
WAV 51
Wajdovske alpinistične vesti

Civetta

13 x 4000 Deana Strosarja

Dolomiti

2022



Poletje presežnikov

wav 51

Beseda urednika

 02

Wajdovske alpinistične v
poletju in jeseni 2022

Tokratna številka zaobjema glavno alpinistično
sezono. Izjemna pohvala vsem, ki ste ustvarili
tekste in poslali fotografije. Preberete si lahko več
reportaž iz Dolomitov, osrednja točka je kot vedno
poletni tabor. Dejansko se je plezalo še veliko več.
Naj bodo te besede vzpodbuda, da se več tudi
napiše. Morda bodo čez mnogo let vaše hčere in
sinovi ali pa vnuki prebirali te vrstice in se silno
dobro počutili ob temu, ko bodo videli in prebrali,
da njih fotr ali nono ni vedno le težil ampak je
nekdaj počel sila zanimive stvari in živel življenje s
pouhno šeflo. Zatorej ne poprimite samo za
oprimke ampak tudi napišite, kako ste se imeli.
Prijatelj, sošolc in odličen alpinist je vedno vrh
smeri rekel: zdej pa selfi, za vnuke!
                                              
                                                    Ožbej Marc
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Za vikend napovedujejo lepo vreme. Super zaključek vremensko bolj muhastega tedna. Sonček je
očitno zadišal tudi ostalim, saj so se naveze prav hitro sestavile. V nedeljo na Vršič! Ravno, ko
ramišljam kam pa v soboto, prispe mail. “Bi šel kdo jutri kaj v hribe plezat?”, napiše Sašo. Hitro se
pofočkam… Ob 6ih v Volčah, Bele vode, smer Ive Piemontesse. Na izhodišče prispeva malo čez
sedmo zjutraj. Pristopa se lotiva v skupini petih planicev, ki hitro korakajo po ozki stezi. Medtem, ko
jim vztrajno sledim, Sašo pripomni: “Nekam hitri smo! Pristop je še kar dolg …”. Ni trajalo dolgo, ko je
razmeroma hitri štart pokazal svoje zobe. Nahrbtnik je postajal vedno težji, koraki pa počasnejši. 
 Sašo je moje pomankanje kondicije pridno izkoristil za opazovanje Direttissime, ki se jo bo lotil
prihodnji teden. Skratka, eno frutabelo kasneje končno prisopiham pod steno. Izrazita poč nama
pokaže vstop in ne traja dolgo, ko že lezeva prvi raztežaj. Smer je res čudovita! Klini lepo vodijo proti
vrhu, zato sva kmalu čez polovico. Tu pa … polička, previs, en klin pri gležju in to je to. Hmm, kam pa
zdaj? Sašo jo mahne preko manjšega previsa in po kakih dvajsetih metrih prispe do naslednjega
klina, vmes friend in jebica, ki jo je tako dobro zabil, da sem jo komaj odrtgal iz razpoke.

 Naprej pa prečka in štant, 10 metrov nad njim pa še eden. Hmm, čuden raztežaj. Sašo je menja, da
bi to znala biti tudi kakšna varianta. Malo pod vrhom naju pričaka glavna zvezda celotne smeri,
kamin IV+. Sašo mi reče: &quot;Glej, tu se sam s hrbtom vhaklaj, pa počasi zlezi čez.&quot;, ko brez
nahrbtnika pleza skozenj. &quot;Dobro, ne zgleda pretežko&quot;, si mislim, vendar pozabim na
trikrat preveliko vrečo na mojem hrbtu.

