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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 2019, fyrir starfs-

tímabilið apríl 2018– maí 2019. 

Myndir: 

Sigtryggur Ari Jóhannsson 

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 mótið eða hvað eina 
sem hefur stutt við starfsemi Klifurhússins. 
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Frá formanni 
 
 
Fyrsta starfsárið að baki hjá nýrri stjórn og skemmtilegt að horfa yfir farinn veg. Taka saman þau 
verkefni sem unnið hefur verið að og huga að næstu skrefum. Margt hefur áunnist og grunnur 
lagður að framtíðaruppbyggingu og stefnumótun sportklifurs á Íslandi. Gríðar mikilsverð vinna 
hefur verið unnin af stjórn og starfsfólki undanfarin ár, sem er eftirtektarvert, og margt sem þurfti 
að kynna sér vel til að geta byggt frekar ofan á þau plön og vinnu. Allt frá stofnun Vektor 1997 
hefur mikið brautryðjendastarf verið unnið og mikil sjálfboðavinna lögð í að byggja upp sportklifur 
á Íslandi, og þá sér í lagi  innanhùssklifur . Sportklifur á heimsvísu hefur vaxið gríðarlega sem 
íþrótt undanfarna áratugi og sérstaklega ber að nefna keppnishlutann og stóraukin gæði til 
iðkunar og aðstöðu sem hefur síðan skilað sér í stærri markhóp.  Skiljanlega hefur sú þróun 
skilað hér hingað til lands og hefur vöxtur í fjölda iðkenda og kröfur aukist samhliða. Þegar 
félagið fékk inní núverandi húsnæði í Ármúla árið 2014 var hún mikil lyftistöng, stærri og betri en 
fyrri húsakynni í Borgartúni og Skútuvogi, og myndi hún þjóna okkur um mörg ókomin ár. Áður 
en fyrsta árið var liðið var aðstaðan sprungin og erfitt um vik að  uppfylla auknar þarfir og vænt-
ingar iðkenda.  

Iðkendafjöldi hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og gaman að sjá fjölbreytileikann í nýliðun, 
þar sem hugtakið hinn almenni klifrari hefur teygts mikið. Sportklifur hefur tekið einnig tekið 
miklum breytingum í gegnum tíðina og þróunin í innanhússklifri hefur verið sérstaklega áhuga-
verð. Má þar nefna að erlendis er orðið æ algengara að fólk stundi bara innanhússklifur, þá sem 
líkamsrækt og sér til dægrastyttingar, sem er af sem áður var þar sem innahússklifur var bara 
hugsað sem æfing fyrir klifur utandyra. Keppni í innanhússklifur hefur ýtt undir ný afbrigði og fjöl-
breyttni íþróttarinnar sem enn og aftur kallar á sérhæfðari aðstöðu og rými til iðkunar. Á haust-
dögum var ráðist í að setja saman Húsnæðisnefnd sem hefur það markmið að búa til og marka 
þarfagreiningu og stefnumótun er kemur að framtíðarþörf á húsnæði félagsins. Mikilvægt er að 
taka þar inní alla þá þætti sem þarf að hafa í huga þegar byggt  er til framtíðar fyrir íþróttina til að 
uppfylla nútíma kröfur um keppnishald, æfingar og frekari uppbyggingu greinarinnar. En þar sem 
veður hamlar okkur til klifurs utandyra, nema í nokkra mánuði á ári, er mikilvægt að vera með 
góða aðstöðu til æfinga innandyra. Er það von stjórnar að geta kynnt með haustinu þá vinnu og 
áætlun til að vinna eftir.  Mikilvæg vinna er hafin með hagsmunaaðilum og í gegnum tengslanet 
til að undirbúa jarðveginn fyrir þá vinnu sem framundan er. Tryggja þarf fjármagn og fá stuðning 
við uppbyggingaráform með helstu samstarfsaðilum, svo sem Íþróttabandalagi Reykjavíkur 
(ÍBR), Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur, Reykjavíkurborg og öðrum velunnurum sem hafa 
reynst okkur ómetanlegur bakhjarl í gegnum tíðina. 

