Til Porsgrunn
og Skien

Kragerø

GRENLAND- Valle

137

Feset

Valle

Valle

Våle

Feitetligger fint inne i en skog. På sommerenkan det være litt plagsomt med
mygg her. Det kan også bli veldis varmt
og klatre her på varme sommerdager.
Våren og høsten er den beste tiden. Klippen tørker fort opp etter regnvær.
Herfinnerdu både lange svaruter med
nydelige rissog bratt sportsklatring på
bolt,men hovedvekten av ruter er lange,
nydelige svaruter.
Dette var et tidlig utviklet felt, hvor klatringen ble startet på 80-tallet.

Adkomst:

Simon ThorsellNæs pd «Punch))

ahe, side 138. Foto: Svein Gjermundsen

Anmarsj:

Gå 200m nedover denne grusveien til

en sti som går opp mot høyre over et
betongrør. Følg stien til du ser veggen
foran deg (ytterligereca 200m). Rutene i
føreren er beskrevet fra veggen lengst til
venstre, mot høyre. Altså, du vil komme til
de siste rutene først.

Approach Valle

This crag is located about 30 minutes
driving from Porsgrunn. Follow the El 8

south towards Bamble, and make a turn
by Feset towards Valle. Thisis the second
exit With a sign to Valle. Stop when you

reach the firstroad to the right after the
Fra Porsgrunn er det ca 30 min å kjøre til
crossroads to Fossing.You Willsee a large
Valle. Følg E18 sørover gjennom Bamble
og ta av ved Feset videre mot Valle. Det house there, With 10tsof trash outside.
stand
er andre vei skiltettil Valle. Stopp ved
There is also a pretty large post box hut
red
by the crossroads next to a little There
første vei til høyre etter veikrysset til Fossing i en slak venstresving (ca 1,5 km etter (the hut may be difficultto spot).so thisis
crag,
et hus med ufattelig mye skrot utenfor).
is no parking closer to the
car.
your
leave
you
Det er et stort postkassestativ i krysset ved where
thissideroad
siden av en liten rød rønne (kan være litt A 200 meters walk along
climbs up to the
that
path
a
to
you
brings
vanskeligå se den røde rønna). Parker
pipelines runs next to the
her.

right. Concrete
for another 200m
path. Follow this pathcrag in frontof you.

and you Willsee the
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