Z malce prilagojeno tehniko, pa tudi meni uspe priti skozenj. Od tu, dolga prečka in enostaven vzpon
na špičast vrh (škoda ker ga nisem slikal, res je dobro zgledal). Na vrhu se oba strinjava, da je bila
smer res lepa, skala pa kompaktna, baje skoraj dolomitska. Sestopiva po stezi, ki naju pripelje
direktno pod vstop. Tam naju pričaka družina gamsov, ki veselo skačejo po skoraj navpični steni.
Dobri so, bom moral k njim na inštrukcije.
Hvala Sašo za super plezalsko izkušnjo!                                                                          Maks Simčič
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Nad Vršičem
Za nedeljo so rezervirane stene NŠG. Krajši dostop nam omogoči malo daljši spanec, kar me prav
nič ne moti. Jaka in Tereza me počakata na Razdrtem, v Ljubljani poberemo še Tatjano in šibamo
proti Vršiču. Kljub razmeroma pozni uri, na vrhu ni pretirane gužve. Seveda tukaj nism zajel
kolesarjev, ki so pridno ustvarjali zastoje prav na vsaki serpentini vršiškega klanca. Nebom
komentiral… Po res kratkem dostopu smo malo pred deseto pod steno. Iz nje se sliši vrtanje. Tomo
Česen pripravlja nekaj novega, baje okoli 6c. Zame trenutno še popolnoma nedostopno. Ne
pustimo se motiti, Jaka in Tereza se lotita Vidove, s Tatajno pa ubereva Steber ob Kamenkovem
kaminu. Težavnost ravno pravšnja, pa še nič se ne kruši. &quot;Jah, če ne leti kamenje, mora pa
oprema&quot;, si mislim, ko mi na drugem štantu zdrsne komplet. K sreči ga je namesto mene
ujela bližnja polička. Kratek spust in je že varno pripet nazaj na pas. Pa da nebo kdo mislil, nism bil
samo jaz neroden. Jaki je iz štanta poletela plezalka, ki se je na rahlo ujela v viseči štrik. Nimaš kaj,
sreča je na naši strani! Ne traja dolgo (če odmislim obvezne fotošutinge moje soplezalke) in sva že
pod zadnjim raztežajem. Skozi res lep kamin Tatjana švigne do vrha, kjer se usklajeno dobiva z Jako
in Terezo. Malo pavze, nato pa jo pičimo na začetek. Res je bilo vroče, zato smo se kot sardine v
konzervi vsi napokali na tisti bogi kvadratni meter sence, ki nam ga je pod steno ponujal raz. Ker
ponavadi ne razmišljam kaj dosti v naprej, sem ruzak pustil direktno na žgočem soncu. Frutabele
sem zato bolj pil kot jedel. Čisto so se stopile… Še malo vode in izberemo drugo smer. Jaka in
Tereza vstopita v Violinico, midva pa se prestaviva v senčni del plezališča, da poskuiva Juševo smer.
Že na vstopu se nekaj loviva, saj pot svedrov ne klapa z vrisom. Nekaj časa se obotavljava, potem
pa kar greva. “Drugo kot to itak nemore biti”, si misliva. Prvi raztežaj spleza Tatjana brez težav.
Drugi, ja drugi je malo težji. Po desni je vstop za moje živce pretežak, po levi malenkost lažji. Nekje
na polovici se mi vedno bolj zazdeva, da to ni to. Očitno sva nekaj zabluzila. Povadiva abzajl in se z
malo povešenim obrazom odpraviva do avta. Med hojo se spomnim na pive, ki sem jih zjutraj
skrbno zavil v pulover. Tatjana me je celo pot prepričevala, da so se v ražarjenem avtu sigurno
prekuhale. Mhm, mrzle 😀  Osnove toplotnih izolatorjev. Pa naj še kdo reče, da iz faksa nisem nič
odnesel 😉 Skratka, super vikend. 12. 06. 2022 Plezali: Tatjana Velkova, Jaka Močivnik, Tereza Jejčič,
Maks Simčič
Smeri: Vidova, 6a, 130 m: Vilonica, 6a, 150 m: Steber ob Kamnkovem kaminu, 5a, 150 m
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V petek pozno popoldan štartava iz Vipavske doline proti Trenti. Parkirava v Zapodnju, začne
rahla plohica ta čas se preobujeva in ko pade zadnja kaplja pričneva z hojo do planine Zapotok
kjer planirava prenočiti. Že od daleč zavohava vonj po ognju, super klapa je že gor! Spoznali smo
nekaj zelo močnih članov AO Tržič najbolj me je fasciniral starejši član poln življenja in je plezal z
fanti naših starosti oba dni. Živa inspiracija za človeštvo in dokaz kako pomebno je da delaš na
svojem zdravju vsak dan! Potem ti tudi v 60ih ni problema plezat 500meterskih sten in držati
tempota od mladeničov. Bilo je tudi nekaj lokalcev med drugimi tudi lastnik planine kateri pozna
vse kotičke Srebrnjaka in okolice. Lepo se podružimo ob ognju izmenjamo nekaj zgodb in tudi
kontaktov potem se odpravimo počasi spat. Zjutraj se prebudimo v čudovito šekar hladno jutro.
Domača marmelada in kruh na mizo za fruštek danes bo dolga. Spijeva kavo in se odpraviva proti
steni. Stena je velika ko jo pogledaš ti vzbudi veliko emocij in spoštovanja do nje. AKCIJA dobiva
vstop zabijeva en klin, prečka v levo nakoncu še skok do sidrišča iz 2-eh klinov. Naprej sledijo lepi
raztežaji plezanja. Kmalu prideva do detajla je bil del previsen in izpostavljen res zasvjoliv občutek
te oblije. Čez ta del potem zagledaš klin in ko splezaš čez klin sem na desno zataknil vijola metulja
in potem šel rahlo v levo in zarinil se nekaj metrov navpično gor in potem desno čez plate.Ta del
smeri mi je bil najbolši kljub težavnosti,izpostavljenosti je skala ponujala čudovite razpoke za
varovanje in kompaktost. Nadaljujeva gor nekaj lažjega plezanja prideva pod previsni trebuh spet
zelo zanimiv detajl, rahlo previsno, spet zračno. Izplezam in potem od tega sidrišča naprej samo
še uživancija. Na enem izmed sidrišč se nam pridruži še tretji član naveze in sicer črn metuljček.
Izplezava do vrha smeri po lažjem svetu z nekaj skokki III-II. Za sestop uporabiva spust po vrvi do
sedla na Malih vratih od tam skozi rušje in uhojeno brezpotje do planine zapotok, skuhava pašto
zaspiva. Nedelja lažji pohod z uživanjem v objemu gora in plavanje v Soči.