Félagið stendur ágætlega fjárhagslega séð, með eigið fé í lok síðasta rekstrarárs uppá rúmar 17 
milljónir króna og eignir tæpar 20 milljónir. Félagið er rekið að hluta til með styrkjum frá ÍBR til að 
standa undir húsnæði og annarri grunnstarfsemi, og svo tekjum af seldri þjónustu og vörum. 
Reksturinn hefur verið sjálfbær, og takmörkuð skuldsetning þar sem ekki er ráðist í miklar fram-
kvæmdir sem rúmast ekki innan fjárlaga hvers árs. Síðasta rekstrarár var rekið með tapi sem má 
rekja til uppgjörs á kostnaði vegna hita og rafmagns sem hafði ekki verið rukkaður inní leigu 
undanfarinna ára. Eftir að nýjar aðilar eignuðust húsnæðið kom þetta mál upp. Mikil vinna fór í 
að klára þetta risavaxna mál fyrir félagið og var það fyrsta verk stjórnar sem lauk á haust-
mánuðum. En með nýjum eigendum af húsnæðinu kom upp kostnaður sem hafði aldrei verið 
rukkaður. Féll hann á okkur afturvirkt, eða allt þar til nýjar eigendur komu að húsnæðinu. Stjórn 
og framkvæmdastjóri sömdu við nýja eigendur um lækkaða upphæð, sem og áfallinn innheimtu-
kostnað og vexti. Skuldin var greidd afturvirkt eftir ráðgjöf þar að lútandi og samráð við fyrri 
stjórn.  



4 

Sá kostnaður litar uppgjörið og setur okkur röngu megin við núllið þetta árið. Einnig er vert að 

nefna einskiptiskostnað vegna tryggingarmáls sem féll á félagið vegna slyss sem varð í 

nóvember árið 2016 og útheimti lögfræði vinnu á síðasta. Dómur féll í málinu á nýliðnum 

mánuðum og munu miskabætur til brotaþola að upphæð 900 þúsund krónum, sjálfsábyrgð 

Klifurhússins, koma til greiðslu á rekstrarári 2019. Launakostnaður jókst einnig umtalsvert á 

árinu eða úr 34,2 mKr í 41 mKr sem er hækkun um 20% og er launakostnaður nú um 64% af 

Rekstrargjöldum félagsins sem verður að teljast ásættanlegt. Fyrsta heila rekstrarárið þar sem 

nýleg staða yfirþjálfara sem og almennar hækkanir á grunntaxta launþega á markaði koma til 

þegar rýnt er í hækkunina. Áhugavert er að nefna að tekjur vegna æfingagjalda jukust um tæp 

13% á árinu þrátt fyrir að ekki hefur verið ráðist í hækkun iðgjalda í fjöldamörg ár. Aukninguna 

má rekja til aukinnar ásóknar í þjónustu Klifurhússins, sér í lagi skipulagðar æfingar og sumar-

námskeið. Mikilsvert er að huga að því að auka vöruframboð og þjónustu við fjölbreyttari mark-

hópa, svo sem afmæli, hópefli, skólastarf og almenna notendur en þó ekki á kostnað hins 

reglubundna korthafa og frekara afreksstarfs. Rekstur búðar og sala veitinga hefur staðnað eða 

verið á smá undanhaldi og er vinna í gangi við að skoða möguleika að bæta í framboð og 

þjónustu þar að lútandi sem ætti að geta aukið tekjur félagsins umfram grunnrekstur. 

