Ajour pr. 310510

Fører for
Hundremeterskogen
buldrefelt

Drammen klatreklubb - www.dkk.no

Om feltet
Etterhvert som buldring har fått godt fotfeste i drammensområdet, har også iveren til å utvikle
nye felt for alvor satt i gang. Fra før har vi solide felt i Solbergåsen/Bordeskogen og 800-meteren/
Bøgeskogen, og Hundremeterskogen føyer seg perfekt inn på linje med disse.
Primus motor for dette feltet har vært Harald Østerbø, som har lagt ned utallige timer med
pussing for å få problemene klare.
100-meterskogens styrker er nærhet til parkering, fin anmarsj langs tursti og god kvalitet på
steinen. Hittil er det pusset frem nærmere 50 ferdige buldre og prosjekter, men det finnes stort
potensiale i feltet.
Denne føreren er å anse som et tillegg til den komplette føreren for Drammensregionen:
Drammensgranitt, som ble oppdatert sommeren 2009 - en av norges desidert flotteste førere!
Går du nye linjer eller førstebestiger åpne prosjekter i 100-meterskogen - vennligst meld dette
inn til DKK v/Harald Østerbø eller Chad Stokes (se kontaktinfo på www.dkk.no).
Da feltet er i voldsom utvikling vil ikke denne føreren bli trykket opp, men du finner alltid
oppdatert utgave på våre nettsider :)
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Side 6 - 10

Vågesteinen m/sektor X (2 - 6C)
Består av en vegg og en frittstående stein som ligger rett ved siden av 800-meteren.
I tillegg er det sektor X som ligger 40 m bortenfor, mot Drammen.
Steinkvaliteten er noe røff, men byr på godt grep.
Kan være noe sentørket, men mye trær gjør på den andre siden av den frittstående
steinen tåler litt regn.

Side 11 - 12

Ura (3 - 6C)
Bred vegg med mye forskjellig buldring.

Side 13 - 14

Vesleveggen (3 - 6b)
Klippe som synlig har vært del av granittbruddet i gamle dager. Stort sett loddrett klatring
på god stein.

Side 15 - 18

Bompesteinen, Bratt og Vått (4+ - 6 C)
Feltets perle! 70 meter bred klippe med alt fra morsomt sva til stjerneproblemer på
7’er tallet. Her er det miks av loddrett, overheng, høyt, lavt ++. God stein, men
mye fuktighet.

Side 19 - 20

Kottet (4 - 6 C+)
Liten klippe et stykke bortenfor sektor 1, rett ved veien. Mye buldring på lite plass.
Meget god stein, men mye fuktighet i fjellet - ta med håndkle!
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Hundremeterskogen [Kjørehenvsning]

Parkering

Fra Kongsberg

Fra Drammen (Oslo)

Følg RV 283 fra Drammen (Oslo) eller Kongsberg. Ved rundkjøring Ulverud (fire store møllesteiner i midten), ta nordover og første til venstre (Gamle riksvei).
Følg denne ned i “dump” og ta inn til høyre ved kjøpesenter (Solbergveien). Følg denne helt opp, forbi barnehage. I kryss etter barnehage, ta høyre opp
Myrabakken og fortsett inn i Bergås terrasse. Ved enden av denne veien går det over til grusvei (ved bekk) - følg denne opp bratt bakke til venstre og du
ankommer parkeringsplassen. Stien som fører til feltet er den som får fra innerst på parkeringsplassen (ned mot bru).
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Hundremeterskogen [Oversiktskart]
Bompeveggen, Bratt og Vått

Vesleveggen

Ura
Vågesteinen

P

Kottet

Veibeskrivelse fra parkering lysløype
Vågesteinen: 7. stolpe etter brua, venstre rett ved veien
Kottet: 17. stolpe etter brua, venstre rett ved veien. Rett før lysløype krysser 800m.
Ura: Opp litt dårlig sti/kjerrevei i enden av åpent felt hvor lysene går “inn” i skogen. Ca. 100 m opp til høyre ser du steinen.
Vesleveggen: Fortsett sti/kjerrevei. Etter andre sva ser du veggen inni et skogholt til venstre.
Bompeveggen, Bratt, Vått: Opp til stikryss fra Vesleveggen. Fortsett kjerrevei til venstre. Rett etter veltet tre ser du sektoren til høyre.

