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OMRÅDE LYSE & BRASTAD
SKALBERGET
ANSIENNITET
7
30m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen, Leif Henriksen -15)
Mixled med 4 limbultar samt 2 limbultar i ankaret på toppen. Startar runt hörnet till vänster om THIS AIN’T NO PARTY. Upp förbi limbult
till ett överhäng med en stor horisontal "skiva". Säkra i denna med flera kamkilar (1–3 cm, 6–10 cm). Rätt upp förbi två limbultar och svagt
mot höger in i diedret. Vidare upp toppsvaet förbi en limbult. Varierat, bouldrigt och intressant klättring med många vilor. Mellan
limbultarna kan men lägga många bra säkringar: kilar 2–10 mm, kamkilar 1–3 cm.

SÖRKILA
Lederna ligger i Sörkila, dvs förbi Fedjan. Det finns ingen direkt parkeringsplats längs vägen. För att hitta till lederna, sväng av 162:an mot raffet, sen
höger in på grusväg mittemot Djupedals gård. Koordinater https://maps.app.goo.gl/WdtXzuksYoGpgKRU6 FLODHÄST ligger ensam på första
klippan, övriga tillsammans lite längre in.
FLODHÄST
(Johanna Wernqvist -17)

6-

10m

SJÖHÄST
(Erland Minnegård -17)
Stora sprickan. Se bild 1:1

5

10 m

VATTENHINDER
510 m
(Johanna Wernqvist -17)
Börja i det sluttande högervända diedret, ta ett kliv ut höger och fortsätt upp i sprickan. Se bild 1:2
HÄSTHUVUD
(Wendelin Zobel -17)

4+

10 m

SVANEBERGET
MEDALJENS BAKSIDE
620 m
(Dag Kolsrud -16)
Startar ett par meter till höger om EGGELSE vid ett högerlutande dieder. En stor kam behövs till starten. Vidare upp i det vänstervända
diedret med dåliga säkringar (en liten mässingskil i en flakkant till höger). Sista delen är välsäkrad. In på hyllan och avsluta i sprickorna upp
till EGGELSE. Se bild 1:3
NO NAME
6+
12 m
(Peter Maul -16)
Sprickan till vänster om HAGETRIMMING på svaplattan. Se bild 1:3

STALE
En ny parkering finns strax efter den angivna.
VISITORS BOOK
5
15 m
(Charles French, Dave Fooks, Ann Fooks, Natalie Fooks, Aylish Vandome -15)
Climb cracks just right of JAKOB up left until a traverse right along a ramp is possible to a flake. On the right is a crack leading up left to
the top.

SKÄLEFJÄLL
MITHRANDIR
(Aleksej Jaruta -18)
Aidled som nu är friklättrad.

9-

20 m

HÅLORNA
ZEP TEPI
8/8+
35 m
(Aleksej Jaruta, Sebastian Blyckert -19)
Börja i STENBÄRAREN men följ hyllsystemet ut vänster efter kaminen upp till tydlig hylla. Standplats här. Klättra den tydliga sprickan på
väggen till toppen.
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OMRÅDE BRODALEN
GALGEBERGET
Känsligt accessläge, vänligen respektera parkeringsangivelser om max 16 bilar.
BOMBER sid 70 - felinritad, den börjar i den tunna sprickan mellan DNA och FÅR JAG LOV.
HAMPUS RÄF KLÄTTRAR FEL 7
15 m
(Hampus Räf -16)
Börja i SCIENCE FRICTION och vid första tvärsprickan klättra ut i ARETMETIK.
ANADROM
9
(Aleksej Jaruta -18)
Simma upp för sömmen höger om ABRA KADABRA.

15 m

1Q84
8
17 m
(Øystein Johnsen -17)
Startar vid insteget till MIXING MATRIX. Følg rail til venstre inn i MASKEN. Følg MASKEN 3 meter, deretter travers via tynne lister ned til
bunnen av aret som følges til hylla. (ikke så selvstendig men veldig kul)
BREDDIDROTT
6+
10 m
(Mattias Hallsten -16)
Den uppenbara överhängande breda sprickan mellan stora och lilla berget i vänsterkant av Västväggen. Lite kort men kul. Scrambling till
toppen där man kan fira av. Behövdes inget större än camalot 4. Cam 5 var i vägen för mitt knälås, Jag satte istället en liten cam längre in
efter min Cam 4. Se bild 2:1
BITEN
3+
15 m
(Fredrik Lundqvist, Barrett Metza -16)
Längst till höger på Stora Galgeberget. Dieder till hylla och sedan rakt upp till en tall. Kilar och kamsäkringar. Se bild 2:2
STICKET
3
9m
(Fredrik Lundqvist -16)
Stora Galgeberget till höger om FÄSTINGBITEN. Spricka i tallens skugga som går över till spricka till höger och sedan mot tallen. Se bild
2:3
ETT DECENNIUM
3
9m
(Fredrik Lundqvist -16)
Mellan FÄSTINGBITEN och STICKET. Start vid obetydlig spricka till goa grepp och vidare i sprickan rakt upp.

BJÖRNERÖD
STÅ PÅ!
615 m
(Geir Evensen -16)
Direktlinjen rakt upp tre-fyra meter till höger om MULEPOSEN. Tunn spricklinje med få, men goda säkringar upp till en hylla. Därifrån
vidare upp ett dieder till en stor björk. Se bild 2:4
BESSERWISSER
5+
15 m
(Anders Kløvstad, Geir Evensen -16)
5-6 meter till höger om MULEPOSEN och ca. 3 meter till vänster om RAMBLE ON. Följ det tunna spricksystemet till en horisontal
spricka. Traversera denna tre meter till vänster och upp ett dieder till en stor björk. Gemensam avslutning med STÅ PÅ!. Se bild 2:5
VALLEY GIANT
6+
25 m
(Ronny Ek, Johan Carlsson -16)
Har det mesta som Bohus kan bjuda på. Squeezechimney, fist -och offwidth samt en takspricka i början. Klättras lämpligast i två replängder
pga hylla på mitten. Den ligger i slutet av klipporna ca 50m th höger om UPPSTIGNINGSLED där väggen bryter av till sydvästläge
igen. Mycket och stor klättring utlovas. Se bild 2:6 och 2:7

NORRA ULORNA
HYPOTENUSEN
725 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen, John Erik Finnvold -17)
10 limbolter. Småklyv opp grumsete terreng (med fast tau) til start i venstra kant av den store og så vidt overhengende veggen til høyre for
rute nr 9: HAVSMANNEN. Følg limbolter diagonalt opp veggen til det gamle toppankeret markert i føreren. Fin og interessant klatring i
flott posisjon med flere vanskelige passasjer og noen gode hvilepunkter. Vær forsiktig med stort fotflak etter tydelig håndhylletravers samt
med sviktende håndflak mellom 6. og 7. bolt som bare bør belastes nedover. Lange kortslynger og korte langslynger reduserer taudrag.
Bruk gjerne en roller-karabin på første bolt. Sikrer står trygt ved foten av rute 7 BLAME CANADA og et 70 meters tau er praktisk for å nå
helt ned til baken og tilbake til sikrer.
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ULORNA
UPP OCH NER – Thomas Cosgriff är förstebestigare, inte Jan Pålsgård.
AMYGDALA PÅ LYSET
8
25 m
(Aleksej Jaruta -18)
Aidleden GILJOTINEN friklättrad. Lätt start under Z-diedret. Vandra ut höger till den tunna slabbsprickan som du följer upp till ett bultat
ankare på toppen. Små säkringar och dubbelrep kan vara bra att ha.

BROFJÄLLET
FREAK BROTHERS
5+
12 m
(Peter Maul, Ulrik Hasemann -16)
Starta till höger om de tre stora staplade blocken och klättra upp samma. Se bild 2:8

MELLBERG
EN PÄRLA ÅT SVINEN
9+
(Hampus Räf -19)
Bultad led till vänster om BUBO BUBO. Svårare än hård.

15-18 m

GUDARS SKYMNING
9
15 m
(Aleksej Jaruta, Hampus Räf -19)
Bultad led på hyllan över EN PÄRLA ÅT SVINEN. Hårt krux i starten tar dig upp till ett tydligt skarpt hörn med kryptiska sekvenser.
ÄR RÄTT, EJ FEL
8+
20 m
(Hampus Räf -18)
Bultad men med ”bohuskaraktär”, dvs glest. Klättras mest på vänster sidan om arêten. Fördel att topprepa först.
ÄR RÄTT O LAGOM
9
20 m
(Hampus Räf -19)
Samma start som ÄR RÄTT, EJ FEL, sedan ut vänster och avsluta i samma ankare. För den som gillar små grepp. Bultad.
SÅ SOM I NÄKNA SÅ OCH PÅ MELLBERG
(Ulla Melin -19)
Bultad led som med fördel topprepas först.

8/8+

STÄNGT MIXAT PROJEKT

?m

20 m

BAKOM BAKFOTEN
920 m
(Hampus Räf -19)
Något lös sten i starten. Upp i brant terräng, spektakulära flytt. Bultad.
Följande leder går till höger om KVINNLIGA ERFARENHETER.
MEGALINE
7+
20 m
(Megan Cosgrove -18)
Vertikal, något sökt linje som klättras väldigt naturligt. Tre stjärnor. Startar bakom björken, drar sedan snett åt höger.
DUVELL
8-/8
20 m
(Hampus Räf -18)
Den tunna fingersprickan till höger om MEGALINE. Dåligt säkrad i början, dubbelrep rekommenderas. Travers höger efter branten för att
nå sprickan.

