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1. Джерело відомостей: http://www.lommekjent.no/ruter/887787.

2. Загальний час проходження: 5 годин 10 хвилин, від Rondvassbu до Rondvassbu.

3. Витрачено часу:
на підйом: 2 години 55 хвилин, перепад висот 880 м.

на спуск: 2 години 15 хвилин, перепад висот 880 м .

4. Характеристики підйому та спуску за ділянками:

ділянка
шляху

(від – до)

загальний час
проходження,

год:хв
довжина, м

крутизна,
град.

перепад

висоти, м рельєф

час руху з страховкою

год:хв
кількість

організованих

пунктів страховки змінною одночасною

Rondvassbu – 
розвилка на 
Vinjeronden

00:52 2400 До 25 280 стежка

Долина 
Rondholet – 
сідловина 

01:25 2930 До 25 380
стежка, потім

морена

Сідловина – 
Vinjeronden

00:45 670 До 32 265 морена, скелі

5. Опис проходження:

Шлях сходження (зелена лінія):



Початок підйому:

Шлях долиною Rondholet:



Початок підйому на сідловину й вид на неї:

Підйом на сідловину:

Фото на сідловині перед фінальною ділянкою підйому:

 



Скелі на фінальній ділянці:

Фото на вершині:

Фото спуску(видимість стала трохи краще):



Вид на фінальну ділянку підйому:



Вид згори на долину Rondholet:

Шлях спуску з сідловини :



Ще вид на сідловину:

6. Метеоумови при проходженні перевалу: суцільна хмарність, штормовий вітер, періодично йшли в хмарі.

7. Необхідне спеціальне спорядження:

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

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

9. Потенційна небезпека та заходи безпеки: восени та взимку, особливо на фінальній ділянці, є імовірність сходження лавин.

10. Рекомендовані місця для ночівлі: біля притулку Rondvassbu або в долині Ula чи Illmanndalen.

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

12. Керівник походу: Сараєва Наталія Станіславівна.

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



14. Мапа Сходження:


