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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 aðal-

fund 2020, fyrir starfstímabilið apríl 2019– maí 2020. 

Myndir: 

Sigtryggur Ari Jóhannsson 

Benjamin Mokry 

Sigurður Ó. Sigurðsson  

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 
 
Þegar þessi orð eru skrifuð er Klifurhúsið búið að vera lokað fyrir allar æfingar í á annan mánuð. 
Skrýtið að geta ekki æft eðlilega og verið á meðal klifurfélaganna regulega. Það fær mann til að 
hugsa hvað við erum heppin að hafa þessa sameiginlegu aðstöðu okkar. Það er nefnilega ekki sjálf-
gefið. Við getum haft skoðanir á því hvort aðstaðan sé nægilega stór, hvort það vanti betri leiðslu-
vegg, sérstaka aðstöðu fyrir sprunguvegg og annað sérhæft klifur ásamt öllum hinum fjölbreyttu 
klifurafbrigðunum. Sama hvernig við útlistum það að þá er núverandi aðstaða löngu sprungin. Það 
má segja að hún hafi verið sprungin áður en við opnuðum í Ármúla. Mikill uppgangur klifurs hér á 
landi kallar á bætta aðstöðu. Umfangsmeiri og betri aðbúnað til að geta mætt mismunandi þörfum 
fjölbreytts hóps klifrara nú á dögum. Hefur það verið eitt helsta hugðarefni núverandi stjórnar. Með 
aukinni áherslu á æfingar og afreksstefnu er aðkallandi að geta skipt æfingaaðstöðunni í mismun-
andi rými, með sérstaka áherslu á mismunandi tegundir og væntingar nútíma klifrara. Hólfa æfingar 
af meðan á þeim stendur, bjóða uppá sérhæft keppnisklifur og haft sérstaka aðstöðu fyrir byrjendur 
sem eru að læra fyrstu tökin og auðvitað litlu krílin okkar líka. Aukin aðsókn almennings kallar á 
aðstöðu sem hentar fjölbreyttum hópum og þörfum þeirra. Því miður höfum við ekki getað stutt við 
alla hópa eins vel og við hefðum gjarnan viljað. Meðvitað höfum við gert það til passa uppá að láta 
það ekki bitna á æfingahópum og hinum almenna klifrara. Við höfum þurft að takmarka tíma fjöl-
skyldna og hópa (afmæli ofl) sem hefur haft neikvæð áhrif á rekstrartekjur okkar undanfarin ár sem 
hefði ella getað fært okkur auknar tekjur með aukinni sölu stakra skipta í klifur. Klifurhúsið vill geta 
þjónustað til jafns almenning og frekari uppbyggingu afreksstefnu félagsins. En til þess þurfum við að 
komast í nýtt húsnæði. Grunnur hefur verið lagður að þeirri vinnu þar sem núverandi samningur 
rennur út 2024 og höfum við til að mynda sent erindisbréf til ÍTR og Reykjavíkurborgar og átt fjöl-
marga fundi með þeim um  málið. Margt hefur áunnist og er það von okkar að sú þarfagreining sem 
unnin hefur verið verði að fullu uppfyllt. En við vitum líka allar okkar ítrustu kröfur gæti reynst erfitt að 
fullnægja að svo stöddu. Er til dæmis nauðsynlegt að við höfum astöðu til hraðaklifurs? Svarið við 
því er játandi ef við ætlum að setja okkur markið á Olympíuleikana í París 2024, en hraðaklifur er 
ekki samt efst á okkar óskalista. En betri línuklifuraðstaða er klárlega þörf, með amk 15 metra háum 
leiðsluvegg. Í haust stefnum við að því að kynna alla þessa vinna, hvar við erum í ferlinu og næstu 
skref ásamt því að fá sem flesta til að móta framtíðina með okkur. 

