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Um KFR 

Klifurfélag Reykjavíkur, KFR, er íþróttafélag 
sem á aðild að ÍBR. Meginhlutverk félagsins 
er að sjá um rekstur Klifurhússins. Auk þess 
heldur KFR Íslandsmeistaramót og Bikarmót 
í grjótglímu, styrkir klifrara til þátttöku á 
Norðurlandamótum, heldur námskeið og 
æfingar í klettaklifri og hefur umsjón með 
klettaklifursvæðum á Íslandi. Tilgangur með 
starfi félagsins er að hlúa að klettaklifri á 
Íslandi. 

Þessi skýrsla er gefin út af Klifurfélagi 

Reykjavíkur fyrir aðalfund 2018, fyrir starfs-

tímabilið maí 2017- apríl 2018. 

Myndir: 

Jafet Bjarkar Björnsson 

Sigtryggur Ari Jóhannsson 

Hjördís Björnsdóttir 

Benjamin Mokry 

Texti: 

Starfsmenn og stjórn 

Uppsetning: 

Benjamin Mokry 

Við þökkum einnig öðrum sjálfboðaliðum sem 
taka þátt í starfsemi hússins í einhverju formi, 
við að hjálpa til við niðurskrúf, skrúfa leiðir í 
frítíma sínum, dæma á móti eða hvað eina 
sem hefur stutt við starfsemi Klifurhússins. 
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Frá formanni 
 

Í lok sumars varð frekari fjölgun í starfsmannahópnum þegar Elmar Orri Gunnarsson var ráðinn í 
stöðu yfirþjálfara krakka og unglinga æfingahópanna ásamt því að taka að sér þjálfun Team 
afrekshóps Klifurhússins. Hefur það reynst gífurlega vel ásamt því að gera góða hluti fyrir gæði 
æfinganna sem hefur skilað sér í góðum árangri klifraranna á klifurmótum bæði á heimavelli sem 
og í útlöndum. 
 
Í fjölda ára hefur Klifurfélagið staðið að skipulagningu og framkvæmd Íslandsmeistaramóta í 
grjótglímu en í ár var gerð breyting þar á. Fyrir mótaröðina þetta árið var stofnuð sérstök móta-
nefnd sem í sitja þrír fulltrúar. Þeir eru frá Klifurfélagi Reykjavíkur, Klifurfélaginu Björk og Klifurfé-
lagi ÍA og var þannig komið á auknu samstarfi meðal klifurfélaganna í skipulagningu og fram-
kvæmd Íslandsmeistaramóta. Íslandsmeistaramót í grjótglímu voru þó enn haldin í klifursal 
Klifurfélags Reykjavíkur. 
 
Um veturinn fór af stað vinna við að koma á skriflegu samkomulagi við landeigendur við 
Hnappavallahamra með það að markmiði að tryggja aðgengi klifrara að klifursvæðinu. Aukið 
aðgengi óviðkomandi aðila og annarra sem sýndu af sér gáleysi og vanvirðingu gangvart 
svæðinu þótti hvati til þess að formenn Klifurfélags Reykjavíkur og ÍSALP ásamt Birni Baldurs-
syni, Stefáni Steinari Smárasyni og Jóni Viðari Sigurðssyni í samstarfi við landeigendur settu 
saman skriflegan samning sem veitir klifrurum aðgang að svæðinu. 

        Efnisyfirlit 

     1. Rekstur  

     2. Námskeið & æfingar  

     3. Mót  

     4. Útiklifur & Nordic Youth Camp 2017  
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1 
Rekstur 

 

- Styrkir 

- Iðkendatölur 

- Rekstrartölur 

- Klifurbúðin 

Styrkir 

Styrkir  til Klifurfélagsins eru ómetanlegir fyrir allan rekstur og framþróun og því er mikilvægt 

að gera þeim skil hér. 

Eftirfarandi er samantekt: 

ÍBR, Rekstur skrifstofu                     2.921.000 kr. 

ÍBR, Íþróttahús og félagsaðstaða    8.589.000 kr. 

 

Rekstrartölur  

                                         2017                             2016                              2015 

Rekstrartekjur:           57.997.734 kr.              53.896.281 kr.                 53.606.601 kr.    

Laun:                         34.286.262 kr.               28.830.291 kr.                 24.447.332 kr. 

Hagnaður:                   1.566.415 kr.                 3.503.573 kr.                   3.566.588 kr.         

