
Tunnlandsgatan

Ett område med mestadels låga block med med god kvalité.
Eftersom det är låga block så är en del starter är inte där man  
Når utan har definierade startgrepp.
Hur hittar man hit ? Kör till Tunnlandsgatan i Borås.
Parkera på parkeringen som dyker upp på din högra sida
efter backen. 
Ställ dig sedan så att du har parkeringsautomaten i  
ryggen och gå framåt.
Skisserna av blocken och placeringen av dom har jag  
gjort ur minnet så dom har nog mer att önska, men området är
ganska kompakt så det skall nog gå bra att hitta ändå.
Har satt ca grader på problemen men tar gärna hjälp med att
Justera dessa på GBO.
Det är satt lite stjärnor för att hitta godbitarna i området.

Hoppas att det är någon som får en trevlig stund i Borås
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1. Flash 5/6 ? J.S ***
SS nere på listen/rampen 

2. Uffe hade rätt 6?  J.S
SS VH på list HH i undercling  sedan snett upp vänster
Sprickan ingår inte

3. Sprickan 5?  J.S
SS Start som Uffe hade rätt men använd sprickan
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1. Falaffel 6/7 ?    J.S *****
SS VH på arete HH på list klättra denna vackra
skapelse utan att använda hyllorna till vänster
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1. Strejkvakt 6/7 ? J.S *
SS VH i jug/hål HH på låg list

2. Svartfot 6 ?   J.S **
SS VH på list HH på kanten hangla sedan till vänstra ”areten”
och sedan upp

3.Hängavtal 6 ? J.S ***
SS långt ner sedan vänster till ”areten” sedan upp
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1. Drutten 5/6 ?  J.S **
SS gå upp via gaston.

2. Gena 5/6 ?   J.S **
SS gå upp via sidepull

3. Gubbkropp 6 ?  J.S **
SS klättra västra sidan på areten

Drutten och Gena går delvis in i varandra men tyckte ändå
att det var ok med två olika problem

björk

4



1

2

3

4

1. Nicke nyfiken 6/7 ?   J.S. *****
DS starta i sprickan dra till kanten och mantla upp

2.Fegis 5/6 ?  J.S **
SS klättra areten

3.Lugn 5/6 ?   J.S 
SS höger om arete gå via gaston och upp

4. Fete Micke 5 ? M.F
SS upp i det svaga diedret 
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1. lågtåg 5/6 ?  J.S *
SS hangel ifrån väster till höger, lågt som fan men kul
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1.Proppmätt verkstadsarbetare 6?  J.S
SS VH på sidepull list HH list på läppen sedan in i
Nemas problemas.

2.Nemas problemas 5/6 ? J.S **
SS på rampen

3.Soffklättrare 5/6 ? . J.S **
SS starta med händerna i jugen sedan rakt upp till kanten

4.Bättre än Tarzanbergen 5 ? U.A
SS starta lågt på areten

5.Blåst på konfekten 6/7 ?   J.S ***
DS VH i liten pocket HH på list till höger

6.Bonus 5/6 ?  J.S *
SS klättra areten sedan upp på slabben
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Stubbe
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1. Wrestling 6 ?   J.S *****
SS VH på list i taket HH på kanten
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1.Borsta mer 5/6 ?  M.F
SS på areten

2.Jag kan inte 5 ?  J.S *
SS på areten använd inte blockets baksiada

2b.Variant 6 ? J.S
SS  VH gastonlist HH sidepulllist 

3.Lättast i dag 4/5 ?  J.S *

4.Cool 6 ?   J.S ****
Starta med händerna på rampen vi bullen och upp

5.Kvällsfynd 5/6 ? J.S **
VH på ramp HH på stor vertikal list
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1.Pinchasso 6 ?  J.S **
SS VH på pinch HH på liten list använd inte 
Sprickan mellan blocken
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