HÄLLERS MYR
SLAB SLIDING AWAY
7+/820 m
(Dag Cappelen Papazian -16)
Börjar vid vattenkanten. Väldigt fin och välsäkrad med vanliga säkringar (ingen ball nuts...)
TECHNO, BÄRS OCH BALLONGER
8
20 m
(Sebastian Blyckert -19)
Sportklättring på kil. Den tunna linjen till vänster om SIMON SAYS. Gjordes med två paddor. Teknisk och intressant klättring hela vägen till
toppen.
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VRÅNGARÖ
COX ORANGE
9
30 m
(Aleksej Jaruta -18)
Tunt spricksystem mellan SVARTA SVANEN och THRILLER. Följer ett krimpigt flak upp till det bultade ankaret på slutet.
To leder kommer sammen i toppen i høyre (syd) kant av partiet der klippen er på det høyeste. Ledene starter fra hyller over overheng, om lag 15
meter over bakken. To limbolter godt synlig på kanten ved en stor enerbusk kan benyttes til rappell og standplass. Sikringene på rutene er ikke
opplagte og "bør" inspiseres ved nedfirning.
SIRI
722 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -18)
3 limbolter + naturlige sikringer. Rappeller rett ned til stor hylle med 1 limbolt for standplass. Bolten kan suppleres med en liten kile,
og/eller første mellomforankringsbolt preklippes. Klatre opp små hyller og belast vertikalt (ikke dra utover) hule og ikke solide flak forbi 3
bolter. Fortsett opp kant- og risslinja forbi 3 horisontale grunne sprekker, hver med doble kamkileplasseringer i str. 1-5 cm. Passer et lite
overheng og fortsett inn i et hjørne med en siste vrien passasje opp til toppankeret. Fin og like psykisk som fysisk vanskelig klatring.
WANJIKU
730 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -18)
Rappeller diagonalt mot høyre (syd) ned liten hylle og hengende standplass på to ekspansjonsbolter på snufeste over BICEPSTWIST (eller
klatr denne leden først). Tung start opp doble riss i varierende bredde fra finger til knyttneve. Traverser et par meter til venstre på den
store hylla til et tynt diagonalriss opp mot venstre som vider seg ut etter hvert, men som bare tillater halvgode (og asymmetriske) minikiler
i starten. Derfor er det viktig å sikre godt på hylla under (med lange slynger for å unngå taudrag). Delikat klatring leder fort til gode
sikringersmuligheter. Fortsett opp langs rissformasjonen til en teknisk vrien avslutning i hjørnet under toppankeret. Mye og fin klatring.

STÖRREBERG
SKAMVRÅN
613 m
(Ronny Ek, Kathy McKenney Ek -16)
En ren, fin offwidth. Leden ligger i det tydliga diedret till höger om VASSA ARMBÅGAR. Nås lättast genom att på höger sida gående runda
det STORA block som den startar ifrån. Perfekt firningsträd precis ovanför. OBS! Passa på repet när ni drar ner det (fastnar lätt i en
spricka precis i urtoppningen). Se bild 2:9

BROBERG
JAHOVA IN DUB MAJESTY
7+
15 m
(Sebastian Blyckert -19)
Väggen till vänster om IDAS SOMMARVISA. Boulderstart leder väg till lättare klättring. Klättra svagt åt höger och följ sedan
rampformationen till toppen.
IDAS SOMMARVISA
7R
20 m
(Sebastian Blyckert -18)
Diedret till vänster om SJÖMANSPRÄSTEN. Väldigt sparsamt säkrad men lätt arêteklättring upp till ett par känsliga flytt för att ta sig upp
till taket. Vänster ur taket leder till lättare och mer välsäkrad terräng.
DAGDRIVER
6+
20 m
(Dag Kolsrud -15)
Säkras med mini-, små och mellanstora kilar och kamsäkringar. Start som NUMMER ELVA, men håll mot vänster längs tunn spricka och
kanten. Efter hyllan kryssa led 3 MYGGORNAS FLYKT och avsluta upp i vänstervänd sprickformation.
RED LINE
6
30 m
(Charles French, Anette Kinde -20)
Climbs the corner in the back of the bay to the bottom of Magnus Led. We took a stance there, then traverse the slab to the opposite
corner and climb to the top past a loose flake.
STALLRENS
5
20 m
(Jonatan Rask, Rolf Olsson -16)
Går upp i dieder/sprickor mitt i bilden till vänster om de två granarna. Tre stora (lösa?) block i toppen. Se Bild 2:10
TRÄDGÅRDSTIDER
620 m
(Carl Hällsten, Christoffer Persson -20)
Ny led mellan de två sektorerna i förare i ett dieder. Se bild 2:11
(U)NATURLIGT SIKRET
7
20 m
(Dag Kolsrud, Marius Lee Berg, Annette Robertsen -15)
...med himmelkroker og minikiler. Starter mellom NORSK ESPRESSO og OVÄNTAT BESÖK i et lite venstrevendt hjørne. Opp vegg med
tynne riss og videre lettere opp og inn i toppen av NORSK ESPRESSO.
PÅ VANDRING
620 m
(Dag Kolsrud, Jon Egil Nilssen -15)
I högerkant av klippan, fem meter till höger om OVÄNTAT BESÖK, starta i tunna sprickor till ett horisontalt brott. (drag, hylla, riss).
Traversera till höger in i stort högervänt dieder och följ detta till toppen. Relativt mycket och varierad klättring. Kan ha blivit klättrad förut,
men var helt orensad, smuligt på traversen och bar inget spår efter klättring.
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BJÖRNEKLÅVA
DAGDRÖM
7/820 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -15)
Till vänster om BUDGETSTUPET. Upp jämnt vänstervänt hörn med halvbra säkringar i tunn spricka till lätt överhängande och bouldrig
fingerspricka i toppen. Många små kilar 3mm-2 cm og noen få kamkiler 1-4 cm. (graden avhengig av lengde og fingertykkelse)
RISSLING
7+/820 m
(Dag Kolsrud, Marius Lee Berg -15)
Starter med et (‘’lett’’) buldreflytt av bakken og fortsetter opp tynne riss og kanter mellom BUDGETSTUPET og STENBITTEN til toppen
av sistnevnte. Krevende sikringer som bør sjekkes på forhånd.
LILLE SKUTT
812 m
(Carl Granlund -19)
Ligger längst till höger på Stora Väggen. Relativt kort men tydlig spricklinje, kul klättring som kräver sin friktion.
FÄLLA BJÖRN OCH SKITA I SKOGEN
6+
15-17 m
(Emma Asplind, Anna Hildingsson fd Åhlund -20)
C:a 30 m till höger om STORA BJÖRN på nordväggen. Leden börjar från en hylla precis till vänster om en stubbe. Leden har en brant och
teknisk start med tydligt och brant crux. Resten av sprickan fortsätter över ett fint litet sva till toppen. Välsäkrad på solid klippa.

OMRÅDE HALLINDEN
BRUNNA
(BLOTT EN DAG) ETT ÖGONBLICK I SÄNDER är inte riktigt 7- men en solid 6+ och inte grad 6.

VETTEKULLEN
SURFING PANAMA är inte gjord -97 men 07?
VETTEKULLEN NEDRE har kommit fram efter avverkning med nio nya leder.
KRAVLECRUX
5
(Andreas Andersson -19)
Välsäkrad. Inritad som orange linje. Se bild 3:1

10 m

ALDERENS PRES
715 m
(Asbjørn Andreasen, Martin Markmann Larsen -19)
Välsäkrad. Lättare klättring sista biten till ankaret i ett träd på toppen. Se bild 3:4
FREE AT FIRST
6(Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson -18)
Sprickan till vänster om ”rännan”.

12 m

NAMN KOMMER
610 m
(Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson -18)
Börja till höger om “rännan”, kliv över till vänster på slutet över rännan.
NAMN KOMMER?
5+
10 m
(Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson -18)
Följ det uppenbara vänstervända rundade diedret. Se bild 3:2
FORÅRETS FØRSTE
5+
10 m
(Asbjørn Andreasen, Jill Sindholt -19)
Startar precis till höger om NAMN KOMMER och följer kanten höger till slutet av NAMN KOMMER?. Se bild 3:3
NO NAME
615 m
(Ricki Erlandsson -18)
Instegsvariant på SUNKSPRICKAN. Inritad som blå linje. Se bild 3:5
DONE BEFORE?
(Doggy Hall -18)
Gul linje. Se bild 3:5

7-

15 m

LUMBER JACK
7
15 m
(Chris Wyden -18)
Grön linje. Hoppstart från stubben. Traversera höger på slopers och klättra sen rakt upp genom vågformationen till hyllan. Upp till toppen.
Se bild 3:5
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HALLINDS KLACK VÄNSTER
TRESKALLE
720 m
(Dag Kolsrud, Håkon Gammelsæter -16)
Starta vid en ek uppe på hyllan under huvudväggens högra del. Upp tunn spricka närmast väggens högra kant, vidare över sva svagt mot
vänster och upp en ramp och spricka till toppen. Hård start med små kilar som inte är helt bra; en mini RP kan placeras. Resten är bra
säkringar i fingerstorlek.
LJUNG ÄVENTYR
4
15 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -18)
Den kortare sprickan till vänster om 50 GRADER. Sprickan passerar 2 mindre hyllor, ja dom är täckta med ljung. Tror den blir en ok lätt
spricka om ljungen skulle försvinna.
TÅ TIL TOPP
6
23 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -16)
4 limbolter + naturlige sikringer. Start på kant rett til høyre for PULCINELLA. Opp forbi to limbolter og kile/kamkileplassering til sva. Opp
svaet forbi to limbolter til riss som leder til topps. Et direkte utsteg rett opp er lettere enn det ser ut.
VÄSTRA HÖRNPOSTEN
6
13 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -16)
3 limbolter, i liten kile til starten og evt en middels kamkile i toppen. Klippen avsluttes i venstre/vestre kant med et hjørne (arret). En liten
kile som plasseres fra bakken beskytter starten opp til første bolt. Opp hjørnet/arreten forbi to bolter til hylle. Klipp tredje bolt over
overheng og fortsett til venstre til nisje og opp til topps. Kort, men artig.
BOK OG HYLLE
5
15 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -16)
Opp tydelig venstrevendt dieder i klippens venstre/vestre kant, noen få meter til høyre for VÄSTRA HÖRNPOSTEN, til stor svahylle og
videre rett opp via diagonale og horisontale riss.

