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Stjórn Klifurfélags Reykjavíkur
Formaður var Guðjón Snær Steindórsson og meðstjórnendur þau Guðlaugur Ingi Guðlaugsson, Sædís 
Ólafsdóttir, Jósef Sigurðsson og Sveinn Muller.

Starfsmenn Klifurfélags Reykjavíkur
Framkvæmdastýra Klifurfélags Reykjavíkur var Stefanía R. Ragnarsdóttir.

Aðrir starfsmenn voru:
Andri Már Ómarsson
Ásrún Mjöll Stefánsdóttir
Birkir Fannar Snævarsson
Bryndís Muller
Elmar Orri Gunnarsson
Eyþór Konráðsson
Fjóla Ösp Snævarrsdóttir
Guðrún Hrefna Guðjónsdóttir
Hilmar Ómarsson
Jacob Egelund
Jónas Grétar Sigurðssons
Kjartan Björn Björnsson
Rakel Marteinsdóttir
Sædís Ólafsdóttir
Valdimar Björnsson
Vikar Hlynur Þórisson
Vífill Rútur Eiríksson

Guðjón Snær Steindórsson og Páll Sveinsson hafa séð um hádegisopnun, Björn Baldursson aðstoðaði við 
rafmagn, breytingar á húsnæði og fleira, Egill Þór Sigþórsson og Árni Stefán Haldorsen hafa skrúfað upp 
erfiðar leiðir og skrúfað niður grip fyrir mót. Þórarinn Pálsson var alltaf tiltækur til að smíða hitt og þetta 
og veita góð ráð. Margir aðrir hafa að auki lagt hönd á plóg við hin ýmsu störf og eiga allir sem koma að 
starfinu miklar þakkir skildar, sérstaklega má taka fram duglegan hóp úr æfingum 13-18 ára sem hafa hjálpað 
mikið við að skrúfa niður fyrir mót.

STARFSMENN OG 
STJÓRN





Klifurfélag Reykjavíkur, KfR er íþróttafélag sem á aðild að ÍBR. Meginhlutverk félagsins er að sjá um rekstur 
Klifurhússins að Skútuvogi 1G. Auk þess heldur KfR Íslandsmeistaramót
í grjótglímu, styrkir klifrara til þátttöku á Norðurlandamóti, heldur námskeið og æfingar í klettaklifri og hefur 
umsjón með klettaklifursvæðum á Íslandi. Tilgangur með starfi félagsins er að hlúa að klettaklifri á Íslandi. 
Ábyrgð á starfi og rekstri félagsins bera starfsmenn og stjórn.

REKSTUR

Skipting á innkomu í æfingakort, stakar heimsóknir, 
klifurvörur og svo matvörur er sýnt hérna til vin-
stri. Rekstrarafkomu félagsins eru gerð frekari skil í 
ársreikningi. Helsta tekjulind félagsins eru æfingagjöld 
en þau nema um 62%

Hagnaður ársins var 1,8 milljónir og handbært fé 
hefur aukist milli ára um 1,7 milljónir og var í árslok 
2012 tæpar 9,7 milljónir.

VERSLUN

Klifurbúnaður 
Áfram er aðal tilgangur búðarinnar að bjóða hágæða 
klifurvörur og úrval af skóm fyrir íslenska klifrara á 
sanngjörnu verði. Enda virkilega mikilvægt að hægt 
sé að fá klifurvörur hér á landi.

Pantaðar voru inn vörur frá Black Diamond, Meto-
lius og svo skór frá FiveTen, einnig voru LaSportiva 
Solution skór í boði.

Matvara
Léttar veitingar voru til sölu eins og gos, djús og 
kókómjólk og svo hið sívinsæla ClifBar ásamt hafra- 
og súkkulaðistöngum.

KLIFURFÉLAG RVK

Tekjuskipting

Tekjuskipting á æfingagjöldum



STEFNA 2012-13

Húsnæðismál eru ofarlega í umræðunni og lita flesta flokka hérna innan skýrslunnar. Mikið álag hefur verið á 
húsinu undanfarin 2 ár og fór mikil í vinna í það að reyna þjónusta alla þá hópa sem til okkar koma. Ljóst var 
strax að ekki væri hægt að koma fleirum að og að þolmörkum væri náð bæði með tilliti til gæða æfinga og 
öryggis í húsinu.

Var því ákvörðun tekin að reyna gera sem best við korthafa enda eru þeir um 50% af tekjum félagsins, með 
því að takmarka tíma stakra hópa og reyna auka þjónustu td. með aðgangskortum utan opnunartíma.

Klifursamband íslands
Með þriðja klifurfélaginu á Íslandi sem var stofna á Dalvík opnaðist sá möguleiki að stofna klifursamband 
Íslands og verða þá beinn aðili að ÍSÍ. Sveinn, Sædís og Stefanía fóru á fund með framkvæmdarstjóra ÍSÍ og 
rætt var um ferlið. Eins og er áhugi fyrir því að þreifa sig áfram í þessum málum og sjá hvort það henti kli-
furíþróttinni eða ekki.

Markmiðaskýrsla 2013-2015 
Sú hugmynd kom frá því að skoða vinnulag norðmanna að gera markmiðaskýrslu til tveggja eða fleiri ára 
í senn. Þetta mun auðvelda vinnu með því að hafa skýra sýn fyrir starfsmenn og stjórn hvert félagið er að 
fara. Hugmyndir um markmið er enn á teikniborðinu en nokkrar hafa komið upp eins og td. að reyna fjölga 
stelpum á mótum í flokki 8-12 ára.

IÐKENDUR

Fjöldadreifing iðkenda
Skipta má iðkendum í 4 meginhópa:

KORTHAFAHÓP: Öll 10 skipta kort og mánaðar- til 
árskort. Núna eru skráð 917 kort.

ÆFINGAHÓP:  Allir sem taka þátt í skipulögðum 
æfingum eða koma á námskeið. Frá 6 ára aldri, alls 
voru um 300 á æfingum sumarið 2012 og veturinn 
2012-13.

HÓPAR: Allir sem koma í heimsókn með hóp, ýmist 
í afmæli, með bekk eða félagsstarfi. Árið 2012 komu 
78 hópar og um 10-15 í hverjum hóp.

STAKAR HEIMSÓKNIR: Þeir sem að greiða stakt 
gjald. En alls töldum við um 3500 stök skipti árið 



NÁMSKEIÐ
OG 
ÆFINGAR

Krakkanámskeið 6-12 ára:
Frá því sumarið 2005 hefur Klifurhúsið boðið uppá klettaklifurnámskeið yfir sumarmánuðina (júní og júlí). 
Þetta hafa verið vikulöng, heildags, grunn- og framhaldsnámskeið í klifri þar sem boðið hefur verið uppá 
klifurleiki og -æfingar jafnt innan sem utandyra .  Leiðbein¬endur á námskeiðunum í sumar voru Fjóla, 
Ásrún og Rakel, auk þess sem Sædís aðstoðaði við yngsta námskeiðið og Birkir leyst af ef þannig bar un-
dir.  Undanfarin ár hafa námskeiðin verið aldurskipt í tvo aldursflokka; 8-10 ára og 11-12 ára.  Í sumar var 
sú nýbreytni að boðið var uppá námskeið fyrir 6-7 ára, með góðum árangri.  Í heildina voru námskeiðin 
níu yfir sumarið, tvö voru fyrir yngsta hópinn (6-7 ára), fimm fyrir 8-10 ára hópinn og þrjú fyrir 11-12 ára 
hópinn.  Þátttakendur voru í kringum 114 yfir sumarið (38% stelpur og 62% strákar).  Reykjavíkurborg 
styrkti námskeiðin að vanda og var skýrslu þess efnis skilað til ÍTR í lok sumars.  

