A. Munkeviksdalen

Sydsidan
En vertikal vägg med många intressanta boulders. Ligger i skugga mest hela året förutom
sena sommarkvällar. Efter regn hänger fukten kvar här lite länge än andra ställen.
1. Lilla grisen

3+

2. Stora grisen

4

3. Svarta bandet *
4. Upplyft *
5. Lemon tree **
6. Öppet projekt
7. Upplyst **

6A
6A+
5
?
6A

8. Chips & Pommesfrites *6C

9. Öppet projekt
10. - - 11. Rampen

2

12. - - 13. Myggjägaren

6A
4

14. Tjocka sprickan.
15. - - - **

3+
5+

En mantelhylla i huvudhöjd längst till vänster på
klippan. Ligger till höger om nedstigningsklättringen.
Följ den högra kanten upp på den högre bulan. Utsteg
med dragning åt vänster.
Rakt upp i det svarta vattenbandet.
Rakt upp till, och förbi, det större jacket i klippan.
Den klockrena sprickan till höger om Upplyft.
En spricka som börjar en bit upp på väggen.
En högerlutande underclinghangel med en bitig
start.
Travers med startgrepp på diagonal hylla höger om
Storagrisen. Följ sedan sprickan åt höger och gör
samma utsteg som Upplyft.
Spricka med två insteg. Highball.
Spricka. Highball.
Den tydliga vänsterlutande rampen. Kan också
användas som en returväg.
Kort och tunn spricka.
Hyllsystem till en fin men kort utstegsspricka.
Behöver lite borstning.
En ca 15 cm vid spricka som lutar åt vänster.
En fin boulder som via lister når en liten högervänd
minidieder. Sedan ett utsteg åt vänster längs spricka.

Nordsidan
En solig vägg med många svaboulders. Den torkar snabbt och utmaningen här heter nog
Skumraket.

16. Mjukstarten

2

17. Skumraket ***

6A+

18. Skumraket indirekt

?

19. Tunna sprickan

5

20. Svavariant

4+

21. Vänsterdiedret

2+

22. Rännan

2

23. Enslingen

4

Den allra första formationen från höger. Lätt
scrambling på stora runda formationer.
Startar med ett högt sidepullgrepp åt höger och går
vidare rakt upp till ett sloapigt utsteg.
Gör insteget på Tunna sprickan till vänster om
Skumraket, sedan via svasteg tillbaka in till
Skumrakets utsteg.
Den tunna raka spricklinjen som börjar en bit upp på
väggen och går hela vägen upp.
En elimination som går upp på svaplattan mellan
sprickorna på båda sidor.
Insteg med lister och hyllor sedan ett tydligt
vänstervänt svadieder till vänster om Svavariant.
Den lutande rännan som leder upp till en stor platt
häll.
Det ”vida” hörnet på väggen uppe på hällen.

På den grå svaväggen till vänster om Rännan finns åtminstone tre fina
scramblingboulders som sätter gummiskornas friktion på prov. Bra för uppvärmning och för
att få en känsla för underlaget.
24. Ett kliv

5

25. Mentalbarnens paradis 4
26. Svartsnigel

5

27. Höjdarsvat-höger *

3+

28. Höjdarsvat-vänster *

3+

29. Munktraversen

5

30. Svartmyrans väg

3

31. Svartmyran direkt

3

32. ---

6A

33. ”sprickan”
34. ”dubbelsprickan”

5
4

Upp via en stenformation intill väggen, ca 10-15
meter till vänster om Enslingen.
Högerlutande spricka med vertikalt insteg sedan sva.
Ca 8-10 meter till vänster om Ett kliv.
Vattenbandet ca 8-10 meter till vänster om
föregående boulder.
Ca 10 meter till vänster om Svartsnigel. Hög
svaboulder som följer en båge åt höger. Sedan upp på
en svahäll som leder upp till toppen. Lagom för ett
par gummiskor med bra friktion.
Samma start som ovan, sedan vänster på en svaramp.
Utsteg rakt upp i en spricka. Alt. ut till vänster.
Uppenbar hangelspricka som börjar ca 3 meter höger
om Svartmyrans väg och slutar vid Höjdarsvat. Ca 15
meter lång. Betydligt enklare om man går i sprickan.
Börjar i en bågformation, traversera sedan 2 meter
vänster och ut via nästa bågformade spricka.
Börjar med svaklättring under utsteget på
Svartmyrans väg sedan samma utsteg.
Till vänster om Svartmyrans. På en klippvägg ca 10
meter in från stigen. Startar vid vänsterkanten av
väggen. Små crimpgrepp upp till ett slopat utsteg.
Spricklinjen ca 4 meter till höger om föregående.
En dubbelspricka några meter höger om ”sprickan”

