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ALMENÄS 
 
Välkomna till Borås och Almenäs! Efter många års letande i skogarna runt staden har vi 
äntligen hittat något som kan liknas vid ett boulderområde. En del block är lite låga men vissa 
skulle vara klassiker även i Fontan. Kanske lite för branta för grodätande slabspecialister men i 
vårt tycke riktigt trevliga problem. Stället är utvecklat av oss Boråsare, ingen nämnd ingen 
glömd, samt genom några gästspel ifrån Gbg, Norge och USA. Tack till Ulf Ahlberg för hjälp 
med guiden. 
 
Några block ligger nära stugor och för att inte reta upp ägarna låter vi de blocken vara, även om 
det kan vara svårt. Sedvanligt sunt förnuft gäller för bandspelare, tyskticks, skräp och skrik på 
tysta sommarkvällar. Det vore trevligt om alla kan respektera detta så att vi inte blir av med vårt 
mecka. Var inte blyga för att ta fram stålborsten och låta kreativiteten flöda, fler problem 
behövs! Diskussion om grader och rapportering av nya problem tar vi på www.crimp.se. 
 
Parkering 
Parkera endast på anvisad plats. Ej vid stugorna fast det är lockande.  
WGS84: N 57° 46.271'  E 12° 56.192' 
RT90: X= 6408771, Y= 1329295 
 
Grader etc. 
Problemen är graderade efter Fontanskalan. 
ss = sittstart (starta sittande på backen/paddan) 
ds = definierad start (starta enligt beskrivning) 
Står det inget betyder det att man startar stående på backen utan hopp eller svingstart. 
Alla problem toppar ur om inget annat anges. 
 
Orientering 
Området är uppdelat i 4 plan:  
Hygget: block 1 osv. 
Tuppjuck: block 100 osv. 
Myra: block 200 osv. 
Torget  block 300 osv. 
Numreringen innebär inte att det finns flera hundra block men underlättar framtida 
uppdateringar. Är det ett block med endast ett problem blir detta tex. 200a, är det fler blir de 
200b, 200c osv.  
 
Säsong 
Områden förutom Hygget ligger i en östvänd slänt med stor naturskog och bjuder ofta på 
behagliga temperaturer även under sommarhalvåret. Under vintern (nov-feb) torkar det 
långsamt. Hygget ligger öppet och torkar fortare. Skulle det vara blött finns snabbtorkande 
alternativet Hestrastenen med ett antal fina problem, topo på crimp, eller det suveräna gymet 
Problem Klättergym på Yxhammarsgatan 28 i Borås. 
 
Vägbeskrivning 
Från Göteborg: Kör av R40 mot Trollhättan och Alingsås [180], håll vänster i rondellen och kör 
300 m, rakt fram i rondellen mot [180] och Centrum. Efter 900 m sväng vänster mot Norrby och 
[180].        
* Kör 700 m tag, andra höger i rondellen mot Knalleland/Ryda. Efter 1.3 km sväng vänster mot 
Ryda/Almenäs, efter 2.5 km håll vänster på Stenkullegatan (sväng ej mot Almenäs bad). Efter 
1.7 km (uppför) dyker en röd bondgård upp på vänster sida, passera denna med 100 m och kör 
av vägen till höger och parkera i Y-korsningen med omdöme. 
 
Från Jönköping: Kör av R40 mot Alingsås [180] och sväng vänster, kör över järnvägsbron mot 
Norrby [180] och följ vägbeskrivning från * ovan. 



   



   

 

HYGGET

1a Bosse 6B+ ds Starta med bägge händerna i vänstra startgreppet på 
Dream on och klättra vänstra sidan av areten.

J.Schollin

1b Dream On 6B+ ds Sittstart på högra sidan av areten, sedan rakt upp. H.Jansson

1c Köttbullen 6B ss Rakt upp U.Ahlberg
1d Klockren 6B ds Starta som Köttbulle, traversera kanten och avsluta 

som Bosse.
U.Ahlberg

1e In to Bosse 6C+ ds Samma start som In to dream on men gå vidare in i 
Bosse.

J.Schollin

1f In to dream on 6C ds Förlängd start till Dream on, sittstarta nere till höger 
med höger hand i undercling vänster i någon av 
crimparna, gå vidare in i Dream on.

J.Schollin

1g Krater 6A ss Höger sida av areten,starta sittande på sten. J.Schollin
1h The King 7C ss Start i list och rakt upp, blocken under ingår inte. H.Jansson
1i Manjana 7A ss Håll dig på vänster sida av areten, blocken under 

ingår inte.
J.Schollin

2a Näcken 7A/B ds Hangel vänster till höger, sedan upp. Ok att använda 
block som steg nedanför start.

