
Gullaugs nye sektorer og ruter, aug 2014 
 
 
Høyre del av Gullaug har tidligere vært lite benyttet, selv om den er stor og imponerende. Den 
åpenbare grunnen har vært at det er til dels dårlig fjellkvalitet som vil kreve stor jobb å rense og 
tilrettelegge for klatring. Det var ikke sikkert at man ville få et akseptabelt sluttresultat for alle 
deler av veggen. Men det er blitt mye bra, og her er status per august 2014. Se dette sammen med 
enkel skisse over feltet. 

 
OBS OBS 
All klatring er potensielt farlig, med fare for ulykker knyttet til feil utført av klatrerne selv og av 
risikoer knyttet til stedet man klatrer. På et nytt klatrefelt er det gjerne større fare for løse tak som 
kan falle ned og skade klatrer og sikrer og eventuelt andre som oppholder seg under veggen. 
 
Viktig på Gullaug: 

- Sikrer og tilskuere må ikke stå rett under klatrer 
- Begge bør bruke hjelm 
- Pass på at man ikke klatrer over/under andre taulag 
- Generell forsiktighet! 

 

 

  



Sektor Solsiden (midtsektoren) 
Denne sektoren ligger som en fortsettelse av de tidligere etablerte feltene på Gullaug. Sektoren er 
åpen mot sol, den er 50 meter høy. Litt varierende fjellkvalitet, da særlig de nederste 8-10 
meterne er av en sprøere kvalitet. Over der er det fast fjell. 
 
A. Goldfinger, 7-, BB 25 m 
B. Hotel Gullaug, 6+, BB 30 m, 5+ 20m 
C. Gullars, 5+, BB 30 m. Samme anker som Hotel Gullaug 
D. Mangler navn, 6+, BB 30 m 
E. Alkymisten, 7-, BB 30 m 
F. Gullivers reise, 6+ BB 30m, 6 20m. Avslutning har to varianter til samme anker. Høyre er 

lettest. Rigget for rappell. 
G. Gullbrød for blinde, 6+ nat Starter fra stor hylle midt i veggen. 
H. Au, 7? Nat. 
I. Mangler navn, 4-5? Nat 25 m Starter på hylla ute til høyre, der Gullivers reise har mellom 

standplass 
J. Mangler navn, 4-5? Nat 25 m Starter på hylla ute til høyre, der Gullivers reise har mellom 

standplass 
K. Prosjekt, planlagt boltet rute som fortsettelse på rute D og E. Vil få anker felles med rute I og J. 

 

 

Bildet viser de fleste rutene på sektoren. Bildet er tatt med vidvinkel nedenfra, så øvre del kommer i 

forminsket utgave.  



Sektor Start (på Bunkerssektoren) 
Denne sektoren ligger på høyre side av den store kløfta. Adkomst fra plassen ved venstre 
pumpehus. Lette ruter leder opp til kanten under rotehylla, hvor sektor Festung ligger over. 
Rotehylla har potensielt løst underlag. Ikke gå inn på sektor Start dersom det er klatrere over på 
sektor Festung. 

 
1. Mangler navn, 4+ BB. 25 m Planlagt boltet rute som går opp til samme anker som rute 2 
2. Mangler navn, 4+. BB. 25 m. Samme start som rute 3 
3. Mangler navn, 5-, BB 25 m. Samme anker som rute 4 
4. Mangler navn, 5 BB 25 m.  
5. Kalde øl og heite jenter, 5+. 60 m. Med to standplasser underveis. 5+, 5, 5+. Kan gås i ett, men 

da med taudrag. Rigget for rappell. 
 
 

Sektor Kløfta  
Hele det nye feltet på Gullaug deles i to av en meget tydelig kløft som er 10-15 meter bred. 
Bunnen av kløfta starter ca 15-20 meter over bakkenivå. Adkomst er rett opp fra bakken og inn i 
kløfta. Per august 2014 er ikke denne adkomsten tilrettelagt, da det fortsatt renses oppe i renna. 
Bunnen av selve renna skrår videre oppover. Det er ruter på begge sider av kløfta. Senere vil det 
bli etablert en enklere adkomst inn i renna. De fleste rutene har standplassbolter i bunnen av ruta. 
 