Iðkendatölur 

 

Launakostnaður telur mestu útgjöldin og hefur hækkað milli ára. Lítil fjölgun hefur verið í sölu 
korta milli áranna 2016 og 2017, eða sem samsvarar 810 stk. og 818stk. Hins vegar hefur sölu á 
árskortum fjölgað úr 152 árið 2016 í 175 árið 2017. Aðeins hefur fækkað í sölu korta til unglinga 
milli áranna 2016 og 2017. Teknir voru fleiri hópar inn aftur en áður hefur verið gert en það ský-
rist af meiri fjölda skólahópa sem stóð til boða að koma utan opnunartíma.  
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Klifurbúðin 

 
Hlutverk búðarinnar hefur ávallt verið að þjónusta íslenska klifrara og sjá til þess að þeir geti 
komist í hágæða klifurvörur. Því voru í boði vörur frá Fiveten, La Sportiva,, Black Diamond, Met-
olius, Stubai, Edelweiss, Wataaah, deWoodstok, Fixe og Petzl. Einnig voru í boði bolir, peysur, 
húfur og buff merkt Klifurhúsinu. Þegar kom að veitingum var nasl, jógúrt og drykkir pantað inn frá 
Ölgerðinni en kaffi frá Te og Kaffi.  

Nýtt í búðinni eru klifurskór frá La Sportiva sem eru pantaðir í gegnum 66°norður og puttabretti frá 
Beastmaker.  
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Byrjendakvöld  

 

Byrjendakvöld eru haldin aðra hverja viku. Annan og fjórða hvers mánaðar. Þá er opinn tími fyrir 
fólk að koma og fá leiðbeiningar um klifur almennt. Þar er farið aðeins í grunntækni í klifri.  
Hvernig er gott að hita upp og að teygja eftir á. Eftir að tímarnir klárast er farið yfir þá þjónustu 
sem klifurhúsið býður upp á, sem dæmi námskeið og/eða árskort.  Á meðan æfingu stendur yfir 
er leiðbeinandi að hjálpa byrjendum að stíga sín fyrstu skref. 

2 
Námskeið og æfingar

 

- Byrjendakvöld  

- Klifur 1. & 2. 

- Hópar 

- Æfingahópar  

 

- Barna- og unglingastarf  

- Team KH 

 

  

Klifur 1. & 2. 

 

Vikar var með yfirumsjón grunnnámskeiða fyrir fullorðna. Grunnnámskeiðið hefur þróast í 

gegnum árin og er í dag tvö 4 vikna námskeið. Bæði námskeiðin eru svipað upp byggð, tveir 

tímar á sunnudögum og einn tími á fimmtudögum. Sportklifur og ýmis konar línuvinna eru kennd 

á sunnudögum og grjótglíma á fimmtudögum. Aukin eftirsókn hefur verið í seinni hluta þessa 

námskeiðs og fleiri halda áfram eftir námskeiðin. 

 
Klifur 1 er fyrir byrjendur sem hafa litla eða jafnvel enga reynslu í klifri. Klifuríþróttin er kynnt sem 

og starfið í Klifurhúsinu. Aðaláherslan er grjótglíma og línuklifur. Námskeiðin spanna 4 vikur og 

voru kennd á sunnudögum og fimmtudögum. Alls voru haldin tvö námskeið fyrir jól og tvö eftir jól. 

Í grunninn er námskeiðið þannig að í öllum tímum er tekin klifuræfing þar sem farið er í gegnum 

upphitun, kennslu og teygjur, en eftir vikum er dagskráin eftirfarandi: Vika 1: Almenn kynning á 

klifri og námskeiðinu, helstu hugtök og búnaður skoðaður. Áttuhnútur, mikið klifur og öllum 

hjálpað að finna sér leið til að vinna í næstu daga. Vika 2: Línuklifur, að tryggja með túbu og 

iðkendur vinna áfram saman eða sjálfstætt í leiðum í grjótglímu. Vika 3: Línuklifur, að tryggja 

með grigri og iðkendur fá heimaverkefni í grjótglímu til að stuðla að sjálfstæði í sinni iðkun. Klifur-

leikir og farið dýpra í tækni. Vika 4: Línuklifur og grjótglíma, skoðuð einföld æfingarplön til að 

koma fólki áfram í æfingum sjálfstætt.  

Eftir Klifur 1 er iðkandi kominn með ágætis þekkingu á grunnatriðum í grjótglímu, þekkir öryggis-

búnað sem þarf til fyrir sportklifur, kann að tryggja með túbu og grigri í ofanvaði og kann að binda 

og þekkja áttuhnút.  
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Klifur 2 er framhaldsnámskeið eftir Klifur 1 sem passar einnig fyrir þá sem hafa einhverja 

reynslu af klifri og langar að læra sportklifur og bæta sig í grjótglímu. Í þessum hluta nám-

skeiðisins er fjöldi iðkenda takmarkaður í 6 til að hafa rúm fyrir ítarlegri og einstaklingsmiðaðri 

kennslu. Haldið var eitt framhaldsnámskeið fyrir jól og tvö eftir jól. Á námskeiðinu var farið í 

leiðsluhluta sportklifurs, hvernig á að þræða akkeri og aðra línuvinnu. Eins er skoðað betur með 

hverjum og einum hvernig hægt er að æfa í Klifurhúsinu og hvaða aðferðir hægt er að nota við 

skipulagningu styrktaræfinga eins og á puttabretti, á kerfisvegg ofl. Markmiðið er að gera 

iðkendur hæfa í sportklifri og sjálfstæða í æfingum ásamt því að kynna fyrir þeim möguleg 

næstu skref eins og æfingarhópa ofl.  

