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lördag den 5 juni anordnade västerås klätterklubb Boulder-
camp 2010, ett utomhusarrangemang i skogarna kring svanå 
norr om västerås. Jonas Franzén och Johan ernlund från väs-
terås klätterklubb hade borstat upp drygt femtio problem i ett 
helt nytt område. deltagarna, ca 50 personer från västerås, 
eskilstuna, Uppsala och stockholm fick prova på problem i 
varierande grad från l (lätt) upptill 7b.
 trots stundvis stekande sol repeterades de flesta pro-
blemen och dessutom blev ett flertal av de kvarstående 
projekten gjorda. alla var mycket nöjda med arrangemanget 
och imponerade över detta nya boulderområde.
Fina priser från Houdini lottades ut till deltagarna.
 
Ny förare finns upplagd på västerås klätterklubbs  
hemsida - http://www.vkkclimbing.se/

väSteråSare knäckte
bouldermötter 

reuterswärd och Hellström  
nya hedersledamöter
på förbundsmötet 2010 beslutades att utse mikael reuters-
wärd (postumt) och Hans Hellström till hedersledamöter i 
klätterförbundet.
 mikael reuterswärd med vänner blev 1988 först i världen 
att klättra pioneer ridge till förtoppen North summit på de-
nali, i alpin stil. 1990 nådde reuterswärd som första svensk 
toppen av everest. 1991 gjorde han ett försök att nå toppen 
av gasherbrum II, varifrån reuterswärd hade tänkt sig flyga 
ner med parapent. Han var ca 100 höjdmeter under toppen 
då han valde att vända.1994 klättrade reuterswärd och oskar 
Kihlborg självständigt utan fasta rep från ovan om läger tre 
(ca 7 200 moh) på lhotsewall och upp till toppen av lhotse. 
reuterswärd gjorde så utan syrgas. reuterswärds prestatio-
ner får anses långt underskattade i svenska sammanhang.
 Hasse Hellström blev alpinisförbundets första ordförande 
1973 (vi fick 1974 namnet sKF) och har jobbat som verksam-
hetsrevisor sedan 2008. Hasse har gjort mycket mera. Han 
deltog på den främsta svenska klätterexpeditionen hittills, dvs 
grönland 1966, och blev där undsatt från en glaciärspricka av 
sina expeditionskamrater. detta var innan satellitelefonens 
tid.
 sedan bröt Hasse den svenska fronten med den första 
6-/5.10a i Häggsta 1967, som fortfarande heter Omöjliga 
väggen. därtill kommer många tillfällen, då han var med som 
instruktör på förbundskurser bland annat vid Kebnekaise.
och när ”vi” försökte på Nordsidan av everest, var Hasse 
med som klätterledare. därutöver har han reviderat sKFs 
stadgar mer än en gång.

Rafael Jensen

våra klätterkompisar i väst producerar supertalanger på löpande 
band just nu. 21-åriga stenkrossen magnus midtbø satte först 
Ali Hulk Extension (9a+) i rodellar, och bredde sedan på med 
att fixa även sittstarten som med en grad på 9b är en av värl-
dens hårdaste leder som repeterats. midtbø intervjuas på sid 11. 
en annan ung norrman har också visat framfötterna i slutet 
av sommaren. sindre sæther friade den gamla bigwall-leden 

Arch Wall på trollväggen med sin far ole Johan som partner. 
Uppgifter kring bestigningen har varit sparsmakade och graden 
är oklar, men att detta är en av de starkaste prestationerna i 
skandinaviska fjäll på mycket länge, det är de flesta överens om. 
leden klättrades första gången av ed och Hugh drummond 
1972. Under 21 dagar fick britterna uppleva 41 replängder, köld-
skador, och aid upp till a5.

norska klättrare dominerar i bergen

”To my mind, claiming to have truly climbed Everest 
with all of these aids is a little like someone claiming 
to have run a mile in four minutes when they did the 
running on a treadmill while hanging in a harness 
above it, just moving their legs a bit while sipping a 
Frappuccino. It’s really not the same thing.”

Will gadd i tidningen explore, angående att så många  
föreläser om mount everest, där varannan som försöker 
kommer upp, och så få föreläser om sånt som är verkligt 
svårt.

Rond och Laub Jacket i tvålagers Gore-Tex. Ventilation under 
ärmarna. Vattentät främre dragkedja med invändig frontslå. 
Trepunktsjusterad huva stor nog att rymma en hjälm. Tre ytter-
fickor, tre innerfickor i mesh, en liftkortsficka. Avtagbart snölås 
som går att koppla ihop med Rond och Laub Pant.

Rond och Laub Pant har smidig midjejustering och platta  
i ländryggen som skänker byxan en suverän passform och 
komfort. Fyra fickor och två ventilationsöppningar med mesh 
invändigt som effektivt håller snön ute. Snölås i de förstärkta 
bensluten. Byxorna går lätt att koppla samman med Rond  
och Laub Jacket.
 
Vikt: Jacka 820g herr, 700g dam 
         Byxa  650g herr, 590g dam

Pris: Jacka 3 499 sek
         Byxa  2 999 sek
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