Oversikt buldere/ticklist

(sortert etter gradering innad i sektorene)
Vågesteinen
 Nøtteliten/6c
 Tussi/6a+
 Velsignet av englestøv/6b
 Prinsesse Mononoke/5+
 Lille Prinsesse Mononoke/4+
 Haku/4+
 Totoro/4
 Fluedansen/3
 Ungdomsrus/3
 Fugledansen/3
 Chihiro/3
 Fluenes herre/2
Sektor X
 Wolverine/6a+
 Professor Xavier/3
Ura







[Uten navn]/6c (?)
Bamse Brakar/6b
[Uten navn]/6a
Hull i himmelen/5 (?)
Nasse Nøff/3

Vesleveggen
 Keiko/6b
 Karius og Baktus variant/6a
 Du skjønner hva jeg forstår/5 Karius og Baktus/4+
 Franz Liszt junior/4 Blanke messinger og lange lemmer/4 Opplysningen 1880/3+
 Rett og slett/3
 Me snakkast/3
 Buksa på/2

Bompesteinen
 Meditasjon eller stress/5+
 Mørket siger på/5+
 Snikende ullteppe/5+
 Møkkabulderet/4+
 Oppvarmingsbulderet/3
Bratt
 Bulder og brak/6b
 Reddhare og ulven/5 Passe tøff/4+
Balkongen
 Espen Askeladd/5+
Vått
Bare prosjekter hittils
Kottet
 Tigergutt/6b+
 Slengende Fengende Overhengende, 6c (?)
 Variant av Tigergutt/5 The long way home/5- (?)
 Mosedotten/4+
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Hundremeterskogen [Vågesteinen - venstre]

1

4
2

3

1. Tussi/6a+

4. (NAVN?)/6b (?)

Rett opp til venstre for treet.

Fra sidetak til gode tak langs egg.
(Direktevariant: ligger an til en vrien catch
fra sidetak og rett til slopa kant).

Harald Østerbø 140809

2. Prosjekt
Rett til høyre for treet
3. Nøtteliten/6c
Harald Østerbø 2009

Opp sikksakkmønster og dieder til kul
uttopping.

Geir Arne Bore 020809

5. Ungdomsrus/3

Anders Johansen og Geir Ellingsen 2009

Høyre egg. Lav start fra markert starttak.

Harald Ø: Nøtteliten

5
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Hundremeterskogen [Vågesteinen - foran]

8
6
7

9

10
11

6. Fluenes herre/2

9. Haku/4+

Svabulder opp ved eggen.

Etablér lavt i veggen - ikke kickstart. Topp ut på “bratt”.

7. Fluedansen/3

10. Totoro/4

Start som “Fluenes herre” - flytt over den andre
steinen til topping “Ungdomsrus”.

Etablér i veggen - ikke kickstart.

8. Fugledansen/3

Ellen M Stabursvik 210809

Fredrik Indresand 2009

Anders Johansen og Geir Ellingsen 2009

Svabulder opp steinen.

Geir Falkevik 210809

Geir Falkevik 130809

11. Chihiro/3

Opp riss, ikke bruk merkbart godt tak til høyre for
riss på topp.

Rønna
ug: Tot
oro

Anders Johansen og Geir Ellingsen 2009
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Hundremeterskogen [Vågesteinen - bak]

13b
14

12
11

11. Velsignet av englestøv/6b (?)
Geir Falkevik 240809

Sitstart på “tuppen” - topping opp hyller/riss.
12. Prosjekt
Harald/Åpen

Sitstart fra hylle over der Englestøv starter og skrått
opp mot høyre. Hardt!
13. Prinsesse Mononoke/5+

13

13b. Lille Prinsesse Mononoke/4+
Geir Falkevik 230809

Variant av Prinsesse Mononoke. Etablér med høyre i
hjørne (klump) og venstre i fingerpocket.
Ikke bruk egg til høyre etter starttak.
14. No pad’s land/4
Chad Stokes 260510

Sitstart med høyre på markant tak.