Kløfta venstre 
1. Mangler navn, 8+ ?. ekspansjonsbolter. Følger høyre siden av den skarpe eggen. 
2. Mangler navn, 6+, BB, 20 m. Samme start som Lära att simma. 
3. Lära att simma, 6+ nat off width / kroppsriss, anker nede og oppe. Denne linja er gått, men det 

er oppdaget at fjellet til høyre har noen store blokker som står på skrått underlag. Klatrere bør 
vurdere fjellet selv. 

 

Kløfta høyre. 
Kløfta er ikke ferdig renset i aug 2014 
1. Mangler navn, nat, 25 m ikke anker, men tre på toppen. 
2. El Conquistador, 7? nat 
3. Hugg inn, 7++? BB, 20 m 
4. Mangler navn, 7 nat, 25 m. anker. 
5. El Dorado, 7? nat, 25 m ikke anker, men tre på toppen . 
6. Mangler navn, BB, linje ikke ferdig. 

 

  



Sektor Festung (på Bunkerssekktoren, fra rotehylla) 
Denne ligger over sektor Start, og kjennetegnes av riss, off width, dieder og kamin. Adkomst via 
rutene i den sektoren, eller for rutene 1-3 som man kan nå via travers inn fra kløfta. Rutene 4-8 
starter fra en rotehylle med potensielt løst underlag. Ikke gå inn her dersom det er klatrere under 
på sektor Start. 

 
1. Golden Gate, 7? BB, 30 m anker 
2. Evig og tro til ..., 7? nat, 30 m anker 
3. Brothers In Arms, 7? 30 m. nat, anker 
4. Pearl Jam, 7? 25 m. nat, anker 
5. Den gule fare, 7? nat, 25 m. anker  
6. Mangler navn, 7+? BB 25 m.  
7. Mangler navn, 7? BB 25 m.  
8. Mangler navn, 6? Nat 25 m. ikke anker 
 

Sektor Festung 

  



Sektor KR (på Bunkerssekktoren) 
Denne sektoren har lett adkomst og greit underlag. Fast fjell. Enkelte ruter fortsetter videre etter 
første anker. Og et par naturlig sikrede ruter (9 og 10) starter på stor hylle oppe i veggen. 

 
1. Mangler navn, 7-. 20m, 6 BB 15 m, 6+ 15 m. snuanker på alle standplasser. Starter til venstre 

for høyre pumpehus. 
2. Mangler navn, 8?. 20 m BB. Starter oppe på taket av høyre pumpehus 
3. Just a gigolo, 7+, BB 25 m 
4. KR, 7+, BB 25. Tydelig linje som skrår mot høyre 
5. Mangler navn, 8-? 20 m BB Går rett opp gjennom overheng. Anker rett til høyre for KR 
6. Mangler navn, 7-8?? Nat. 20m. Desperat start med kjip sikring, deretter lettere. Smått med 

sikringsmuligheter i toppen, men lett. Anker. 
7. Mangler navn, 7/7+ BB 25 m. Kan fortsettes i ca 10-15 skrambling (to bolter). Deretter ny 

standplass og grad 6-7 25 m til topps. Snuanker på toppen. 
8. Taukutter’n, 6/6+ nat, 30 m. Off width. Samme anker som rute 7.  
9. Mangler navn, grad? 6-7? Naturlig linje som starter på hylle opp i veggen. Anker oppe og nede. 

Adkomst via rute 1 eller via rute Kalde øl og heite jenter. 
10. Prosjekt, naturlig sikret 8+? Anker på toppen. 

 

  

Rute 8 Taukutter’n over. 

Rutene 3 til 5 til venstre. 


