Drytoolguide for Hans Tavsens Park
Af: Kristoffer Szilas

(Hans Tavsens Park ved Assistens Kirkegård på Nørrebro)

I Hans Tavsens Park findes fire betonskulpturer tiltænkt klatring. På de to
højeste (ca. 5 meter) er opsat limbolte til føring af ruter samt topankre med
faste karabiner. Det er disse to skulpturer der beskrives her med henblik på
drytooling.
Drytooling er klatring med isøkser og steigeisen på klippe eller som i dette
tilfælde beton. Drytooling kan betragtes som ét endeled med isklatring i den
anden ende af skalaen og mixklatring der imellem. Drytooling er ideel
træning til alpinklatring, hvor metoden ofte anvendes. Hans Tavsens Park
byder derfor nok på den mest realistiske træning der findes i Danmark til
teknisk alpinklatring i bjergene.
Drytoolgraderingen (D) gælder ved føring med isøkser og steigeisen. Ved to
ruter på samme væg (højre-venstre side) må isøkserne kun anvendes i
nævnte linie, mens fødderne kan bruges frit. Hverken isøkser eller steigeisen
må bruges på plastikgrebene! Ruternes placering nævnes parksiden (ud mod
Hans Tavsens Gade) og kirkegårdssiden (ud mod kirkegården). Kanterne af
betonskulpturerne skelnes ved henholdsvis et overhæng og slab på hver væg.
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Den høje væg (tre slynger til toppen):
Placering:
Parksiden
Kirkegårdssiden venstre
Kirkegårdssiden højre
Lige kant
Slab kant

Grad:
D6 ***
D5+ **
D6D5D3+

(Parksiden)

(Lige kant)

Kommentar:
Den mest udfordrende og tekniske rute i området
Fin rute
Bruger trin i venstre side af væggen
Langt mellem trinene men på gode hooks
Lad være med at falde!

(Kirkegårdssiden)

(Slab kant)
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Den lave væg (to slynger til toppen):
Placering:
Parksiden venstre
Parksiden højre
Kirkegårdssiden venstre
Kirkegårdssiden højre
Lige kant
Overhængende kant

Grad:
D4
D5
D6- **
D4D4+
D5+ **

Kommentar:
OK
Cruxet er at bruge de dårlige trin
Dynamisk boulderstart
God opvarmningsrute
Kræver lidt søgen at finde positive hooks
Tung men på gode hooks

(Parksiden)

(Kirkegårdssiden)

(Lige kant)

(Overhængende kant)
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