H.Jansson

3a Pianot 5C ss Bökig. H.Jansson
3b Brunn 5B ss Trång start från ett block upp på ett annat block.
4a 13 Dec - ds ss 7a, ståstart 5c. H.Jansson
5a Diplodocus 6A ss Starta på det nedre blocket, sedan rakt upp längs 

areten.
J.Axelsson

6a Korpen flyger 6A ss Starta med benen under blocket. H.Jansson
6b Funk 5C ss Starta nere i gropen på det undre blocket. J.Axelsson
7a Piraya 6A+ ss Drar åt höger upp till spets. U.Ahlberg
7b Raketen 5C Drar åt höger upp till spets. H.Jansson
7c Elsas arete 6A ss Vänstra sidan av areten. E.Henriksson
8a Kamraten 5C Face på klippa bakom en stor gran. A.Holmin
8b Stenkåt 5B Arete på klippa th om granen. A.Holmin
8c Monster 6B ds Start i tvärspricka, uteslut steg precis i marknivå. U.Ahlberg

8d Skurtanten 5C ss Mitt på väggen. U.Ahlberg
9a Gérard Depardieu 5C Startar på nästippen, kräver lite vilja. I princip ett 

move, escape ut till vänster när man väl tagit sig upp.
U.Ahlberg

9b Obelix 6A ss Starta i stort flak. R.Elm
9c Asterix 5C ss Lätt att slå i sidan. R.Elm
10a Lutfisk 6B ss Lågt block, start med vänster hand i flak, hangla 

undre rampen till flak toppa sedan ut. Roligare än du 
tror.

J.Schollin

11a Lakritskritan 6A ss Litet block, i princip ett flytt från halvbra grepp till 
läppen. Håll undan benen. Sedan upp på blocket. 

U.Ahlberg

11b Karamellkungen 6B ss Hangel vänster till höger, sedan upp. J.Schollin
12a Flowah Powah 6B ss Areten till vänster om Tygblöjan. Något knölig 

lösning, lättare urtoppning.
U.Ahlberg

12b När tygblöjan var mode 5C Rätt upp mitt på väggen. Areterna ingår ej. R.Elm



   

 

 



   

TUPPJUCK

101a Shit happens 5B ss Arete bakom trädet. H.Jansson
101b Falukorv 6A+ ss Hård start till lättare slut. J.Schollin
102a Stubbe i röva 6B+ ss Sittstart på stubbarna. H.Jansson
103a Verres Militares 6C ss Starta nere till höger och gå vänster till hyllan. J.Schollin
103b Miss piggy 5B ss Starta till vänster och gå höger till hyllan. E.Henriksson
104a Start 6A+ ss Starta på listerna. H.Jansson
104b Mops 5B ss Låg trubbig arete. H.Jansson
104c Havrefras 6C ss Hålet till vänster ingår ej. H.Jansson
105a Eraserhead 6B+ ss Sittstart på lister framför det stora trädet. J.Axelsson
105b Jämnt skägg 5B Starta på goda lister. A.Holmin
106a Tuttekullekläm 5A ds Starta i  bra grepp, rakt upp. J.Larsson
106b Risifrutti 4C ds Starta lågt. J.Larsson
106c Magic Wand 6C ss Rakt upp. R.Elm
107a Überhäng 7A ss Starta på lister. J.Schollin
108a Düsseldorf 6A+ ss Klättra areten. U.Ahlberg
108b Buasjukan 6B+ ss Mitt på väggen rakt upp. J.Schollin
109a Revolver 6A Balansig. U.Ahlberg
109b Bubba Ho-Tep 7B ss Start längst ned på prow och följ den till toppen. Inga 

fötter på stenen tack.
J.Schollin

110a Endless Possibilities 7B+ Areten. W.Kearney
110b Tuppjuck 7A ss Starta i stora grepp till vänster, klättra väggen till 

bossen och toppa ur. Ståstart 6C.
M.Henriksson

110c Högertupp 7A ss Start som Tuppjuck till sidepull, toppa ur åt höger. F.Jutfelt

111a Kallskuret 5C ss Stora stenen under ingår som steg. U.Ahlberg
111b Lordi 5A ss Stora stenen under ingår som steg. U.Ahlberg
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MYRA

201a Blodapelsin 5B ss Litet block, vänstra areten. U.Ahlberg
201b När farmor var ung 6A ss Från sloper rakt upp. U.Ahlberg
201c Blommor i håret 5B ss U.Ahlberg
202a Scarface 6C ss Två problem på samma face. Höger: lätt för långa 

personer, urtoppning höger om spets, 5C. Vänster 
mycket finare (rapporterad grad), urtoppning vänster 
om spets.