                                                                                   Luka Batagelj06
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Tudi letos smo se klatili po Dolomitih in si privoščili pester podaljšan vikend. Letošnja izbira lokacije
je bila pod mogočno Civetto v Val di Zoldo. Izbira kampa je bila logična, saj se s šefico Marzio in
načelnico njihovega lokalnega CAI Lauro dobro poznamo, tako da smo bili tam prijateljsko sprejeti.
Prve naveze prispejo tja že v četrtek, potem pa se do petka zvečer v kampu zberemo vsi. V petek
Anja, Tomi in Miloš suvereno splezajo Via del Topo v Torre Jolanda – čestitke! Marko, Andrej in Matic
pa se odpravimo v Torre Venezio, kjer Andrej žalostno pride do spoznanja, da je pozabil nahrbtnik z
robo, tako da v smer vstopiva sama z Orlom, Andrej pa pohodniško raziskuje divjino pod Civetto in
tudi vzdržuje mednarodne stike s prebivalci ZDA. Vmes pa naveze Pavlica – Močivnik in Simčič –
Polak plezajo v Falzaregu.

V soboto ponovimo vajo, vsi se poženemo v svojo smer.
Zvečer pa zakurbljamo žar in zažarimo kot se zagre. Letos
smo bili tudi vsi lepo enotno oblečeni v naše nove AO
Ajdovščina majčke. V nedeljo tudi ni bil dan počitka, ekipa
se razprši po dolgem in počez. Sam sem tisti dan splezal
verjetno najlepšo smer do sedaj, v lepi, kompaktni črni
skali, z množico izklesanih mostičkov in možnostjo
postavljanja frenda, kjer ti srca poželi. Je pa zato bil toliko
manj prijeten sestop po ferati Constantini, ki ni poceni.
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Petek, 8.7.2022:
Torre picolo di Falzarego, via Comici, 230m, IV/V-, 3h, Egon Pavlica in Jaka Močivnik
Torre grande di Falzarego, vojaška smer, 150m, III, 2h, Egon Pavlica in Jaka MočivnikPasso Duran,
Moiazza, Torre Jolanda (2295), smer Via del Topo (330 m, IV+), Anja in Tomi Klančnik, Miloš Švagelj
Torre piccola di Falzarego, Via Normale, -IV, 125 m, plezala Maks Simčič in Sandra Polak Krušič
Torre grande di Falzarego,  Parete Ovest,  IV, 175 m, plezala Maks Simčič in Sandra Polak Krušič
Torre Venezia, Via Andrich-Fae, Vi-/V, 320m, Marko Orel, Matic Štrancar
Torre piccola di Falzarego, Parete ovest, IV+ , 115m, Žak Pavzin, Luka Batagelj, Jaka Samec