HALLINDS KLACK HÖGER
JORDEN OCH VINGARNA
6
17 m
(Anna-Liisa Sihvonen -15)
Startar ca 5 m till vänster om GAME ON. Insteg i hörnet och rätt upp i överhänget. Alternativt kan man starta på blocket till vänster och
traversera till höger, till hörnet (påverkar inte graden). Därefter rätt upp överhänget, över till svaet, följ tunna sprickan till toppen. Bra
säkringar. Små kilar och kamkilar på toppen. Se bild 3:6
SISTA LEDEN
5
15 m
(Johan Cederlind, Johan Kvissberg -16)
Lätt vänstervänt dieder med en periodvis bredare spricka i botten. Startar bakom 2 större ekar på en hylla ca 20-30 meter till höger om
DIAMOND GEEZER. Se bild 3:7
STRANDPROMENADEN
7+
30 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud, Espen Poverud -16)
Mixad led. 7 limbolter + naturlige sikringer. Start i venstre kant av en liten vegg under og til høyre for arreten til høyre for DIAMOND
GEEZER. Et par små minikiler sikret et buldrete startflytt av bakken. Fortsett forbi tverrsprekker (som tar små til mellomstore kamkiler)
og tynne riss (minikile i det høyre) til hylle og opp hjørne til ny hylle. Fra blokk i venstre kant av hyllen kan første bolt klippes. Skritt ned og
ut til venstre for arreten, og layback opp denne til hylle under toppen. Gå litt til venstre på hyllen. Siste bolt sikrer en buldrete passasje opp
til kant som leder til topps (med risslommer som tar fingerstore kiler). Sjelden og spektakulær. Se bild 3:8
INTE MIN NEMESIS a.k.a. STEKARAFTON PÅ SMÖGEN
6-/6 15m
(Daniel Furudahl, Kata Wennberg -15)
Leden går genom taket längst till höger på klippan. Den följer sprickan genom den vänstra delen av taket, fortsätter sedan i sprickan upp i
den svaiga traversen, för att sedan gå rakt upp till topps i den första sprickan efter traversen. Se bild 3:9

HALLINDS KLACK LILLA VÄGGEN
MIND CONTROL
6+ R
12 m
(Ronny Ek, Ulf Blixt -15)
Ligger mellan FALL INTE UR SADELN och KUL ATT DU KOM. Svårsäkrat de första sju meterna, alltså en relativt seriös led. Grymt fin
balans/friktionsklättring. Se bild 3:10

HALLINDEN
ALLMÄNT: s.142 ETTAN är rätt på skissen men har fått nummer 19 i texten - skall vara 18.
DVERG
5+
10 m
(Dag Kolsrud, Marco Lilly, Ines Hardoy -17)
Opp venstre side av arret mellom led 31 VÄNLÖST og led 32 VÄRDELÖS, forbi 3 (eller 4) tverrsprekker med ok sikringsmuligheter.
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STOLLEPROV
8/8+
10 m
(Kalle Olsson -19)
Alternativ start till VECKANS VÄRSTING, startar ca 4 m höger om originalstart och följer tunn spricka ca 8 m innan man vikar av in i VV
och följer denna till toppen. Öppet projekt att följa tunna sprickan hela vägen till toppen.
VITA NÄTTER
9+R
45 m
(Aleksej Jaruta -19)
Mellan GÅ PÅ PUMPEN och DUBBELTRUBBEL. Klättra in från höger, in i den ”upp och nervända trappan”. När du tagit dig ut ur taket
nyper du dig upp i det knappt skönjbara tunna spricksystemet som två tredjedelar upp blir lättare. Sista biten av kruxet säkras av en
tveksam liten kil, här är nog leden potentiellt seriös. (Leden klättrar förbi höger om ett ankare som sitter mitt på väggen).
ONDSKAN
8/8+
30 m
(Hans Markus Rød -16)
Den tynne linjen rett til høyre for STÖR INTE BLOMMORNA... Starter rett opp på underclings og krimpere fra venstre før risset følges til
topps. Sikres med dobbelttau for å unngå potensielt pendelfall i hyllen. En lettere variant kan gåes ved å følge starten på BLOMMOR TILL
MOR før risset nåes. Da blir graden ca. 8-

NORRA HALLINDEN
Den store vest-sydvest vendte veggen på andre siden av hovedveien forbi Hallinden. Kjør inn på grussvei der traktorveien over enga til Hallinden
krysser jernbanesporet og treffer hovedveien, og hold til høyre opp bakken forbi villaene. Veggen ses på høyre side mellom glisne trær. Spør om
parkeringstillatelse og unngå skriking, støy, forsøpling og synlig driting.
SIAMESISKE TVILLINGER
740-50 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud, John Egil Nilsen, Susanne Rydfeldt -17)
To ruter (venstre og høyre) med felles første 20 meter følgerlange riss i venstre del av veggen. Start opp en rampe mot høyre på
glattpolert fjell og fortsett opp riss forbi et markant kruks til takoverheng. Venstre variant fortsetter rett opp gjennom taket og følger,
etter et skritt til høyre, et langt fingerriss til topps. Høyre variant gjør en artig 5 meter travers under taket til høyre (mulig hengende
standplass) og fortsetter opp et langt fingerriss til topps (ledet med to tau og tauskifte etter traversen). To flotte turer, som med unntak
av de første felles 15 meterne er godt sikret med små kiler og kamkiler 0,5-5 cm

SMÅLINDEN
Stängt för klättring, vänligen respektera det.

HÖGBERGET
PEPPSI och LATTJA har fått fel beskrivning både i text och på topon. PEPPSI börjar från vänster och går upp mot höger och LATTJA börjar till höger
och går upp mot vänster. Dvs de korsar varandra.
TOMTOM
7
35 m
(Dag Kolsrud -19)
Blandet sikring. Følg TOMMY OG TIGEREN til hylle. Deretter flott svaklatring opp til venstre forbi 7 bolter til topps.

INGALSRÖD
BE MY GUEST
(Adam Ondra -12)

9+

?? m

SOUTHPAW
(Adam Ondra -12)

9/9+

?? m

BOHUSPORTEN
Detta är klippan som en ser från 162, högst upp på andra sidan Färlevsfjorden/ Gullmarsfjorden och är den första klippan en ser när en kör av E6:an
och svänger in på 162 mot tempo i Brodalen (dvs en bra bit innan Hallinden). Klippan är av god kvalitet och lederna är av typisk bohuslänsk karaktär
som erbjuder bra säkringar och trevliga sprickor. Klippan är västvänd och får sol på eftermiddagen och torkar fort efter regn. Det finns möjlighet att
rensa upp några leder till, men då får en vara beredd att borsta ordentligt.
Vägbeskrivning: Från Tempo Brodalen sväng vänster ut på 162 hela vägen bort mot E6. I rondellen där en svänger ut mot E6 ta vänster mot Håby.
Efter ca 800m sväng höger in på en grusväg mot Gläborg gård, kör under motorvägen. Efter ca 400m sväng höger (2:a höger). Följ den väg i ca
700m tills du kommer till en rasfärdig lada. Kör förbi ladan och sväng vänster in på en traktorväg, som du följer i ca 1km där den tar slut vid en liten
sjö/pöl. Parkera i fickan så att traktorer kan komma förbi. Från parkeringen följ skogskanten till höger. Efter ca 100m skymtar en början av klippan
på vänster sida. Fortsätt längs skogskanten till du kommer fram till den stora klippan.
BOHUSMOPPE
5+
10 m
(Martin Wiklander -16)
En kortare led som en antingen kan toppa ut till vänster (1a något skitig) eller traversera vidare in i VÄLKOMMEN TILL BOHUSLÄN (1b).
VÄLKOMMEN TILL BOHUSLÄN
615 m
(Patrik Jacobsson, Martin Wiklander -16)
Klassik engagerande bohusklättring, som börjar i ett litet dieder och går sedan upp i den breda sprickan som övergår i en superb
handspricka. Leden är välsäkrad och fungerar bra med ett standardrack, välkommen.
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BOHUSFLYGET
718 m
(Martin Wiklander, Patrik Jacobsson -16)
Följ dubbelsprickan upp till den stora “grooven” som du sedan följer åt vänster. När grooven tar slut fortsätter den rakt upp på väggen, och
följer en liten spricka hela vägen upp. Blir det för jobbigt är det bara att checka in med bohusflyget och luta sig tillbaka och njuta.
BOHUSPORTEN
6+
18 m
(Martin Wiklander, Patrik Jacobsson -15)
Den tydligaste linjen på klippan som har samma start som BOHUSFLYGET. Rakt upp i dubbelsprickan hela vägen upp till toppen och
avslutas med fin och teknisk sprickklättring.
BOHUSDISCO
718 m
(Daniel Dalevi, Martin Wiklander -16)
Denna led startar i en svagt överhängande handspricka några meter höger om BOHUSPORTEN. När man kommit upp förbi handsprickan
kliver man in vänster och följer nästa spricka, där det gäller att vara noggrann med fötterna. Bra, men svårhittade placeringar.

OMRÅDE NORDENS ARK
BJÖRKBERGET
KORTSPEL går sammen med led GRIFT i hjørnet i toppen.
SOMMAREN MED MONICA
7+/8- R
15 m
(Sebastian Blyckert -17)
Starta i KÖRKORT, SEX OCH KILKLÄTTRING men följ ramp-formationen ut vänster och sedan rakt upp till toppen.

SKYGGEBERG
Parkering: Boende har anlagt en parkering (se höger i bild) som vi kan använda. Däremot ska man INTE parkera runt kröken där skylten för privat
väg står. Då kommer man inte förbi med större fordon. Alltså: Parkera endast på de ytor som syns på bilden.

Fel: S.O.S, starter en meter til venstre for NU TAR JAG ÖVER och traverserar vänster (skissen är mer en svag dragning åt vänster).
Det verkar vara en hel del fel runt led nr 7,8 och 9 på den nuvarande skissen, för bättre översikt se bild nedan (tack Øystein Andresen).
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NAMNLÖS
6+
30 m
(Okänd)
Mixled till höger om CHAMPANGEFRUKOST. En borrbult över ett litet tak en bit upp på leden, travers 1m til venstre, deretter svak
dragning mot høyre og svårsäkrat til toppen.
SOYABÖN
6+
25 m
(Dag Kolsrud, Achim Schmitt, Margret Zimmerman -16)
Start bak 3 eiketrær, ca 20-30 meter til høyre for det tydelig hjørnet med leden NU TAR JAG ÖVER . Kort opp til hylle, og følg venstre
rissformasjon opp til småhyllet terreng. Avslutt opp gropriss i litt krystallaktig fjell til store hyller. Fingerstore kiler og små kamkiler.
HAVREKAXIG
6
25 m
(Dag Kolsrud, Achim Schmitt, Margret Zimmerman -16)
Start rett til høyre for SOYABÖN. Kort opp mot venstre til hylle. Opp dobbel og blokkete rissformasjon og videre langs riss i litt slakkere
terreng. Avslutt rett opp nydelig risskant til store hylleer. Fingerstore kiler og små til mellomstore kamkiler.