Eftir Klifur 2 er iðkandi kominn með ágætis þekkingu á grjótglímu og hvernig byggja má upp 

æfingar til að bæta tækni og styrk í klifri. Sömuleiðis ágætis þekkingu á öryggisbúnaði og notkun 

við sportklifur, nóg til velja sér eigin búnað og fara sjálfur út að klifra. 

Hópar 

Þar sem mikil ásókn var í æfingahópa barna 
var tekin sú ákvörðun að barnaafmæli yrðu 
aðeins haldin á laugardögum milli 10-12.  Sigur-
geir Orri og Benjamin sáu alfarið um þá vinnu. Í 
undantekningartilfellum voru barnaafmæli 
haldin á virkum dögum utan venjulegs opnunar-
tíma. Stórum hópum (allt að fjörtíu manns) stóð 
einnig til boða að koma í klifur á þessum tíma 
dags og voru það einkum grunnskólabekkir, 
frístundasel og félagsmiðstöðvar sem nýttu sér 
það. Benjamin sá um að taka á móti þessum 
hópum. Með nýjum samkomusal sem er í fram-
kvæmd verður hægt að bjóða upp á skemmti-
legri afmælisveislur og æfingar fyrir yngstu 
börnin.  

Æfingarhópar 

Æfingahópar „Námskeið“ með Adrian (Adi) og Sajja héldu áfram í vetur við góðar undirtektir. 
Haldin voru námskeið fyrir öll getustig en flokkarnir voru V0-V2, V2-V4 og V4-V7. Á haustönn 
og vorönn mátti sjá mikil framför hjá klifrurum. Klifrarar voru mjög ánægðir með námskeiðin. 
Áfram verður haldið að bjóða upp á þessi námskeið enda eru þau orðin einn af kjarnaþáttum í 
starfsemi Klifurhússins.  
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Barna- og unglingastarf 
 
Þó nokkrar breytingar voru gerðar á barna- og 
unglingastarfi félagsins í vetur. Unnið er í 2-4 
vikna lotum með fyrirfram ákveðnum áherslum. 
Markmið æfinganna eru þá að bæta sig í þeim 
áherslum sem teknar eru fyrir og eiga verkefni 
æfinganna að vera leiðir til þess að auka hæfni 
klifraranna í áhersluatriðunum. Auk þess býðst 
iðkendum núna að æfa klifur 1-5 sinnum á viku.  
 
Elmar Orri Gunnarsson var ráðinn yfirþjálfari 
fyrir veturinn og hefur umsjón með starfinu. Aðrir 
þjálfarar eru þau Sigríður Þóra Flygenring, Hjör-
dís Björnsdóttir, Elínborg Harpa Önundardóttir, 
Katarína Eik Sigurjónsdóttir, Gauti Jónsson, 
Marinó Eggertsson, Birgir Berg Birgirsson og 
Bryndís Muller.  
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Afrekshópur KFR - TEAM KH  
 
Starf afrekshópsins hófst með krafti síðastliði 
haust. Þjálfari hópsins er Elmar Orri 
Gunnarsson. Unnið er í 2 vikna lotum og 6-8 
vikna þjálfunarhringjum. Markmið hópsins er 
að standa að þjálfun fyrir þá klifrara á 
aldrinum 13-25 ára sem vilja vinna til afreka í 
klifri. Afrekssviðin eru keppnir og klettaklifur 
utandyra.  
 
Eitt af markmiðum hópsins er að undirbúa 
íþróttafólkið okkar til þess að keppa á mótum 
erlendis. Guðmundur Freyr Arnarson fór á 
Norðurlandamóti í grjótglímu í Þrándheimi í 
nóvember og stóð sig prýðilega. Átta klifrarar 
úr hópnum fóru á tvö mót í Glasgow í byrjun 
árs 2018. Annað mótið var aðeins ætlað 
Skoskum stúdentum en fékk hópurinn að 
keppa án stigablaða til þess að spreyta sig á 
leiðunum. Hitt mótið var opið mót í einum af 
klifursölum borgarinnar. Hópurinn stóð sig 
frábærlega á því móti. Lukka og Ásta deildu 
fyrsta sæti í sínum flokki og Nökkvi vann 
sinn. Aðrir klifrarar hópsins enduðu í efstu 
fimm sætum í sínum flokkum.  

Um áramótin var ákveðið að stækka hópinn 
og auka áhersluna á yngsta aldurshópinn. 
Þá var Hjördís Björnsdóttir ráðin sem annar 
þjálfari hópsins. Klifrararnir stóðu sig vel í 
keppnum og mótaröð vetrarins (sjá nánar 
þann kafla). Núna hefst undirbúningur fyrir 
útiklifurtímabilið og er fyrsta skrefið að fara í 
æfingaferð til Fontainbleau. Eftir það mun 
hópurinn einbeita sér að því að klípa í 
íslenskt berg en í lok sumars ætlar hann í 
línuklifurferð til Evrópu.   
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3 
Mót

 

- Íslandsmeistaramótið í grjótglímu 

- Íslandsmeistaramótið í línuklifri 

- Jólamót  

- Pakourkvöld  

Íslandsmeistaramótaröðin í grjótglímu 

 

Veturinn 2017-2018 voru haldin 3 Íslandsmót í grjótglímu sem tilheyra 

Íslandsmeistaramótaröðinni. Fyrir hvert mót settu leiðasmiðir upp 48 leiðir, 

bæði léttar og erfiðar. Í ár var nýtt fyrirkomulag og var haldin undankeppni 

fyrir hvern aldursflokk fyrir úrslit. Undankeppnin samanstóð af fimmtán 

leiðum og höfðu keppendur 1,5 klst til að ljúka þeim. Úrslit voru sam-

dægurs þar sem efstu 6 keppendur úr hverjum flokki undankeppninnar 

kepptu. Settar voru upp 3 leiðir fyrir hvern flokk. Keppendur sáu ekki aðra 

klifra og höfðu 4 mínútur til  að klára leiðina.  

Þetta var gert til að undabúa keppendur fyrir Norðurlandamót og Heims-

meistaramót. 

Íslandsmeistari 20+ karla 

1. Guðmundur Freyr Arnarson KfR 

2. Birkir Fannar Snævarsson KfR 

3. Andri Már Ómarsson KfR 

Íslandsmeistari 16-19 ára  

1. Birgir Berg Birgisson KfR 

2. Björn Gabríel Björnsson Björk 

3. Gauti Jónsson KfR 

Íslandsmeistari 13-15 ára 

1. Óðinn Arnar Freysson Björk 

2. Emil Bjartur Sigurjónsson KfR 

3. Stefán Þór Sigurðsson KfR 

Íslandsmeistari 11-12 ára 

1. Árni Hrafn Hrólfsson Björk 

2. Tómas Hilmarson KfR 

3. Stefán Máni Kárason Björk 

 

 

 

 

Íslandsmeistari 20+ kvenna 

1. Sigríður Þóra KfR 

2. Katarína Eik Sigurjónsdóttir KfR 

3. Ásrún Mjöll KfR 

Íslandsmeistari 16-19 ára  

1. Brimrún Eir Óðinsdóttir ÍA 

2. Sigrún Rósa Hrólfsdóttir KfR 

3. Snæfríður Tinna Brjánsdóttir KfR 

Íslandsmeistari 13-15 ára 

1.Gabríela Einarsdóttir Björk 

2. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR 

3. Katrín Skuld KfR 

Íslandsmeistari 11-12 ára 

1. Ásthildur Elva Þórisdóttir Björk 

2. Sylvía Þórðardóttir ÍA 

3. Sunna Rún Birkisdóttir KfR 
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Íslandsmeistaramótið í línuklifri   

Mótið var haldið í Björkinni þann 1. desember 2017. Hópur leiðasmiða frá Klifurhúsinu settu upp 
leiðir fyrir mótið. Mótið þótti takast vel og því er grundvöllur fyrir því að félögin skiptist á að halda 
þetta mót.  

11-12 ára drengir 

1. Stefán Máni Kárason Björk 

2. Árni Hrafn Hrólfson Björk 

3. Hjalti Rafn Kristjánsson Björk  

11-12 ára stúlkur 

1. Ásthildur Elva Þórisdóttir Björk 

2-3. Sylvía Þórðardóttir ÍA, Kolbrún Garðarsdóttir  

13-15 ára drengir 

1. Arnar Freyr Hjartarson Björk 

2. Stefán Þór Sigurðsson KfR 

3. Emil Bjartur Sigurjónsson KfR 

13-15 ára stúlkur 

1. Gabríela Einarsdóttir Björk 

2. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR 

3. Aníta Mjöll Magnadóttir KfR 

16-19 ára karlar 

1. Birgir Berg Birgisson KfR 

2. Björn Gabríel Björnsson Björk 

3. Sveinn Elliði Björnsson Björk 

16-19 ára konur 

1. Brimrún Eir Óðinsdóttir ÍA 

2. Úlfheiður Embla Blöndal ÍA 

20 ára + karlar 

1. Marinó Eggertsson KfR 

2. Egill Orri Friðriksson KfR 

20 ára + konur 

1. Hjördís Björnsdóttir KfR 

2. Hulda Rós Helgadóttir KfR 

3. Katarína Eik Sigurjónsdóttir KfR og Rannveig Íva Aspardóttir KfR 

Jólamót, Pakourkvöld 

 

Sú nýjung var að hætta við dænomótið. Í staðinn var haldið parkour kvöld með dýnamískum 

leiðum. Fólk var mjög spennt fyrir mótinu og sumir hættu ekki að klifra fyrr en blæddi úr öllum 

fingrum. 

