Hjörnered, Odenskammare
Klippan befinner sig i det natursköna området Hjörnered utanför Knäred. Det bästa sättet att ta sig till
klippan är via kanot eller båt, klippan ligger norr ifrån kanotuthyrningen vid bron i Hjörnereds sjön
uppströms Lagan det tar ca 15minuter att paddla. Klippan är ca 10-15m hög och omgivningen är
fantastisk och vildmarkslik, lite märkligt att klippan inte blivit utvecklad då det är mycket folk som rör
sig i området. För er som vill göra nyturer finns det en hel del att göra men de lokala klättrarna vill hålla
klippan bult fri, bultar som sätts upp kommer att tas bort.
Efter mycket jobb med att rensa klippan under 2008 och 2009 har det nu dykt upp ett antal fina leder,
mestadels av lättare karaktär grad 4-6. Klippan ligger helt vid vattnet vilket försvårar en normal
förstemansklättring från marken om man inte har båt. Man kan dock säkra från kanot eller fira ner och
göra standplats eller varför inte clogga lederna. Djupvatten solo funkar också, detta görs naturligtvis
på egen risk som all annan klättring i området.

Leder västväggen
1. 5

Till tallen nat
M. Gullvert
-09
Inte helt given linje och dåligt med säkrings punkter
annars fin led på slopers och crimp.

2. 4+

Freja
nat
M. Gullvert, P Rishede -09
Fin klättring i sprickan, start nere vid vatten.

3. 5

Balder
nat
M. Gullvert
-09
Börja på stora hyllan och följ sprickan till topps,
crux i toppen. Fin led.

4. 4-

Middegårds ormen nat
M. Gullvert, P Rishede -09
Under rensningen hittades en kopparorm i en spricka,
starta helt vid vattnet utan hjälp av stora hyllan. Kan
göras enklare om stora hyllan används.

1

2

3

4

Leder mittväggen
5. 6-

Fänriks ulven nat
M. Gullvert, A Karlsson
-08
Start vid vattnet följ sprickan till toppen, crux på mitten,
Trevlig klättring.

6. 4

Sleipner
nat
M. Gullvert, A Karlsson
Inte helt given linje men följer de stora greppen
hela vägen upp.

-08

7. 3

Mjölner
nat
P. Rishede
Liten udda led med start ute på en sten i vattnet,
följ blocket upp sedan till höger upp mot tallen

-09

8. 4+

Enbär
nat
M. Gullvert, A. Karlsson -08
Från vattnet upp till enbusken sedan upp för spickan.

9. 4+

Enbär två nat
M. Gullvert
Start som enbär följ sedan sprickan till höger
över till Hejmdal.

10. 6+

Ball-rog
nat
M. Gullvert
-09
Starta under den övre sprickans linje, några tuffare
moves leder upp till den betydligt lättare topp sprickan

11. ?

Okänd
Lätt lätt led, leden är inte klättrad av oss men såg klättrad ut.

-08
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Leder Östväggen
12. 6+

Wilmis filmis nat
M. Gullvert
Börja från stora hyllan. Lite dåligt med säkringar
annars fin led, första delen crux, är betydligt
tuffare än vad den ser ut att vara.

-09

13. 4-

Kung Erik nat
P Rishede, M. Gullvert
Kanon led för sin grad bjuder på varierad klättring
och kan klättras på flera olika sätt.

-09

14. 5

Ymers port nat
M. Gullvert
Börja på stora hyllan mitt på väggen och följ den
vänstra sprickan till topps.

-09

15. 5-

Viggolire
nat
M. Gullvert, P Rishede
-09
Go led på stora grepp hela vägen upp, lite dåligt med
säkringar.
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Projekt
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