SUMARÖNN 2012

Æfingar 13-16 ára
Nú í sumar var boðið uppá æfingar fyrir 13-16 ára.  Fyrirkomulagið var sett þannig upp að boðið var uppá 
þrjár æfingar í viku; ein hlaupaæfing, ein útiklifuræfing og ein inniklifuræfing.  Þetta er góð viðbót við ve-
traræfingarnar þar sem ungmennin fá hér tækifæri á að stíga sín fyrstu skref í útiklifri undir öruggu eftirliti.  
Fyrirkomulagið reyndist vel og var almennt góð stemming í hópnum, stefnt verður að framhaldi nú í sumar. 
Þjálfarar voru Elmar Orri og Andri, auk þess sem Ásrún stóð einnig vaktina fyrripart sumars.  Á útikli-
fur¬æfingunum voru hin ýmsu klifursvæði í kringum höfuðborgina heimsótt, bæði grjótglímu- og sportkli-
fursvæði.  Byrjað var á því að fara á Höfðatorg, síðan Öskjuhlíð, Valshamar, Stardal, Gálgaklett, Hjallaflöt og 
Setberg.  Einnig var farið í fimm daga ferð á Hnappavelli í júnímánuði (11-15. júní).  Sú ferð var einstaklega 
vel heppnuð og klifruðu flestir af sér allt skinn, auk þess sem miklar framfarir urðu hjá krökkunum á þessu 
tímabili.  Í ágústmánuði var síðan farið í helgarferð í Jósepsdal þar sem grjótglíma var iðkuð af kappi.  Hei-
ldarfjöldi iðkenda yfir sumarið var í heildina 18, þar af 28% stelpur og 72% strákar.  

Klettanámskeið 16 ára og eldri:
Þrjú klettaklifurnámskeið fyrir 16 ára og eldri voru haldin um sumarið, eitt í júní og tvö í júlí. Sædís var 
leiðbeinandi á námskeiðunum.  Hvert námskeið samanstóð af einu kvöldi (fjóra tíma í senn) í Klifurhúsinu 
og tveimur kvöldum í miðri viku í Valshamri í norðanverðri Esju.  Iðkendur fengu mánaðar klifurkort í up-
phafi námskeiðsins.  Alls voru 14 þátttakendur sem skiptust nokkuð jafnt milli kynjanna (43% stelpur og 57% 
strákar).



Æfingar 13-18 ára

Fyrirkomulagið á æfingum 13-16 ára var með nokkuð svipuðum hætti og að ári.  Nýbreytni var að skipta 
þeim í tvo hópa; 13-15 ára og svo 15-18 ára.  Yngri (13-15 ára) æfði tvisvar í viku tvo tíma í senn og ein 
aukaæfing undir  leiðsögn Andra Más og Jonna. Eldri hópurinn æfði einnig tvisvar í viku tvo tíma í senna, plús 
aukaæfing, og um þjálfunina sáu Elmar Orri og Jacob en hann bættist við þjálfarahópinn á árinu. 

HAUST OG VOR 2012-13

Æfingar 6-12 ára

Til að ýta undir þróun klifuríþróttarinnar hér á landi hefur á undanförnum árum verið reynt að sinna æsku 
landsins í meira mæli.  Við höfum reynt að anna eftirspurn á þessu sviði en húsakostir hafa án efa verið 
hamlandi þáttur þar sem æfingarnar eru oftast á venjulegum opnunartíma klifursalsins. Þannig er bæði erfitt 
að halda æfingu með fullan sal af öðrum klifrurum auk þess að hinn almenni klifrari nýtur sinnar æfingar 
ekki jafn vel.  Þar að leiðandi var brugðið á það ráð að hefja æfingar klukkan þrjú, klukkustund fyrir opnun.  
Þetta gaf af sér árangursríkari æfingar fyrir krakkana en því miður skilaði af sér færri iðkendum en ella 
og er ástæðan líklegast sú að þetta var of snemma dags.  Síðasta haust var einnig boðið í fyrsta sinn uppá 
námskeið fyrir 6-7 ára yfir vetratímann.  Fjóla Ösp og Rakel sáu um þjálfunina einu sinni í viku, klukkutíma 
í senn, auk þess sem boðið var uppá eina aukaæfingu.    Sædís, Kári og Guðrún Helga þjálfuðu 8-10 ára 
hópinn þennan veturinn einu sinni í viku klukkustund í senn, auk þess sem boðið var upp á eina aukaæfingu.  
Sædís og Fjóla sáu síðan um þjálfunina fyrir 11-12 ára hópinn, eins og hálfstíma æfing einu sinni í viku plús 
aukaæfingin.  Aukaæfingarnar voru á sunnudagsmorgnum í umsjón Rakelar og Guðrún Helgu, klukkustund í 
senn fyrir báða aldurshópa; 6-10 og 11-12 ára.  

Kynjahlutfall og fjöldi iðkenda á æfingum á vor- og haustönn, en áhugavert er að yfir annirnar æfðu alls 118
 af hvoru kyni og því kynjahlutfallið virkilega jafnt í heildina.