Sobota, 9.7.2022:
Moiazza, Torre Jolanda, Via di Topo, IV/IV+, 300m 3.5h, Egon Pavlica, Janja Kranjc
Passo Giao, Punta Dallago (2470), smer Via »della vipera« (parete sud) (145 m, III-IV), Anja in Tomi
Klančnik, Miloš Švagelj
La Moiazza, Torre Jolanda, Via del Topo, +IV, 335 m,  plezala Maks Simčič in Sandra Polak Krušič
Moiazza, Torre Jolanda, Benvegnu, 335m, 3h 30min, Tereza Jejčič, Jaka Močivnik
Pala della Gigia – Via Benvegnù, 300 m, V/IV+, Boštjan Mikuž, Barbi in Marijan Močivnik
Punta Agordo, Diedro da Roit, V-/IV, 170m, Žak Pavzin, Marko Butinar, Matic Štrancar
Monte Gusela, Via Dallago, 250m, IV+/V, 250m, Luka Batagelj in Jaka Samec

Nedelja, 10.7.2022:
Croda Negra, Via Gianleo, 180m, IV, 2.5h, Egon Pavlica, Maks Simčič, Danijel Lozar
Gruppo del Nuvolau, Punta Dallago, Via della Vipera, III-IV, 145 m, plezali Marko Butinar, Janja
Kranjc, Sandra Polak Krušič
Gruppo del Nuvolau, Croda Negra, Via Gianleo, 170m, IV, 2h 30min, Tereza Jejčič, Jaka Močivnik
Passo Giao, Punta Dallago, smer Via »della vipera« (parete sud), 145 m, III-IV, Boštjan Mikuž, Barbi in
Marijan Močivnik
Pala delle Masenade, Colatoio Bonetti, 300m, VI/V, Marko Orel, Andrej Novak – Bč, Matic Štrancar
Torre picolo Di Falzarego, Parete ovest 115m, IV+/IV /III, Žak Pavzin, Luka Batagelj
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Vtisi članov:
Sandra Polak:
Glede vtisov, vse super…. kamp top, ful na komot, ekstra prijazno osebje, temperatura ponoči pa
kot vedno malo manj prijazna do nas
Ekipa ta prava, smeri lepe, kompaktna skala, letos pa tudi dokaj prijazni dostopi
Anja Klančnik:
Pohvale načelniku, ki je za pripravo na tabor poslal kar nekaj povezav do plezalnih vodnikov in nam
s tem pokazal, kako pomembna je priprava. Zavedanje, da je plezanje v Zoldskih Dolomitih
zahtevno z težkimi in dolgimi smermi je našo navezo spodbudilo, da smo jih kar nekaj pregledali in
naredili izbor osmih smeri. V prvem dnevu smo hoteli spoznati Moiazzo, ki slovi po tehnični a
odlični skali. Zapeljali smo se do Passo Durano ter sledili opisom v knjigi, a vseeno smo do pod
stene prišli po daljši poti (ter ob povratku dobro označili pravno pristopno pot). Smer Via del Topo
je ponudila pravo hribovsko plezanje. Logično orientirana smer je sledila skali, zato orientacija ni
bila tako zahtevna. Zahtevnejši peti in šesti raztežaj, sta popestrila smer, ki tudi v drugih raztežajih
ni popuščala. Tekoče smo jo preplezali in uživali v neverjetnih pogledih na sosednje vrhove iz
skupine San Sebastjano ter Tamer Grande in mogočno Pelmo. Odločili smo se za spust po strmi in
izpostavljeni poti, ki smo ga pričeli z ‘upzajlom’ ter nadaljevali zelo počasi z varnim korakom. Drugi
dan smo se zapeljali v središče Dolomitov na Passo Giao, kjer smo mimo Monte La Gusela,
Nuovlau, Averao po enournem pristopu vstopili v smer Via della vipera. Tudi tu je bila skala odlična
in je ponudila res lepo plezanje na izpostavljenem stolpu. Smer so jo v zadnjih letih delno
spremenili (glede na vodnik), zato je ponudila nekaj presenečenj. Vrh je odprl razglede še do Croda
Negre, Col dei Bos, Tofane di Rozes Chinque Torri, ter vse vrhove nad Cortino. Veseli smo se spustili
po nezahtevnem kratkem spustu do koče Rifugio Averau. Na poti proti prelazu smo si ogledali še tri
smeri za prihodnjič, na Monte Averau, na Monte La Gusela ter Torre Anna. Ponovno odlični tabor
ter super družba!
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Marko Orel:
Čestitke načelniku za dobro izpeljan tabor, ki ni razočaral niti tokrat.Vsakič znova sem navdušen,
česa so bili zmožni splezati mojstri v tistih časih…..Drugo leto pa spet akcija:)

