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1. Розташування: З’єднує цирки Langholet та Fremre Kaldbekkbotn

2. Джерело відомостей: http://www.lommekjent.no/ruter/1787327

3. Загальний час проходження: 3 години 55хвилин, від озера в Langholet до озера в Fremre Kaldbekkbotn.

4. Витрачено часу:
на підйом: 50 хвилин, перепад висот 260 м.

на спуск: 50 хвилин, перепад висот 200 м.

5. Характеристики підйому та спуску по ділянкам:
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Підйом на 
перевал з 
півночі

50 хв. 1320 До 30–35 260
Стежка, потім 
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перевалу на 
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50 хв. 730 До 30–35 200
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6. Опис проходження: 

Шлях підйому (червона лінія, жовта – можливі варіанти):



Початок підйому:



Шлях до перевалу з півночі:

Завершення підйому:



Фото на перевалі:

 



Вид з перевалу на південь:

Спуск з перевалу:





Вид на перевал з півдня:

7. Метеоумови при проходженні перевалу: ясно, на сідловині сильний вітер, на спуску хмарно.

8. Необхідне спеціальне спорядження:

– індивідуальне: гірські черевики, трек. палки або альпеншток.

9. Необхідні додаткові вимоги до організації руху і страховки: рух одночасний, страховка за допомогою трек. палок.

10. Потенційна небезпека та заходи безпеки: восени та взимку особливо на фінальній ділянці є ймовірність сходження лавин.

11. Рекомендовані місця для ночівлі: з півночі можна стояти в цирку Langholet або в долині р. Døråe, з півдня зручні стоянки 
біля Rondvassbu, але за необхідності можна стати і ближче до перевалу.

12. Перевал пройдено: 11 вересня 2015 у поході 1 к.с.

13. Керівник походу: Сараєва Наталія Станіславівна.

14. Маршрутна книжка: № 14/2015, МКК турклубу Глобус.



15. Мапа проходження перевалу:


