
Gutta på tur – Stora väggen, Frösön

Små röda troll – Stora väggen, Frösön

Röde orm (Trad) – Stora berget, Stugun

Hickande giraffen (Trad) – Lilla berget, Stugun

Puckeln (Trad) – Bergviksberget

Ringaren (Trad) – Bergviksberget

Billingslingan (Trad) – Välaberget

En pizza i Prag – Stora väggen, Frösön

Stora diedret (Trad) – Stora väggen, Frösön

Hinken hävs – Stora väggen, Frösön

Rioja – Stormväggen, Frösön

Mette mera (Trad) – Stora berget, Stugun

Hängande hunden (Trad) – Lilla berget, Stugun

Notre Dame (Trad) – Bergviksberget

Kabanoss – Stora väggen, Frösön

Ärliga tider – Rigor Mortis, Frösön

Finland – Stora berget, Stugun

Enok Nitti (Trad) – Lilla berget, Stugun

Farsans fart (Trad) – Bergviksberget

Titel tåtel – Välaberget

Bohemian Rhapsody (även alternativet 
”Breakthrough” räknas) – Hammarn, Hammarstrand

Poängräkning:

Led utan fall 3p (multipitch, varannan replängd)
Topprep utan fall 2p
Övrig bestigning 1p
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