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Tänä vuonna yhteispohjoismaisen nuorten 
kiipeilyleirin järjesti Tanskan kiipeilyliitto. Ku- 
ten tapana on, kutsukirje tuli aika viime tin- 
kaan, mutta siitä huolimatta reissuun lähti 37 
12–18-vuotiaita nuorta Tanskasta, Norjasta, 
Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Tanskalai- 
sesta organisaatiosta vastasi aikaisemmil- 
ta leireiltä tutut Erling Strauss, Henrik Buus 
ja Brian Nielsen. Leirin kouluttajaksi oli pes- 
tattu englantilainen ammattikiipeilijä Robbie 
Philips sekä hallitsevat Tanskan mestarit 
Bjørn Iisager ja Katrine Salling. Tapahtuma- 
paikkana leirille oli Allingenin kylä, Bornholm- 
in saaren pohjoiskärjen tuntumasta. Majoitus- 
paikkana oli kylän palloiluhalli Nordhallen, 
jossa riitti tilaa enemmän kuin tarpeeksi leiri-
läisten tarpeisiin.

Suomesta reissuun lähti innokkaita nuoria 
Tampereelta, Turusta ja Helsingistä yhteensä 
9 kappaletta. Oulun kiipeilyseuran parhaiten 
kiipeilevä matkaopas, Heidi Saarinen, hoiti 
kokenein ottein ryhmän organisoinnin sekä 
joukon paimennuksen Helsingistä Bornhol- 
miin niin menestyksekkäästi ettei yksikään 
teini hukkunut Itämereen taikka jäänyt vää-
rällä pysäkillä. 

Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin toisiim-
me ja majoituksen lähiympäristöön leikkien 
avulla mm. etsimällä piilotettuja rasteja ym- 
päri pihapiiriä ja tekemällä ihmispyramideja. 
Loppuhuipennukseksi väännettiin perinteiset 
tanskalaiset “tortut” – tiimityönä, totta kai.

Toisena päivänä päästiin jo itse asiaan – Mose- 
løkkenin graniittikaivokseen pultattujen sport-
tireittien kimppuun. Robbie, Bjørn ja Katri- 
ne opettivat alkulämmittelyn perusteita ja 
juoksuttivat kiipeilijät lämpimiksi kiipeilyä 
varten. Sää meinasi tässä vaiheessa heittää 
kapuloita rattaisiin, mutta onneksi sadekuu-
ro hävisi tunnin uhkaavan ripottelun jälkeen. 
Loppu reissu olikin sitten pelkkää aurinkoa, 
mikä sopi kaikille oikein hyvin.

Kolmantena päivänä sääkin oli suosiollisempi 
ja saatiin hyvä startti aamusta sporttikiikuil-
le Moseløkkenin kaivoksella. Robbie,Bjørn ja 
Katrine kannustivat nuoria rohkeasti yrittä- 
mään haasteellisempia reittejä. Lounaan ja 
siestan jälkeen tehtiin vielä iltapäivästä isku 
läheisille Hammerkystenin bouldereille. Ran-
nikon upeat siirtolohkareet ja meren hiomat 
kalliot tarjosivat jokaiselle sopivaa haastetta 

Teksti ja kuvat: Juuso Montonen

kevyestä kulmapainista tiukkaan katto kränk-
käykseen.

Torstaina oli vapaapäivä ja päädyimme kier- 
tämään saaren eri jäätelö-, suklaa- ja lakritsi- 
kauppoja ja -tehtaita sekä uimaan uskomat- 
toman lämpimään Itämereen. Iltaohjelmana 
oli leikkimielinen slackline-kisa kylän vieras-
sataman yllä, jossa voiton vei Tampereen 
oma tyttö, Julia Silvennoinen.

Perjantaina puuhattiin taas sporttikiipeilyn 
parissa teemana putoamiset ja haastavien 
reittien kiipeäminen ja ilta kruunattiin tiukal-
la pulterisessiolla. Lauantaina ohjelmistos-
sa olikin kalliokiipeilyn sijaan läheisen ma-
jakan ulkoseinän köysittely sekä elokuvailta-

mat, jossa Robbie, Bjørn ja Katrine kertoivat 
omista kiipeilyreissuistaan sekä haasteista, 
joita he ovat kohdanneet sekä näyttivät vi-
deoita suorituksistaan. Sunnuntaina leiri oli-
kin jo lopuillaan ja viimeiset hyvästit heitet- 
tiin puolin sun toisin haikeissa tunnelmissa. 

Summa summarum, leiri oli upeasti jär-jes-
tetty ja eikä kaivellut yhtään, että tuli lähdet-
tyä mukaan. Kiikut oli hyvät ja seura vielä pa-
rempaa! Oli todella hienoa tavata niin paljon 
ihmisiä ympäri pohjoismaita ja kiivetä todel-
la hauskojen sekä innostuneiden nuorten et-
tä ikinuorten aikuisten kanssa. 2015 pohjois-
mainen nuorisoleiri on Ruotsissa, joten kaik-
ki innostuneet mukaan vaan sinnekin!

Ylh. Boulderointia rantsussa.

Tauko pulteroinnista.
Vier. sivu. Ola paistuu auringossa.



Ylh. Alkujumpan huumaa graniittikaivoksessa.

Herkistelyä nihkeillä otteilla. >

< Antto, Otto ja Sara poseeraavat.

< Otto topissa, Ola matkalla.

Alla: Islannin supermies poseeraa.

Julia näyttää mallia miten satama-allas ylitetään. >
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