Einnig var haldið jólaklifurmót. Mótið var öðruvísi en hefðbundið mót í Íslandsmeistara-

mótaröðinni þar sem lykilmarkmiðið var að allir gætu skemmt sér rosalega vel.  

Því voru settar upp skemmtilegar og frumlegar leiðir þar sem leiðarsmiðir kepptust um að vera 

sem sniðugastir og útkoman var mjög skemmtileg. 

Leiðauppsetning: Adrian, Árni Stefán, Jacob, Jakob, Benjamin, Elmar, Kristján, Kristinn, Hjör-

dís, Gro, Birgir, Doddi, og Valdi. 
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4 
 NYC 2017 og útiklifur

 

- NYC 2017                          - English summary  

- Leiðasmíð 

- Ferðalög 

- Boltasjóður 

Nordic Youth Camp (NYC) 2017 

 

NYC 2017 var haldið á Hnappavöllum 25. júní til 2. júlí 2017. Sextíu ungmenni frá Íslandi, Dan-

mörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi tóku þátt. Frá Reykjavík var tekin rúta austur. Fyrir flesta 

var þetta fyrsta heimsókn til Íslands og mikið að sjá á leiðinni. Gaman var að sjá viðbrögð þeirra 

við veðrinu á Hnappavöllum. Grenjandi rigning og rok buðu þau velkomin. Tjöldin voru líka orðin 

blaut. Á mánudegi var komin sól og hún fór ekki aftur. Eftir morgunmat og sólbað var byrjað að 

hita upp í skemmtilegum leikjum og æfingum. Á meðan vorum við að skipta okkur upp og undir-

búa mismunandi stöðvar fyrir klifurdaginn. Dagarnir liðu fljótt. Markmiðið var að sýna þeim allt 

svæðið, bæði sportklifur og grjótglímu, og láta þau klifra sem mest.  

Í stað þess að fá einn frægan klifrara til liðs við okkur var ákveðið að bjóða nokkrum klifrurum 

frá Íslandi, sem þekkja Hnappavellir mjög vel, til að aðstoða við að finna rétta leiðir fyrir þátt-

takendur. Það reyndist vera rétt ákvörðun og féll í góðan jarðveg hjá þátttakendum. 

 

Veðrið var svo gott að það var erfitt fyrir þátttakendur að slíta sig í burtu frá klettunum til að 
skoða Skaftafell og Fjallsárlón. Eftir 5 sólskinsdaga og fullt af klifri var pakkað saman og förinni 
heitið aftur til Reykjavíkur. Gist var í íþróttahúsi Bjarkar með fullbúinn fimleikasal til að leika sér 
í. Síðustu dagana var Reykjavík skoðuð, farið í sund og kíkt í Klifurhúsið. Ferðin var mjög vel 
heppnuð í alla staði og hafa allir eflaust lært eitthvað nýtt og eignast marga nýja vini. 
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Leiðasmið 

 

Áfram heldur þróun í leiðasmiðahópnum. Adrian sér öllum æfingarhópum fyrir góðum og fjöl-

breyttum leiðum fyrir kennslu. Markmiðið er að setja upp nýjar leiðir fyrir öll getustig í hverri viku.  

Kjarnahóp leiðasmiða Klifurhússins skipa: Adrian Markowski, Andri Már Ómarsson, Árni Stefán 

Haldorsen, Ásrún Mjöll, Benjamin Mokry, Elmar Orri Gunnarsson, Guðmundur Freyr Arnarson, 

Jacob Egelund, Jónas Grétar Sigurðsson, Kristján Þór Björnsson og Valdimar Björnsson. Auk 

þeirra hafa Björn Baldursson, Hjördís Björnsdóttir, Hulda Rós Helgadóttir, Birgir Berg Birgisson, 

Emil Bjartur Sigurjónsson, Katarína Eik Sigurjónsdóttir, Gro Birkefeldt, Jakob Wayne Víkingur 

Robertson, Bjarnheiður Kristinsdóttir og Sigríður Þóra sett upp leiðir. 

Fjöldi gripa hefur stóraukist með reglulegum pöntunum. Mikilvægt er að halda endurnýjun gripa 

áfram, bæði til þess að auka fjölbreytni leiða en einnig til að skipta út gömlum gripum sem hafa 

misst alla áferð eða brotnað. Nýlega hefur einnig bætt mikið í fjölda fídusa sem leiðasmiðir hafa 

úr að spila. Þó nokkuð hefur verið smíðað af fídusum en einnig var tekin vegleg pöntun að utan. 