En síðasta rekstrarár var jákvætt í rekstri félagsins og er það ánægjulegt eftir taprekstur árið á undan 
sem mátti rekja til einskiptiskostnaðar. Eitt af markmiðum ársins var að auka almenna sölu varnings 
og annarra aðfanga. Við seldum vörur fyrir tæplega 3 milljónir sem er um 24% aukning frá árinu á 
undan og eigum við mikið inni í viðbót. Búið er að bæta í vöruframboð á klifurskóm og fleiri áhuga-
verð merki eru væntanleg á árinu sem mun vafalítið gleðja buddur klifrara. Áhersla hefur einnig verið 
lögð á að bjóða uppá öflugra framboð á næringu og drykkjum hvort heldur sem er fyrir eða eftir 
æfingar. Ánægjulegt er að sjá aukningu í æfingagjöldum sem og gríðarlegan vöxt í seldum skiptum 
til einstaklinga sem eru að prufa sig áfram í klifri. En 17% vöxtur er milli ára og meira en 125% vöxtur 
frá því fyrir fimm árum. Rekstrartekjur voru rúmlega 66 milljónir, eða um 10% aukning frá fyrra ári og 
rekstrargjöld standa í stað milli ára. Hagnaður ársins var þá 2,3 milljónir króna. Það er markmið 
stjórnar að auka rekstrartekjur ennfrekar og byggja upp sterkt eigið fé til að geta staðið undir öflugri 
uppbyggingu á komandi árum. 

Klifurhúsið hefur verið miðstöð klettaklifurs hér á landi allt frá stofnun, og gegnir ekki síður mikilvægu 
hlutverki nú á tímum. Við höfum verið leiðandi í utanumhaldi fyrir keppnir, fræðslu og kynningu sem 
og þróun íþróttarinnar. Við viljum og ætlum okkur að vera það áfram. Framtíðin byggir á því sem við 
gerum í dag. Því er mikilvægt að huga að því hvar við viljum vera eftir 1 ár, 5 ár og 10 ár. Húsnæðið 
skipar þar stóran sess. Einnig þarf að huga að því hvernig íþróttin er að þróast. Því viljum við fá þig 
með okkur í lið til að móta það á komandi ári, og árum. Það verður ánægjulegt að fá að halda áfram 
að starfa í þágu klifurs hér á landi næstu árin og er það markmið mitt sem formaður að við getum 
hangið saman í bókstaflegri merkingu, í nýjum húsakynnum, fjölbreyttum veggjum og bættri félags-
aðstöðu fyrir alla klifrara innan örfárra ára. 

Ferðumst síðan innanlands í sumar og heimsækjum öll okkar frábæru klifursvæði um land allt, og 
munið að skoða hvort hnúturinn er ekki rétt hnýttur. 

Hilmar Ingimundarson 
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Mót
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Klifurbúðin 

Áfram er aðal tilgangur búðarinnar að bjóða hágæða klifurvörur og úrval af skóm fyrir íslenska 

klifrara á sanngjörnu verði. Nýtt í búðinni eruð klifurskór frá Tenaya og orkustykki frá Veloforte og 

Hardbar. 

Því voru í boði vörur frá La Sportiva, Tenaya, Metolius, Stubai, Edelweiss, Wataaah, 
deWoodstok, Fixe og Petzl, ásamt því að bjóða boli, peysur, húfur og buff merkt Klifurhúsinu. 

Fyrirlestur  

Svana Bjarnason var á ferðalagi um Ísland. Skemtilega ferðasaga má sjá 

í Ársrit Ísalp´s.  Hún hélt fyrirlestur um hvernig hún vinnur í projectum. 

Þ.e. erfiðum leiðum sem eru á mörkum þess sem maður getur klifrað.  

Free Solo 

Í mars stóðu Ísalp og Klifurhúsið af sameiginlegri sýningu á klifurmyndinni 

Free Solo með Alex Honnold í aðalhlutverki. Myndin var sýnd tvisvar í 

Bíó Paradís fyrir stútfullum sal í bæði skiptin. Myndin fór sigurför um 

heiminn og endaði á að verða fyrsta klifurmyndin til að vinna Óskarsverð-

laun.  

Klifuryoga  

Boðið var uppá KlifurYoga fyrir korthafa á þriðjudögum í samráði við Sól-

rún María. 

Nýjungar og viðburðir 



6 

Styrkir 

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

að gera þeim skil hér. Félagi þakkar innilega fyrir okkur. 

ÍBR: Verkefnasjóður, Afrekssjóður og Lottó 

ÍTR: Íþróttahús, félagsaðstaða og sumarnámskeið     

Reykjavíkuborg: Gripasendingu 

Rekstrartölur  

                                             2019                                  2018                             2017                               

Rekstrartekjur:                66.329.779 kr.                 60.510.934 kr.                   57.997.734 kr.                              

Laun:                               38.889.982 kr.                41.082.952 kr.                   34.286.262 kr.  

Rekstrargjöld:                  64.051.052 kr.                64.225.367 kr.                   56.431.319 kr.                               

Hagnaður, (Tap):              2.300.761 kr.                 (3.599.677 kr.)                    1.698.048 kr.                                    

Eftir tapi í fyrra árinu, tókst 
okkur að halda rekstrar-
kostnað niðri og á sama tíma 
hækkað tekju um 6 m. Mets-
ala var á stakar heimsóknir. 

Eitt skipti voru tæp 8000 sem 
er aukning frá árinu áður um 
meira en 1000.  

Þetta ár hafi gengið vel fyrir 
sig eins og má sjá í árs-
skýrslunni. Ljóst er að þegar 
covid-19 faraldurinn verður 
að baki munum við sjá miklar 
breytingar í rekstri félagsins. 
Þetta á þó allt eftir að koma í 
ljós.  
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Iðkendatölur  

 
Iðkendafjöldi hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum, bæði meðal þeirra sem æfa klifur sem 
keppnisíþrótt en ekki síður þeirra sem stunda klifur sér til eflingar og heilsuræktar. Þegar þetta er 
ritað æfa um 1157 manns reglulega í Klifurhúsinu. Fjöldi seldar korta árið 2019 voru 828 það má 
sjá skiptingu þeirra á mynd hér fyrir neðan. Mest hefur aukist á fjöldi 10 skipta og 6 mánaða 
korta. Örlítil aukning var í hópar, námskeið og æfingar milli ára og kemur núverandi húsnæði í 
veg fyrir aukin. 
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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, Kjartan Þura og Benjamin sem sáu um grunnnámskeiða fyrir fullorðna. Grunn-

námskeiðið 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.  

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. 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 kerfis-

vegg 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. 
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Hópar 

Barnaafmæli eru aðeins haldin á laugardögum milli 10-12.  Hallveig, 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)  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 258 börn og unglingar stunda skipulagðar 
æfingar hjá félaginu. Fyrirkomulag æfinga hefur 
haldist svipað og síðasta vetur. Nokkuð stór 
hópur áhugasamra og sterkra yngri klifrara hefur 
myndast í almennu æfingarhópunum. Sumarið 
2019 var haldin sumarönn sem stóð fram í júlí 
þar sem áhersla var lögð á klifur í klettum og þá 
sérstaklega línuklifur. Klifrarnir lærðu grunnatriði 
í línuvinnu og spreyttu sig í klettum. Hópurinn 
heimsótti mikið af svæðunum í og við Reykjavík 
og elsti hluti hópsins fór í helgarferð á Hnappa-
velli. Þá fóru þrír klifarar frá KFR á Nordic Youth 
Camp sem haldið var í Danmörku.  

Sumarnámskeið  

Í sumar voru haldnar átján heilsdags vikulöng sumarnámskeið 

fyrir krakka á aldrinum 6-12 ára. 

Aðsókn var góð eins og áður kom fram og 274 börn klifruðu 

þetta sumarið. 

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

Klifurfélag Reykjavíkur býður upp á afreksstarf fyrir framúrskarandi klifrara. Afrekshópurinn er 
fyrir klifrara á aldrinum 13 til 20 ára og meistaraflokkurinn er fyrir eldri klifrara og þau sem hafa 
náð viðmiðum til að komast í hópinn. Afrekshópurinn var samansettur af 22 klifrurum og meist-
araflokkurinn 7 klifrurum. 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 Fontaine-
bleau auk þess sem íþróttafólk úr hópnum keppti á Norðurlandamóti í Finnlandi. Bestum árangri 
náðu þau Lukka Mörk Sigurðardóttir sem endaði í 4. sæti stúlkanklokki B og náð Kjartan Jóns-
son að tryggja sér 8. sæti karlaflokku. Þetta er besti árangur Íslendinga í flokki fullorðina á 
Norðurlandamóti í grjótglímu. Klifarar úr hópnum stóðu sig einnig vel á mótum hérna heima og 
sópuð að sér titlum (sjá kafla um mót). 
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3 
Mót

 

- Sérsamband 

- Íslandsmeistaramótið í grjótglímu 

- Bikarmót 

- Íslandsmeistaramótið í línuklifri 

- Jólamót, Haustmót , RIG 

Íslandsmeistaramótaröðin í grjótglímu 

2019 voru haldin 4 Íslandsmót í grjótglímu sem tilheyra Íslandsmeistaramótaröðinni. Fyrir hvert 
mót settu leiðasmiðir upp 48 leiðir, bæði léttar og erfiðar. 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. 

Klifur var samþykkt af Alþjóðaólympíunefndinni sem keppnisgrein á Ólympíuleikunum í Tókýó 
2020. ÍSÍ stofnaði Klifurnefnd ÍSÍ árið 2018 og vinnur hún að eflingu og útbreiðslu íþróttarinnar 
á landsvísu. Klifuríþróttin uppfyllir nú þegar kröfur um fjölda iðkenda en ekki útbreiðslu í-
þróttarinnar í þeim fjölda íþróttahéraða sem lög ÍSÍ krefja. Í ljósi þess að stofnun klifurfélaga og 
deilda á landsvísu er í bígerð á næstu mánuðum eru taldir góðir möguleikar á því að íþróttin 
uppfylli skilyrði laga ÍSÍ um stofnun sérsambands fyrir 75. Íþróttaþing ÍSÍ 2021.  

Íslandsmeistari Karlaflokkur Fullo.  

1. Guðmundur Freyr Arnarson KfR 

2. Andri Már Ómarsson KfR 

3. Birgir Berg Birgisson KfR 

Íslandsmeistari A-flokkur  

1. Stefán Þór Sigurðsson KfR 

2. Valur Áki Svansson Björk 

3. Emil Bjartur Sigurjónsson KfR 

Íslandsmeistari B-flokkur  

1. Óðinn Arnar Freysson Björk 

2. Sólon Thorberg KfR 

3. Árni Hrafn Hrólfsson Björk 

Íslandsmeistari C-flokkur  

1. Garðar Logi Björnsson KfR 

2. Elís Gíslason KfR 

3. Paulo Mercado Guðrúnarson KfR 

 

 

 

 

 

 

 

Íslandsmeistari Kvennaflokkur Fullo. 

1. Sigríður Þóra Flygenring KfR 

2. Hjördís Björnsdóttir KfR 

3. Brimrún Eir Óðinsdóttir  ÍA 

Íslandsmeistari A-flokkur  

1. Gabríela Einarsdóttir 

2. Alexandra Victoría A. R  

Íslandsmeistari B-flokkur  

1. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR 

2. Sunna Rún Birkirsdóttir KfR 

3. Katla Lind Jónsdóttir KfR 

Íslandsmeistari C-flokkur  

1. Ásthildur Elva Þórisdóttir  Björk 

2. Sylvía Þórðardóttir ÍA 

3. Þórdís Nielsen KfR 
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Íslandsmeistaramótið í línuklifri   

Íslandsmeistarmótið í línuklifri fór fram 23 september á Smiðjuloftinu. 

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

Bikarmótið fór fram í Klifurhúsinu 30.-31. mars.  

Í ár var nýtt fyrirkomulag og var haldin undankeppni fyrir hvern aldursflokk fyrir úrslit. Undan-
keppnin samanstóð af fimmtán leiðum og höfðu keppendur 1,5 klst til að ljúka þeim. Úrslit voru 
samdægurs 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.  

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. 

RIG 

Reykjavíkurleikarnir fóru fram í janúar eins og þeir gera ár hvert en í ár fögnuðu klifrarar því að 

klifur var í fyrsta sinn keppnisgrein á mótinu. Keppt var í karla- og kvennaflokki þar sem átta 

sterkustu klifrarar landsins voru valdir til að taka þátt. Þá voru þrjár leiðir sem klifrarar glímdu við 

og fengu þau til þess þrjár tilraunir á hverja leið. Hjördís Björnsdóttir og Kjartan Jónsson stóðu 

uppi sem sigurvegarar mótsins. Mótinu var streymt á YouTube, Sérstakar þakkir til Sigurður Ó. 

Sigurðsson og Benedikt Ófeigsson fyrir streymið. 

Birnir Jón Sigurðsson og Lóa Björnsdóttir  frá útvarpsstöðinni 101 voru kynnar og lýsendur 

kvöldsins. Mótið var ótrúlega vel heppnað og troðfylltist Klifurhúsið af áhorfendum sem skemmtu 

sér konunglega enda var mikil stemning í salnum. Margir komu að uppsetningu mótsins enda 

þurfti að setja upp leiðir, dæma keppendur og gera salinn klárann. Stjórnendur Reykjavíkur-

leikanna voru hæstánægðir með klifurmótið og stendur til að klifur verði áfram keppnisgrein á 

mótinu og verði sýnt í beinni útsendinu á RÚV þegar mótið fer fram að nýju næsta janúar.  
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4 
  Útiklifur

 

- Fyrsta 8c fyrir Ísland  

- Norðurfjörður 

- Boltasjóður 

- Leiðasmið                       

Spænska sportklifursvæðið Siurana í hjarta Katalóníu er kannski ekki mikið leyndarmál fyrir 

okkur Íslendinga. Þar er að finna margar klassískar leiðir þekktar innan alþjóðasamfélagsins. 

Þær umkringja litla klettaþorpið sem er heimsótt af mörgum ferðamönnum og fullt af bestu 

klifrurum heims hvern vetur. En það sem við heyrum ekki eins oft um er hversu mikið þetta 

svæði hefur upp á að bjóða þeim sem leita eftir leiðum án 8 eða 9 fyrir framan! 

Hvort sem þú hafir farið áður til Siurana eða ert að kíkja þangað í fyrsta skipti þá sérðu fljótt að 

það er skiljanlegt að sumum detti það í hug að gerast fastagestir þar. Svo mikið af klettum á 

svæðinu og nýleg leiðsögubók frá árinu 2019. Svo 

margt í boði þarna, hvort sem stuttar eða langar leiðir, 

brattar eða lóðréttar og allar gráður. Sem sagt eitthvað 

að finna handa öllum og er þá vægt tekið til orða! 

Þó að Siurana búi yfir miklu úrvali af leiðum eru þær 

misgóðar, augljóslega, en þó að þú sért að klifra 6b 

max eða 8b max ertu kominn á svæði þar sem þú 

gætir, með smá rannsóknarvinnu, fundið þína leið! 

Það er auðvelt að heimsækja nokkra sektora á einum 

degi og þú lærir fljótt á sól, skugga og vindáttir, og 

hvernig best er að haga vali eftir aðstæðum. Þetta 

skapar mjög fjölbreytt og áhugavert ferðlag og það án 

þess að fara út fyrir Siurana! 

Að auki, með svo marga aðskilda sektora dreifðum 

meðfram þorpinu og í dalnum fyrir neðan, er jafnvel á 

annasömustu tímum aldrei sérstaklega fjölmennt, þó 

með undantekningu á nokkrum mjög vinsælum 

sektorum sem eru yfirleitt með mjög stutta og þægilega 

aðkomu. Ef stórir og hávaðasamir hópar ráðast að þér 

þá geturðu auðveldlega skipt um svæði og haft það 

fyrir þig! 

Tími árs sem þú ert þar við klifur skiptir einnig máli mtt. veðurs, hitastigs o.s.frv., en þú getur 

almennt alltaf fundið hluta kletta sem bjóða upp á góðar aðstæður vegna áður tilgreindra þátta. 

Lengi hafa Íslendingar klifrað í Siurana. Örugglega alveg frá því fyrir aldamót. Sögur af hópum 

sem fóru saman og skemmtu sér konunglega heyrast í okkar klifursamfélagi hér á klakanum. 

Þeir æfðu sig lengi fyrir ferðirnar og fóru helst ekki úr landi nem í sínu besta formi. 

Siurana er staður þar sem þú getur sannað fyrir sjálfum þér að þetta, þínir draumar, geta alveg 

orðið að veruleika. Agi og metnaður þurfa að vera inngrónir í æfingaferilinn. 

Við Adrian og Kristján fórum þrjá vetur í röð saman á þetta frábæra svæði, árin 2017, 2018, 

2019. Allar ferðir 6 til 12 vikur, hver fyrir sig. Ég held að ég hafi verið þarna samtals 7 mánuði 

síðustu þrjú árin! Klifur er greinilega mjög mikilvægt fyrir okkur! 
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Við Adrian höfum alltaf haft þennan draum um að klifra leið sem væri með 8c að gráðustigi, sem 

er 5.14b. Ég vissi alltaf að við höfðum það í okkur en kúnstin felst í að finna tíma og peninga fyrir 

langar ferðir ár eftir ár. Flækjustigin eru mörg og þar fyrir utan þarf að halda sér í formi og bæta 

sig sem klifrari. 

Allir þrír höfum við til samans marga áratugi af reynslu í klifurgeiranum. Höfum lengi sótt þessa 

íþrótt og reynum alltaf að gera okkar besta. Gerum æfingar sem hjálpa líkamanum að standa sig 

betur og halda sér heilbrigðum án meiðsla. Erum sjóaðir í næringarfræði að mörgu leyti og 

þekkjum hvorn annan nógu vel til það geta staðið við bakið á hvor öðrum á erfiðum stundum. 

Það að reyna við gráðu af þessu tagi tekur jafnvel meira á hugann en líkamann eins og við 

komumst að. Þá var mjög gott að vera til staðar þegar klifurfélagi heldur að hann sé að 'brotna'. 

Við sem höfum lengi stundað klifur hér á landi þekkjum söguna nokkuð vel og þær kynslóðir á 

undan okkur sem hafa gert góða hluti, fundið og þróað klifursvæði, sport, búlder, dóta- og fjöl-

spanna leiðir. Þær hafa sett ákveðinn standard fyrir 

okkur og skilið eftir margar línur sem við getum hent 

okkur í. Takk fyrir það! 

Eitt slíkt dæmi er hin alræmda leið Ópus sem Björn 

Baldursson klifraði 1996. Þessi leið er enn til þessa 

dags ein sú mest krefjandi og með erfiðari leiðum á 

landinu. Það var ekki fyrr en tólf árum seinna að hún 

varð leidd aftur! 

Það var svo gott að hafa þessa áskorun. Að klifra 

Ópus og mikil sigur var það. Nú höfum við þannig 

tekið við keflinu og gert okkar besta í að leiða áfram. 

Kamarprobbinn í Miðskjóli á Hnappavöllum var og 

er enn sú fyrsta og eina 8b+ (5.14a) á Íslandi. 

Í ferð okkar strákanna í Katalóníu vonuðumst við til að finna leiðirnar okkar. Lína sem er 8c og 

myndi henta okkar klifurstíl. Þarna í Siurana fundum við eina slíka, Directa Cornualles. Hún 

finnst í frægum sektor 'L'olla. Þessi leið er um 25 metra löng, 30 til 40 gráðu brött og spegilslétt. 

Byrjunin er strax V10 búlder, síðan ferðu beint í það sem við töldum vera 8b leið. Í Directa 

Cornualles er ein góð hvíld, þrír strembnir probbar og margar flækjur þar inn á milli, sem gerir 

hana að mjög stífri áskorun. Ég man eftir því að hafa horft á aðra klifra þessa leið í gegnum árin 

og alltaf hugsað hversu næs væri að tékka á henni. Við fórum allir 'upphitunarleiðir' í þessum 

sama sektor. Þessar leiðir eru allar 5.14a. Við þurftum að klifra nokkrar þannig leiðir að svipaðri 

gráðu bara til þess að eiga séns. Eftir næstum 80 daga dvöl tókst okkur að klifra hana í síðustu 

vikunni fyrir brottför heim, Valdi svo Kristó og Adi nokkrum dögum eftir. Þið skulið trúa því að 

okkur létti mikið eftir þennan sigur. Lífið var strangt, enga vitleysu, borðum rétt, drekka nóg af 

vatni og sleppa berjasaftinu að mestu, sofa rétt og finna þína góðu dægrasveiflu. Klifra þegar 

hentar þér og við erum alltaf til staðar fyrir hvorn annan. 