Geir Falkevik 230809

Sitstart. Ikke bruk egg til høyre.

Erik F: Prinsesse Mononoke
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1. Prosjekt
Åpent

Hengende start - runde kanten og opp til topp
2. Prosjekt
Åpent

Sitstart, etablere og gå for kanten

Hundremeterskogen [Sektor X - venstre]
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Hundremeterskogen [Sektor X - høyre]

2
1

3

1. Wolverine/6a+
Geir Falkevik 210809

Åpent

Sitstart, runde overhenget og topping rett opp riss.
3. Professor Xavier/3
Chad Stokes 210809

Lav start - ikke bruk den venstre steinen. Uttopping rett opp.

Geir F: Wo

2. Prosjekt

lverine

Sitstart venstre på skråkant, runde overhenget og utopping.
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1. Prosjekt
2. Bamse Brakar/6b
Harald Østerbø 2009

Opp venstre side av bratt på høyre del. Start med begge hender i åpenbart
starttak og fortsett via gode tak skrått opp mot høyre.

2

Harald: Bamse Br
akar

1

Hundremeterskogen [Ura - venstre]
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Hundremeterskogen [Ura - høyre]

4/4a
3

6

Anette: Nasse Nøff

3. (NAVN?)/6c

Geir Arne Bore, 020809

4a. (NAVN?)/6a

Geir Arne Bore 2009

Høyre side i bratt. Start fra to slappe tak lavt på veggen

Variant av Hull i himmelen. Dynamisk rett fra starttak til kanten.

4. Hull i himmelen/5 (?)

6. Nasse Nøff/3

Fra gode starttak - rett opp ved “makro”

Etablér - ett flytt til god hylle og videre til toppen.

Anders Johansen 2009

Harald Østbø 2009
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Hundremeterskogen [Vesleveggen - venstre]

1
3a

3
1
2/2a

2. Karius & Baktus, 4+

Harald Østerbø 2009

Opp i og langs borehull. Etablér med begge hender i borehull
og begge føtter på selve veggen (ikke bruk hellekant).
2a. Variant av Karius og Baktus/6A(?)
Harald Østerbø 2009

Start helt i bunnen av borehull med begge hender og gå problemet
til kanten utelukkende med hendene i borehullet.

Etabler lavt i riss, med bena på skjev sten under.
Topping opp venstre uten bruk av høyre egg/hyller.
3a. Me snakkast/3
Variant av Opplysningen 1880. Bruk hele steinen.

us
& Bakt

Syltynn etablering og catch.

Fredrik Indresand/Chad Stokes 070909

Karius

Geir Falkevik 080909

3. Opplysningen 1880/3+

Fredri
k:

1. (NAVN?)/5+ (?)

Hundremeterskogen [Vesleveggen - høyre]

8
4/4a

7

5

9

6

4. Blanke messinger og lange lemmer/4- (?)

6. Du skjønner hva jeg forstår/5- (?)

9. (NAVN?)/4+ (?)

Etablér på starttak med rompa på steinen bak.

Etablere i veggen - catch på hylle. Ikke bruk egg til høyre.

Sitstart - opp hyller.

4a. Buksa på/2

7. Rett og slett/3

10. Prosjekt

Variant av Blanke messinger...,ståstart - frie starttak.
Opp sva - kan bruke stein på toppen.

Langs god kant rett opp til uttopping.

Kort variant av traversen

8. Franz Liszt junior/4-

11. Prosjekt

5. Keiko/6b

Chad S/Geir F 080909

Etablere i veggen. Ikke benytte
vertikal kant til venstre

Frekk sitstart til catch

Fredrik Indresand/Chad Stokes 070909

Fredrik Indresand/Chad Stokes 070909

Harald Østerbø

Etablere og toppe over sva til høyre for stein på
topp. Ikke benytte noe til venstre for riss, ikke
benytte stein på topp.