Með fídusum má breyta landslagi veggjanna mikið sem eykur fjölbreytileika leiða. Pantað var frá 

23, Lapis, Core, Moon og Squadura. Adrian hefur smíðað mikið af fídusum sjálfur undanfarið.  

 

Á síðasta ári voru haldin tvö kvöld þar sem kvenkyns leiðasmiðir hittust og settu upp leiðir. Okkur 

langar að þessi þróun muni halda áfram og að fleiri konur komi til með að setja upp leiðir. 
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Ferðalög 

Valdimar Björnsson  

Mathieu Ceron mætir til landsins á sumarnótt klakans. Við byrjum í Reykjavík, græjum okkur og 
förum í sjósund í Nauthólsvík. Best að ganga til lands þannig. Förinni er heitið á Hnappavelli. Ég 
hef þekkt Mathieu síðan 2010 og síðan þá alltaf vitað það að hann er fagmaður í sinni grein. 
Það er rosalega gott veður, hæð yfir landinu, sólin sest ekki. Tólf dagar framundan og ekkert 
annað en að klifra, elda góðan mat og slaka á í þessari fegurð. Það má segja að næstu tvær 
vikur hafa verið eitthvað annað. Byrjum í Miðskjóli þar sem hann flassar og onsightar allar 
tólfurnar, liggur við í upphitun líka Fred Flintstone 7b+. Tökum vinnslu session í Kamarprobb-
anum en allar hreyfingar falla í þessari vinnslustund. Næstu daga eru þessar leiðir klifraðar: 
Sláturhúsið, Bændaglíma, Limbó, Staupasteinn svo fátt sé minnst. Við boltum næstu daga. 
Pythagoras 8a í Þorgilsrétti, Black Crack í hömrum Salthöfða 8a. Þessi leið er með þeim gæða-
hæstu á Hnappavöllum. Byrjar með V9 probba og strax fylgja kraftahreyfingar á besta basalti 
sem finnst. Ég endurtek Burstabæ 8b og Mathieu tekur hana í annarri tilraun, staðfestir 8b, en 
hún er í lægri enda gráðunnar. Ég bolta direct útgáfu sem er óklifruð enn. Hann sér línu þar 
hægra meginn. Boltar hana á tveimur dögum eftir mikla hreinsun. Þá fæðist leiðin Plastic 
Surgery 8a. Gott fólk, þessi er hrein úthalds klifurleið. Engar hvíldir og þrjátíu metra löng! Hvað! 
Mæli með henni fyrir harða. Ég fer þessa eftir mikla baráttu. Afrek ferðarinnar hins vegar er 
þegar hollenski vinur okkar opnar 
leiðina Black Crack. Á sama degi fer 
hann í Opus, næst erfiðasta leið á 
landinu 8b. Ég tryggi hann í Black 
Crack, tökum það upp á myndband og 
svakalegt var það. Rúllum síðan að 
Opus. Hann bindur sig í línuna og 
vinnur allar hreyfingar. Erum búnir að 
klifra í 5 daga og búnir að taka eitt bjór-
kvöld þar inn á milli. Honum gengur vel. 
Klárar allt sem þarf og ég læt hann síga 
niður. Veðrið breytist, það er mætt súld. 
Droparnir falla og raki myndast. Tíminn 
er naumur. Hann hvílir sig í langan 
tíma. Við förum aftur í Black Crack, ég 
fer hana. Keyrum aftur og leggjum að 
grindverki Vatnsbóls. Mathieu bindur sig 
í og ég þræði grigri'ið, hann leggur af 
stað. Að horfa á þetta er eitthvað sem 
ég hef ekki séð áður. Hundrað prósent 
fullkomnun, engar villur, veðrið er 
slæmt, hann tekur fyrsta kaflann og 
klippir síðasta tvist fyrir krúx, kalkar, 
andar djúpt og dembir sér í aðalhreyf-
ingar Opusar. Vá! Hann er eins og eðla 
á vegg, rústar krúxinu, omg ég svitna í 
höndum, anda með honum, en þá 
mætir hann, hvílir og undirbýr sig fyrir 
síðasta probba leiðarinnar. Sá probbi er 
að gráðu ca. 7a eða V6. Ekkert má 
klikka, dagarnir eru fáir eftir. Mathieu 
klippir línuna í akkerið og verður síðan 
fimmti maður til að klára Opus. Vel gert! 
Þetta er mjög merkileg leið í sögu 
íslensks klifurs og á öllum norðurlönd-
unum. Það voru allar tólfur og 5.13 leiðir klifraðar á þessum tólf dögum. Við vorum ótrúlega 
heppnir með veðrið. Það var bongó blíða næstum allan tímann.  
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Bishop 

