
Galičič Betka (1963), alpinistka, plezalka in opremljevalka plezalnih smeri  

 

Betka je  plezalno kariero začela v  loškem alpinističnem odseku leta 1981 

in kot nadarjena in v gore zaljubljena postala  odlična alpinistka, ki je s 

fanti ali tudi dekleti začela vse resneje plezati. V avgustu 1987  so Franci 

Balon, Zdenka Demšar, Betka Galičič in Boštjan Kekec plezali v skupini 

Treh Cin in kraljici Dolomitov, južni steni Marmolade. Vsi štirje so v Veliki 

Cini ponovili smer Comici - Dimai, v najmanjši Cini pa smer Cassin – Vitali 

- Poizzi (VI, A1, 250 m).                                                                                         

Balon in Galičičeva sta v Veliki Cini opravila 1. jugoslovansko ponovitev 

smeri Abram - Achrott (VI, A3, 450 m). Potem so opravili še dva vzpona v 

Marmoladi - Balon in Galičičeva sta preplezala Gognajevo smer (VI, A 1, 

800 m). 

Betka Galičič  je v letu 1988 v navezi s Ksenijo  Lenarčič iz Trbovelj 

preplezala slovito smer Salathe v El Capitanu in v letu 1988 je bila to 

najboljša  slovenska naveza. V tem letu sta namreč preplezali tri zelo težke 

vzpone - Salathe v El Capu, vzpon prek Z stene Half Doma in ponovitev 

Meča v Malem Koritniškem Mangrtu.                                                                                                          

Naslednje leto (1989) so bili med desetimi najboljšimi športnimi plezalci 

štirje iz AO Škofja Loka – Damjana Klemenčič, Betka Galičič, Aleš 

Jensterle in Franci Jensterle, med najboljšimi pa je bil tudi član AS 

Železniki, Marko Čufar.                                                                                         

Že leta 1988  se je Betka začela od alpinizma vse bolj  usmerjati v športno 

plezanje v naravnih plezališčih. Kmalu je ugotovila, da je teh plezališč v 

Sloveniji malo, saj sta jih dotedaj urejal le Srečo Rehberger in Tomo Česen. 

Betka je začela tudi sama postavljati plezališča po Sloveniji, kar pomeni 

predvsem najti  steno, izbrati smeri  in jih nato ustrezno opremiti z 

varovali, ki se jih največkrat navrta v skalo. Betka se je tega lotila 

profesionalno in danes je v Sloveniji več kot sto plezališč, v katerih je 800 

smeri, večino pa jih je opremila prav Betka. Ker je v zadnjem času začela 

doživljati vse več ovir pri tem delu ( lastniki zemljišč, naravovarstveniki…), 

danes to delo večkrat opravlja v sosednjih državah,  njena ljubezen in  

entuziazem do športnega plezanja pa sta ji vzpodbuda za nadaljnje delo.                                                                                    


