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HAKERED
En nyutvecklad klippa strax söder om Kungälv. Klippan är ca 10 m hög och bjuder på underhållande och intensiv klättring 
i en trevlig omgivning.

MILJÖ
Klippan är vänd mot sydväst, delvis skyddad av skog och torkar relativt snabbt.

KLÄTTRING
Klippan är för det mesta vertikal eller svagt överhängande och ca 10 m hög. Alla leder är bultade och utrustade med fir-
ningsankare.
Rekommenderade leder: Baren (6b), Villa Medusa (6b+) samt Slaktad Mazda (7b).

VÄGBESKRIVNING
Från Göteborg ta E6:an norrut mot Oslo tills du kommer till Rödbomotet (strax innan Kungälv). Ta av här och kör sedan 
vänster längs Kongahällavägen (vänster sett från motorvägen, dvs mot Säve). Efter knappt 1,5 km sväng höger in på 
Hakeredsvägen. Precis i början av denna (på vänstra sidan) finns en stor grusparkering. Lämna bilen där.
Hela bilresan är ca 19 km lång.
Från parkeringen följ Hakeredsvägen några hundra meter och klippan dyker upp på högra sidan av vägen. 
OBS! Parkera inte uppe i skogen nära klippan (endast parkering vid stora vägen är OK).

1. AGGRESIF 5c+ (5+, 12 m)
Bra uppvärmningsled. En instegsvariant (rakt upp) finns. Graden blir då 6a+ (6).
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

2. -9° 7a+ (8-, 12 m)
Bjuder på några fräcka moves (om man hittar dem vill säga).
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

3. SLAKTAD MAZDA 7b (8-, 12 m)
Samma start som föregående led. Intensiv och bitvis dynamisk klättring.
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

4. VILLA MEDUSA                                                                      6b+ (6+, 10 m)
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

5. BAREN                                                                6b (6+, 10 m)
Samma ankare som föregående led.
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

6. SUNT BONDFÖRNUFT                                        6b+ (6+, 10 m)
Klättra antingen på aréten eller i den breda sprickan (det brukar bli den kaminlik-
nande sprickan).
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

7. FINGERSALLAD 7b+ (8, 10 m)
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)

8. ABDULLA 7a+ (8-, 10 m).
Samma start och ankare som föregående led.
Ludwig Hansson, Jens Larssen (2003)
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