Janja Kranjc:
Bilo je top of the top: kamp odlicen, gostoljubno in prijazno osebje, plezanje uzitek, klapa
fenomenalna…

Luka Batagelj:
Meni je blo res čudovito, vreme nas je prou obdarilo z sami lepi razgledi že med plezanjem in tudi
na vrhu smeri. Lepa kompaktna skala. Fasciniral me je tudi lokalec kateri oldschool alpinist je plezal
cug kar z zvitim čikom v ustih. Na vrhu smo si tud kontakte izmenjali tako da nas pričakujejo da
pridemo hmali nazaj splezat kej skupej. Perfekten vikend.

Jaka Samec:
Bi mogli it vsaj 2x na leto.

Marijan Močivnik:
fajn, fajn, fajn. Še bolje bi bilo, če mi ne bi v petek odpadel podplat pristopnega čevlja in mi je
potem Marcia z recepcije tik pred zaprtjem nešla trgovino, kjer so prodajali enake čevlje in se v
dveh, morda treh minutah kupil nove … Se zgodi.

 010
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Deanovih 13x4000 v eni sezoni
»Za Deanom Strosarjem je izjemno aktivno poletje 2022. Kar 13x je stal nad 4.000 metrov in dosegel
svojevrsten rekord v zgodovni Alpinističnega odseka Ajdovščina. Nekateri vrhovi so se na njegovem
poletnem menuju znašli večkrat. Od Matterhorna, do Mont Blanca in Monte Rose.
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Ferragosto Dolomiti
 

