TURNI SMUKI AVSTRIJA-KOROŠKA
-Lažji turni smuki
1 STUBECK 2370, POISNIG 2528
Turo pričnemo pri Koči Leonardhutte (1604vm) nad dolino Malte, kjer pustimo avtomobile in je cesta vedno
takoj plužena, priporočljive pa so verige zaradi dolgega vzpona iz doline. Tura je primerna za izkušene kot tudi
začetnike v turnem smučanju, ker je tehnično in orientacijsko nezahtevna, ter relativno varna pred plazovi.
- Mimo koče Kramerhutte, se odpravimo po cesti proti severu,kjer se kmalu obrnemo bolj vzhodno in se po
širokem hrbtu vzpnemo na vrh Stubecka. Tura je še boljša, če jo naredimo krožno, najprej preko vrha Poisnig,
kamor se po isti poti podamo na začetku, le da kmalu zavijemo bolj v levo gledano proti Stubecku, preko planine
kjer se v smeri vzhoda vzpnemo, do sedla Torscharte(2106). Na sedlu zavijemo levo proti vrhu Poisniga.
Smučanje iz vrha v smeri jugovzhoda, je prava poezija, saj nam ponudi 800 višinskih metrov dolgo vijuganje po
strmem in širokem pobočju do planine Zickeralm(1704 vm) Pri koči si ponovno nataknemo kože, ter preko sedla
Torscharte, kjer se nato usmerimo ostro levo proti vrhu Stubecka, ki ga dosežemo v približno pol ure. Smuka iz
vrha poteka direktno proti izhodišču, ni prestrma in se vspodnjem delu zaključi v redkem gozdu, skozi katerega
prismučamo direktno do avta.
-Čas ture:1. Kramerhutte-Stubeck1,30 min. Skupaj 2,5 ure
2.Kramerhutte-Torscharte 1,30 min, Torscharte-Poisnig 1h, Zickleralm-Torscharte-Stubeck 1h,15 min. Skupaj 6
ur.

2 HILMERSBERG 2670

-Je hišni vrh koče Sadnig (1876vm), od koder se bomo podali na vrha gore in je tudi najlažje dostopen. Spada v
gorsko skupino Goldberg nad dolino Astental in je prav tako tehnično nezahteven.
Od koče se podamo proti severovzhodu do planine Innere Blasl(1950), ter pri smerokazu zapustimo pot za planino
Kroll Alm in se usmerimo levo. Hodimo proti severu in naši desni lahko opazujemo Mohar, na levi pa strmo
pobočje gore Stellhohe. Počasi pridemo do planine Gratzeralm(2172), kjer se usmerimo levo na sedlo Goritzer
Torl.(2458). Pobočje je precej položno, ki pa se proti vrhu, le nekoliko dvigne in že dosežemo zimski vrh, ki je
nekoliko višji od pravega, ki smučarsko ni zanimiv. Zato odsmučamo kar iz tega prvega, po smeri pristopa, od
koder so smučarski užitki toliko večji.
-Čas ture. Sadnig Hause-Gratzer Alm, Gratzer Alm-Hilmsberg, 2,30 -3 ure.

-Srednje težki turni smuki.
1.ROMATESPITZE 2696
-Leži v vzhodnem delu gorske skupine Goldberg v narodnem parku Visoke Ture. Spada med najlepše turne smuke
na Avstrijskem Koroškem, kjer se velikokrat ustvarijo razmere, ki jih turni smučarji obožujemo. To je vsekakor
pršičast sneg, nezahtevnost ture, ter sveda varnost pred plazovi.
Naše izhodišče bodo parkirišče pod kočo Stocker Hutte(1290), kjer je zapornica v zimskem času in je do koče
Jamnig(1748), urejena sankaška steza. Tukaj si bomo v pomoč, za nekoliko krajši vzpon, privoščili Taxi, ki nas

popelje do omenjene Koče za dobrih 5 eur na osebo. Od koče nadaljujemo skozi redek gozd proti severu, ki se
kmalu konča in pot nadaljujemo po širokem odprtem svetu pod vrhom Feldspitza(2187), do koče
Peterbauerhutte(2040). Od koče naprej v smeri severovzhoda, se nam odpre prostrana dolina na koncu katere že
vidimo Romatespitze. Vzpon opravimo po dnu doline in ni strm, le zadnjih 20 minut se postavi precej pokonci in
ga moramo opraviti nekoliko bolj iz desne strani. Smučanje iz vrha je čista poezija, po snegu, ki dolgo časa ostane
nepredelan in je vijuganje po njem čisti užitek. Ob normalnih snežnih razmerah, tako turo zaključimo pri avtu, ker
je tudi smuka po cesti čisto solidna in nam ni treba pešačiti.
-Čas ture. Jamnig hutte-Peterbaurhutte, 1,30 min, Romatespitze 1h. Skupni čas ture 4 ure.

