Galdhopiggen

Droga na najwy?szy szczyt Norwegii zaczyna si? zaraz poni?ej schroniska Spiterstulen. Prosto z parkingu, wchodzimy na gruntow? drog?,
przechodzimy wisz?cym mostem przez p?yn?c? tam rzek? i wchodzimy na pierwsze metry szlaku. ?cie?k? w tym miejscu ?atwo odnale??.
Kamienie oznaczone s? czerwon? literk? T a sama droga to dobrze wydeptany szlak. Pi?tra ro?linno?ci s? w tamtych górach inaczej u?o?one
ni? w naszych Tatrach przez co dobrze widoczna droga ko?czy si? po oko?o 500m wspinaczki. Na wysoko?ci 1500m n.p.m. nie ma ju? ?adnej
ro?linno?ci. Zaczynaj? si? kamieniste pola. Tutaj trzeba zwraca? wi?ksz? uwag? na odnalezienie drogi. Przewa?nie stoj?c ko?o jednego
oznaczonego kamienia, z jego punktu b?dzie wida? nast?pny. Pob??dzenie w tym miejscu nie grozi niczym powa?nym. Id?c zgodnie z
prowadzeniem szlaku czy poza nim, warunki s? takie same.
Po przej?ciu pierwszych wzniesie? na wysoko?ci oko?o 1800m teren staje si? nieco ?agodniejszy i naszym oczom ukazuje si? wznios?y szczyt,
ale niestety to jeszcze nie Galdhopiggen. Pierwszym wzniesieniem b?dzie Svellnose - 2272m n.p.m. Jeden z najwy?szych Norweskich
szczytów.

Im bli?ej szczytu tym bardziej teren staje si? nachylony, przechodz?c w skaln? gra?. Z prawej strony gra? ko?czy si? pionow? ?cian? oraz
lodowcem Stggebrean w dole. Po lewej stronie widoczne b?dzie bardzo strome zbocze oraz po?a? lodowca Svellnosbrean.
Kolejne kilometry wprowadzaj? nas na szczyt Svellnose, cho? wed?ug mapy lekko trawersuj? wierzcho?ek. Dopiero z tego miejsca po raz
pierwszy wida? ca?? dalsz? drog? oraz szczyt.

Kolejny krótki odcinek schodzi nieco w dó? i po ponownym podej?ciu znajdujemy si? na szczycie Keilhaus topp - 1355m n.p.m. W praktyce jest
to równie? jeden z najwy?szych Norweskich szczytów, jednak w teorii przez zbyt ma?? wybitno??, nie jest umieszczany na li?cie. Po kolejnym
zej?ciu na prze??cz pomi?dzy wierzcho?kami zaczyna si? ko?cowe podej?cie na w?a?ciwy szczyt Galdhopiggena. Suma obni?e? ze szczytu
Svellnose na tym odcinku wynosi 64m.
W oddali b?dzie ju? wida? dawny schron (nie schronisko), zbudowane w 1975r. Obecnie w budynku "Knut Voles hytte", w ma?ym sklepiku
mo?na kupi? pami?tki oraz serwowane s? posi?ki. Ze schronu ju? tylko kilka metrów dzieli nas od wierzcho?ka. Szczyt wie?czy tarcza z opisan?
ca?? panoram? okolicy i prowizoryczna luneta. Obracaj?c j? mo?emy przez ni? zobaczy? wskazan? na tarczy gór?.

Ca?kowity dystans na szczyt to oko?o 6,5km. Logowana trasa to 6,22km (nieco powy?ej schroniska) w czasie 3:27h. Droga zosta?a zapisana
jako ?cie?ka GPS za pomoc? komputera trekkingowego Suunto X10. Format KMZ - obs?ugiwany przez program Google Earth.
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