ZAČETEK JE LEPŠI KOT KONEC …
Podaljšan vikend in razmeroma lepo vreme nam je dalo misliti o večdnevnem plezanju. Glede na
to, da lahko po slovenski podrtiji plezamo skoraj vsak vikend, smo se določili za kvalitetnejšo
dolomitsko skalo. Dopustniški čas nam je predstavljal manjše težave pri nabiranju kandidatov,
zato smo se na koncu nabrali le trije. Plan: V soboto na Falzarego, prespat nekje pri Cotrini, v
nedeljo pa na poti domov postanek v Misurini.  Takoj po določitvi začnem iskati plac, kjer bi lahko
presapli. Od 7ih kampov v okoli Cortine samo dva sprejemata rezeravcije. Oba polna … hmmm,
ok? Pa kaj če je Ferragosto, sigurno se bo našlo kaj placa za eno noč. Ob 5ih pobiram Jako in
Terezo ter jo pičimo proti Falzaregu. Tereza med potjo pridno naštudira dostop, zato smo bili po
prihodu hitro pod steno. Pred nami dve navezi, vendar že krepko v drugem raztežaju. Ravno prav,
da nam označijo smer brez nepotrebnih zastojev na štantih. Prvi cug dobim jaz. Pred štartom še
preverim opis smeri iz italijanskega vodnička: »Običajen material za plezanje. Prisotni žeblji so
precej majhni, zato priporočamo nekaj prijateljev in nekaj vrvic za številne peščene ure.« I love
google translate 😐. Kot  se spodobi za začetek, že v štartu zgrešim smer in se znajdem pod plato,
ki je ni bilo v skici. No, ena prečka in sem pri prvem štantu. Tu naju ujameta oče in sin, stereotipno
nemškega videza. Okrogla očala in brki. Vseeno preverimo iz kje sta … Stuttgart. Ja, nisem se motil.
Skupaj hitimo proti vrhu in nekje na polovici ujamemo predhodne naveze. Dohiti nas tudi lokalni
GV, ki za sabo vleče dve italijanski turistki. »Lotz of traffic, jaa«, reče švabo. Mah, ni nam bilo
hudega, smo ta čas izkoristili za debato o sosednjih smereh in planih za naprej. Uglavnem, smer je
v prvi polovici zelo lepa, v drugi malo manj. Peščenih ur nismo našli, smo pa vrvice porabili za
skalna ušesa, katerih se res ni manjkalo. Sestop nas pripelje direktno pred drugo smer, kjer se
ravno pripravljate dve Tržačanki. Jah nimamo sreče, spet se bomo čakali. Polovico smeri plezamo
skupaj, na razcepu pa se zahodni sosedi odločijo za desno, težo, zig-zag varianto, mi pa zavijemo
levo v prečko, ki vodi okoli zajede. V začetku zelenjavni vrt, potem pa po razdrobljenih kaminih,
razpokah in platah do vrha. Tudi ta smer ima prvo polovico boljšo od druge. Tako že drugič
sestopamo po isti poti proti prelazu, ob pogledu proti steni pa še vedno vidimo navezo, ki smo ji
del smeri sledili.  12
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Še dobro, da smo se ločili, sicer bi bil sestop precej pozen… Med hojo navzdol že pošteno razmišljam
o kampu in pašti. Tereza: »Gorilnik smo pozabili …«. Hah! Dobro kaj, ga bomo že sfehtali kje v
kampu. Šibamo proti Cortini v lovu na kakšno prosto mesto v kampu. Prvi »completo full«, drugi
tudi, v tretjem smo sicer videli še nekaj prostora, vendar nas prijazna gospodična iz recepcije
odslovi. Verjetno se ji 20 minut do zaprtja ni ljubilo v kamp tlačiti še 1001 šotor … Kaj pa zdaj? Hitro
pokličem še preostala dva kampa, ki sta nekoliko globlje v Cotrini. Oba polna… Ravno ko
razmišljamo, da bi se dali na kak parcheggio pod prelazom, pade ideja o Civetti, kjer smo bili pred
slabim mesecem. Hitro zavrtim telefon … »Yes, two tents I can manage, I’ll wait for you!«. Hehe, vsaj
tuš bo dober. V kampu nas čaka zaposlena Marcia, debata sem ter tja: »O, you were here before?
Matic groupe?«. No pa smo dobili še popust na šotore. Hvala Matic 😉. Domačini so ravno na ta dan
organizirali vsakoletni nekakšni fireline na Monte Civetto, ki se ga je baje zelo lepo videti iz vasi. No,
smo bili tako zmatrani, da se nam še pašte ni dalo kuhati, kaj šele da bi šetali do vasi. Slike zato
nimam, mogoče prihodnje leto. Tune, paštete in kruh, potem pa spalka.

Naslednje jutro začnemo prilagajati podrte plane, glede na novo prenočišče. Passo di Giau? Okej, bo
vredu. Pristopi so krati. Za začetek izberemo Monte Guselo, IV s passo di V. Spet gužva! Pred nami
neke »instagram« naveze, kar je še bolj upočasnilo plezanje. Sefli sem, selfi tja, kot da ne vidijo
kolone za njimi … Detajl smeri nas je čakal v samem začetku. Zame je bil kar adrenalinski, za Jako, ki
ga je plezal naprej, mala malica. Če plezaš 7c, pač ne more biti težko, ane? Prva polovica konkretna
uživaška IV, druga polovica hoja z vmesnim kobacanjem čez manjše previse. Na vrhu nas pričaka
Marija, ki smo jo ujeli še zadnji dan pred njenim praznikom. Časa plezanja nebom komentiral, ker ni
za nikamor… Res ne vem kje smo se toliko obirali. Tako, kot za ostale smeri, ki smo jih lezli ta vikend,
lahko tudi za to rečemo: »Začetek je lepši kot konec!«.
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Med potjo domov smo prišli do spoznanja, da
Dolomiti sploh niso tako daleč, kot se zdijo. Brez
težav so lahko tudi vikend varianta. Bomo še kdaj
prakticirali podobne ekspedicije! Seveda z malenkost
boljšo organizacijo …