Fjölskyldutímar 
Eftir að ákveðið var að nauðsynlegt væri að takmarka aðgang að húsinu og öllum ljóst að yngri óvön börn 
væru í slysahættu og gerðu klifrurum á æfingum erfitt fyrir, voru teknir upp fjölskyldutímar 2x í viku og um 
helgar með betri kjörum fyrir fjölskyldufólk. Eins og er geta þó vanir árskorthafar sem stunda æfingar reglu-
lega og hafa þjálfað ungviði sín í umgengisreglum hússins og gera sér fullkomlega grein fyrir aðstæðum mætt 
saman á venjulegum opnunartíma.

Grip
pöntuð voru inn grip frá cheapholdz og hágæðafestur frá Teknik sem hafa heillað margan klifrarann uppúr 
skónum enda sérstaklega litfögur og gripgóðgrip. Stefnan hefur verið að panta inn 2x á ári en vegna þess hve 
kostnaðarsöm Teknik gripin voru verður það endurskoðað í ár.

Gripasápa frá HRT
Einnig er vert að taka fram að prufað var að panta inn sérstaka gripasápu frá HRT til að reyna auðvelda þrif 
á gripunum, sem er að jafnaði gert 4x á ári með hjálp starfsmanna og sjálfboðaliða á föstudegi fyrir mót. Í 
stað þess að raða hverju og einu gripi á palletu og þrífa með háþrýstidælu er nú hægt dýfa þeim í vatn með 
sápunni sem leysir upp kalk og skósvertu á nokkrum mínutum og skola þau svo eftir á. Þetta fyrirkomulag 
hefur flýtt fyrir um ca. 2 tíma og er því kærkomin nýjung.

Bætt var við puttabrettum, keypt var inn róðravél til upphitunar til að taka við af reiðfákinum ógurlega. Seg-
lið var tekið í gegn í eitt skipti fyrir öll og keypt inn nýtt segl sem var þyngra en allt klifurhúsið og hin mikla 
þrekraun við að festa það tók 4 klifrara og heila nótt. 2 veggir endurmálaðir, Leiguskór voru endurnýjaðir 
að hluta, breytingar gerðar á inngangi í klefa til að allir færu fyrst framhjá afgreiðslu og er stefnan að fá hlið. 
Bekkpressutækið var selt og 2 splunlunýjar ryksugur voru keyptar.

Kortakerfi / Gym Assistant
Uppflettingum í elskulegri kortamöppu og samvinna gesta og starfsmanna í leit að rétta 10 skipta kortinu af 
663 stykkjum, lauk formlega í byrjun árs 2013 þegar tekið var í notkun kerfi sem ber heitið GymAssistant 
og ber nafn með rentu. Í kerfið eru allir skráðir sem eiga kort og þeir sem koma í eitt skipti, námskeiðin 
verða líka skráð inn frá og með sumri. Kerfið gefur því frábæra yfirsýn yfir komur í húsið, Einnig hjálpar það 
heilmikið að halda utan um allar kennitölur sem fara í skráningarkerfi hjá ÍBR.

Nýjungar og 
viðburðir



Hnappavallamaraþon
Ákveðið var að halda maraþonið með því markmiði að fjölmenna á Hnappó. Lúxus hamborgarar og jöklaís 
var í boði gegn vægu gjaldi og 80’s þema var á klæðnaði og vann Bryndís Muller þá keppni skuldlaust. Veðrið 
var ágætt og fullt tjaldsvæði, mikið um klifur en eiginlega meira um “freeze” leik og glímu svo enginn fór 
heim marblettalaus eftir helgina.

Áfram var ekki talin þörf á að laða að meiri mannskap svo lítið hefur farið um auglýsingar á vegum KfR. 
Hinsvegar er bæði fallega heimasíðan okkar frekar virk ásamt facebook síðu, þar er tekið við fyrirspurnum 
og svo eru gjafabréf gefin til nemendafélaga og æskulýðsstarfa. Hraðaklifurmótið og almennt klifur á Höfðat-
orgi er líka regluleg kynning svo er tekið á móti hópum frá skólum og félagsmiðstöðum sem klifra og kyn-
nast starfinu.

