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Pase/Passport  
Maršruta klase/ Class of route  “Mazo kalnu” klase (līdz 3000 m) 

Maršruta rajons, kalnu grēda/ 

Region of route, mountain chain 

Norvēģijas kalni, Eidfjorda reģions 

Norway mountains, Eidfjord area 

Virsotne, tās augstums, maršruts/ 

Summit, it’s height, rout’s name 

 

Maršruta novietojums / Route face 

Virsotne bez nosaukuma/ No name summit 

725 m 

No name summit, route- Long distance 

relationship 205 m 

D-puse /S- face 

Grūtību kategorija/ Grade of difficulty  WI 4+ 

Maršruta raksturojums/Description of the route 

Augstuma starpība/Height difference 125 m 

Sarežģīto posmu garums/ 

Length of complicated 

55 m 

Dienu/Stundu skaits maršrutā/ 

Days/Hours spent on the route 

6 h  

Vadītājs Kārlis Bardelis 

Dalībnieki/Participants Mārtiņš Gulbis 

Laiki/Times 

Piegājiens/Access 

Maršruta sākuma/ Beginning of the route 

Virsotnes sasniegšanas/Summitting 

Atgriešanās nometnē/ 

Returning to camp 

 

08.02.2010 08:00 

08.02.2010 09:00 

08.02.2010 15:00 

08.02.2010 16:40 
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Maršruta raksturojums / Route description 
Detalizēts kāpiena apraksts 

Augstuma starpība, maršruta garums/ Height difference, length of the route; 

125 m, 205 m 

Reljefs, maršruta stāvoklis: ledus, mīksts ledus (virs 2 virves) 

Īss sarežģītāko posmu apraksts: 2 virve – stāvs/vertikāls ledus, izkāpjot pilnā 

60 m virvē nebija iespējams ierīkot drošināšanas staciju, sliktā (mīkstā) ledus dēļ. Otrs 

kāpējs nojauca staciju un izmantojām vienlaidus drošināšanu līdz vietai, kur uz klints 

bija iespējams ierīkot staciju. 

Stacionāro āķu skaits maršrutā; nav 

Naktsmītņu raksturojums/ Overnight possibilities: 

Neizmantojām, tikai sēdošās/ Unused, only sitting position 

Par maršrutu iepriekš nebija nekādas informācijas, tas nav iekļauts nevienā maršrutu 

grāmatā vai atskaitē, bet Eidfjordā pēc kāpiena satikām Norvēģijas kāpēju, instruktoru 

no Rjukan ielejas – Andrea Spak, kurš informēja, ka šis ir iziets maršruts, bet nav 

reģistrēts, līdz ar to šo nevar uzskatīt par pirmgājienu. 

Nokļūšana rajonā /Transports 

Ar prāmi Rīga-Stokholma. Ar automašīnu Stokholma-Eidfjords. 

Getting there / Transport 

By ferry Riga – Stockholm. By car Stockholm – Eidfjord. 

Piezīmes par laika apstākļiem rajonā 

Laika apstākļi labi, saulains. Kāpiena dienā pēc pl. 12.00 saulainais laiks nāca par 

sliktu ledus kvalitātei. 
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Maršruta shēma/Scheme of route 
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Rajona shēma/ Scheme of area 
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Bildes / Pictures 
Pirmās divas virves/First and second pitch 

 

2. virve/ Pitch No. 2 
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3 Virve/ Pitch No. 3 

 

 

Kāpēji virsotnē/ Climbers on the top 
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Maršruts vasarā/Route in the summer 
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