 

Með tilkomu yfirþjálfara og stefnu um aukið barna-, unglinga og afreksstarf hefur meiri fag-

mennska og skipulag komist á starfið. Með markmiðasetningu er hægt að mæla árangur í starfi 

og greina hvar við getum gert betur. Glöggir hafa tekið eftir því að kynjaskipting er nú jöfn er 

litið er til iðkenda undir 18 ára aldurs, og er það jákvæð breyting fyrir klifursamfélagið að sjá svo 

mikla aukningu í áhuga stelpna að æfa klifur. Mótanefnd hefur unnið að skipulagi mótaraðar 

fyrir bæði Íslands- og Bikarmót þar sem unnið er eftir nýju fyrirkomulagi. Keppnistímabilið hefst 

nú í upphafi árs en ekki að hausti einsog verið hefur. Mótsreglur hafa einnig verið uppfærðar og 

námskeið haldin fyrir dómara til að uppfylla kröfur þar að lútandi. Klifurfélag Reykjavíkur hefur 

ávallt verið leiðandi þegar kemur að keppnishaldi í grjótglímu og er það metnaður okkar að svo 

sé áfram á meðan að aðstæður bjóða uppá. Huga þarf að kostnaði vegna mótahalds, sem 

hefur nær eingöngu fallið á Klifurfélag Reykjavíkur, og sér í lagi tekjutaps meðan mótahald 

stendur yfir og á uppsetningu leiða. Áhugi er fyrir því að geta í náinni framtíð aukið alþjóðlegt 

samstarf, og sér í lagi við hin Norðurlöndin, með það að markmiði að halda reglulega Norður-

landamót í grjótglímu og mögulega einnig leiðsluklifri. Stjórn hefur einnig sett sér og lagt fram 

Siðareglur til að geta síðar meir talist til Fyrirmyndarfélags ÍSÍ og væntum við þess að fá þær 

samþykktar á aðalfundi og innleiða þær síðar á árinu. Er það þarft skref til að vera betur í stakk 

búin að takast á við flókin mál sem geta komið upp og hefur verið stuðst við grunn frá íþrótta-

hreyfingunni í þá vinnu. 

Klifurfélag Reykjavíkur hefur sent 5 klifrara á mót erlendis og 5 tóku þátt í Nordic Youth Camp á 
síðasta ári. Er það markmið félagsins að geta tekið þátt á hverju ári ef næg þátttaka er. 
 
Að lokum er gaman að geta þess að þegar þetta er skrifað hefur Íþrottaþing samþykkt að veita 
leyfi til að stofna sérsamband innan Íþróttasambands Íslands fyrir klifur. Stór og merkilegur á-
fangi sem hefur náðst þar og erum við þar með einu skrefi nær því að koma að stofnun sér-
sambanda fyrir íþróttina. En sérnefnd var stofnuðu með það að markmiði að koma að stofnun 
Klifurnefndar innan ÍSÍ. Elmar Orri Gunnarsson hefur leitt og stýrt þeirri vinnu fyrir hönd Klifurfé-
lags Reykjavíkur og er hann jafnframt formaður nefndarinnar. Er það líklegt til að stuðla enn 
frekar að uppbyggingu klifuríþróttarinnar hér á landi 
Það hefur verið gott samstarf í stjórn og ánægjulegt að vinna með framkvæmdastjóra, 
Benjamin Mokry, sem og öðru starfsfólki Klifurhússins. Er það von mín, og annarra í stjórn, að 
komandi rekstrarár verði jákvætt á alla vegu sem og stuðlað að enn frekari uppbyggingu í-
þróttarinnar.  
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1 
Rekstur 

 

- Styrkir 

- Rekstrar tölur 

- Iðkendatölur 

- Klifurbúðin 

 

 

Styrkir 

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

að gera þeim skil hér. 

Eftirfarandi er samantekt: 

ÍBR, Verkefnasjóður 140.000kr.  

ÍTR, Íþróttahús og félagsaðstaða    12.059.592 kr.  