Einnig er vert að nefna að þeir Andir Már, Garpur og Valdimar fengu styrk frá Evrópu unga fólksins til að 
gera klifurmynd sem þeir settu saman sumarið 2013. Myndin fékk nafnið Barphopia og sýnir hörku útiklifur 
á Hnappavöllum ásamt því að kynna okkur fyrir ungmönnum sem æfa í Klifurhúsinu og bendir á hve klifur 
getur hentað vel sem fjölskyldusport.

Aðgangskort utan opnunartíma
TIl að auka þjónustu við hóp korthafa var ákveðið að ráðast í þann áralanga draum margra að opna aðgang 
að húsinu utan opnunartíma. Það var gert með hjálp örrygsfyrirtækisins Nortek en einnig þurfti að herða 
öryggi í húsnæðinu sem var gert með myndavélum og fleiri skynjurum tengdum beint við öryggismistöð.
Fyrirkomulagið hefur fengið virkilega góða viðtökur og fyrsta upplag að aðgangskortum var klárað strax á 
fyrstu 2 mánuðunum. 

Aðrir atburðir á þessu tímabili voru skókynning LaSportiva frá 66 þar sem Guðlaugur Ingi datt í lukkupot-
tinn og vann skó, svo kom einn ungur piltur í starfskynningu til Ásrúnar á vakt. 

Stefnt er að því að koma afstað tölvupóstlista þar sem sendar verða út tilkynnigar um mót og aðra viðburði, 
lokun húss vegna framkvæmda, móta eða frídaga, sendingar á vörum ofl.





Klifursamböndin á Norðurlöndunum hafa á undanförnum árum skipst á að halda æfingabúðir fyrir ungmenni 
á aldrinum 12-17 ára. 
Að þessu sinni var komið að Íslandi að halda þessar norrænu æfingabúðir í fyrsta sinn.  Er þetta án efa 
stærsti klifurviðburður sem haldinn hefur verið hér á landi.  Klifurfélag Reykjavíkur í samstarfi við Björk 
klifurdeild tóku að sér þetta verkefni í sameiningu.  Gestaþjálfari var engin önnur en Sasha DiGuillian, ein-
hver besti kvennklifrari í heimi, 19 ára stelpa sem heillaði alla upp úr skónum með klifurhæfileikum sínum og 
einstaklega góðri nærveru.  Var hún krökkunum mikil hvatning.
27 ungmenni tóku þátt í þessum viðburði, en þau komu frá Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð og Íslandi.  Auk 
ungmennanna voru fimm þjálfarar, fimm fararstjórar og annað aðstoðarfólk með í för.
Æfingabúðirnar fóru fram á Hnappavöllum og var veðrið okkur verulega hliðhollt.  Krökkunum var skipt 
upp í þrjá hópa eftir klifurgetu og var klifrað víða á Hnappavöllum og fór Sasha á milli hópanna og leiðbeindi 
þeim.
Gist var í tjöldum sem tekin voru á leigu ásamt stóru eldhústjaldi og eldunarbúnaði.
Undirbúningur stóð yfir allan veturinn og fjölmargir sem lögðu hönd á plóginn sem gerði þetta verkefni 
mögulegt.  Allir sem komu að þessu verkefni gáfu alla sína vinnu.  Elmar var verkefnastjóri þessa verkefnis, 
auk hans voru það Sveinn Muller, Sædís Ólafsdóttir, Stefanía Ragnarsdóttir, Jónas G. Sigurðsson, Andri Már 
Ómarsson, Örn Guðmundsson, Sjöfn Jónsdóttir, Hrefna Halldórsdóttir, Sigríður K. Hafþórsdóttir, Valdimar 
Björnsson og Garpur I. Elísabetarson sem höfðu veg og vanda að þessu verkefni. 
Fjárhagslega stóð verkefnið undir sér með þátttökugjöldum og styrk frá Reykjavíkurborg.  

Verkefnið tókst í alla staði vel og sýndum við að við erum vel í stakk búin að stýra verkefnum sem þessum 
og verðum enn betur undirbúin næst þegar þessi viðburður verður haldinn hér á landi.

Nordic meeting
Í byrjun febrúar var ákveðið af stjórn að sækja fund 
klifursamba norðurlandanna sem haldin var í Kaup-
mannahöfn helgina 8.-10. febrúar. Stefanía var fulltrú 
félagsins. Meðal umræðuefna voru Norðurlandamót 
og  Nordic youth camp, þjálfaramál, og þjálfun þe-
irra og klifrara, leiðauppsetning, samskipti landanna 
og hvað má bæta. Einnig var verið að leita eftir að 
skoða áfram kosti og galla við það að stofna Klifur-
samband Íslands.