FURUBERGET
BROTTSANSVISNING
7+/810 m
(Dag Kolsrud topprep -15 )
Opp stenbruddsvegg via borerenner og ujevnheter, til venstre for BROTTSTYP.
BROTTSTYP
710 m
(Dag Kolsrud -15)
Små kilar (<= 1 cm). Upp tydlig stenbrottshörn via skarp fingerspricka och stemming, i klippens vänstra kant.
BROTTGRENS
7
8m
(Dag Kolsrud -15)
Kamkiler. Finger- og håndjamming opp overheng og bratt rissformasjon til høyre om stor fastkilt blokk (skummel) ved nordre hjørne av
berget, noen meter til høyre for BROTTSTYP.

STRANDERÄNG
SVINESTI
6
25 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen, Leif Henriksen, Hauk Vargum Henriksen -18)
6 limbolter + et et par fingerstørrelse (kam)kiler i toppsprekken. 1 limbolt på toppen til nedfiring. Bør suppleres med liten/middels kamkile
(4 cm?) for standplass. Start fra blokk ved stort og gammelt tre ca ti meter til høyre og opp fra innsteget til ØRNEN og STUCKEN GRIS.
Fin og moderat vanskelig, men likevel engasjerende veggklatring forbi 6 limbolter til et par meters avslutning i topprisset på STUCKEN
GRIS. Følsomt oppsteg til første bolt kan motivere preklipping.
De neste 4 rutene ligger et par hundre meter lengre nord der østveggen blir høy og mer oppbrukket:
TØff OG DUM
638 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -17)
Sikret med (meget) små kiler nederst og finger-håndstørrelse kiler og kammer. Start ved liten varde i venstre kant av gresshylle/skråning i
hovedveggens venstre del. Opp dieder forbi avkappet tre og gjennom overheng og nytt dieder til slakt blokkete terreng. Fortsett opp stort
flak med riss til hylle. De siste åtte metrene til forankringstreet på toppen er slake og lette. Leden følger en tydelig og fin formasjon, men
skjemmes av delvis sprøtt fjell og en suspekt blokkoppstabling som krever varsom klatring og måtehold med sikringer. De vanskelige
passasjene er derimot godt sikret.
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FAR I HUSET
7
35 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -18)
6 limbolter og (små kam)kiler opp til 5 cm. Start rett under høyre kant av markert takoverheng i toppen av og midt på hovedveggen, ved et
høyreskrånende dieder/rampe. Første limbolt 3-4 meter opp kan/bør klippes med en gren som ligger på bakken under overhenget for å
sikre et vrient opptak fra en dårlig landing. Alternativt kan en stor kamkile (10-15 cm) settes i en åpning 2 meter opp. Fortsett opp rampen
forbi 3 limbolter. Fingerstore (kam)kiler i vertikal sprekk i venstre vegg kan supplere de første boltene. En 2 meter slynge rundt roten etter
en bortkappet talj og en stor skive sikrer meget lett klatring opp grep og steg før en limbolt sikrer en relativt lett passasje til høyre opp
glatt sva med små grep til bunnen av et høyrevendt dieder/hjørne. Opp dette via fingersprekker og stemming til takoverheng. En siste
limbolt sikrer et vanskelig utsteg og er plassert for å hindre sikring i skive (somer viktig for progresjon og som kan ryke ved fall i
kile/kamkile). En lang og dramatisk utseende, men diskontinuerlig led med godt sikrete vanskeligheter (i starten og avslutningen).
FIN FINALE
630 m
(Dag Kolsrud, Ulrik Tiegs -16)
Sikret med middels til store kammer. Start fra stor kampesten inntil hovedveggens høyre side. Opp to høyreliggende diedre med
håndjammesprekk og en frisk avslutning i en håndsprekk som utvider seg til off-width, der en diger kam gir høyere sikring. En klassiker.
NAKKESLENG
820 m
(Dag Kolsrud -18)
Naturlig sikret med kiler og kamkiler 3mm-6 cm. Start fra et stort flak i bunnen av en tydelig, brutalt utseende og 4-5 meter overhengende
hjørne-/rissformasjon, helt i høyre side av den østvendte hovedveggen. Stem opp hjørnet og fortsett opp i overhengende V-slott til fingerog håndjammesprekk til topps. Interessant, bratt og tung.

OMRÅDE BÄRFENDAL
VÄLSERÖD
DJUNGELTUNNELN - Halvvägs upp växer ett litet träd bakom ett flak. Hela det flaket är löst och krävs inte mycket för att det ska lossna. Om någon
ska klättra leden så passa er för det, annars hade väl det bästa varit om någon drog ner det.
PLUTO
6
20 m
(Tina Jørgensen, Niklas Björnerstedt -15)
Naturlig säkrad. Linjen är arêten (eggen) till vänster om CELESTA.
SCENER UR ETT ÄKTENSKAP 7
35 m
(Niklas Björnerstedt, Tina Jörgensen -16)
I vänsterkanten av stora väggen. Leden är hyfsat bra säkrad med många små friends i tvärsprickorna. Leden avslutas med ett (osäkrat) sva
upp till standplatshyllan på GULAG. Tvärsprickorna var bättre än dom ser ut nerifrån. Kan användas som förstareplängd på 9 MÅNADER
om man vill ha en lite jämnare led eller om starten på 9 MÅNADER er våt. Se bild 5:1
SIDERUNNERS
7+
20 m
(Niklas Björnerstedt - TOPPREP)
Den går nära rännan och det går att sätta säkringar där, men blir lite konstigt.

FOSSEN
Fire rissformasjoner på veggen til venstre for KLÖVJAMMET og KLÖVJJUGGEN med start fra hylla noen meter over bakken:
SPREKKEFERDIG
716 m
(Dag Kolsrud -19)
Sprekken rett til venstre for KLÖVJAMMET. Buldrete start uten brukbare sikringsmuligheter bør presikres høyere opp (fra
KLÖVJAMMET). Etter tverrsprekken fin og velsikret finger- og håndjammeklatring.
RISSET BAK SPEILET
717 m
(Dag Kolsrud -19)
Andre sprekk til venstre for KLÖVJAMMET. Buldrete start med halvdårlig sikring leder til bred tverrsprekk. Deretter fin, jevn og velsikret
finger- og håndjammeklatring.
RAMPESPREKK
716 m
(Dag Kolsrud -19)
Tredjesprekk til venstre for KLÖVJAMMET. Start til venstre for svarampe. Delikat klatring – som er relativt lett, men usikret i starten –
leder opp til høyre til tydelig og velsikret sikksakkriss til topps.
RISSIKO
815 m
(Dag Kolsrud -19)
Krevende veggklatring mellom RAMPESPREKK og mørkt fjell med tynne sprekker lengre til venstre. Start som RAMPESPREKK, men
fortsett rett opp langs første tynne riss etter tre meter. Fra grov tverrsprekk fortsett videre rett opp langs diskontinuerlige tynne riss med
dragning mot venstre til uttopping i nisje. Teknisk og flott klatring. Få, men brukbare sikringer.
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OMRÅDE DINGLE
RAMBERGET, STORA HEDUM
Närmaste klippa är Korpkullen med samma parkering. Klippan är nordvänd och ligger 1 km SO Korpkullen 58.526326, 11.482788
TRYCK ÖVER BRÖSTET
6
30 m
(Magnus Strömhäll, Per Larsson -15)
Egna säkringar. Ett block har lossnat från väggen och bildar ett hörn mot denna. Utrymmet mellan blocket och väggen vidgar sej från 1535cm. Följ hörnet/sprickan till toppen. Två bigbro #4 kan vara bra att ha. Att försöka pressa sej in i sprickan där man egentligen inte
får plats kan leda till symptom som beskrivs i lednamnet. Se bild 6:4

VINTERNBERGET
LYRA
7-/7
30 m
(Niklas Björnerstedt, Tina Jörgensen -15)
Gemensamt insteg med VILTRÄNNAN men travers åt höger tre meter upp förbi en borrbult och runt kanten. Tillbaka runt kanten förbi
en andra borrbult och vidare upp i sprickan. Samma toppankare som VILTRÄNNAN.
VINTERGATAN
5
65 m
3 repl.
(Tina Jørgensen, Niklas Björnerstedt -15)
Klatringen er i fast krystallissert berg som er karakteristisk for Vinternberget. Leden er jevn på grad og krever erfaring når det gjelder å
legge sikringer. Leden er dog velsikret. Leden ligger mellom Viltveggen og Huvudveggen og går fra bunn til topps av klippen som er 65
meter høy.
I det du forlater snuplassen (parkeringen) for å gå tilbake langs veien ser du leden som profil mot himmelen. Toppen har hvitt berg. Følg
veien tilbake ca 150 meter og gå så rett inn mot veggen. Innsteget er opp til venstre om en blokk på størrelse med en vedbod.
(1. 10m) Innsteget er opp i kløften på høyre side av pillaren. Følg tydelig vertikalt riss og travers mot venstre til hylle (med einebusk).
(2. 40m) Traverser horisontalt videre til venstre på hyllen og rund hjørnet som skjuler fortsettelsen av leden (føles blindt, men det dukker
opp tak). Fortsett så oppover i formasjonen med sammenhengende hyller og dieder til et stort sva som går mot høyre. Følg dette svaet til
stor og flott furu midt i veggen.
(3. 25m) Forlat nisjen med furua i venstre kant rundt lite overheng og fortsett rett opp til topps.
Retur: til toppen av berget og følg stien til venstre. Gå ned renne (eksponerte partier med rep å holde i) eller helt rundt bortenfor
Viltveggen. Se bild 6:1
HANDSHAKES
730 m
(Tina Jørgensen, Niklas Björnerstedt -16)
Leden starter i venstre kant av klippen et stykke opp i kløften. Innsteg i det store hengende flaket (fast). Fortsetter videre opp med
dragning mot høyre gjennom et lyst parti opp til et tydlig riss som ender i høyre kant av en hylle. Følg hyllen mot venstre frem til einebusk.
Klatre videre rett opp veggen til det store taket som vender mot høyre. Avslutt videre under det store taket med en lett travers til
utsteget. Rapell fra bjørken. Leden er velsikret, men vær nøye. På krukset har du siste sikring godt under beina.
Følg veien fra parkeringen tilbake ca 50 m og gå så mot klippen. Skisse av leden som er cirka 50m th om insteget på VINTERGATAN och
25m tv om insteget på INGEN ANSVARSFRIHET FÖR KASSÖREN kommer. Se bild 6:2
ELLIS
6
25 m
(Niklas Björnerstedt, Tina Jørgensen -15)
En lätt överhängande spricka/dieder på en smal sidovägg cirka 50m till höger om insteget på Vintergatan och 15m tv om insteget på
INGEN ANSVARSFRIHET FÖR KASSÖREN. Välsäkrad med egna säkringar. Fira av från en björk på utstegshyllan. Leden kan bli väldigt fin
med lite mer rensning.

