
For å komme seg til Snillf-
jord kjører man sørover ut av 
Trondheim, mot Oslo. Ved 
Klett tar du av mot Ork-
anger og følger på helt til du 
kommer til Orkanger og et 
skilt hvor det står Hitra og 
Agdenes. Følg videre skilting 
mot Hitra. Her skal du over 
litt fjell og passere litt fjord 
før du kommer fram til Snill-
fjord. Turen til Snillfjord tar 
ca 60min fra Trondheim, litt 
avhengig av høyrefoten din.

Når du kommer til Snillfjord fortsetter man 
videre mot Hitra inntil man kommer til 
Slørdalen. Her vil man fort oppdage en stor rød 
hammer på høyre side av veien. Neste gang du 
ser fjorden etter passering av denne hammeren 
har du kommer til parkeringen til Kongeveg-
gen. Fortsetter du ytterligere litt utover kom-
mer du etterhvert til Mjønes. Passer skiltet til 
Mjønes, men ta av like etter Mjønes Sagbruk.

Veianvisning fra disse stedene finner du i over-
sikten for hver vegg.

Mjønes

Kongeveggen
Rød hammer

Midlertidig klatrefører for
Kongeveggen og Mjønes

Dette er en midlertidig klatrefører to de to nye feltene 
i Snillfjord. Siden jeg syns det er langt mer morsomt å 
pusse og borre stein enn jeg syns det er å lage fører, så er 
dette en fører som kun skal forklare vei og gi informasjon 
om rutene. Forøvrig er det mer morsomt å klatre enn å 
lage fører også.

Snillfjord er et område med mye stein, men det ser ut til 
at tidligere tindegruppistbiler har stoppet ved det gamle 
snillfjordfeltet. Kjører man bare litt videre finner man 
gull. Svaklatring, vertikalklatring, overhengende og      
ekstremt overhengende klatring finnes om man leter litt.

Til nå har det blitt utviklet to felt, Mjønes og Kongeveg-
gen. Men, det er flere underveis. Om du er gira på å være 
med så er det bare å kontakte  styre i Tindegruppa, så 
forteller de deg hvem du skal prate med.



Kongeveggen

Rutenavn
XXX
Sigurd Jorsalfar
Prinsesse Stefanié av Monaco
Magnus Berrføtt
Prinsesse Madelaine
Alexander den store
Ghengis Kahn
Cleopatra av Egypt
Eirik Blodøks
Knugen av Sverige
Maud Angelica
Kronprins Håkon
Kong Håkon
Märthas engler

Førstebestiger
Sindre Sæther
Sigurd Backe
Sigurd Backe
S. Backe & T. Horgen
Thomas Horgen
Thomas Horgen
Boltet-S. Backe FA-S. Sæther
Thomas Horgen
Boltet av Thomas Horgen
Sigurd Backe
Boltet T.Horgen FA-S. Backe
Thomas Horgen
Boltet-T.Horgen FA-G.Grønhaug
Boltet S.B+T.H FA-Jo Huseby

Grad
8

7/7+
9+
6-
6
8
8

7/7+
8+ ??

7+
7/7+

6-
8
7-

Merknad
Lengst til venstre, start på blokk
27m lang, pass tauenden.
Nytt anker skal settes lenger ned.
Slutter under Stefanié
Starter i dieder.
Start i riss, venstre ved første tverrbånd
Start i riss, deretter høyre.
Start i skråriss
Åpent prosjekt, starter på tynne krimper.
Starter i skråriss, rett til topps.
Travers fra Kronprinen inn i Knugen.
Slutter ved første anker.
Uttoppingen av kronprinsen.
Start under overheng videre i riss.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Parkering
Det er greit å parkere på den store plassen ved 
sjøen. Ikke parker ved verkstedet eller helt oppe 
ved gården. Forsøk å parker diskre på plassen slik 
at eieren kan snu lastebilen sin her.

Anmarsj 
Følg veien mot det gården, men ta av og gå langs 
strandlinja på høyre side av øya så du unngår 
huset. Gå rundt huset og loven, og finn traktorvei 
som er forlengelsen av veien som går mot gården. 
Følg denne til et lite svaberg og ta til venstre ca 
45grader. Følg halveis opptråkket sti utover mot 
veggen. Forsøk å unngå å gå mot hyttene i stran-
dlinja på sørsiden av øya. Holder du for langt mot 
nord på øya så kommer du oppå klippen, fin vei 
ned igjen på vestsiden av veggen. Man bruker ca 
15min på turen.

Kongeveggen fikk navnet sitt fordi vi syns 
det var så konge å holde på i en sørvegg. 
Sol de dagene vi ikke var der, og regn de 
dagene vi var der for å pusse og bolte. 
Veggen ble funnet av Anders Fougner og 
Edvard Aasen, men ble antatt for vanske-
lig på det daværende tidspunkt. Sigurd 
Backe og Thomas Horgen var overbeviste 
om at det fantes tak i høyden, og satte 
igang pussing og boltingen så fort det 
lot seg gjøre. Høst og vinter 2007 samt 
vinter og vår 2008 hadde vi noen aktive 
dager her ute. I tillegg var det andre ivrige 
sjeler som hjalp til å felle, kviste, flytte og 
brenne trær. 

Rutene
På grunn av laber innsats med kamera, har vi ingen gode bilder å lage fører av. Men, denne tabellen får frem det du 
trenger å vite om hver rute. De er listet opp fra venstre mot høyre når man ser på veggen nedenfra. Enkelte rutenavn skal 
males på veggen. Husk å ha en knute i enden av tauet ;)

Det er lagt ned stor innsats av mange 
personer for å tilrettelegge for klatring 
og kos her ute. Området er vakkert, og 
vi ønsker å holde det sånn. Alt du tar 
med deg ut hit, er det fint om du også 
tar med deg hjem.

Informasjon
Veggen er sørvendt, på godt og vondt. 
Det blir for tørr etter regnvær, men 
det blir samtidig veldig varmt her om 
sommeren. Klatringen er stort sett 
vertikal, men med innslag av både sva 
og overhengende formasjoner. Alle 
rutene er boltet med ekspansjonsbolter 

og har egne toppanker med ringh-
engere. Vegghøyden er fra 15 til ca 
30m, og noen av rutene krever at du 
har 60m tau. De lengste rutene har 
opptil 13 bolter pluss anker så vær 
sikker på å ta med nok utstyr og at 
tauet er langt nok. Gradene spenner 
fra 6- til 8, og det er gode mu-
ligheter for videreutvikling i høyre 
del av veggen.

Ikke gå på gresset og hold 
avstand til hyttene ;)