 

Rekstrartölur  

                                             2018                                  2017                             2016                               

Rekstrartekjur:                  60.510.934 kr.                   57.997.734 kr.              53.896.281 kr.                  

Laun:                                41.082.952 kr.                   34.286.262 kr.               28.830.291 kr.                  

Hagnaður, (Tap):             (3.599.677 kr.)                     1.698.048 kr.                 3.503.573 kr.                    

Seinasta rekstrarár var rekið með tapi. Greiddar voru leigusala 3 miljónir vegna uppgjörs á 
hita og rafmagni. Lögfræðikostnaður vegna málsins var 165.648kr. Hita- og rafmagns reikn-
ingar hafa nú verið færðir yfir á Klifurhúsið (frá leigutaka) og var kostnaðurinn fyrir árið 2018 
782.392kr. og 333.892kr. árið 2017  

 Á liðnu ári var byggður 50gráður veggur á annari hæð húsins og varð við það að breyta sal-
inn. Kostnaður vegna byggingu var 900.000 kr. En inn í því er einnig kostnaður við endur-
nýjun á klifurbeltum sem voru komin á tíma.  

 

 

Húsnæðiskostnaður  
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Iðkendatölur 

Þegar þetta er ritað æfa um 1207 manns reglulega í Klifurhúsinu. Auk þeirra sem æfa og eiga 
kort  í Klifurhúsinu voru 6847 stakar heimsóknir  á árinu sem svara til um 570 heimsókna í 
mánuði. 

Fjöldi seldar korta árið 2018 voru 731, það má sjá skiptingu þeirra á mynd hér fyrir neðan.  

656 einstaklingar tóku þátt í námskeið og æfingar. 

Þó að eitt skipti og hópar telji flesta einstaklinga þá eru korthafarnir og æfingarhóparnir þeir sem 
að fylla húsið flesta daga. 

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, ásamt því að bjóða boli, 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.  

Eitt skipti 
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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 eftirá. 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 

- Æfingarhópar  

 

-  Barna- og unglingastarf 

- Sumarnámskeið 

-  Team KH 

 

Klifur 1. & 2. 

 

Það voru Vikar og Benjamin sem sáu um grunnnámskeiða fyrir fullorðna. Grunnnámskeiðið hafa 

þróast í gegnum árin og eru í dag tvö 4 vikna námskeið. Bæði námskeiðin eru svipað uppbyggð, 

tveir tímar á sunnudögum og einn tími á fimmtudögum. Sportklifur og ýmis konar línuvinna er 

kennt 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  og 

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

kennd á sunnudögum og fimmtudögum. Alls voru haldin fimm námskeið. Í grunninn er nám-

skeiðið 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 nám-

skeiðinu, 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. Klifurleikir 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 túpu 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 

Barnaafmæli eru aðeins haldin á laugardögum milli 10-12.  Sigurgeir Orri, Ásrún og Benjamin 
sáu alfarið um þá vinnu. Í undantekningartilfellum voru barnaafmæli haldin á virkum dögum utan 
venjulegs opnunartíma. 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 félagsmiðstöð-
var sem nýttu sér það. Benjamin sá um að taka á móti þessum hópum.  

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. Á æfingunum er farið í allt frá upphitun, tækni, 

styrk og að teygjum, reynt er að hafa æfingarnar fjölbreyttar svo iðkendur ættu að læra margar 

nýjar leiðir sem nýtast við klifuræfingar ásamt því að fá krefjandi æfingu. 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.  
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Barna- og unglingastarf 
 
