Raipas

Gulisen

30 min

Gulisen ligger vestvendt i Øvre Alta. Den er lett synlig fra R93.
Gangavstand fra Øytun (3 km). Gå ned til R93, kryss over og
inn forbi Øvre Alta skole. Ta til høyre over jorder eller Tøllefs
vei, ta til venstre på Killiveien og følg den til enden. (Hvis du
skal parkere bil, her må du snakke med de som bor på gården.)
Følg scooterspor videre, ta til venstre langs jorde, og utover til
høyre mot elva. Kryss elva skrått oppover, og gå ned sideløp til
du er rett nedenfor Gulisen. Bratt og litt kronglete anmarsj opp
lia.
Hvis ikke isen er trygg, ta over brua over Altaelva, 2 km videre
og ta til høyre opp forbi grustak til Dalsletta. Herfra 1,5 km å gå
oppover langs Alta-elva.
1 Gulisen

WI3

2 tl

**

Bred is med mange muligheter. Brattest nederst i venstre del. Her kan man
overnatte under en stor heller der det dannes isforheng. Like utenfor er en fin
bålplass.

2 Siggulf

WI3

2 tl

*

Opp slakere is, så et opptak og gjennom kamin til topps. Også en variant på
tynnere is ute til høyre i toppen. FA 17.01.2009 Bjørnulf Håkenrud, Sigmund
Tronvoll.
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60-meteren

20 min

Raipas

60-meteren ligger nede ved flata på andre siden av Altaelva
fra Øvre Alta. Gangavstand fra Øytun (3 km). Gå ned til R93,
kryss over og inn forbi Øvre Alta skole. Ta til høyre over jorder
eller Tøllefs vei, ta til venstre på Killiveien og følg den til enden.
(Hvis du skal parkere bil, her må du snakke med de som bor på
gården.) Følg scooterspor videre rett ut og over Altaelva (isen
kan være usikker), og gå over skogflata til innsteget.
1 60-meteren

WI4

1 tl

**

Slak nederst, bratt videre med tynnere is ut mot overhenget til høyre. 60 mtau er bare akkurat nok. FA 23.01.2011 Bjørnulf Håkenrud, Anders Rake

Bratte turer i nord

Bjørnulf Håkenrud - Alta Klatreklubb - Alta folkehøgskole

87

Raipas

Raipasveggen

45 min

Kjør R93 fra Alta til Øvre Alta. Ta til venstre inn Killiveien, og
kjør denne til gården i enden. Spør om du får parkere (helt ute
på høyre side av veien). Følg scooterspor videre rett ut og over
Altaelva (isen kan være usikker), og gå over skogflata, og opp
ura til innsteget i ei markert renne.
1 Raipasveggen

WI4

4 tl

**

1) WI3, 55 m. Nydelig, tynn isklatring i et rennesystem ned og til høyre for
toppisen. Kiler, eventuelt mellomstore kammer kommer godt med! Første taulengde avsluttes med stand i en bjørk før snøbakkene tas fatt. (Foto til høyre.)
2) M3, 20 m. Oppover mot toppisen reiser en arete seg. Følg høyresida av
areten opp til et tynt, og dårlig sikra opptak på 6 m for å komme på toppen av
den.
3) WI4, 55 m. Flott klatring rett opp toppisen.
4) WI3, 30 m Utstegstaulengden traverserer til høyre og opp. Kan være noe
knot om man har satt stand et stykke til venstre, under noen markerte overheng i toppen av isen.
En nydelig tur med variert klatring. Mer alpinklatring, enn fosseisklatring. Skal
også nevnes at isforholdene kan variere veldig fra sesong til sesong.
FA 10.02.2011 Anders Rake, Bjørnulf Håkenrud.
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15 min
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Bilde

Anders Rake på 3. taulengde på Raipasveggen under førstebestigningen
Raipas
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Raipas

Raipas midten

Kjør R93 fra Alta til Skillemoen og ta til venstre ned mot Jøraholmen. Parker ute av veien for gårdsdrift og lignende. Gå over
Altaelva (isen kan være usikker), gjennom skogflata og opp i lia.
Klatre Mens Sørnorge smelter nede til høyre i bildet, eller kort
is rett nedenfor rute 1. I det øvre berget er det flere linjer med
is- og mixklatring som ikke dannes hvert år. Foto ovenfor er fra
slutten av mars 2011.
1 Prosjekt

60 min

2 Før barnehagen stenger

M4, WI5 140 m **

1) 40 m. Mix og bratt is. Foto øverst neste side og nedenfor
2) 60 m. Fra liten hule. Enklere is med noen brattere partier
3) 30 m. Siste bratte is før det flater ut på toppen. Stand ved lita bjørk
FA 12.01.2018 Torgrim Dahl, Bjørnulf Håkenrud, Aniek Lith

3 Prosjekt

*

FA Ikke gått

*

FA Ikke gått. Foto nedenfor av starten 12.01.2018
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Raipas midten

60 min

4 Mixed surprice

Raipas

M3, WI4 130 m **

1) 30 m. Opp kamin, ut til venstre på hylle, opp kort, men bratt moseopptak
(camalot 3 høyt i opptaket).
2) 50 m +. Opp tynn is på sva til høyre. Videre opp tykk ispillar-sak inn i en kort
kamin med busker i toppen og inn på snø.
3) 50 m +. Opp renne med isopptak
FA 01.03.2012 Anders Rake, Bjarte Skille. Foto nedenfor

4 Mens Sørnorge smelter

WI3

60 m *

FA 29.03.2011 Anders Rake, Bjørnulf Håkenrud. Foto til høyre.
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Raipas

Raipas sør

30 min

Kjør R93 fra Alta til Skillemoen og ta til venstre ned mot Jøraholmen. Parker ute av veien for gårdsdrift og lignende. Gå over
Altaelva og følg elva oppover (isen kan være usikker). Isene er
godt synlig fra R93.
1 Sørmixen

WI5, M4 1 tl

*

Foto nedenfor (venstrevariant) og til venstre for foto ovenfor.
FA høyrevariant 03.2014 Jonas Jakobsen, Johan Niels Swärd

2 Sørstripa

WI4

1 tl

*

1 tl

**

FA 03.2014 Jonas Jakobsen, Johan Niels Swärd

3 Sør-renna

WI3

Variant med uttopping opp mot høyre ikke gått.
FA 18.03.2008 Anders Rake og Vegard Torp Lien (foto til høyre)
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