Józek Soszyński
Gosia Jurewicz

Gdańsk 10-10-2018

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej
Polski Związek Alpinizmu
Wniosek o dofinansowanie zgrupowania kadry narodowej we wspinaczce Norwegia - Romsdal sierpień
2019
Cel:
Droga Szwedzka VII+, 900 m na Ścianie Trolli.
Cele zastępcze:
- Suser Gjennom Harryland VI, A3, 750 m- północna ściana Trolli
- nowa droga na Tagveggen 750 m - prawy lub centralny filar
- nowa droga na Mongejurze 700 - 900 m
Termin:
1- 31 sierpień 2019.
Skład:
Gosia Jurewicz KW Trójmiasto
Józek Soszyński KW Trójmiasto
Kosztorys:
- transport (prom i przejazdy) 3600 zł
- noclegi 0 zł
- wyżywienie 1400 zł
Łącznie 5000 zł (2500 zł/os)

Przybliżony przebieg kilku dróg w ścianie Trolli. Wycena trudności w skali norweskiej.

W rejon Romsdal jeździmy od 2013 roku. Przeszliśmy tam takie drogi jak:
- Południowy Filar - Mongejura VII- 900 m
- Wschodni Filar Semletind Direct VII, 1400 m pierwsze przejście polskie
- Jugruta VI+ - Tagveggen 700 m - nowa droga
- Wschodni Filar Trolli VII 1400 m - latem
- El Pinche Borrego VI, 5.11d, A3, 900 m pierwsze powtórzenie
- Costa Brava - Mongejura M7, A2+, 900m - pierwsze przejście zimowe
- Zachodnie Zacięcie M6, A4, 700m - pierwsze powtórzenie i przejście zimowe
- Shangri La, Hornaksla VIII-, 380 m
Niektóre z wyjazdów były dofinansowywane przez PZA.
W tym roku przekonaliśmy się, że letnie warunki wspinaczkowe na ścianie Trolli zaczynają się później niż na
innych ścianach. W maju pomimo dobrej pogody wspinaczka nie była możliwa ani na Drodze Szwedzkiej
(wycof po przejściu Intro Wall) ani na Suser Gjennom Harryland (wycof po szóstym wyciągu). Ścianą lała się
woda z roztopów. Mamy nadzieję, że doświadczenie jakiego nasz zespół nabrał do tej pory jest wystarczające do
sprawnego uporania się z Drogą Szwedzką. W razie niesprzyjającej pogody lub krótkiego okna pogodowego
zastępczym celem będzie poprowadzenie nowej drogi na południowej ścianie Mongejury. Mamy już dość dobre
rozeznanie w topografii tej ściany. Pokonaliśmy tam dotąd 4 drogi latem i zimą. Natomiast droga hakowa Suser
Gjennom Harryland może być dobrym celem zastępczym w przypadku przelotnych opadów deszczu, kiedy nie
ma możliwości wspinania klasycznego.
Wykazy przejść na stronie PZA, zaświadczenia lekarskie i legitymacje klubowe w bazie danych PZA.
Wnioskowane dofinansowanie 2000 zł/osobę.
Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Z taternickim pozdrowieniem.
Gosia Jurewicz
Józek Soszyński

