Isföraren
Kompletteringar till isföraren, tippsa oss gärna om nya isfall

Här har vi samlat lite av de isfall som vi klättrat under åren, isfallen förändras
från vinter till vinter och det är absolut inte någon garanti att det finns bra
isklättring bara för att de finns med i föraren.
Kompletteringar till isföraren, tipsa oss gärna om nya isfall
Skåne:
I Skåne finns det mer isklättring än vad man kan tro, platser som Kullaberg och Hallandsåsen
samt Östskåne har ofta mycket fin isklättring kalla vintrar.
Klinta hallar
På Hallandsåsen bygger vissa vintrar några trevliga isfall, isfallen ligger i närheten av Vallåsen
skidanläggning, 800m sydväst på en östvänd klippa, Klinta hallar finns med på eniro kartor.
Böljan: WI3, 8meter M. Gullvert J. Fredriksson 2002

Fallen är ofta tunna men det funkar oftast att säkra med vanliga kilar bredvid isen om det inte
skulle gå att sätta isskruvar. Klättrades 2005 Michael Gullvert, Jan Fredriksson och har bildats
de flesta vintrar efter detta.
Båstad brottet
Här ligger det två finna isfall i dagbrottet till höger innan man kommer in i Båstad, brottet ses
från vägen när man kör från E6 och in till Båstad.
Vänsterfallet: WI4, 30meter ???
Högt fall som det går att sätta topprep på, är ofta tunt vilket gör det svårt att sätta skruvar.
Höger fallet: WI4, 20meter ???

Ett fint fall som börjar lite sva men blir brantare och brantare, går inte hela vägen upp så att
Abalakov kan vara nödvändigt.
Hovshallar

Hovshallar utan för Torekov har både fin klättring och isklättring, det är främst det stora fallet
som ligger vid en av norrsidorna på de utstickande klipporna nere vid vattnet man kan inte
missa det. Det ligger även ett minde isfall ca 50meter öster om det stora.
Stora Fallet WI4, 20meter ???
Detta måste vara nordväst Skånes bästa fall, otroligt nog är det få som klättrar här, går man
längre till vänster så får man en lite mer överhängande tur (ibland en pelare). Går även att

sätta topprep men då får man gå från toppen och ner via en lite ränna det finns gott om
träd att ankra i.
Halland:
Södra Halland, Hjörneredssjön
Vid södra Odens kammare bildas vissa vintrar två helt olika fall, fallen kan klättras om man är i
området annars är det inte värt besväret.
Första fallet: WI2-3, 10meter M.Gullvert & A. Carlsson 2010
Ligger helt nere vid vattnet något väster om Odens kammare, lite vegetation som förstör
turen annars lätt och fin klättring.
Södra Odens kammare: WI4, 7meter M. Gullvert & A. Carlsson 2010
Här finns lite olika varianter på pelare och istappar som kan klättras, topprep
rekommenderas. Ligger helt nere vid vattnet under den stora klippväggen.
Simlångsdalen, Danskafall
Ligger i Simlångsdalen utanför Halmstad. Det är inte ofta fallen blir till is men det händer och
då blir det fina grad två eller tre turer i lite olika varianter.
Vänster fallen: WI2-3, 8m M. Gullvert 2002
Var försiktig då isen på forsen kan vara förrädisk nedanför fallen. Fallen syns tydligt när man
närmar sig Danskafall ca en kilometer från parkeringen.
Kvibille mm
I Kvibille mellan Halmstad och Falkenberg finns det lite fall som är mycket varierande både i
grad och bildning.
Stora Red Label: WI4, 13meter ???

Ligger vid Kajehall i Kvibille norr om Lundsgårdsvägen. Är ofta tunt att sätta skruvar och kan
ha en svår start då isen inte går hela vägen ner, topprep går enkelt att sätta här.
Lilla Red Label: WI4, 13meter ???

Ligger 10meter till vänster om stora fallet. Är ofta tunt att sätta skruvar och kan ha en svår start
då isen inte går hela vägen ner, topprep går enkelt att sätta här.
Susseväggen: WI2, 15meter M.Gullvert 2002

Innan man passerar Susseån på väg till Slättåkra finner man en väg till vänster Nytorp, fallet
ligger bakom det första huset på vänstersidan, kanon för nybörjare det går att göra flera
varianter här, ibland går inte isen hela vägen till topps. Var noga med att inte störa de
boende.
Powerväggen: WI5, 15meter M.Gullvert 2002
Ligger efter Kvibille mot Slättåkra, kör vänster vid en skjutbana fortsätt söder ut och väggen
kommer på din vänster sida, stora fall ofta tunna och bildas inte allt för ofta.
Dragan: WI5, 17meter M. Gullvert 2003

På väg från Kvibille till Slättåkra stöter man på fina klippväggar på sin högersida efter någon
kilometer, stanna vid den röda bondgården och parkera på motsatt sida. Här ser man nu
fallen tydligt. Första leden räknat från vänster är Dragan lite mixad klättring efter ett lätt intro,
blir betydligt tyngre ju högre man kommer. Kan vara riktigt tun i toppen. Mycket varierade
bildning.
Is fur alle: WI5, 17meter M. Gullvert 2003
Nästa led höger om Dragan är Is fur alle, något lättare än vänster leden men fortfarande
seriös.
Yngeredaforsen