U.Ahlberg

203 Grovsalt 5C ss
204 Fia med knuff 5C ss Starta på vänstra areten.
205a Långa farbrorn 6A Vänster arete utan stenar under. U.Ahlberg
205b Fotpallen projekt Stå på stenen framför blocket. Är man kort får man 

problem.
206a Dunderklimpen 6A ss Sittstart till vänster, följ ramp till höger, toppa ur på 

högsta punkten.
J.Schollin

207a Bitmyra 6B+ ss Starta till vänster, traversera höger till areten och 
toppa ur. 

J.Schollin

207b Drittboulder 6C ss Padda upp, toppen är det jobbiga. Eivind
207c Kallskum 7A ss Starta sittandes på stenen, avsluta med att mantla ut 

på läppen.
J.Schollin

207d Varmskum 6C ss Start på samma ramp som Myrornas krig, men går 
inte ut i sprickan utan följ rampen och sedan rakt ut till 
läppen. Mantla ur som Myrornas krig

J.Schollin

207e Myrornas krig 7A+ ss Starta på rampen, följ spickan rakt upp, mantla ut på 
läppen. 

H.Jansson

207f Klena snigel 6A ds Start på läppen vid slutet av myrornas krig, följ kanten 
till toppen. 

J.Schollin

207g Myrstigen 7A+ ss Tung start till bra grepp. H.Jansson
208 Block med massa möjligheter.
209a Sträck 6B ds Häng start nere vänster på horn, blocket under ingår 

ej. 
J.Schollin

210a Du bist 6A ss Sittstart nere till höger på bra list. Toppa ur rakt upp. U.Ahlberg

211a Hangel 6A Hangla från höger till vänster. Roligare utan häl- eller 
tåhookar.

J.Schollin

211b Room with a view 6C ss Dynamiskt till kanten, mantla. F.Jutfelt
211c Mindblowing 6A+ ss H.Jansson
212a Snurre Sprätt 5A Lite balansig. U.Ahlberg
212b Fyllesteg 6A+ Höger sida av areten, akta trädet. J.Schollin
212c Loaded 7A ss Starta vid det stora underclinget. H.Jansson
213a Hangover 6C+ ds Start i det stora greppet mitt på väggen, avsluta 

genom att mantla upp på hyllan till höger.
F.Jutfelt

213b Hämta stegen 5C ss Starta på areten, vänster ut på brant vägg och mantla 
upp på hyllan.

E.Henriksson

214a Djurkyrkogården 7A+ Facet rakt upp. H.Jansson
 

 
207g Myrstigen 207e Myrornas krig 



   

 
 
 



   

TORGET

301a Borstade projekt bredvid 
höga facet

302a Stalton 6a+ ss Travers vänster till höger toppa ur vid arete. H.Jansson
303a DynoProjekt projekt Spektakulär dyno från listen till toppen! Kanske går 

det använda mellangreppet... 
304a Råttan 6C ds Sittstarta med händerna på låga grepp. H.Jansson
306a Bökbök 6A ss Akta trädet. H.Jansson
306b Trimmer 6A ss Starta sittandes på stenen. H.Jansson
307a Barbaskutt 6A ds Start på list/ramp mitt på väggen, dyno till jug. J.Axelsson
307b Barbatruck 6B+ ss Starta låga grepp, avsluta i jug. J.Schollin
308a Den Onde 6C+ ss Starta med händerna i sprickan, slut på stort jug. H.Jansson

308b Den gode Projekt ss Starta som den onde toppar ut som den fule, ej gjord 
pga väder.

308c Den fule 6B+ ss Starta med händerna i sprickan, hangla höger och 
toppa ur.

J.Schollin

309a Agorafobi 7A ss Sittstart i undercling, följ arete till stort hål matcha, 
grattis du är klar.

J.Schollin

310a Feting projekt ss Ej gjord pga väder.
311 Block med möjligheter.
312a Hoot and Hollar 7B Dynamiskt flytt till vänsterkanten. W.Kearney
313a Wonderwall 7A+ ss Start på lister till höger om sprickan, klättra rakt upp 

via det stora hålet mitt på väggen. 
F.Jutfelt

313b Drömvägga 6B ds Start i crimpar, ej i tvärsprickan om du inte vill fuska. H.Jansson

 

  
313a Wonderwall        1b Dream on (Hygget) 



   

 