Kristján Þór Björnsson og Jafet Bjarkar Björnsson 

Í lok janúar 2018 eftir að hafa heyrt ferðasögu klifurhúshetjanna þeirra Valda, Armars og Munda 
til Bishop pöntuðum við Jafet okkur flug til Kaliforníu með stuttum fyrirvara. Við leigðum okkur 
húsbíl og héldum til Bishop. Þar bjuggum við næstu fjórar vikurnar og prufuðum sumar af 
flottustu grjótglímuþrautum álfunnar. Margir litlir og stórir persónulegir sigrar náðust þennan sól-
ríka febrúarmánuð í eyðimörkinni. Jafet fór hamförum og flassaði One Mule Wonder V10 
auðveldlega og gaf orðatiltækinu “last day best day” nýja merkingu þegar hann klifraði Seven 
Spanish Angels Sit V10 í seinustu tilraun, rétt þegar sólin var að setjast niður fyrir Sierra fjöllin á 
seinasta deginum í Bishop eftir nokkra daga baráttu. Ég setti mér það markmið að reyna að klifra 
marga af probbum Chris Sharma, sem hefur sett mark sitt rækilega á svæðið. Probbar eins og 
Zen Flute V10, Sharma Traverse V10 og The Mandala V12 auk þeirra féllu The Mistery V12 eftir 
stutta en harða baráttu, Center Direct V10, One Mule Wonder V10, 3D V10 og Evilution to the lip 
V10 í flasstilraun. Eftir mánuð í eyðimörkinni stoppuðum við í Red Rocks á leið okkar til baka og 
klifruðum þar í nokkra daga. Við komumst að því að þetta þyrftum við að gera að árlegum við-
burði. Klifrið á þessum svæðum er nóg til að endast manni ævina og Bandaríkjamenn að Trump 
undanskildum hið yndislegasta fólk.  

Hámarki varð ekki náð samt. Kamarprobbinn varð eftir. Þessi stutta leið, bara 3 klipp er með V11 
probba innifalinn. Ég bæti við hér að búldergráðurnar hér eru í samhengi við sportgráðurnar, 
mjög stífar! Ekkert grín og alvarleiki fylgir þessu klifri. Í stuttu tali klifrar hann Mathieu 
Kamarprobbann eftir 4 daga í vinnslu. Upphaflega setti ég bara sigbolta í hana og klifraði hana 
árið 2010 þannig í top rope. Sagan er þannig að ég fór til Frankenjura haustið eftir og klifraði þar 
nokkrar slíkar leiðir sem minntu mig svakalega á Kamarprobbann. Eftir að ég kom heim beið ég 
eftir sumrinu. Boltaði hana að fullu og hafði hana sem opið project fyrir hvern sem er. Frakkinn 
Geromoe Pouvon opnaði hana og vildi fyrst setja á hana 8C eða 5.14B. Honum fannst samt 
æskilegt að halda Hnappavallagráðum og gráðaði hana hard 8B+. Viðurkennd af manni sem veit 
hvað hann talar um. Í sömu ferð fer ég hana eftir mikla baráttu og svo Kristján Þór Björnsson 
daginn eftir. Ég man ekki eftir að svona hafi gerst áður hér á þessu fallega landi. Næstu dagar 
fylgja. Mathieu klifrar Föðurlandið og Fantasíu. Báðar í einu sessioni og ég man ekki betur en að 
hann hafi farið þær í fyrstu eða annarri tilraun eftir að hafa unnið hreyfingarnar. Þetta er ekki 
búið. Skellum okkur til Gimlukletts. Mokka 8a+ fellur, Djásn í onsight. Á síðasta degi klára ég að 
bolta það sem ég nú kalla Beach Boys. Hún er staðsett í Salthöfða. Þessi leið er fimmtán metra 
há. Byrjar á V9 búlder og svo færðu slappa hvíld. Strax byrjar þú á því sem mér finnst vera einn 
flottasti probbi Hnappavalla. Fullkomnir slóperar í þrýstiklifri, en þessi seinni kafli er V12 að 
gráðu. Hvorugur okkar fer hana, enda orðnir langþreyttir og farnir að þrá heitan pott og ekki 
meira klifur. Hún er ekki staðfest en gott fólk, Beach Boys fer ekki neðar en 8C og verður líklega 
8C+ í okkar sportklifur gráðu. Það er 5.14C krakkar. Hún er opin en ég mun bæta við einum 
bolta næsta sumar.  
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Aðrar ferðir 

Annars hafa klifrarar frá Íslandi farið til USA, Marokko, Spánar, Kanarí, Sardiníu, Sikileyjar, Sví-
þjóðar, Þýskalands, Frakklands og Grænlands í ár. Eflaust hafa afrekin verið margfalt fleiri en hér 
eru upp talin, en verður árið að teljast nokkuð gott. Svo eru líka fjölmargir sterkir klifrarar sem 
heimsækja Ísland og prófa okkar klifursvæði. Gaman að sjá að Ísland er komið á kortið hjá 
erlendum klifrurum. 