Geir Falkevik 080909

Geir F/Chad S/Ellen M 080909

12

10

Fredrik Indresand 070909

Lukket/Fredrik

Lukket/Fredrik

12. Prosjekt

11

Fredrik: Blanke messingen
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Lukket/Fredrik

Travers over hele kanten, topping ved hylle
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3

Hundremeterskogen [Bompeveggen]

4
9
6

1
2

4. (NAVN?)/3

Opp steinete riss

Samme start som (3), men følger hyller mot høyre.

2. (NAVN?)/6a

5. (NAVN?)/5+

Sitstart - rett opp

Sitstart - følge risset hele veien opp.

3. (NAVN?)/4-

6. Meditasjon eller stress/5+

Rett opp hyller/kanter

Følger diederet - uttopping rett opp. Ikke benytt
hylle som er start på 7/8.

Geir F/Fredrik I 060909

Geir Falkevik/Fredrik Indresand 060909

8

5

1. Oppvarmingsbulderet/3
Fredrik Indresand 060909

7

Geir F/Chad S 080909

Geir Falkevik 080909

Geir Falkevik 080909

7. Snikende ullteppe/5+
Geir F/Fredrik S 060909

Travers langs riss - samme toppping somm XXX
8. Møkkabulderet/4+
Geir Falkevik 060909

Samme start som traversen, over til sprekk, opp til hylle
og topping. Ikke bruk høyre stein over horisontalt riss.
8. Mørket siger på/5+
Geir Falkevik 080909

Samme start som traversen, over til sprekk, opp til hylle
og topping. Ikke bruk høyre stein over horisontalt riss.

Hundremeterskogen [Bratt]
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2
3

brak

4
5

Harald Ø:

Bulder og

1

1. Passe Tøff, 4+

3. Prosjekt

Følger første gode kant på bratt, opp til liten hylle og
uttopping.

Nydelig slapp kant (hyller) som følger
mot høyre til toppen av bratt.

2. Reddhare og ulven, 5-

4. Bulder og brak, 6b

Start lavt nede til venstre og følg god kant
opp mot høyre. Bratt på gode tak - kinkig uttopping.

Riss litt mot høyre i bratt. Via risset eller
catch direkte (med heel eller uten mange mulige varianter).

Chad Stokes 060809

Harald Østerbø 2009

Kristos/lukket

Harald Østerbø

5. Prosjekt
Bratt, hardt og høyt! Sikkert godt opp
på 7-tallet...
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Hundremeterskogen [Balkongen]

1. Espen Askeladd/5+
Harald Østerbø 2009

Etablér i veggen (ikke kickstart) - gå for
toppen.
2. Prosjekt

2

skeladd
Geir F: Espen A

1

Hundremeterskogen [Vått]
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1

2

4

3

5

1. Prosjekt

4. Prosjekt

2. Prosjekt

Litt bratt kant langt til høyre på klippen

3. Prosjekt

5. Prosjekt

Harald Østerbø

Hundremeterskogen [Kottet - venstre ]
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1

3

2

4
5

1. Slengende Fengende Overhengende/6c (?)
FA: Harald Østerbø 2009

Sitstart og opp langs riss (topper ut litt mot høyre)
2. The long way home/5- (?)
FA: Chad Stokes 100510

Travers, sitstart fra Slengende... til uttopping Dotten.
3. Mosedotten/4

FA: Harald Østerbø 140809

Sitstart (eller nesten) fra tak under hylle opp dieder.

4. (NAVN?)/5+

FA: Geir Falkevik/Fredrik Indresand 140909

Sitstart/lav start og opp over kant.
5. (NAVN?)/3

FA: Fredrik Indresand 140909

Sitstart fra markart rund kant, rett opp hyller/kanter.

Hundremeterskogen [Kottet - høyre ]
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7

8

Geir Falkevik:

6

Tigergutt vari
a

nt

7a

6. Prosjekt
7. Tigergutt/6b+
Harald Østerbø 2009

Sitstart opp krimpere til mantel uttopping
7a. Variant av Tigergutt/5Stående. Etablér og ett flytt til kanten.
8. Prosjekt

