
Wadim Jabłoński Kraków 30.10.2016 

 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu do Norwegii w rejony Hunnedalen i 

Rjukan. 

Skład 
Wadim Jabłoński  (kierownik) – SAKWA 

Damian Bielecki – KW KATOWICE 

Marcin Gromczakiewicz - SAKWA 

Termin 
Wyjazd planowany jest na 1-2 tygodni, począwszy od lutego 2017 r. 

 

Rejony, plan działania 
Norwegia cechuje się szerokim wyborem dróg mikstowych i czysto lodowych. Jest idealnym 

miejscem, gdzie można podszkolić swoje umiejętności wspinania w technicznych formacjach, 

eliminując długie podejścia. Prezentuje zarówno wybór dróg jedno do kilkuwyciągowych, jak i 

poważne, wielkie ściany. My chcemy skupić się na tych pierwszych, co zgodnie z naszymi 

obserwacjami z zeszłorocznego wyjazdu do Norwegii, owocuje podczas wspinania górskiego. 

Chcemy najpierw działać w rejonie Hunnedalen, aby następnie przenieść się do rejonu Rjukan (opisy i 

materiał zdjęciowy niżej). 

 

Cele 
 Hunnedalen 

o Kvitisen Direkte, WI5, 4 wyciągi 

o Kvitefalk, WI5, 3 wyciągi 

o Sosialt selvmord, WI5+, 2 wyciągi 

o Luftslottet, WI5, 4 wyciągi 

o Byrkjedalsfossen, WI5, 350 m 

o …bądź inne lodospady w stopniu co najmniej WI5 

 Rjukan 

o Juvsøyla, WI6, 5 wyciągów 

o Harde Tider, WI5, 2 wyciągi 

o Blomkålsfossen, WI5, 2 wyciągi 

o Gausta Halvmaraton, WI3, 15 wyciągów 

o Not only a nice guy, M8 

o Fission, M10 

o Heavy Water, M10- 

 



Kosztorys  
Koszty na osobę: 

1. Transport samochodowy (bramki, paliwo) 800 PLN 

2. Bilety na promy (DK-NOK, wewnątrzkrajowe) 500 PLN 

3. Koszty noclegów i wyżywienia 1700 PLN 

SUMA 3000 PLN 

Plan finansowy (na osobę): 

 Udział własny 2000 PLN 

 PZA – 1000 PLN 

 

Dotychczas uzyskane dofinansowania: 

Wadim Jabłoński – Kaukaz Bezengi 2016 

Damian Bielecki – Spantik& Malubiting Karakorum 2014 , Alpy wiosna 2016, Kaukaz Bezengi 2016 

Marcin Gromczakiewicz – brak 

 

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY I OPISY REJONÓW 

Hunnedalen 

„Dziki” rejon lodowy oddalony 100 km od Stavanger, stosunkowo rzadko odwiedzany przez 

wspinaczy. Można znaleźć tam dużo dróg wylanych w pierwotnej, nietkniętej postaci, co stwarza 

podobieństwo warunków górskich. Część lodospadów jest dostępna wyłącznie z użyciem skiturów, 

które zamierzamy wykorzystywać. Po zeszłorocznej wizycie mamy tam również wypatrzone 

potencjalne linie niewpisane w przewodnik, które chcielibyśmy spróbować przejść. 

 

  



 

Roadside Climbers, WI5, 4 wyciągi. Lodospad 

dostępny w 10 min podejścia z parkingu. 

Wadim Jabłoński na Lysepillaren, WI4+, 2 wyciągi. 

Wymagane podejścia na skiturach. 

Kvitisen, WI4+, 3 wyciągi (czerwony). Lodospad dostępny w 10 min podejścia z parkingu, górski charakter, 

mikstowa asekuracja, poważne wspinanie. W tym roku chcielibyśmy spróbować Kvitisen Direkte, WI5 (czarny). 



 

  

Damian Bielecki na drugim wyciągu Kvitisen. 

Planujemy także pojawić się w rejonie położonej nieopodal doliny Espedalen. Będąc tam w lecie 

wypatrzyliśmy kilka obiecujących linii, które byłyby doskonałymi celami w warunkach mikstowych. 



Rjukan 

 

„Lodowa stolica Europy”, rejon, gdzie można przetestować swoje umiejętności wspinania się po 

„sportowych” lodospadach i mikstach; prawdziwy sprawdzian techniki. W samym Rjukanie znajduje 

się ok. 150 dróg oferujących szeroki wachlarz formacji i trudności. Po rozwspinaniu w Hunnedalen 

zamierzamy zmierzyć się z trudnymi, kilkuwyciągowymi lodospadami, drogami mikstowymi o 

charakterze niespotykanym w Polsce (przejścia przez wiszące sople, z drytoolowymi i mikstowymi 

pasażami), oraz długimi i łatwymi klasykami rejonu, na których chcemy „pobiegać” trenując szybką 

asekurację i poruszanie się w czysto lodowym terenie na lotnej. 

 

 



 

 

 

 

  

Damian Bielecki na Fission M10 Scotta Muira. Droga powyżej 

4-go metra na własnej asekuracji; jeden z naszych celów na 

najbliższy wyjazd. 

Wadim Jabłoński na Bored to Extreme M7. Typowy 

charakter mikstowych dróg w Rjukanie. 

Marcin Gromczakiewicz na Frystikka 

WI5 w sektorze Krokan. 

Lodospad Juvsøyla WI6, 4-5 wyciągów. Jeden z 

celów wyjazdu. 



Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Wadim Jabłoński 
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