 

Hvernig á að sameina áhugamál sín: dæmisaga 

Hjördís Björnsdóttir 

 

Ég lagði upp í haustferð sem átti að sameina áhugamál mín, hreyfiknúin ferðalög og klifur. Eftir 
miklar pælingar þá tóku örlögin við og settu niður ferðaáætlun. Klifurferð í Gautaborg – hjólreiðar 
í Evrópu – klifurferð í Slóveníu.  

Gautaborg býður upp á prýðis klifur ásamt því að hitta fjölskyldu og vini í mínu tilviki. Veðrið 
getur hinsvegar verið á alla vegu og lét rigning sjá sig í þetta skiptið en þó á milli góðir dagar þar 
sem við Elmar áttum góða daga á klifursvæði í Utby ásamt íslenskum Gautaborgurum, Helgu og 
Hauki. Á þessum dögum náði ég meðal annars að klifra mína fyrstu 7a+ (5.12a) svo ég gat farið 
sátt af stað á hjólinu.  

Ég lagði af stað frá Gautaborg í lok september til að hita lærin vel upp fyrir næstu klifurferð. Ég 
hjólaði í 6 löndum, Svíþjóð, Danmörku, Þýskaland, Tékkland, Austurríki og Slóveníu. Það er sér-
stök upplifun að ferðast á hjóli og að fara í hvern smábæ á eftir öðrum, hjóla í mismunandi 
náttúru, skógum og ekki á má gleyma öllum ökrunum. Eftir að hafa hjólað 1866 kílómetra með 
eigin hugsunum var ég mjög fegin að fá góðan félagskap í Slóveníu.  

Við Hulda og Kolla fengum gistingu í klifurbænum Osp, en þar eru ein vinsælustu klifursvæði 
Slóveníu, eitt samefnt bænum, Mišja peč og Črni Kal. Stutt er á milli þessara svæða og við 
vorum 2 minútur að ganga að svæðinu í Osp. Skemmtilegt og fjölbreytt klifur í kalksteini sem við 
mælum hiklaust með! 
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Boltasjóður 

 
Í boltasjóðsnefnd 2017 voru Jón Viðar Sigurðsson og 

Stefán Steinar Smárason. Jón og Stefán varðveita og 

úthluta akkerum, augum og boltum sjóðsins. Hluti búnaðar 

er einnig geymdur í Klifurhúsinu. Klifurfélag Reykjavíkur 

varðveitir reikning boltasjóðs.  

Í upphafi árs voru kr. 573.796 á reikningi sjóðsins. Tekjur 

ársins voru kr. 187.391 Í lok árs voru kr. 730.484 á reikn-

ingnum.  

Á árinu voru keypt 43 akkeri með karabínum og 100 boltar. 

Sjóðurinn úthlutar boltum með augum og akkerum. Þetta er 

gert til að tryggja að rétt gerð bolta sé notuð. Sjóðurinn var 

þurrausinn af augum um mitt ár og var því ekki hægt að 

úthluta eins mörgum augum og óskað var eftir. 

English summary 

Klifurhúsið is constantly growing and evolving. From the small wall at Bjössi‘s parents garage 

to Borgartún and Skútuvogur and finally into today’s Ármúli. The numbers are not growing as 

much as in previous years, but we are starting to see that we are having problems finding 

enough space, especially for the kids and teenagers that are in the training groups.  

In day-to-day operations we are using a new Registration system for all courses. After a rough 

start the Nóra system is starting to be a helpful tool.  

The numbers of the last Financial Statements show that the biggest expenses are the salary 

costs. We are selling more products as well, but not enough to even out the increasing salary 

cost.  

One reason is that we now have a head coach for the groups from 5-17 years old. Elmar was 

hired 100% last summer and we are working on building up a strong source of young climbers.   

Iceland hosted the annual “Nordic Youth Camp” at Hnappavellir last Summer. 60 kids and 

teenagers from all the Scandinavian countries showed up to climb together.  

The weather gods were kind to us and delivered sun for almost the whole week. 

We finished building the new system wall and are currently working on the new meeting room. 

The idea is to have a multipurpose room with climbing walls inside for teaching, meetings, 

groups and birthdays. 

We had a great summer with plenty of dry weather at the main climbing areas. Many routes 

were climbed and plenty of new ones bolted. That said, it is important to keep a good relation-

ship with the landowners. Respect and follow the rules, leave no garbage behind and keep a 

low key. 

This is especially important regarding Hnappavellir, as there is currently a 3-year contract be-
tween the Landowners and Klifurfélagi Reykjavíkur that insures that only the climbers can use 
the camping and climbing amenities at Hnappavellir. 
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