BURÅSEN
FRANSK ÅPNING
8- R
?? m
(Øystein Krydsby Johnsen - 18)
Ruta ligger på den store veggen til venstre for Grymt Slut-veggen og starter med en krabbetur gjennom et trangt tverbånd inntil man når
en hylle mot venstre. Deretter går ruta rett opp og avslutter opp areten til høyre. Her er siste sikring 5 meter under beina og faller man er
monsterfall garantert. Alternativt kan man avslutte med en mosetravers ut til venstre for å unngå utklatringen i toppen. Teknisk grad
fortsatt 8-, men får vel anses som kyllingvarianten.
NEDRE VÄGGEN
En ny vägg under Övre väggen med fem leder. Se bid 6:3
BOBO ER LITT SVAK
7(Jon Olav Grepstad, Bobo Papazian - 18)
Fin handjamsspricka.

15 m

HELDIGVIS ER BOBO GANSKE KJEKK
(Jon Olav Grepstad, Bobo Papazian -18)
Sprickformationer i varierande storlekar.

7

14

15 m

JONO ER LITT STERKER ENN BOBO
(Jon Olav Grepstad, Bobo Papazian -18)
Fint vänstervänt dieder.

7-

15 m

TASTATURKRIGERN
815 m
(Jo-Arve Repp, Hans Markus Rød -18)
Teknisk och förvånansvärt pumpande sprickformation leder till litet taköverhäng rätt för toppen.
VELKOMMEN TILL FARGO
912 m
(Jo-Arve Repp, Hans Markus Rød -18/19)
Startar på en hylla, följer sen sprickformation till toppen. Ihållande och teknisk, med en brutal start.

RÅRÖD

(vid Puttarna)
Trettio meter från vägen, gömt bakom träd ligger en brant vägg med lite vattenslipad klippa i vänstra kanten. Ofta våt tidlig och sent på säsongen.
Folk har klatret is där samt kanske teknisk. Men på grund av rensing, spesielt av stein i finger og sikringslommer mm. så er rapporterte riss neppe
friklatret før – i nyere tid. Ledene er angitt fra venstre mot høyre.
RAMPESPREKK
818 m
(Dag Kolsrud -16)
Opp rampeformasjon som drar svakt mot høyre. Opp til lite takoverheng, litt til venstre og opp tynn sprekk til topps med velplassert tre.
Hard og flott klatring med en liten pustepause under taket. Krevende å sikre, noen plasseringer er marginale: minikiler, krystallfjell,
vanskelig å legge og å se inn i plassering. Bør/må sjekkes på topptau.
CRACKILSK
7+/817 m
(Dag Kolsrud, Marius Lee Berg -15)
Tydelig rissformasjon, tynn i bunnen og oppbrukket i toppen. Flott.
HURTIGRISS
714 m
(Dag Kolsrud, Marius Lee Berg -15)
Tydelig riss som går gjennom høyre kant av et lite takoverheng halvveis opp, snaue ti meter til høyre for CRACKILSK. Velsikret og fin.

OMRÅDE KUNGSHAMN
TULLBODEN
THE WAY OF THE POSTMAN
(Stefan Wulf -20)
Bultad arête.

9+

15 m

To leder går på veggen rundt hjørnet til venstre for MELANGE. Fjeller et av dårlig kvalitet, men klatringen er likevel fin.
TULLSATS
5+
18 m
(John Egil Nilssen, Dag Kolsrud -16)
3 limbolter + naturlige sikringer, 2 limbolter som snufeste på toppen. Start som TULLMUR og traverser til venstre på hylla. Følg den
diagonale flak- og rissformasjonen til topps. Vær nøye med naturlige sikringer da fjellet ikke er solid.
TULLMUR
7/7+
18 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -16)
7 limbolter + 2 som snufeste. Teknisk og artig klatring opp langs tynt riss og sprøtt fjell på veggen til venstre for Melange-hjørnet. (graden
är lengdeavhengig)
To leder går i venstre del av den store veggen et kort stykke til høyre for MELANG". Fjellet et av til dels svært dårlig kvalitet, men etter rensing er
klatringen likevel fin.
TULLPLIKT
725 m
(John Egil Nilssen, Dag Kolsrud -16)
4 limbolter + naturlige sikringer, 2 limbolter som snufeste i toppen. Start som TULLFRITT og traverser til venstre på hylla. Opp langst tynt
riss til hylle og videre til topps. Ok klatring på ikke helt solid fjell.
TULLFRITT
6+
28 m
(Dag Kolsrud, John Egil Nilssen -16)
Start under lang og tydelig rissformasjon på den store veggen en bit til høyre for Melange hjørnet. Følg rissformasjonen forbi 1. hylle til 2.
hylle, 2/3 av veien opp. Legg gode sikringer dypt i sprekkene da fjellet ikke er solid. Fra hylla dra så svakt mot høyre og fortsett opp langs et
høyrelutande tynt riss som kan sikres brukbart med asymmetriske kiler. Solid fjell og fin klatring i øvre del.
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BRATTEBY
Två nya leder till höger på klippan, 80-100 meter från parkeringen.
EXAKT FANTASI
6+
14 m
(Lars Wegge -17)
Den vänstra linjen. Startar upp för ramp mot höger, traversera tillbaka mot vänster på i tvärbandet. Avsluta upp i trevliga sprickor.
Standplats till höger. Se bild 7:1
NOM LEK – TOT LEI
515 m
(Eirik Nordli -17)
Till höger om EXAKT FANTASI. Följ litet dieder till en tvärspricka. Traversera lite vänster och upp i spricka. Urtoppning över sva till
höger. Se bild 7:1

JOHANNESVIKS CAMPING
Nyturer längst upp på campingområdet. Se bild 7:2
DKK FOR LIFE
5+
(Petri Stenport, Mikael Petersson -19)
Trevlig sprickklättring i den vänstra sprickan.

10 m

FUCKED FOR LIFE
610 m
(Petri Stenport, Mikael Petersson -19)
Krux vid insteg samt att undvika taggbusken i den högra sprickan. Svårast vid insteget.

OMRÅDE BOVALLSTRAND
HORNÖRÄNNA
Sväng av kustvägen mot GotteLars stuga och åk sedan förbi denna fram till parkeringen. Gå över berget till toppen av lederna. Fira från toppen eller
försök hitta en väg genom snåren på höger sidan. Från stand 5-10m till inre farleden varför svallvågorna från större båtar kan ge blöta fötter. Från
toppen en otrolig utsikt. Se bild 8:1 och 8:2
SOLHYLLAN
4
25 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -16)
Välsäkrad. Den vänstra linjen. Det streckade utsteget är ej lett.
KVÄLLSBORTS AKA PONTUS SPRICKA
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -16)
Den högra linjen.

5/5+

25 m

ÄVJA
DIE MAUER, JAG FLYGER ÖVER ERAN VÄGG
7
12 m
(Petri Stenport -19)
Horisontell travers med avslut överhängande fingerspricka. Bra att ha med 3 st gråa bd-kammar. Riktigt fin klättring för dem som gillar
traverser/överhängskrux. Bra att sätta mycket säkringar. Se bild 8:3
VÅRYR
715 m
(Lars Christian Aleksandersen -18)
Spricklinjen i vänsterkanten av väggen. (Led nr 1 på skissen). Se bild 8:4
SEKS-PRESS
6+
15 m
(Øystein Andresen -18)
Start från stor sten sju meter till vänster om björken. Häftig hangel på juggar till en nisch med en no-hands rest. Följ sprickan rakt upp till
toppen. (Led nr 2 på skissen). Se bild 8:4
ZICK-ZAKK
6
10 m
(Øystein Andresen -18)
Starta på stenen två meter till höger om björken. Brant på juggar och urtoppning på slopers. (Led nr 4 på skissen). Det finns ett lättare
utsteg till vänster, FLICK-FLACK, 5. Se bild 8:4
ÖST-DIAGONALEN
710 m
(Øystein Andresen, Lars Christian Aleksandersen -18)
Starta i ZICK-ZACK och följ sprickan till vänster mot toppen. (Led nr 5 på skissen). Se bild 8:4
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BINGHULT
Respektera klätterstopp från älgjaktens början i september fram till mars.
ELENA MUIERRTAS (ZORROS FRU)
(Anita Rostén, Anna Backlund, Eva Rimnäs -20)
Leden till vänster om ZORRO. En bred sak, klart kul!

