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Hans på The Panty Wall

Elvira på Olive Oil (5.7)
Elvira laid-back’er op ad Magellanic Cloud (5.9+)

Februar 2006 – jeg er taget med min kæreste Elvira
til Ouray Ice Park, Colorado, USA for at lære hende
at isklatre. Parken har over 100 is- og mixruter i alle
sværhedsgrader indenfor 10 minutters gang fra bilen
som næsten alle kan toprebes, så det er et ideelt
sted at lære at isklatre. Efter nogle timers kørsel fra
lufthavnen i Denver ankommer vi sent om aftenen
til vores hotel og næste morgen er det så af sted til
isparken. Det er weekend, så de fleste begynderruter
er desværre optaget, men vi finder dog alligevel én
som jeg sætter topreb op på. Herefter er det Elviras
tur og jeg giver hende begejstret nogle tips, hvorefter
hun sætter i gang.
Vi har planlagt at bruge 2 uger i Colorado, men allerede efter et par timer i parken står det mig lysende
klart at vi nok skulle have prøvet en tur til Rjukan
først! Elvira synes, mærkeligt nok, at det ikke er sjovt
at klatre i skyggen i -10 °C med is faldende ned om
ørene! Gode råd er dyre da Elvira heller ikke står
på ski og så er 2 ugers vinterferie i Colorado ikke så
ideelt. Om aftenen googler vi således løs og finder
ud af at Red Rocks nær Las Vegas “kun” er 1000 km
sydpå og næste morgen pakker vi således bilen og
drager sydpå til Nevada’s ørken.
Det er lidt af en omvæltning at komme fra den lille
hyggelige westernby Ouray til det bizarre Las Vegas.
Vi har intet klippeudstyr med, så første stop bliver
en klatre butik, hvor vi ruinerer os selv med køb af
alt fra klatresko til de nye superlækre camelots - så
fik jeg endelig en undskyldning for at købe dem :-)
Ekspedienten i klatrebutikken kvitterer ved at give os
en række værdifulde tips om rutevalg i den telefonbog
tykke guide som vi aldrig selv ville have fundet rundt
i.
Red Rocks er ganske enkelt et fantastisk klatreområder
hvor der findes alle slags ruter (sport & trad, single- &
multipitch, face/corner/dihedral/crack/offwidth/etc.
i alle graderinger). Området er primært sandsten,
hvilket jeg på forhånd havde en del respekt for pga.
diverse episke fortællinger jeg havde læst om at sikre i
sand der blot var limet lidt sammen...... Ekspedienten
beroliger os dog og forsikrer os for at sandstenen i
Red Rocks er solid, men alligevel anbefaler han os at
starte i et område med single-pitch sportsruter, så vi
lige kan vænne os til klippen inden vi kaster os over
multi-pitch ruterne på egne sikringer. I øvrigt advarer
han os lige om at holde os fra de værste off-width
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ruter da de fleste europæer nemt kan sandbagges på
ruter med nemme graderinger såsom Epinephrine
(5.9).
Jvf. ekspedientens råd tager vi således ud til First and
Second Pullout crags, som skulle være et af de bedste
steder med sportsklatring. Navnet henviser til parkeringspladserne på The Scenic Drive (også kendt som
The Loop Road) som er en ensrettet vej på 20 km der
tager én rundt i Red Rocks Canyon National Conservation Area hvor langt de fleste af klatre områderne
ligger. Man skal således betale for at komme ind i
parken og ud til ruterne, og desuden være tilbage i
bilen inden parken lukker – ellers vanker der en bøde
på over 100 $! Dette viser sig nogle dage at blive
lidt af en stressfaktor, idet parken lukker tidligt om
vinteren...
Ingen af os har tidligere klatret klippe i USA så vi
kigger lidt på ruterne og konverteringstabellen for at
oversætte det amerikanske 5.xx system til det franske.
Jeg har ikke lyst til at lægge for hårdt ud på den
ukendte sandstens klippe da jeg endvidere “kun” har
klatret is de seneste måneder. Jeg kaster mig derfor
over ruten Cat Walk (5.10a), der ser ud til at ligge godt
til mig (= lodret face klatring) og ifølge min konvertering skulle det svare til en overkommelig fransk
5. grad. Jeg bander og svovler mig dog vejen op til
ankeret og tror ikke mine egne øjne – er jeg virkelig
i så dårlig form!? Jeg kaster mig øjeblikkeligt over
nabo-ruten It’s a bitch (5.10b), der lever op til navnet.
Jeg onsigther dog alligevel ruten og i ren desperation
kaster jeg mig endnu engang over konverteringstabellen i guidebogen.