 Sobota, 13. 08. 2022:

Lagavulin Piccolo – Settore sinstro, Via del buco
(variante bassa), 280 m, III-IV, Jaka Močivnik, Tereza
Jejčič, Maks Simčič
Lagavulin Piccolo – Settore sinstro, Via Vonbank
(versante ovest), 240 m, IV+/IV, Jaka Močivnik, Tereza
Jejčič, Maks Simčič
Nedelja, 14. 08. 2022:

Monte Guséla, Parete sud-ovest, 270 m, V/IV, Jaka
Močivnik, Tereza Jejčič, Maks Simčič



WAV 51

 15

Vroče poletje
Poletno sezono v hribih smo z Andrejem(Obalni AO) in Maticem začeli v Peralbi sredi junija, kjer smo
v sončnih stenah plezali via dei Camini in Gran Diedro sud. Navadno smeri s tovrstnimi imeni veljajo
za lažje, ampak obe smeri sta bili pred časom deležni očiščenja klinov in posledično niso ravno
poceni. Vikend nam bo ostal v spominu tudi po zanimivih razpravah v večernih urah ter kravah, ki so
nas oblegale pred spanjem.

Naslednji vikend smo preživeli v Kranjski gori, tokrat z
Andrejem in našimi boljšimi polovicami. Ker sva vedela,
da nas v nedeljo čaka dolg dan sva v soboto splezala
kratko Piusijevo smer v Beljaškem stolpu. Smer je prava
lepotica in primerna za dni ko smo omejeni s časom. V
nedeljo pa akcija v Špiku. Zjutraj poberemo še Matica v
Martuljku in gas proti Direktni. Spodnji del je potekal
brez zapletov in hitro napredujemo. V zgornjem delu
smeri pa smo bili zaradi padajočega kamenja primorani
čakati dve uri in pol v zavetju pred projektili. Skratka
zadeva se je malo zavlekla, ampak na vrhu je bila vsa
slaba volja pozabljena, pa še tolažili smo se, da ne
sestopamo v največji vročini. Pri ruskem Križu sta naju z
avtom pričakale Polona In Anja, kar je  bistveno olajšalo
logistiko. (res ste najboljše😊 ). Sama smer me pa s
kvaliteto skale ni navdušila, kvečjemu pokazala kaj je
bila zmožna mojstrica Mira v tistih časih.
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Sledil je tabor našega odseka v Val di Zoldo, kjer smo se v petek, zdaj že uigrana trojica
podali proti Torre Venezia. Nesrečni Andrej je pozabil nahrbtnik v apartmaju, tako da
sva z Maticem sama vstopila v klasiko Andrich-Fae. Plezanje nam tisti dan res ni steklo,
na polici nas je dohitela Rašiška naveza, s katero smo se dobro ujeli in rešili
orientacijske uganke ter se potem tudi skupaj spustili pod steno. V nedeljo smo plezali
Collatio Bonetti, verjetno najlepša smer, ki sem jo plezal v hribih. Skoraj celotna smer
istih težavnosti, strma, dobre možnosti varovanja in skala kot v kakšnem španskem
plezališču. Top! Priporočam. Če nas je smer navdušila, nas sestop ni pustil ravnodušne.
Saj poteka po zelo zelo zahtevni ferati Constantini, ki je zelo zračna in zahteva zbranost.
Sredi julija sva z Andrejem bila namenjena v Miss Julicev, ampak sva zaradi goste megle
(in posledičnega iskanja stene) bila na vstopu komaj ob 13ih in se po dveh raztežajih
odločila za spust.