6

18 m

ZORRO
6+
18 m
(Jan Ahrens, Per Landmark-19)
Leden går på en nordvägg långt till V på berget. Start i den högerlutande sprickan mitt på väggen. Följ därefter den vänsterlutande sprickan
och sedan tunn spricka med tvärband rakt upp. Leden torkar fort efter regn och har det mesta, juggar, fingerjam, handjam, tåjam, lister,
sidtag små hyllor och dessutom vilor med fina säkringar. Se bild 8:5
BINGO
7
15 m
(Johan Persson, Stefan Lindström -19)
Den vänstra linjen. Gemensam start med PENTI VARG, sen kort travers vänster och upp i brant fingerspricka genom ett litet överhäng.
PENTI VARG
715 m
(Nils Ragnar Gustavsson, Anita Rostén -18)
Mitten linjen c:a 20 meter till höger om ELASTISK..Fin sprickklättring som brantar på efterhand. Kanske något svårare för små händer.
BENGALISK ELD
9-/9
25 m
(Aleksej Jaruta -19)
Spricksystemet till höger om I FABLERNAS VÄRLD. Tunn klättring säkrad av små kilar leder upp till större säkringar och grepp. Följ
sprickan rakt upp efter taket. Fantastisk pumpande och exponerad led! Se bild 8:6
TJUVJAKT
6
15 m
(Niklas Björnerstedt, Lars Grankvist -19)
Handjamsspricka bakom boulderblocken vid huvudväggen. Inte fel med tre stycken #2. Se bild 8:7
SWAG
625 m
(Tina Jørgensen, Niklas Björnersted -19)
Linjen har en brant start och spännande skifte av sprickor i mitten. Jämn och fin. Se bild 8:8
SALSA
(Niklas Björnersted, Tina Jørgensen -19)
Följer hörnet. Se bild 8:9

5+

25 m

VETTEBERGET
Texten till KILSÄKRA HELA BOHUSLÄN GIRLS ska vara; Sprickor till höger på väggen. Fin om den vore ren.
AMNESIA
7+
20 m
(Björn Pettersson -10)
Leden ligger mellan FALLBILAN och VÄNSTERBLOCKET.
TISDAG MORGON
620 m
(Rick McGregor, Anders Hedefalk -05)
Start ca 3 m left of KARL-PETTER GELLERSTAM and climb the crack that begins ca 5 m up, after a series of easy steps. Finish up the crack
on the right to add value. Se bild 8:10
EVEN MORE RÅGER
612 m
(Martin Wiklander, Daniel Dalevi -16)
Efter en jobbig start i en bredspricka kommer man upp till en hylla som övergår i en kamin. Det är skönt att ha en 5:a, eller en 4:a till
starten, annars funkar det med ett standardrack. Ligger på Sumpväggen. Se bild 8:11
SPELUNKING
617 m
(Ronny Ek, Ulf Blixt -15)
En fin squeezechimney som kräver STORA säkringar. Bla användes tubes. Ligger längst ner tv i den stora klåvan i Vettebergets bakre del.
Välrensad. Se bild 8:12
PÅ TUR MED NICKE OCH MICKE
6
45 m
(Mikael Ylinen,Niklas Gustavsson -16) (Ev klättrad av John Egil Nilssen och Øyvind Moss -15)
Två meter till höger om TA MIG HÄRIFRÅN går det en tydlig linje. (Alltså inte den jättestora kaminen/sprickan som ligger ytterligare 2
meter till höger.) Från botten till toppen av väggen. Lite smulig å go men ändå, som all annan klättring, lite intressant å helt ok på sitt sätt.
HELGEFRI
7+
25 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud -16)
Hard start i tynne riss mellom den store kaminen og 1000... Under bratt bulk etter vel 20 meter med fin klatring langs tydelige riss, travers
mot venstre og opp til stand i bunnen av STUPRØRET (som fortsettes til topps i en 2. taulengde). Leden er velsikret små og mellomstore
kiler og kamkiler 0,4-4 cm. De första 7-8 meterne er unntaket, der to kileplasseringer er essensielle. Den først kan ses og plasseres fra
bakken 4 meter opp i høyre riss med en forlengelsesstav. Den andre og asymmetriske kilen 1,5 meter høyere i et hakk i en liten 'nisje'.
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FÖRRÄTT
6
17 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud, Jenny Vesterberg, John Egil Nilssen -18)
Starten nås ved å klatre 1000 KG TVÄTT (fin, men begrodd) til hylle med tre eller fire 30 meter ned til treet fra toppen. Fra treet
traverser 3 meter til venstre til hyllenes venstre kant og fortsett opp et vertikalt lite riss forbi tverrsprekker til liten hylle på kanten av
veggen. Legg en god og viktig grønn Alien sikring i den horisontale sprekken en meter høyere (og helst en minikile opp til høyre) før du
fortsetter opp til høyre langs tynt flakriss og fingersprekk i venstre kant av den store vannslipte ‘halvrøret’ til standplass på stor hylle med
stenblokker. Det kan være lurt å titte på sikringsmulighetene hvis man rappellerer ovenfra.
EFTERRETT
6
15 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud, Jenny Vesterberg, John Egil Nilssen -18)
Fra hylle med blokker rett til høyre for STUPRÖRET opp det venstrelutende hjørnet og svakt mot høyre opp svavegg med små
formasjoner, kanter og lister til en rissformasjon som drar svakt mot høyre til topps. Flott, diskontinuerlig klatring på fint fjell, som er
krevende sikret med minikiler. Sikringene, bl.a. flere små messingkilar, bør inspiseres ved nedfiring fra toppen.
FEBRILSKA FINGRAR
7+
22 m
(Dag Kolsrud, Tore Kolsrud, John Egil Nilssen -18)
0,5-4 cm. Starten nås ved å rappellere til hylle ned til venstre for starthylla i bunnen av STUPRÖRET. Kamkiler 2-5 cm sikrer standplass.
Lett klatring et par meter til bratt vertikalt riss. Fingerjam og layback leder til en horisontal sprekk. Fortsett med besvær opp til høyre og
videre i fingerriss til risset lukker seg. Traverser til høyre inn i de siste metrene av STUPRÖRET. Tung og pumpende klatring opp en vakker
og velsikret risslinje.
INGEN UTGANG
6
15 m
(Dag Kolsrud, Øyvind Moss, John Egil Nilssen, Håkon Gammelsæter -18)
Start ved tydelig innsteg midt mellom TA MIG HÄRIFRÅN og VAD POJKAR VILL HA. Opp riss 7-8 meter og kort travers til høyre til nytt
riss som fortsettes opp til hylle. NB Ingen sikrings-, standplass- eller firingsmuligheter. Retur på tau fra toppen av veggen.

BULLBERGET
FRENCH CONNECTIONS är klättrad utan bultarna -19 av Pete Whittaker.
BRØDRE I BLODET
7+
25 m
(Martin Skaar Olslund, Rein Leidal -17)
Höger om väggen. Lite hårdare om du slutar till höger i slutet (8-). Se bild 8:31
MELLANVÄSEN
8+
20 m
(Aleksej Jaruta -19)
Tunt spricksystem upp i skålformationen till väster på klippan. Hård klättring med små säkringar och padda leder upp till betydligt lättare
slut. Se bild 8:14
EN MILJARD ÅR
7+
12 m
(Sebastian Blyckert -19)
Gammal aidled, friklättrad första biten. Sitter en fast kil som man kan fira av från hyllan på. Till vänster om FRENCH CONNECTION.
GOA GUBBAR
8/8+
(Stefan Wulf -18)
Till vänster om FRENCH CONNECTION.

20 m

DEN NORSKE FORBINDELSEN 9-/9
25 m
(Martin Skaar Olslund -17)
Vattenpolerad, osäkrad bouldrig start. Börjar i sprickan till höger om FRENCH CONNECTIONS och avslutas i dess ankare. Se bild 8:32
DATE MED AMONDAWA
9R
33 m
(Aleksej Jaruta -19)
Andra linjen th om NORSKE FORBINDELSE. Kanske 10m. Och ca 10m tv om KALIMBA TREE. Brant boulderstart upp till pumpig
klättring. När det flackar av drar du dig höger in i samma avslutning som KALIMBA TREE. Marginellt med säkringsmöjligheter, seriös...
Se bild 8:15
KAFFEMANNEN
7
18 m
(Richard Ekehed -19)
Startar på ett sva med en tydlig spricka som blir svårare. Efter cirka 10m travers vänster 1-2m och sen rätt upp. Klurigt säkrad efter cruxet.
Slutar på sluttande hylla. En andra replängd är möjlig ca 9-. Öppet proj. Se bild 8:16

BOTTNA
Karta:https://www.hitta.se/kartan?s=4b4306b2 Parkera på den lilla fickan vid vägen i skogen, vid det lilla skjulet håll vänster ner i skogen sen höger in
mot berget.
SQUASH BANANA
615 m
(Petter Åsander, Martin Mölholm -18)
Breda sprickan, ett par Camalot 4 och 5 går lätt åt. Se bild 8:13
HONGINANA HINGINANA DINGINIANA
615 m
(Martin Mölholm, Mikael Ylinen -18)
Spricksystemet till vänster, från grytan. Vi gick den högra sprickan. Är f.n knappt rensad alls. Mycket skugga nästan hela dan!
(Bör ledas upp och firas ner, mycket bökigt att komma till uppifrån och gå ner går inte.)
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BOTTNASKOGEN
Parkera vid Tveten gård, OBS! sätt en lapp i rutan med telefonnr om ni råkar parkera i vägen för bonden. Öppna inte grindar. Gå upp grusvägen
mellan det två gula husen och in i hagen, där det ibland går djur som kan vara lite nyfikna. Efter drygt 400 meter vid en del skrot i skogen sväng upp
höger. Följ traktorvägen förbi en liten klippa på höger sida och till en grind/staket. Fortsätt c:a 120 meter efter grinden och sväng vänster in på en stig.
Efter ca 150 m öppnar det sig lite och klippan ligger till vänster, söder om en liten våtmark. Lite brötigt fram till klippan men platt å fint under
klippan. Nordvänt så skugga hela dagen. Karta med utritad väg. https://www.hitta.se/kartan?s=110151d6
STRIX
612 m
(Martin Mölholm -19 ev klättrad tidigare)
Fint rent kruxparti mitt på, klättrad och säkrad som OW med breda jam och stora säkringar. Klart att den kan laybackas och då möjligen
säkras i vänstra väggen, men det verkar tråkigt…
Se bild 8:17

BRYGGEKORSET
Klippan ligger i uppförsbacken på vänster sidan om vägen c:a 10-20 meter in i en liten bokskog c:a 100-200m efter Bryggekorset, riktning mot
Hallinden. Parkera vid Pendelparkeringen på vägen mot Bovallstand eller på en liten kort skogsväg på högersidan om vägen. Precis i slutet på backen
mot Hallinden, fortsätter man ytterligare 100-200 meter i samma riktning kan man även parkera vid naturreservatet Anneröd-Hogsäm. Stängda
projekt är led nr 2. De andra är öppna projekt.

SJUKT HIPP
613 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Den tydliga sprickan på den vänstra väggen. Led nr 1 på bilden.
45 ÅRINGEN
5+
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -18)
Led nr 4, den högra sprickan på väggen.

18 m

BLOOB
4
5-10 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Led nr 5 på skissen, den vänstra sprickan på den lägre väggen.
SBP
4
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Led nr 6 på skissen. Högra sprickan på den lägre väggen.

5-10 m

MIND FULL OF FUN
5
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -18)
Led nr 7 på skissen. Vänstra diedret som slutar på hyllan.

