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LUFTIG: Det kribler litt ekstra i magen når man hiver seg ut over den frådende Neagarafossen nedenfor Kyllingbrua på Verma. Høydeparken til Villa Verma åpner en natur som ellers ikke
er så lett tilgjengelig.

Tok tigerspranget
• I tynn line over Rauma

VERMA

Med stupbratte fjellvegger
rundt oss og et brølende fossefall under, tar vi spranget.
Hjertet slår raskere i det vi hiver
oss utfor plattformen, ut i bruset
fra fossen som overdøver jubelropene fra heiagjengen rundt.
Man rekker så vidt å kjenne det
kalde gufset fra en frådende og
forsinket vårﬂom dypt under før
vi lander trygt i favna til Tore
Klokk på andre sida.

HØYDEPARK
• Ålesunderen Tore Klokk
har bygget en høyde- og
opplevelsespark over
Neagarafossen ved Verma.
• Som sikkerhetsansvarlig i
tv-programmet 71 grader
nord har Klokk ivaretatt
sikkerheten godt.
• Opplevelsen koster 990
kroner, inkludert guide og
utstyr. Parken kan ikke
brukes uten godkjent guider.

– Jeg ﬁkk ideen
da jeg tidlig på
1990-tallet drev
med klatrekurs på
Kyllingbrua
TORE KLOKK

ner holder når vi på nytt kaster
oss ut over det 50 meter høye
juvet, bare festet i en tynn wire.
Til gjengjeld tåler den 12 tonn.
Det skulle holde for en kropp i
feriemodus.
– Jeg ﬁkk ideen da jeg tidlig
på 1990-tallet drev med klatrekurs på Kyllingbrua. Det spektakulære fossejuvet passet
ypperlig til en klatrepark, forteller Klokk. Men det tok noen år
før drømmen ble virkelig. I
begynnelsen av juli denne sommeren åpnet han det han kaller
en høyde- og opplevelsespark.
Den består av to ziplines over
elvejuvet, like ved restene etter
brufestene til den eldste brua
ved Neagarafossen (ikke Niagara). Dermet åpner han en del
av naturen som ellers er vanskelig tilgjengelig. Vi får det samme
suget som blant annet brubyg-

satt først av alt, sier den erfarne
fjellmannen (48) fra Ålesund.
Bedre enn de ﬂeste kjenner han
romsdalsfjella. Gjennom enkeltmannsforetaket Tinder og Banditterer har han i årevis drevet

som fjellfører og klatreinstruktør. Han er blant annet fast
ansvarlig for sikkerheten under
innspilling av den populære tvserien 71 grader nord. Når han
ikke klyver i fjella, har han
ansvar for sikkerhet under vedlikeholdsoppdrag for oljeselskaper i Nordsjøen.
Vi føler oss derfor rimelig
trygge på at utstyr og instruksjo-

HØYDENETT: Det krever konsentrasjon og kondisjon å gå over det 60
meter lange nettet over den frådende Neagarafossen på Verma. Et
lignende nett var med i ﬁnaleprogrammet til tv-serien 71 grader nord.

RESTAURERT: Tore Klokk har lagt ned mye arbeid å restaureringen av
Villa Verma, et smakfullt overnattingstilbud for dem som deltar på
naturopplevelsene.

Sikkerhet. – Her er sikkerheten

• Tilbudet blir utvidet etter
hvert.

gerne av Kyllingbrua i sin tid
måtte ha.
I tillegg til de 12 mm tykke
stålwirene har han spent opp et
nett over fossen, tilsvarende det
som er blitt brukt i ﬁnaleomgangen til 71 grader nord. Utfordringen går ut på å holde
balansen når man klatrer i nettet og balanserer på tynne treplanker. Med det frådende
fossejuvet under. Hele tida er
man festet i to karabinkroker og
ei trinse.
– Målet er å utvide tilbudet,
sier Klokk, som har restaurert et
gammelt hus ved butikken på
Verma. Der bor han, og der leier
han ut rom for grupper som vil
oppleve romsdalsnaturen på en
annerledes måte.
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FINALEN: Etter to kryssinger av
fossen med zipline er det balansekunst i høydenett.