Za prihajajočih 14 dni sem imel planiran dopust s smelimi načrti za plezanje v hribih,
ampak je obsežen požar na Krasu stvari obrnil v drugo smer. Po skoraj štirinajstih
pestrih dnevih, se je zadeva umirila in po dolgem času sva se z Vidom uskladila za
plezanje v hribih. Tako sva zadnji julijski dan plezala v bližini Nassfelda smer Goccie di
tempo. Še ena lepa, strma smer, ki jo toplo priporočam, čez nekaj dni pa sva se mudila
še na Vršiču v Smeri po zajedi. Med plezanjem z Vidom vedno pogruntava kakšno novo
modrost, tako sva letos dognala, da če je varovanje samo za psiho, ni dobro za psiho😊.
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Še isti teden sva z Andrejem šla poravnat dolg v Trbiško Krniško špico, ampak sva se odločila da
prespiva na bivaku. Smer se seveda, lahko pospravi v enem dnevu, ampak spanje v bivaku
dopolnjuje celotno dogodivščino. Smer je res lepa in si zasluži laskavi naziv Miss. Sestop s kolesi
je pa zmaga.

Kljub temu, da bi lahko stisnil še kakšen vzpon sem s poletjem zadovoljen. Plezali smo res same
lepe smeri in na koncu je važno, da uživamo v našem početju.

Sedaj je fokus preusmerjen v plezališča, medtem pa bo doma še zelo pestro😊.

Plezali smo:
– Karnijske Alpe, Torre Peralba, Via dei Camini, V+/V, 330m, Štrancar M., Novak A., Orel M.
– Karnijske Alpe, Torre SAF,Gran Diedro sud, VI/V 400m, Štrancar M., Orel M.
– Ago di villaco, Piussi, VI/V, 150m, Novak A., Orel M.
– Špik, Direktna, V+/IV+, 900m, Štrancar M., Novak A., Orel M.
– Dolomiti-Civetta, Torre Venezia, Via Andrich-Fae, VI-/V, 380m, Štrancar M., Orel M.
– Dolomiti-Moiazza, Pala delle Masenade, Colatoio Bonetti, VI-/V, 280m, Štrancar M., Novak A.,
Orel M.
– Karnijske Alpe, Cavallo di Pontebba, Goccie di tempo, VI, 300m, Štrancar V., Orel M.
– NŠG, Smer po zajedi, V+/IV-V, 300m, Štrancar V., Orel M.
– Trbiška krniška špica, Krobath-Mezger, V, 550m, Novak A., Orel M.
                                                                                                                                 Orel Marko
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Alpinistična šola
V Alpinističnem odseku PD Ajdovščina smo tudi letos organizirali alpinistično šolo (AŠ). Včeraj smo
imeli na sporedu v AŠ reševanje padlega. AŠ je potekala v plezališču Gradiška Tura nad Vipavo.
Skupina tečajnikov je letos bolj povezana  in prav vsi so želijo novega znanja. Pri vrvni tehniki,
reševanje padlega so se izkazali in jih moram za njihovo vztrajnosti tokrat pohvaliti. Ena izmed slik
pa se nanaša na AŠ kakšnih 14 dni nazaj v kateri so se tečajniki učili vrvnih tehnik, ki so potrebne
za varno plezanje v dolgih športnih smereh. Očitno so v tem zelo uživali.



Izdal: Alpinistični odsek PD Ajdovščina
Elektronski naslov: info@ao-ajdovscina.si
Spletna stran: www.ao-ajdovscina.si
Trdopoštni naslov: Gregorčičeva 17, 5270 Ajdovščina 
Urednik in oblikovalec: Ožbej Marc, ozbej.marc@gmx.com
Pomočnik urednika: Matic z Lozic Štrancar
Lektor: Jenzik Živastvar - Za najdene pravopisne, slovnične, oblikovne in tipkarske napake ne
izplačujemo honorarjev. Enkrat letno pa sprejemamo neposredne pripombe jezikovnih puristov.
Pripombe lahko oddate tretjo nedeljo v avgustu na Gorenjskem turncu v Severni triglavski steni.
Naklada: vsak po svoje 
Fotografije: člani odseka inu drugi
Sponzor: prostičas.com

Izdano v elektronski obliki, januarja 2023, vesti niso vpisane v razvid medijev, ker delujejo pollegalno.
Po mnenju Ministrstva za kulturo spada glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih skupin, ki s svojim
pozitivnim pogledom na svet močno ogrožajo obstoječe koncepte nikoli srečne in zadovoljene
potrošniške družbe. Zato je še pred uvedbo enotne davčne stopnje obvezano plačevati dvajset klobas
in  dvajset litrov vina mesečno v sklad za zdravljenje obolelih za intenzivnim načinom doživljanja
življenja.
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Kolofon