5-10 m

ALTERNATIV TEKNIK
5
5-10 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Led nr 8 på skissen. Utstegssprickan från hyllan där MIND FULL OF FUN slutar.
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THE PINK FLAMINGO
5
18 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Led nr 10 på skissen. Sprickan börjar på aréten mellan mega diedrena.
INTE VERTIKAL
5/5+
13 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -17)
Led nr 12 på skissen. Sprickan till höger om det högra mega diedret. En björk sitter i sprickan c:a 1 meter upp.
SOMMAR SNOGGLA
6-/6
25 m
(Johan Cederlind, Mimmi Isaksson -18)
Led nr 13 på skissen. Korta traversen startar någon meter till höger om föregående led och följer sprickan snett upp åt vänster. När
sprickan möter det högra mega diedret följer man detta, avslutning över den lilla sva skölden till toppen.

HUNNEBO KLÅVA
s.312 STACKANDE MYROR 5- saknas i ledregistret (s.346)
I VÄNTAN PÅ NÅGOT BRETT 5
10 m
(Johan Kvissberg, Emmanuel Brunzell -16)
Tunnare spricka utan direkta jam några meter till höger om vad vi tror är STACKADE MYROR. Trevlig klättring med bra säkringar upp till
kruxet som är mantlingen i slutet. Mantlingen är spännande men bra säkrat med liten kil. Små kilar/off-set är vad som behövs i slutet av
leden. Se bild 8:18

HUNNEBOSTRAND
Anmarch till SQUEEZEBULB - Parkera (gult P) på Lökholmsvägen vid Hunnebo Klåva. Gå längs stranden söderut på soteleden. Ca 50m efter 3e
stigmarkören(vita småstolpar m blå färg på) gå in i en öppning i buskagen. 20m upp i backen finns leden (orange cirkel). Se bild 8:19
SQUEEZEBULB
7
15 m
(Ronny Ek -19)
En slät överhängande flarig squeezechimney som säkras med VG:s (eller bigbros), samt cam 6. Sammanlagt (till ankarmöjlighet)ca 15m hög.
OW-delen ca 9m. Access till toppen, upp till höger o fast rep eller ut till höger o runt uppåt på ett sva. Se bild 8:19
JAG MÅSTE SUGA PÅ DEN
5+
10 m
(Emma Asplind, Ted Ekberg -16)
Offwidthsprickan i hörnet längs strandpromenaden i Hunnebostrand strax bortanför Bella gästis. Sprickan säkrades med cam 6, 5 och 4,
även ett klämblock slingades av. Se bild 8:20
VÄLKOMMEN TILL BOVALLSTRAND
5+/620 m
(Wendelin Zobel, Linus Sjövall -16)
Grepp, fotfriktion och jam och lite teknik. Svårast där det är som brantast. Goda placeringsmöjligheter för kilar och kamkilar. Ligger på
vänster sida längs med vägen från Bärfendal till Bovallstrand. Parkera vid infoskylten "Välkommen till Bovallstrand", efter att passerat skylt
"Heljerödshemmet". Leden startar ca 20 m efter parkering. Uppenbar start. Fira ned från svajande tall som håller, eller gå en äventyrsbana
upp och över en träbro och ned vänster strax efter. Se bild 8:21

UTGÅRD
Ny klippa i närheten av Täcklebo. https://kartor.eniro.se/m/iTRJM är länk till karta. Parkering sker med omtanke vid gården, fråga gärna om de
boende är ute. Klippan är väl synlig från vägen, anmarschen instinktiv, men gå inte över åkern där det odlas.
ARBETSLINJEN
7-/7
25 m
(Petter Åsander -19)
Den tydliga sprickan mitt på den platta skölden, mycket tunn i början för att sedan bli lite bredare. Det satt/sitter en borrbult i toppen och
jag rensade 4 kilar på leden, så någon har uppenbarligen jobbat på den förut.Då den var aningen blöt nu så gissar jag att någon tidigare gett
upp på den. Troligen i princip permanent blöt. Se bild 8:22

RÖSEBERGET
Ny klippa. Parkera vid Heebuktens badplats i Heestrand och gå i sydvästlig riktning mot toppröset. C:a en kilometer. Fira ner, eller leta er ner till
havsnivån. Med båt så kan en förtöja vid instegen. 58°30'18" N 11°17'01" E. Se bild 8:33
Vid badplatsen i Heebukten går följande leder:
Se bild 8:34
1. WHERE THE SUN NEVER SHINE
(Agnes/Björn 2016)

5

2. HÄGERBEN
(Björn/Johnny 2016)

6

6m

3. DOS PANADEROS
(Björn/ Johnny 2016)

6-

10 m

20

8m

KEBERGET
KEBABENEKAJSE
8+
15 m
(Aleksej Jaruta -18)
Till vänster om ELDHAND, inne i dungen till vänster om MONOMANI. Lätt smutsig klättring till att börja med sedan hård och desperat
kruxsekvens på slutet.
MONOMANI
9/9+
25 m
(Aleksej Jaruta -18)
Uppenbar spricka lite till vänster om BOHUSBUFFALO. Klättra ut vänster under det lilla taket och avsluta i det rundade hörnet på toppen.
Hård start leder upp till lättare känslig klättring.
MILAREPA
8-/8
25 m
(Richard Ekehed -18)
Starta i BOHUSBUFFALO och traversera vänster efter fem meter till ett hörn. När hörnet tar slut, kliv ut vänster och klättra det
oklanderliga spricksystemet. Se bild 8:28
HAPPY NOW
7
18 m
(Richard Ekehed -18)
15m höger om BOHUSBUFFALO. Scrambla upp till en hylla tre meter upp. Klättra det överhängande hörnet till en hylla. Fortsätt upp i
nästa hörn, kliv höger vid taket till en hylla.
Följande leder ligger på högra sidan av berget invid vägen.
PYRAMID OF PIZZA
5+
(Theo Littmarck Jacobsson, Johan Cederlind -18)
Rakt upp i den tydliga sprickan. Se bild 8:23

10 m

THE LEANING TOWER OF PEACE:A
5
18 m
(Theo Littmarck Jacobsson, Johan Cederlind -18)
Startar i dubbelsprickan, slutar på hyllan efter det lilla diedret. Övre delen av dubbelsprickan är ett fristående block. Var försiktig.
Se bild 8:24
THE POZZER
4
20 m
(Johan Cederlind, Theo Littmarck Jacobsson -18)
Den lite bredare "Z-formade" sprickan med snällare lutning längst till höger invid vägen. Upp till hyllan och över denna sedan genom en
enbuske till toppen. Se bild 8:25
NINJASQUEEZE
610 m
(Theo Littmarck Jacobsson -18)
Rakt upp över de staplade blocken. Ligger på vänster sida om grusvägen, c:a 100 meter från infarten. Se bild 8:26

SPARÖD
KRIGAREN
730 m
(Richard Ekehed -19)
C:a åtta meter vänster om ANDY AIRLINE. Startar vid en enbuskerot och rakt upp. Följer formationer rakt upp från det lilla taket.
Säkringar finns men kan vara svårfunna där det blir som svårast. Se bild 8:27
DEN BÄSTA SOMMAREN
7
25 m
(Fabricio Gatica -18)
Gemensam start med KJAERLIGHETSSTIEN. Så fort du kan gå in i den tunna spricka till vänster så gör du det. Jag gick med fötterna på
rampen. Följ den tunna fingersprickan tills du får vila ut, följ sedan nästa vänstra spricka upp till toppen. Kul välsäkrad utmaning!
VÄRMEREKORDET
7
30 m
(Stefan Lindström, Maria Pernemalm -19)
Insteget är ett par meter till höger om ANDY AIRLINE, och går ihop med den på slutet.
JEFFERSON AIRPLANE
7+ R
30 m
(Chris Wyden -19)
Starta i VÄRMEREKORDETs spricka, som nästan alltid är blöt, klättra rakt upp i diedret när sprickan viker av vänster och fortsätt upp till
toppen.
SYDVÄSTVÄGGEN
Här har det utvecklats ett gäng leder. Nästan lika hög men inte så brant. Sol hela dagen o torkar fort efter regn.
JAVA
5+
18 m
(Jan Ahrens, Anita Rostén -17)
Börjar i ett litet dieder i vänstra delen av klippan. Efter en hylla stig ut höger på väggen och följ sprickan till toppen.
JOUR
621 m
(Jan Ahrens, Anita Rostén -17)
Leden börjar i högra delen av Väggen till H om ett jätteblock. Start över några svablock och sedan upp i det tydliga diedret. Brant på slutet
men du står hela tiden bra för att lägga säkringar.

21

TÄCKLEBO
Ny klippa mellan Täcklebo och Tveten. Klicka för kartbild. (http://kartor.eniro.se/m/zoJLp) För anmarsch; det finns en bro över bäcken lite norr om
klippan mittemot huset vid vägen.
GLASÖGONORMEN
5
35 m
(Martin Mölholm, Hans Mölholm -14)
Fingerspricka, lättare efter insteget. Välsäkrad. Det sista kan undvikas genom att kliva av vid en tall efter 25m och skramla ner vänster.
Se bild 8:29

TYFTA
Ny klippa nära vrångstad, Bottna. Parkera 100-150 meter NO längs vägen du kom in. Kör endast in till klippan från Vrångstad enligt vägbeskrivning
och ut samma väg, håll lite låg profil. Länk till karta; https://www.hitta.se/kartan?usergeo=1&s=01e8d1b0
RASMUS PÅ LUFFEN
5+
12 m
(Martin Mölholm, Hans Mölholm -16)
Fin spricka som efter en liten travers avslutas till höger i en kort men fin handspricka. Välsäkrat och fin kvalite.
PARADIS-OSKAR
612 m
(Petter Åsander, Martin Mölholm -18)
Starta som RASMUS PÅ LUFFEN, men gå lite vänster, pilla i en minikam (gul x4) innan du smyger ut och fortsätter rakt upp. Se bild 8:30

