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Du finner normalt best skiføre ved å stige litt
opp mot høyre før du renner i slake nedoverbakker (rasfare høyere oppe) mot elva fra
Stigbotnvatnet (4). Oppstigning på høyre side av
elva. Hvis snøoverflaten er hard, må du være
forsiktig her. På løsere snø er det problemfritt.
Etter denne kneika flater terrenget ut mot
Stigbotnvatnet. Kryss elva og stig gradvis opp
mot vestryggen av Breitind (5). Du må opp en
bratt skråning. Når du har kommet opp denne
ser du baksiden av Trollveggen. Her ser du også
vestryggen av Breitind. Normalruta går til
venstre for denne (7). Hvis det er hard snø på
nordsiden, kan denne ruta være vanskelig. I så
fall anbefaler vi å gå rett opp vestryggen selv om
det innebærer mer skibæring.
Til venstre for
vestryggen av
Breitind.
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Mot ryggen av
Breidtind.
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Fortsett tilnærmet horisontalt i
skråningen på nordsiden av
Breitind (8). Kommer du for
høyt her, blir det både bratt og
rasutsatt. Den bratte kneika mot
kanten må ofte forseres i

Mot kanten
mellom
Trolltindene
og Breitind.
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Trygt fra kanten i retning Breitind.
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svinger. Oppe på kanten har du
Romsdalshorn tett innpå. Men
mellom toppen og deg går
faktisk Romsdalen med vei og
jernbane! Herfra stiger du opp
til høyre trygt fra kanten (10).
Høyere opp må du runde mot
høyre for å unngå ei bratt
fjellside (11). Det kan være
nødvendig å bære skiene om
deler av skråningen er snøfri.
Oppe på ryggen svinger du mot
venstre og ser snart toppen (12).
Den siste strekningen er lett.
Toppen ser snill ut, men rett
over den siste steinen ser du
mot øst 1600 høydemeter rett
ned i Romsdalen.
Retur samme vei som opp. Mot
slutten holder du mot fjellstua
(14). (© Turbokforlaget 2009)

På nordsiden av
Breitind.
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Utdrag fra Skibok for Romsdal.
Du finner den i bokhandelen.
Den kan også bestilles på
www.turbok.no.
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Lett marsj til toppen.
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