Suomen kalliokiipeilyreitit 2008 -kirja
nyt myynnissä!
Suomen Kiipeilyliitto ry:n kustantama ja julkaisema koko Suomen kattava Kalliokiipeilyopas
2008 on nyt myynnissä. Kirja on täysin uudistettu painos vuoden 2003 Topo-kirjasta.

Kirjan tiedot:

- koko Suomen kalliokiipeilyreitit
- ??? kalliota, yli 1500 (???)köysireittiä
- ajo-ohjeet karttamuodossa
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SUOMEN

KALLIOKIIPEILYREITIT 2008

- kirjassa nelivärikuvia kallioista ja reiteistä
- piirretty yhtenäisellä tyylillä ja samoilla

✔ koko Suomen kalliokiipeilyreitit

etukansi

symboleilla
- sisältää myös tietoa jokamiehenoikeuksista,
reitinteosta,

✔ yli 70 kalliota, yli 1600 köysireittiä

vaikeusasteikoista, historiikkia, alueiden esittelyt,

✔ ajo-ohjeet karttamuodossa

Suomi/Ruotsi/Englanti termistöt ym.
- paljon uusia reittejä vanhoilla kallioilla
- noin 30 uutta kiipeilykalliota!
- uusia kuvia ja artikkeleita

✔ kierresidonta, laminoidut kannet

- kallioiden karttakoordinaatit
- sporttireittien greidit fr-asteikolla
- ensinousijan nimi ja vuosiluku, kun tiedossa

✔ paljon kuvia kallioista ja reiteistä

Kirjan julkaisija

✔ kokonaan nelivärinen
✔ tietoa jokamiehenoikeuksista, reitinteosta,
vaikeusasteikoista, historiikkia, alueiden esittelyt,
Suomen Kiipeilyliitto ry.
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✔ Suomi/Ruotsi/Englanti kiipeilysanasto

Uutta kirjassa:
✔ paljon uusia reittejä vanhoilla kallioilla
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✔ noin 30 uutta kiipeilykalliota
✔ uusia kuvia ja artikkeleita
✔ kallioiden karttakoordinaatit
✔ sporttireittien greidit fr-asteikolla
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✔ ensinousijan nimi ja vuosiluku, kun tiedossa
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Myytävänä hyvin varustetuissa kiipeilyvälinekaupoissa,
kiipeilyhalleissa ja kirjakaupoissa. SKIL jäsenseuran jäsenet voivat
ostaa kirjan omalta jäsenseuraltaan.
Jälleenmyyjien tilaukset:
SLU-lajipalvelutoimisto | esko.pelkonen@slu.ﬁ | 09-3481 3135 tai 09-3481 3136

www.climbing.ﬁ