OMRÅDE FJÄLLBACKA & GREBBESTAD
TORSBO
Ny stor og fin klippe sydøst for Hamburgsund. Stor sydvänd klippa helt intill vägen, 15-30 meter hög. Uppbruten i flera väggpartier av varierande höjd.
Övervägande brant svavägg med sprickor och tydliga formationer. Alla leder är fina, några super, och klippan är väl värd att besöka.
Långt till vänster på klippan, väl 20 meter väst om mötesplatsen med M-skylt ligger ett fint väggparti med en väldigt tydlig spricklinje:
RISS OG RENNE
720 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -15)
Tydligaste naturlige linjen på väggpartiet. Brant och hård spricka i starten och litt vrien renne på slutten. Vanskelig å komme av bakken for
korte personer. Små til mellomstore kamkiler.
RISS OG ROS
720 m
(Dag Kolsrud, Susanne Rydfeldt, Thomas Rydfeldt -15)
Opp riss som starter rett til venstre for RISS OG RENNE og drar mot venstre. Artig avslutning opp og gjennom bue i toppen, men
utfordrende pga dårlig sikring med minikiler i begynnelsen av buen. Vanskelig å komme av bakken for korte personer. Små til mellomstore
kiler og kamkiler.
PREMIEN
620 m
(Dag Kolsrud, Susanne Rydfeldt -15)
Starter opp et rissdrag mot høyre, fem meter til høyre for RISS OG RENNE. Etter hylle opp fantastiske riss til topps. Velsikret med små til
mellomstore kiler og kamkiler.
TRIPPELRISS
725 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -15)
Starter noen meter til høyre for PREMIEN, i høyre halvdel av det lokale klippepartiet. Tre lekre fingerriss opp tydelig svavegg. Vanskelig å
skifte riss. Velsikret med mellomstore kiler og små kamkiler.
STOPPESTED
6+
20 m
(Susanne Rydfeldt, Dag Kolsrud -15)
Starter opp en kant på vegg og videre lett opp hyllete parti til et høyrevendt hjørne. Opp dette med besvær til hylle og derfra lett til topps.
Små til mellomstore kiler og kamkiler.
JENNY LANE
720 m
(Jenny Vesterberg, Dag Kolsrud -15)
Nydelig og velsikret fingerriss opp tydelig svavegg i venstre halvdel av klippen. Vedvarende, delikat og intens klatring. Små til mellomstore
kiler. Kamkiler mulig å plassere, men ikke så egnet på grunn av rissets manglende dybde, med unntak for en fra bakken synlig plassering av
en stor i kamkile.
NO NAME YET
?
20 m
(Thomas Rydfeldt -15?)
Opp riss og grunne formationer längst kanten till vänster om JENNY LANE.
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På klippens høyre side er veggen på det høyeste. To tydelig rensete ruter starter der veggen er nærmest veien:
LANGELED
735 m
(Jenny Vesterberg, Dag Kolsrud -15)
Starter under et omvendt V-formet lite overheng. Opp riss gjennom dette og videre opp håndriss som drar svakt mot venstre. Så forbi riss
og sva og hyller til tydelig håndrissgrop og en bratt og spennende avslutning der en liten kile også kan plasseres. Ellers for det meste
mellomstore kiler og kamkiler.
SIKRET USIKKERHET
735 m
(Dag Kolsrud, Jenny Vesterberg -15)
Starter i et oppbrukket parti noen meter til høyre for LANGELED og følger riss som etter hvert drar svakt mot høyre. Fra hylle lette riss
mot venstre til svauttopping. Spennende, men velsikret med små til mellomstore kiler og kamkiler.

SÄLTAN
Ny klippa nära Sältan Logi. Se bild 9:1
TROLL I VÄGGEN
6+
18 m
(Richard Ekehed, Anders Ranheim -19)
Startar i tydligt hörn två meter tv om bild. Travers höger in i stora diedret. Se bild 9:2
?
(Robert Caspersen -?)
Se bild 9:2

7+

18 m

?
(Dag Kolsrud -1?)
Bultad linje utanför bild th.

7-

?m

DYVELSBERGET
Sjöviken i slutet av Hamnebuktsvägen på Hamburgö. Se bild 9:3
Följande väggar har bilder med leder inritade. Se bilderna för Dyvelsberget som följer efter översiktsbilden 9:3
LILLA VÄGGEN
DRAKRYGGARNA
HAMBURGERVÄGGEN
UTEDASSVÄGGEN
BRYGGLEDERNA OCH BANDETHYLLAN
STÖVELVIKEN

OMRÅDE STRÖMSTAD
KVARNEBERGET
Kvarneberget är stängt för klättring. Vänligen respektera stängningen för att kunna få en bra lösning. Fel –VILDA BLÅBÄR är inritad på fel ställe i
guideboken. Leden börjar ett par meter till vänster om FOLLO SYKKELKLUBB. Starta i de tunna spricklinjerna på vägen till en hylla där själva diedret
startar. Vid taket, kliv ut vänster i det lilla diedret istället för att få en jämn led. Se bild 10:1
TILL EVA
5+
35 m
(Anders Lindskog)
Leden startar 2 m till höger om ONDSKAPENS AKSE. Klättra rakt upp under överhänget. Passera överhänget till vänster (eller rakt upp
grad 6+). Fortsätt rakt upp till nästa överhäng som passeras till höger vid trädet. Klättra upp på det gigantiska blocket och följ sprickorna till
toppen. Fin och teknisk led. Mycket välsäkrad med friends och stora kilar. Topptursankare.
HJÄRNSUBSTANS
630 m
(Anders Lindskog -15)
Det stora diedret till höger om ONSKAPENS AKSE som står som VILDA BLÅBÄR i föraren. Klassisk diederklättring hela vägen. En
Camalot C3 st 1 er trevlig men inte nödvändig i toppen. En borrbult och toppankare.
TAMA BLÅBÄR
6+
25 m
(Anders Lindskog, Peter Janssens -16)
Startar vid stenkanten 5 meter till höger om HJÄRNSUBSTANS. Passera bulten snett upp till höger. Fortsätt upp förbi den markerade
överhängande näsan och följ sedan diedret till toppen. Skojig och teknisk klättring. Mittenpartiet är gemensamt med VILDA BLÅBÄR
(startar 3 m till höger). Ta med några långa slingor för å undvika repdrag.
Ligger vid den högra delen av Kjempesteinsväggen. Lederna ligger till höger om GRANITHANSKEN (som förövrigt nog bör uppgraderas till 7-).
HOLBAARD
78m
(Anders Lindskog, Peter Janssens -17)
Sprickan rakt upp tre meter till höger om Granithansken. Utmanande och trixig jamklättring,. Välsäkrad.
DIRKJAN
68m
(Anders Lindskog, Peter Janssens -17)
Leden ligger till höger om GRANITHANSKEN. Den överhängande fingersprickan i hörnet. Teknik och fotarbete i skön kombination.
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Bilder område LYSE & BRASTAD

Bild 1:1 Sjöhäst

Bild 1:3 Medaljens bakside (ej inritad) och No name (inritad som NYTUR)
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Bild 1:2 Vattenhinder

Bilder område BRODALEN (sid1)

Bild 2:1 Breddidrott

Bild 2:3 Sticket
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Bild 2:2 Biten

Bilder Område BRODALEN (sid2)

Bild 2:4 Stå På!

Bild 2:5 Besserwisser

Bild 2:6 Valley Giant

Bild 2:7 Valley Giant
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Bilder område BRODALEN (sid3)

Bild 2:8 Freak Brothers

Bild 2:9 Skamvrån

Bild 2:10 Stallrens

Bild 2:11 Trädgårdstider
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Bilder område HALLINDEN (sid1)

Bild 3:1 Kravlecrux – orange linje

Bild 3:2 Free at First
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Bild 3:3 Forårets Første

Bilder område HALLINDEN (sid2)

Bild 3:4 Alderens Pres

Bild 3:6 Jorden och Vingarna
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Bild 3:5

Bild 3:7 Sista Leden

Bilder område HALLINDEN (sid3)

Bild 3:8 Strandpromenaden

Bild 3:10 Mind control

30

Bild 3:9 Inte Min Nemesis

Bilder område VÄLSERÖD

Bild 5:1 Scener ur ett äktenskap

Bild 6:4 Tryck över bröstet

Bilder område DINGLE

Bild 6:1 Vintergatan
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Bild 6:2 Handshakes på Vinternberget

Bilder område DINGLE (sid2)

Bild 6:3 Buråsen – nedre väggen

Bilder område KUNGSHAMN

Bild 7:1 Exakt Fantasi
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Bilder Område KUNGSHAMN (sid2)

Bild 7:2 DKK For Life samt Fucked For Life

Bilder område BOVALLSTRAND

Bild 8:1Hornöränna
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Bild 8:2

Bilder område BOVALLSTRAND (sid2)

Bild 8:3 Die Mauer

Bild 8:5 Zorro
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Bild 8:4 Ävjas Östvägg

Bild 8:6 Bengalisk eld

Bilder område BOVALLSTRAND (sid3)

Bild 8:7 Tjuvjakt

Bild 8:8 Swag

Bild 8:9 Salsa

Bild 8:10 Tisdag Morgon
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Bilder område BOVALLSTRAND (sid4)

Bild 8:11 Even more Råger

Bild 8:12 Spelunking
36

Bild 8:13 Squash Banana

Bilder område BOVALLSTRAND (sid5)

Bild 8:14 Mellanväsen

Bild 8:16 Kaffemannen
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Bild 8:15 Date Med Amondawa

Bilder område BOVALLSTRAND (sid6)

Bild 8:17 Strix

Bild 8:18 I väntan på något brett

Bild 8:19 Squeezebulb
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Bilder område BOVALLSTRAND (sid7)

Bild 8:20 Jag måste suga på den

Bild 8:21 Välkommen till Bovallstrand
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Bild 8:22 Arbetslinjen

Bilder område BOVALLSTRAND (sid8)

Bild 8:23 Pyramid Of Pizza

Bild 8:24 The Leaning Tower…

Bild 8:25 The Pozzer

Bild 8:26 Ninjasqueeze
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Bilder område BOVALLSTRAND (sid9)

Bild 8:27 Krigaren

Bild 8:28 Milarepa

Bild 8:29Glasögonormen

Bold 8:30 Paradis-Oskar
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Bilder område BOVALLSTRAND (sid10)

Bild 8:31 Brödre i Blodet

Bild 8:34 Badplatsen vid Heebukten
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Bild 8:32 Den Norske Förbindelsen

Bilder område BOVALLSTRAND (sid11)

43

Bilder område FJÄLLBACKA & GRÄBBESTAD

Bild 9:1 Sältan
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Bild 9:2 Troll i Väggen

Bilder område FJÄLLBACKA & GRÄBBESTAD (sid2)

Bild 9:3 Dyvelsberget
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46

47

48

49

50

Bilder område STRÖMSTAD

Bild 10:1 Vilda Blåbär
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