Andersnatten
Nå også med buldring

Geir Harald Samuelsen buldrer ved «Reiret» på Andersnatten.
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buldere, så ikke glem børsten. Buldringen på
Andersnatten er pusset frem av Marius Morstad,
Geir Harald Samuelsen, Marius lee Berg, Kjetil
Thorsen og Hjarrand Hjulsrud.

Vardåsen

Vardåsen
Andersnatten

Historisk sett har det blitt klatret på Andersnatten i lang tid, og nå har noen ivrige buldrere
åpnet et nytt kapittel i historien med å pusse
frem et stort antall kvalitetsbuldere på godt fjell.
Buldringen på Andersnatten preges av flott formasjonsrik buldring på finkornet stein som har
svært god friksjon. Steinene er enten plassert på
bløt skogbunn eller i steinur. De steinene som
ligger i ur kan ha skumle landinger. Denne føreren er imidlertid ikke som andre førere, og har
fått sin form basert på et ønske fra feltutviklerne. De enkelte bulderne har nemlig verken navn
eller grad. Isteden har de gitt navn til enkelte
av steinene, og en kort verbal beskrivelse av
utvalgte problemer. Dette må sees på som et tiltak for å komme nærmere kjernen i buldringen,
nemlig å glede seg over god buldring, og unngå
unødig fokus på grader og andre uvesentligheter.
Ikke alle buldrene som er pusset frem er med i
denne føreren, isteden oppfordrer vi besøkende
til å dra på oppdagelsesferd i området. Det
eksisterer store muligheter for å pusse frem flere

Adkomst:
Fra Drammen følg vei 283 i retning Hokksund.
Ved rundkjøring i Hokksund, ta av på vei 35
skiltet mot Viksersund/Hønefoss. Ta av til Åmot,
og følg videre skilting mot Eggedal /Sigdal på vei
287. Andersnatten ruver godt i terrenget, og ca
7 mil fra Drammen ta av på en mindre vei, og
følg skilting mot Andersnatten/Grøset seter. Etter
hvert skal du over på grusvei/bomvei (40,- pr
mai 2009). Følg grusveien til skilt Andersnatten
parkering, og parker ved tjern. Følg sektorkart
for å finne frem videre.

Andersnatten

Røyken

Buldring på Andersnatten

P

x Trollsteinen

Inn i hulen, ut og opp, langs eggen og opp, langs
siden og opp. Langt strekk til toppegg fra sittstart på
vegg mot syd.
Lang travers helt fra start til topps. Flere godbiter hele
veien rundt. Hardt og lett på sva og i bratta.
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Tricky lav travers. Tricky fra sittende med rompa i
myra.
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d Drømmesteinen

f Redesteinen

Andersnatten

Egg

Opptil flere drømmende problemer på virkelig god
stein. Rett opp mot venstre, mot høyre. Et ”virkelig”
problem fra sittende og ut. Røft.

«Buldrekuratoren»

2 Utsikten

Opp, opp til topps. Kom, se og vinn!

4 Nøkken

Kuratorens sittende fristelse i hulen og ut.

8 Svinepest

Litt tynn, litt lang, svinaktig frekk.

0 Buldrekuratoren

Buldrekuratorens frekkis. Langt opp, langt ned.
Travers under, gjennom og opp ut av hullet. Sittende
godbit på baksiden.

w Smørbukk

Fet og direkte. På skrå ut og over kanten. Tynt på
siden av egg. Versjon opp mot venstre. Roten holdes
utenfor.

y Frosken

Hopp og opp. Fra venstre og ut for de med uredd
høyrefot.

Tidligere bolig for fugl. Nå stein med klassikerproblem til venstre på eggen. Fingertung låsning midt
på veggen. Uttallige godbiter i mellom og rundt. Flere
ting på omkringliggende steiner.
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«Soria Moria»

g Eventyret
Buldring

Seriøs egg. Eventyrlig.

j Soria Moria

Solbergåsen

Stor stein med uttalige problemer og prosjekter.
Fiffig sitstart mot dalen, kinkig og tynt opp hovedvegg.
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«Skaret»

; Panorama

Flere fra sittende. Ett problem rett opp sva.

Geir Harald Samuelsen buldrer ved «Drømmesteinen» på Andersnatten.