I Yngered får Ätran ett dämme som ofta får lätta bra isar, mycket bra för isbouldering.
Dödafallet: WI2-3 7m M. Gullvert 2004

Parkera på Yngeredsforsens parkring och gå den lilla stigen 300m sedan ser man fallen. Fallen
är mycket variabla och inte så höga vilket ger möjlighet för att öva på olika grader. Här
brukar det vara mycket is.
Hiaklitten, Mellan väg 26 och 41
I denna del av halland är det inte nått problem att hitta bra is här finns allt typer av isklättring.
Hiaklitten är ett av de finare ställen a men även övriga håller bra klass.
Dracula (Hiaklitten): WI5, 20meter M. Gullvert 2004

Ett helt otroligt fall med en fin pelare på med överhäng som bildas vissa vintrar, kör från
Falkenberg mot Ullared på 154 kör höger vid Köinge ta vänster vid första T kors ta vänster
ytterligare en gång vid T kors efter ca 300m ta in på parkeringen på vänster sida fallen ligger
rakt över vägen mot klipporna. Fallet är normalt vertikalt och ligger till höger om övriga isfall.
Mjölksyra (Hiaklitten): WI5, 20meter M. Gullvert 2004

Mjölksyra ligger till vänster om Dracula och går ibland inte hela vägen ner, ofta får man ta
hjälp av Dracula för att komma under överhänget, i överhänget går det att säkra med frinds,
man kan även snik säkra i Dracula.
EARL GREY (Hiaklitten): WI5, 20meter M. Gullvert 2011

Tredje fallet från höger är Earl Grey och blev gått så sent som 2011. Det är ofta så att Dracula
är i bra form medan Earl Grey är tun och eländig dock var det inte fallet 2011. kanot tur med
ett litet crux när man skall ut på den branta isen igen efter att ha stått under det trygga taket.
Till vänster om Earl Grey finns ytterligare en pelare som inte blivit klättrad har aldrig sett den i
bra kondition är dock klätterbar för dem som inte är så noga med hur skruvarna sitter.
Karl-Gustav, Skärsjön
Vättarna: WI4, 8meter M. Gullvert, M Andersson, P Gullvert, J Dejmek, P Sand 2002

På östra sidan av Skärsjön som ligger öster om byn Karl-Gustav bildas finna isfall, variationen
är stor och tillgängligheten kan inte bli bättre då de ligger helt nere vid vägen, obs de
senaste vintrarna har det inte bildats is då man kört med skogsmaskiner vilket gjort att vattnet
tar en annan väg, vi får hoppas det blir bättre i framtiden.
Grottan: WI5, 15meter M. Gullvert 2003

Grottan är som det låter en grotta som ligger 100meter söder ut från Vättarna en bit upp i
skogen. Isen kommer från en stor spricka och det är möjligt att klättra en bit upp i sprickan:
leden går dock ut i det tunga taket och här är det svårsäkrat. Var försiktig med den
hängande stenen som utgör ett av huvudgreppen. Väl över taket så blir det tunt med is på
platten men det bli lättare och lättare på vägen upp, svårt att säkra här.
Trollväggen: WI3-4 15meter M. Gullvert & M. Andersson 2003

Bredvid Grottan ligger det en svatur med lite brantare avslutning, isen brukar bygga rejält här
och det blir då en mycket vinn grad 3-4 tur.

Tolken, Kungsäter
Klövsjö: WI3, Mitten 15meter M. Gullvert & A. Carlsson 2003
Super väggen WI5, vänster 15meter M. Gullvert & A Carlsson 2003
Gris ryggen WI4, höger 15 meter M. Gullvert & A Carlsson 2003

Super isen ligger länge kommer fort och det är lätt att sätta skruvar, helt klart en av de bättre
isarna i Halland. Det är dock inte helt lätt att hitta hitt, är det is på sjön blir det mycket
närmare och lättare. Från Kungsäter kör mot Torestorp, du får efter 2800meter en sjö på
höger sida och en stor parkering på vänster sida. Börja gå över isen mot öst, du ser snart en
vik som man går in i och från viken syns fallen tydlig på branterna. Det finns även ett fall lite
längre norr på ca 100meter som inte är klättrat. Supervägen kan säkras med skruvar i Mitt
väggen om det är tunt med is.
Isen sjunger: WI4 18meter Michael Gullvert och Ola Knutsson 2013
Om man fortsätter från södra delarna av sjön åt norr ca 3km passerar man ett antal branta
vägga på östsidan, udden som ligger nedan ca 3km sydväst om Torestorp har en del
klippväggar där det bygger lite isar på vintern. Fallet "Isen sjunger" ligger sydvästvänt inne i en
liten dal på södra sidan av udden. Fallet börjar med en ramp upp till höger och avslutas med
en lite brantar vägg, kan vara lite tunn i toppen. värt ett besök trots den långa vägen hit.

Hällesjö fallen
Bullen WI3 M. Gullvert & Ola Knutsson 2010

Nord-väst om Horred ligger sjön Hällesjö med flera isfall, bland annat ett på
ca 60meter WI4, inne i östra hörnan av sjön ligger en brant vägg med ett lite
kortare isfall ca 15meter grad WI4, Bullen gjordes 2010 av M. Gullvert & Ola
Knuttson.