Áhugavert var að læra af öðrum klifurfélögum 
varðandi starfshætti og skipulag og var ákveðið að 
reyna auka samstarfið milli landanna og deila þek-
kingu um þjálfun, á leiðbeinendum, þjálfurum og 
iðkendum, ráð varðandi leiðauppsetningu og fleiru.





flokkur 1. sæti 2. sæti 3. sæti
11-12 ára strákar Bergur Magnússon og 

Emil Bjartur Sigurjónsson
Guðmundur Freyr Björn Gabríel

11-12 ára stelpur Katarína Eik
13-16 ára strákar Bjarki Húnn Svavarsson 

og Guðmundur Freyr
Einar Kvaran Marinó Eggertsson

13-16 ára stelpur Helena Hrund Jónasdót-
tir

Ríkey Magnúsdóttir Rannveig Íva Aspardóttir

16 ára og eldri strákar Egill Örn Sigþórsson Heiðar Þór Jónsson Jósef Sigurðsson

16 ára og eldri stelpur Rósa Sól Jónsdóttir Ásrún Mjöll Stefánsdóttir Vilborg Hlöðversdóttir

ÚRSLIT ÚR MÓTARÖÐINNI 2012-13

BÍSMÓT
Var haldið þann 9. mars og var vel heppnað og margt var um manninn. Keppt var á bís-gripum úr áli og plasti 
ásamt trédrumbum og þurfu keppendur að klára ákveðið margar leiðir til að fá að taka þátt í úrslitaleið. Að 
lokum var það Árni Stefán Haldorsen sem fór manna lengst og rétt á eftir kom Sigurður Tómasson og svo 
Andri Bjarnason. Þeir fengu inneignanótu í ísbúð að launum.

Ákveðið hefur verið að halda mótið fyrr á næsta ári og byrja BÍS klifrið formlega með kick-off kvöldi.

HRAÐA KLIFURMÓT HÖFÐATORGS
Líkt og undanfarin ár var haldið hraðaklifurmót á Höfðatorgi og keppt í besta tíma í báðum leiðum. Sigur-
vegari í ár var Jónas Grétar Sigurðsson og Sædís Ólafsdóttir, en þau sáu líka um að halda mótið svo líklega 
hafa þau ekki tekið tíma hjá öðrum þátttakendum eða einfaldlega hrekið þá í burtu...

Dómarar fyrir 12 ára og yngri
Fyrirkomulaginu á mótum fyrir 12 ára og yngri var breytt og tekið upp að hafa dómara við allar leiðir sem 
taka við stigablöðum af þáttakendum og skrá stig og kvitta. Þetta fyrirkomulag hefur reynst stórvel bæði 
eru stig þáttakenda á hreinu og ekki hætta á að þau séu skráð vitlaust og svo gengur mótið mun betur fyrir 
sig þar sem aðeins þáttakendur standa á dýnunni og allir eru í röð. Mótið tekur þá 1,5 klukkustund í stað 
einnar. Dómarar eru fengnir úr röðum þjálfar við Klifurhúsið og Björk.

Léttari mót
Hvítu leiðunum var aukið úr 4 í 6 og einnig var aukið magn leiða á bilinu V0-V3. Þetta var gert til að gera 
mótin betur sniðin að yngri keppendum og auka leiðir fyrir þorra keppenda.

Mótaröð 2013-14
Á næsta misseri verður að öllum líkindum tekið upp nýtt stigakerfi sem virkar þannig að áfram gilda bestu 3 
mót þáttakenda en ekki mun skipta máli hvort viðkomandi keppti á “léttu” móti eða “erfiðu” þ.a.e.s. allir fá 
stig í samræmi við sæti á móti. Vonast er til að þetta muni gera keppnina sanngjarnari.

STÖKKMÓT
Var haldið eftir jól, keppt var í öllum flokkum og stökk Andri Már Ómarsson hæðst allra, eða 240 cm..

MÓTIN
4 grjótglímumót voru haldin fyrir íslandsmeistaramótaröðina og töldu 3 bestu mót hvers þáttakanda til 
íslandsmeistaramóts. Einnig var haldið BