Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:

Marc Mundet (Club Excursionista de Gràcia)

Activitat:

Escalada a Noruega la via Hoka Hey 1000m fins a 7b en escalada tradicional

Categoria a la que es presenta:
escalada en gel i drytooling

Escalada en paret

alpinisme extraeuropeu

Altres activitats d’alt nivell

Alpinisme europeu

Dates de l’activitat:

7-8-9 d'agost del 2013

Integrant 1
Nom:

Bru

Cognoms:

Busom

Entitat:
ASS.ESP.DIEDRE

Integrant 2
Nom:

Bernat

Cognoms:

Sort

Entitat:

Unió Excursionista Sabadell

Integrant 3
Nom:

Marc

Cognoms:

Mundet

Entitat:

Club Excursionista de Gràcia

En cas que l’activitat s’hagi realitzat amb més de 3 integrants, caldrà completar i facilitar aquestes mateixes dades en un full
apart.

Descripció de la via/ zona
Localització i orientació de la via (si s’escau)
Ascensió feta a la Paret de Kjerag, cim més emblemàtic del Fiord de Lyse, Noruega
Orientació Nord.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
Repetició de la via Hoka Hey a la paret de Kjerag, Noruega. Aquesta paret presenta un marcada orientació nord i
amb les plujes típiques noruegues és dificil trobar la paret seca.
Via de 1000m amb dificultats de fins a 7b en escalada tradicional, no hi ha cap expansió en tot el seu recorregut i
només hi ha alguns pitons a algunes reuions.
El material utilitzat per l'ascenció va ser un joc de tascons, un joc de camalots fins el 4 repetint el verd, vermell i
groc i dos jocs de semàfors d'aliens.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
6 d'agost - Aproximació en barca fins a peu de via on passem la nit per començar l'ascenció l'endemà.
7 d'agost - Iniciem la via, però les pluges dels últims dies fa que la roca estigui molt mullada i això enlenteix la
nostra ascensió. Fem un primer bivac un llarg per sota del previst amb l'esperança de que l'endemà la roca ja
estigui més seca.
8 d'agost - Sortim a les 6 del matí per recuperar el temps perdut al primer dia, però la roca segueix igual de
mullada i no ens permet anar gaire més ràpid. Finalment ens veiem obligats a fer un bivac improvitzat a 2 llargs
del cim.

Documents adjunts
fotocòpia de la llicència dels integrants de l’activitat
documentació gràfica (ressenyes, fotografies,...)
dossier explicatiu de l’activitat
Altres:

9 d'agost - Acabem els 2 llargs que ens queden i retornem caminant fins a la carretera.