Um 200 börn og unglingar stunda skipulagðar 
æfingar hjá félaginu. Helstu breytingarnar eru að 
töluvert fleiri iðkendur æfa 2-4 sinnum í viku en 
á síðasta starfsári. Því hefur iðkendatalan 
dregist örlítið saman þrátt fyrir fjöldi nýttra 
æfingartímar fjölgað. Boðið var upp á 1,5-2 
klukkustunda æfingar fyrir börn í 4.-7. bekk og 
er hluti af þeim æfingum aðeins fyrir lengra 
komna klifrarar. Sumarið 2018 var haldin 
sumarönn sem stóð fram í júlí þar sem áhersla 
var lögð á klifur í klettum og þá sérstaklega línu-
klifur. Klifrarnir lærðu grunnatriði í línuvinnu og 
spreyttu sig í klettum. Þrátt fyrir að það var ó-
venju erfitt að finna þurra daga til að komast í 
kletta þetta sumarið var farið með hópinn í 
Öskjuhlíðina, Smyrlabúðir, Valshamar og elsti 
hluti hópsins fór í helgarferð á Hnappavelli. Þá 
fóru fimm klifarar frá KFR á Nordic Youth Camp 
sem haldið var í Noregi. 
 

Sumarnámskeið  

Í sumar voru haldnar átján heilsdags vikulöng sumarnámskeið fyrir krakka á aldrinum 6-12 ára. 

Kynntar eru helstu gerðir klifuríþróttinnar: grjótglíman og línuklifrið sem báðar er hægt að 
stunda bæði innandyra og utan.  
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Afrekshópur KFR - TEAM KH  
 

Afrekhópur KFR (Team KH) er fyrir framúrskarandi klifrara á aldrinum 13-25 ára sem æfa með 
félaginu. Í hópnum eru 23 klifrara. Ellefu þeirra eru í yngsta hluta hópsins, fimm í miðjuhluta og 
sjö í elsta hópnum. Þjálfarar eru Elmar Orri Gunnarsson og Hjördís Björnsdóttir. Markmið 
hópsins er ná árangri á mótum og úti í klettum. Á starfsárinu var farið í æfingarferðir til Orpierre 
og Fontainebleau auk þess sem íþróttafólk úr hópnum keppti á Norðurlandamóti ungmenna í 
Finnlandi og á opnu móti í Bristol. Klifarar úr hópnum stóðu sig einnig vel á mótum hérna heima 
(sjá kafla um mót). Það má segja að klifarar í öllum aldurflokkum á mótum hérlendis eru að 
styrkjast og að starf afrekshópsins eigi stóran þátt í því. 
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3 
Mót

 

- Íslandsmeistaramótið í grjótglímu 

- Íslandsmeistaramótið í línuklifri 

- Jólamót, Haustmót , Sumargleði 

 

Íslandsmeistaramótaröðin í grjótglímu 

 

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

mótaröðinni. 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 Heimsmeistaramót.  

Íslandsmeistaramótið skiptist upp í tvo keppnisdaga. Á laugardegi var keppt í flokki 5-15 ára 

og á sunnudaginn í 16+ flokki. 

Eftir sumarið var tekið ákvörðun um að breyta mótsfyrirkomulag.  Keppt er í fullorðinsflokki, 
ungmennaflokki og aldursflokkum A, B og C. Mótaröðin miðast við almanaksárið (janúar til 
desember)  í staðinn fyrir veturinn . Haldin voru tvö dómaranámskeið fyrir verðandi dómara í 
klifri, annað í Klifurhúsinu og hitt í Björkinni í Hafnarfirði. Námskeiðin voru vel sótt og verður 
mikill fengur af nýjum dómurum fyrir komandi mótatíð. 

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. Ódinn 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. Katarina 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.Gabriela Einarsdóttir Björk 

2. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR 

3. Katrín Skuld KfR 

Íslandsmeistari 11-12 ára 

1. Ásthildur Elva Þóriadóttir Björk 

2. Sylvía Þórðardóttir ÍA 

3. Sunna Rún Birkisdóttir KfR 
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Íslandsmeistaramótið í línuklifri   

Íslandsmeistarmótið í línuklifri fór fram 17. nóvember á Smiðjuloftinu. 

Klifraðar voru þrjár leiðir í karla- og kvennaflokki og réðust úrslit út frá samanlögðum árangri í 
leiðunum. 