Núna getum við tekið þessa reynslu heim. Við vitum hvað þarf til þess að klifa svona leið, ferillinn 

er en ferskur í minni okkar þriggja. Kannski finnum við línu hér á landi og vonandi tekst okkur 

það. Ég er bjartsýnn. 

Þetta verður síðan að áskorun fyrir komandi kynslóðir sem geta síðan tekið við keflinu og lyft  því 

enn hærra. Það að hafa horft á og heyrt sögur af afrekum í klifri á Íslandi gefur okkur innblástur 

og orku til þess að takast á við eitthvað sem gæti mögulega verið mjög erfitt en þegar þú veist af 

öðru fólki, fólki sem þú þekkir eða kannast við, fólki sem hefur tekist á við slík afrek, verður 

auðveldara að fylgja því eftir, því þú veist þá að þínir draumar gætu alveg ræst. 
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Aðrar ferðir 

Annars hafa klifrarar frá Íslandi farið til USA, Marokko, Spánar, Kanarí, 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. 

Norðurfjörður – Eftir afar slappt og blautt sumar 2018 þar sem lítið gerðist í Norðurfirði var tilvalið 

að nýta frábæra sumarið 2019 til að klifra og setja upp nýjar leiðir. Um Verslunarmannahelgina 

fóru nokkrir bílar að skoða hvað fjörðurinn hefði upp á að bjóða. Þessa helgi varð Ólafur Páll 

fyrstur til að klifra leiðina Grjótkast 5.10a, sem var sett upp 2017 af Friðfinni Gísla og Jón 

Heiðari. Jónas Grétar kláraði að bolta og frumfór Tyrkjaránið 5.11a og Baskavígin 5.9, Daniel 

Ben-Yehosuha kláraði leið sem hann hafði byrjað á árið 2017 og nefndi hana Þorskastríðið 5.9. 

Þessa sömu helgi voru tvær glænýjar leiðir hreinsaðar, boltaðar og frumfarnar. Fyrri leiðin var 

smíðuð af Catherine Rachael Gallagher og Robert Alexander Askew og nefnd Dalalæða 5.8 og 

sú seinni var smíðuð af Jónasi Grétari og Ólafi Pál og nefnd Strengjafræði 5.7. Allar þessar leiðir 

eru staðsettar á Sögusvæðinu nema Strengjafræði, hún er á Tækni- og vísindasvæðinu. Önnur 

ferð var farin í lok ágúst. Þá settu Bjarnheiður Kristinsdóttir og Jónas Grétar upp leiðina Síldar-

árin 5.8 og Ólafur Páll lagði grunn að þremur stuttum leiðum sem hefjast uppi á stórri syllu á 

Tækni- og vísindasvæðinu. Nú eru ríflega 20 fullbúnar sportklifurleiðir í Norðurfirði, allar lengri en 

íslenskir sportklifrarar eiga að venjast.  

 Hjördís gerði sér lítið fyrir og klifraði Path 

of Excess Power 7c (5.12d) í Echo 

Valley Þetta er erfiðasta leið sem íslensk 

kona hefur klifrað. 

Björn Baldursson kláraði Föðurlandi 

5.13c/8a+ eftir 4 ára baráttu. 

Frábært að sjá að maður er aldrei of 

gamall. 
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Boltasjóður 

 
Í boltasjóðsnefnd 2019 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 1.060.000 kr.  

lagerstaða boltasjóðs núna:  

Akkeri:   46  Augu:   120   Boltar:    50 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Leiðasmið 

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

breyttum 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 mikilvægt að muna að það er ekki sjálfsagt að hafa úrval góðra 

leiða þar sem það er mikil vinna.  Pöntuð voru inn grip frá Bluepill  
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