på Helligfjellet
ser du oppe til høyre et stykke bortover gamle E6.
1 Helligfjellkaminen

PD, M5

>4 tl

*

1) M4, 60 m hyller og opptak til horisontal hylle
2) 30 m rapell ned i renne
3) M4, 40 m opp i renne/kamin under stor klemblokk (foto til høyre).
4) M5, 30 m under klemblokk og rundt neste til stand ved opptak/høy blokk
5) M5? ...
Retur 100 m ut mot nordøst og ned svakt søkk (ev. 1 rapell).
Enkelte år er det en del is nedenfor renna som kan gi mer direkte klatring opp
til kaminen (100 m sva og hyller).
25.11.2014 Bjørnulf Håkenrud, Fred Ingar Somby. Snudde etter 4. taulengde,
nesten ikke is i kaminen. 5 rapeller ned kaminen (tils. 200 m), ut ved trær vest
for renna og ned sva/hyller.

2 Nordøstre Helligfjellrenna WI?, M?
Mindre is nedenfor denne renna enn de lenger sørvest.
FA Ikke gått.
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Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Alta folkehøgskole

Helligfjellet (Ailegas)

15 min

3 Midtre Helligfjellrenna

WI3

4 tl

*

1) WI3, 40 m mosekledd rampe til tynn is (venstre foto nede)
2) WI2, 100 m snøbakkevassing og noe is
3) WI3, 50 m mot høyre til stand under berg (foto nede i midten)
4) WI3, 55m mot høyre til isopptak som topper ut i en snøbakke.
Retur noe opp, ut fjellet sørvest for neste renne og ned lia.
FA 08.12.2009 Anders Rake, Tormod Onarheim, Bjørnulf Håkenrud.
Variant 3. og 4. taulengde er rett opp bratt is i midten av foto over.

Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Alta folkehøgskole

4 Sørvestre Helligfjellrenna

WI3

4 tl

Langfjorden

*

Markert renne i Nordvestveggen på Helligfjellet. Klatring med en mektig utsikt
ut over Langfjorden (foto over).
1) WI3, 40 m
2) 150 m snøbakkevassing
3) WI3, 40 m opp smal renne (foto nede til høyre).
4) M3, 20 m ut til venstre (vanskeligere mix rett opp).
Retur ut fjellet sørvest og ned lia.
FA 19.03.2004 Bjørnulf Håkenrud, Vemund Håkenrud.
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