Elvira nærmer sig første standplads på Black Magic (5.8)

Til min store glæde ser jeg således at jeg havde oversat ruterne til UK og ikke fransk gradering – jeg havde
således sandbagget mig selv på ruter der var 6a+ og
6b! Så fik selvtilliden lige et nyk opad! Vi klatrer en
del sportsruter i området og kaster os efterhånden
også over nogle af de enkelte ruter på eget udstyr. Jeg
ender med at onsighte den traditionelle Panty Raid
(5.9+, fransk 6a) og den boltede Totally Clips (5.11a,
fransk 6c+), så måske var klippeformen alligevel ikke
så dårlig :-)
Vi er fantastisk heldige med vejret, og det føles
næsten absurd at klatre rundt i solen i T-shirt i stedet
for i skyggen af en is-canyon i fleece og softshell.
Sandstens klippen er helt fantastisk og føles faktisk
Elvira tanker op på en GU sportsgel på 3. standplads på
Geronimo (5.7)

Hans ser ned på den 1. reblængde af Frogland (5.8) – en perfekt dihedral.

sikker at placere udstyr i, så vi beslutter os for at kaste
os ud i nogle af de traditionelle multi-pitch ruter.
Samtidigt beslutter vi os for at flytte ud af Las Vegas
og tættere på Red Rocks (der ligger ca. 25 km vest for
byen) til det eneste motel i nærheden af klippen:
Bonnie Springs Motel, der er opbygget som en rigtig
westernby med egen mini-zoo og togbane. Superhyggeligt sted der kan anbefales til folk der holder
mere af at vågne op med udsigt til klipper end til
neon-oplyste gambling hoteller! Alternativt er der en
campingplads lige udenfor indgangen til parken.
En af de mest populære ruter i Red Rocks er nok Cat
in the Hat (5.6+) der byder på relativ nem (men til
tider eksponeret) klatring på supergod klippe. Man
anbefales således at starte tidligt for ikke at komme til
at stå for meget i kø. Vi vælger den som vores første
multi-pitch rute og kører således ind i parken idet den
åbner, men alligevel ender vi med at have ét reblag
foran os. Det viser sig at være en superrute med
varieret klatring på god klippe. Alle fem reblængder
byder på underholdende klatring og ender med to
mentale crux. Første crux er lige foran standpladsen
til sidste reblængde, hvor der skal laves en eksponeret
travers på minimalt udstyr og så halvvejs oppe ad den
sidste reblængde, hvor der er sat én bolt hvorefter
man klatrer laaangt op ad et slab (sådan føles det i
hvert fald), før der igen kan sikres. Klatringen er ikke
svær, men eksponeringen kunne nok overraske nogle
folk pga. den lette gradering....
Efterfølgende får vi bl.a. også klatret ruterne Olive Oil
(5.7, 4 reblængder), Geronimo (5.7, 4 reblængder) og
Johnny Vegas (5.9, 3 reblængder), Black Magic (5.8,
4 reblængder) og Frogland (5.8, 7 reblængder). Alle
ruterne er fantastiske og der er kun sat få bolte hvor
det er absolut nødvendigt – god stil! Det er dog ikke
altid lige nemt at finde starten på ruterne og følge

topoerne, men det lykkedes os på magisk aldrig at
komme helt off-route. Samtidigt er det nærmest surrealistisk at sidde på toppen af bjergene og kigge ud
over det smukke ørkenlandskab og så få øje på The
Strip i baggrunden! Generelt er vi utroligt heldige
med at have ruterne for os selv, men på den sidste
rute, Frogland, går det galt. Da vi kommer til ruten er
der tre reblag foran os (heraf ét med tre klatrere) og
det går laaaaangsomt. Efter flere timer har vi således
kun fået klatret to (sublime) reblængder. Vi kigger
misfornøjet på hinanden og lægger timer sammen på
fingrene. Det står os klart at vi ikke vil kunne nå toppen mens det stadig er lyst og vi har allerede erfaret
flere gange hvor tricky nedstigningerne kan være selv
i dagslys! Ankeret vi står ved består af to efterladte
fastklemte kiler og nedenfor vil vi kunne abseile i
et træ -- op eller ned!?!? Well, vi ved ikke om vi vil
kunne vende om længere oppe, så vi vælger det
sikre (og kedelige) og abseiler i de to kiler. Elvira har
endnu aldrig abseilet i eget gear, så hun kigger noget
misfornøjet på de to ligebelastede kiler, som godt nok
er back’et op med en camelot, som jeg tager ud inden
jeg abseiler. Kort tid efter står vi og kigger drømmende op på ruten – we will be back!
Tiden er dog løbet ud for denne gang. Intet er jo
bedre end isklatring, men Red Rocks kommer godt
nok tæt på! Hvis lange ruter på eget gear er noget for
dig - så vil du elske Red Rocks. Hvorvidt du også vil
elske Las Vegas er nok mere individuelt. Det er dog
sjovt at besøge et af de tematiserede kasinoer og se et
af de fantastiske shows fra f.eks. Cirque du Soleil eller
Blue Man Group, der alle har fantastiske opsætninger
man får svært ved at finde uden for syndens by.....
Yderligere rute information kan findes på Hans
Bräuner-Osborne’s (www.climb.dk) og Jan
Nicolaisen’s (www.fivenineclimber.com) hjemmesider.
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Elvira sikrer Hans på The Panty Wall