Íslandsmeistarar urðu Katarína Eik Sigurjónsdóttir í kvennaflokki, Gabríela Einarsdóttir í stúlkna-
flokki, Guðmundur Freyr Arnarson í karlaflokki og Emil Bjartur Sigurjónsson í drengjaflokki. 

Jólamót, Haustmót, Sumargleði 

 

 

Haldin voru 3 öðruvísi mót en hefðbundið mót í Íslandsmeistaramótaröðinni þar sem lykilmark-

miðið 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: Andri Már, Adrian,  Jakob, Benjamin, Elmar, Kristján, Hjördís, Gro, Birgir, Kati 

og Valdi. 
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4 
  Útiklifur

 

- Ferðalög 

- Boltasjóður 

- Leiðasmið                       

- English summary  

Birkir Fannar   

Árið byrjaði vel hjá mér. Stífar æfingar og ég var spenntur að fara út. Í apríl fór ég út með team-

kh til Fontainebleauþar sem ég hafði skoðað nokkrar leiðir sem mig langaði að prófa. Ein þeirra 

Eclipse-7C þak probbi með flottum gripum og Rainbow Rocket-8A one-move wonder. Báðar 

leiðirnar eru vel þekktar í Bleau og náði ég að klára þær báðar. Ferðin heppnaðist því vel. Stuttu 

eftir að ég kom heim var "hype-ið" í hámarki og ég gat ekki beðið eftir að fara aftur út.  

Tic-list: La Voie Michaud-6C, Le toit le Cul de Chien-7A, Gravitron-7A, Talons Aigielles-7A+, 

Sphincters Toniques-7A+, La Moreau-7B, Arabesque-7B+, Eclipse-7C, Rainbow Rocket-8A 

Ég og Hilmar fórum á Vestrahorn snemma sumars og vorum þar í 9 daga. Mikill vindur ein-

kenndi ferðina en það var að mestu leiti þurrt.  Fyrsti klifurdagurinn gekk vel þar sem við báðir 

klifruðum Nocturnal Activities-8A mikið yfirhang og steinn undir manni neyðir mann í halda 

spennu út þak probbann sem endar með að klifra út steininn. Valdi hafði mælt með nokkrum 

leiðum fyrir okkur og við vildum prófa flestar þeirra. Næsta dag fórum við og prófuðum leið sem 

heitir Óð til sigurs-8A+ sem Valdi setti upp á sínum tíma og fengum massive shut-down. Mikið 

yfirhang með micro-crimps og body tension, tveggja hreyfinga probbi sem endar í 6B leið sem 

heitir Tröllatak. Sama dag fórum við og prófuðum Any given sunday-8A+ í Hvammsfjöru. Leiðin 

er töluvert lengri eða um 18 hreyfingar með mínu "beta". Hreyfingarnar kommu fljótt en hættum 

stuttu eftir það út af veðri og þreytu. Tók svo 2 fleiri daga að ná að klifra hana frá byrjun.  

Síðustu dagar ferðarinnar voru nýttir í að klifra mikið og minna að "projecta".  

Tic-list: Ljósanótt-7A+, Kex-7C, Járnkló-7C+, Olympus has fallen-7C+, Noctrunal Activites-8A,  

Any given sunday-8A+ 

Ég fór einnig í nokkur mission með Jafet. Við fórum í Jósepsdal og Hörzl við Hauga. Í Jósepsdal 

var frekar blautt enda mikill snjórþegar við fórum. Einstæðingur var það helsta sem við klifruðum 

á og gerðum nokkrar klassískar leiðir eins og Neðri traversu-7A+ og Puttaprobbi-6C+. Eftir þær 

fórum við í I walk alone 7B+ sem ég náði að klára eftir þó nokkrar tilraunir. Lentum á frábærum 

dag í Hörzl og við klifruðum margar frábærar leiðir í góðu veðri.  

