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En anbefaling til et solsikkert vinterboulder 
område i Europa er en udfordring, der giver de 
fleste long time boulders rynker i panden. Vi 
tog internettet til hjælp og faldt over øen Tinos 
i de græske Kyklader. Her skulle ifølge diverse 
stærke tyskere være masser af sol og et kæmpe 
potentiale for vinterbouldering. Med første 
udgave af guidebogen til Tinos fra år 2008 under 
armen tager vi chancen i første uge af marts.

Vores ”Boulderkarriere” er netop startet efter 
mange år i reb uden barn, men nu er tiden til 
noget andet. Når man ligger ud i Bishop, USA, 
og bruger dette som referenceramme, kan 
det give andledning til at dømme lidt hårdt. 
Med dette i mente og endnu intet område i 
Sydeuropa at sammenligne med, tør vi godt 
sige at boulderingen på Tinos, som den er nu, 
skal opleves som en pakkeløsning og ikke for 
klatringen alene. 

Øen er hyggelig, smuk og har mange solskins-
timer. De godt 600 definerede problemer er 
hovedsageligt i 5. og 6. grad, med stikkere op i 
7. grad og enkelte i 8. grad.

Klippen er granit og endnu ret hård for fingerne, 
men som oftest er der ikke mere end 3-6 
bevægelser til toppen, så huden holder let en 
uge. Områderne er for nu alle sydvendte, og 
sæsonen må være omkring november til marts.



Med et barn på armen, et par dage med regn, og 
en mave infektion, når vi ikke alle de områder vi 
har ønsket. Måske er det derfor, vi sidder med 
følelsen af at mangle at opleve øens absolutte 
klatreperle, området hvor vi begge får krævende 
udfordringer og ikke blot 1-2 bevægelsers no-
brainers. Stedet kan formentligt findes på øen, 
men om det er udviklet eller det ligger blandt 
de hundredvis af blokke man passerer på til-
gangene, ja det må vi lade stå hen i det uvisse.

Til stor hjælp mht billeje og indkvartering på en 
ø, der ellers ligger i dvale frem til april er Dieter 
Sperling. En meget venlig fastboende tysker, der 
har startet et: ”bouldering support program” op 
på øen. Han kan i den grad anbefales at tage 
kontakt til på: info@tinosblu.com  eller 
www.tinosblu.com
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Mere info samt artikler om boulderingen på Tinos findes på: 
http://www.gebro-verlag.de/blocheart/bouldern_E/EU/GR/Tinos.htm

Billederne er udvalgte snapshots af de bedste problemer vi prøvede kræfter med.
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