2 FASCHAUNERECK 2614
-Je vrh v gorski skupini Hafner in je poznan predvsem pri turnih smučarjih, kajti 700m metrov dolgo, ter zelo
široko, ter tudi strmo pobočje, omogoča hiter dostop, ter odlično smuko.
Turo pričnemo pri koči Kramerhutte(1604), kjer se po cesti povzpnemo do planine Faschaun. Do tukaj je pot
položna, usmerimo se levo preko pašnikov in po precej strmem pobočju v slabih dveh urah dosežemo vrh.
Razgledi na vrhu proti okoliškim vrhom, Julijskim alpam ter dolino Malte spodaj je veličasten. Vsekakor pa
moramo biti pri tej turi prcej bolj pozorni na nevarnost proženja plazov in je zato takoj po sneženju neprimerna za
obisk.
-Čas ture: Kramerhutte-planina Faschaun 45 min -1, 45 min Faschanaurek. Skupni čas ture ,3,30 min.

Težji turni smuki.
1.SONBLICK 3105
-Z vrha Sonblicka potekajo trije res lepi turni smuki. Mi se bomo odločili za jugozahodni del, ki poteka proti
vasici Heiliegenblut. Vzpon začnemo po cesti pri kmetiji Pfeifer, kjer kmalu pridemo v široko dolino Fleisstal.,
mimo koče Alter Pocher(1809). Tukaj je pot položna in nezahtevna, višje si pot krajšamo preko nekoliko strmejših
pobočij. Ko dosežemo spodnji del ledenika Fleisskees, zagledamo v daljavi metorološko postajo, do katere pa nas
vodi dolgo in zložno prečenje ledenika po levi strani v loku proti desni. Na škrbini Kleinfleisscharte zavijemo levo
proti koči Zittelhaus(3105), ki jo dosežemo v nekaj minutah.Koča je običajno odprta vse leto. Smučamo v smeri
vzpona,na vrhu pa moramo paziti na ledeniške razpoke. Ledenik je priporočljivo presmučati po desnem robu,
nižje pa je več možnosti, ki jih lahko izberemo. Boljše so vsekakor na levi strani ,kjer je tudi strmina večja.spodaj
pa se poti združijo. Tura smučarsko ni toliko zahtevna je pa dolga ter tudi nekoliko bolj izpostavljena plazovom.
-Čas ture 4-6 ur

2

ANKOGEL 3252

-Turo pričnemo na zgornji postaji gondole (2630 vm), na istoimenskem smučišču, kamor se pripeljemo z gondolo
in si naredimo vzpon precej lažji ter smučarsko bistveno daljši. Z vrha se obrnemo vzhodno, ter odsmučamo
nekoliko nižje. Pod steno Grauleitenspitza pričnemo z hojo v smeri severovzhoda, do ledenika Lassacher Kees in
nad njim dosežemo škrbino Radeckscharte(2872). Od tukaj smuči nataknemo na nahrbtnik, ter z pomočjo derez
ter cepinov, dosežemo vrh malega Ankogla. Tukaj pustimo smuči, ter se brez njih odpravimo na vrh Ankogla.
Spust iz vrha malega Ankogla je strm,smučamo v smeri glavnega vrha, da dosežemo del, kjer se usmerimo proti
dolini Anlauftal. Smučamo do planine Radeckalm(1576), Od tu naprej, se dolina precej položi, zato je potrebno
najti najboljšo varjanto spusta, glede na snežne razmere. Prismučamo do kraja Bockstein, kjer se odpeljemo z
vlakom nazaj do parkirišča pod smučiščem.
Obstaja tudi možnost smučanja po smeri pristopa, ter kasneje direktno po smučišču. V pomladanskem času od
maja naprej, je aktualna tudi tura preko doline Malte, do jezera Koelenbrein. Tam pustimo avto, potem pa nas
čaka 8 km ravne ceste, do pristopa poti, kjer si nataknemo smuči. Vrh dosežemo v smeri preko ledenika
Kleinelendkees.
-Čas ture 2,30 -3 ure.