Tic-list: Jósepsdalur: Puttaprobbi-6C+, Neðri traversa-7A+, I walk alone-7B+ 

 Hörzl við Hauga:, Sandláfa-6A, Blái brúsinn-6A, 5km beint upp í rassagatið-6C, Smiling 

Assassin-7A+, Brautarspor 27-7A+ 

Sumarið endaði með að ég fór til Fjólu systur í Þýsklandi þar sem ég loksins klifraði í línu. Við 

fórum tvisvar á Calw og við náðum að klifrum mikið á fallegu svæði inn í skóginum áður en það 

byrjaði að rigna. Við prófuðum líka helling af gymmum í Þýskalandi en  ferðin var hugsuð sem 

langaþráð hvíld. 

Í árslok eftir miklar æfingar hélt ég svo út til Bristol og tók þátt á mínu fyrsta erlenda móti með 

Elmari. Mótið byrjaði kl 1 og endaði kl 5. Þá hafði maður 4 tíma til að klára 30 leiðir. Ég náði að 

flassa 26 af 30 leiðum og náði einni redpoint. Ég komst þá inn í úrslit í 5. sæti af rúmlega 80 

keppendum og fór í úrslit. Mikil þreyta einkenndi úrslitin en ég endaði í 6. sæti þar. Frábær 3 

daga ferð. 
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Aðrar ferðir 

Annars hafa klifrarar frá Íslandi farið til USA, Marokko, Spánar, 
Kanarí, Sardiníu, Sikileyjar, Svíþjóðar, 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 
klifrarar sem heimsækja Ísland og prófa okkar klifursvæði. Gaman að 
sjá að Ísland er komið á kortið hjá erlendum klifrurum. 
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Leiðasmið 

 

Áfram heldur þróun í leiðasmiðahópnum. Adrian sér öllum 

æfingarhópum fyrir góðum og fjölbreyttum leiðum fyrir kennslu. 

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

Mikilvægi góðra leiða í klifursal ætti alls ekki að vanmeta, enda 

eru leiðirnar í raun varan sem verið er að selja. Þá er einnig mikil-

vægt að muna að það er ekki sjálfsagt að hafa úrval góðra leiða 

þar sem það er mikil vinna.  

 

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 Baldurs-

son, Hjördís, Hulda Rós, Birgir Berg, Birkir Fannar, Emil Bjartur, 

Katarína Eik, Gro Birkefeldt, Jakob, Bjarnheiður, Sigríður Þóra,  

Stefanía, Viktoría, Lukka, Nökkvi, Úlfur Leó, Stefán, Manuela, 

Laufey, Rósa, Kristín Martha og Þorbjörg. 

Á síðasta ári voru aftur 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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Boltasjóður 

 
Í boltasjóðsnefnd 2018 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. 

Fjárhagsstaða í boltasjóði við áramót var 

636.425 kr.  

English summary  

In the last business year we had a loss of 3.6 million kr. The reason being is primarily due to 

outstanding utillity bills from previous years which had not been accounted for. These debts 

have since been payed in full. In addition to this the overall operating cost of running Klifur-

húsið  has  increased during the years.   

The second floor was redesigned with the intention of utilizing the space better. A 50° caos 

wall was constructed and the meeting room was reduced as a result of this. 

The courses and classes have been going well and it is apparent that a lot of different 

nationalities are coming to Klifurhúsið to hang out and climb together.  

The outdoor seasons had a rainy start but by the end of the summer we could see a lot of 

people at the crags. That having been said, it is important to maintain good relationships 

with the landowners .  

Respect and follow the rules, leave no garbage behind and keep a low profile and footprint. 

This is especially important regarding Hnappavellir, as there is a  3– year contract between 

the Landowners, Ísalp and Klifurfélagi Reykjavíkur which states that only climbers are 

permitted use the camping and climbing facilities at Hnappavellir.  
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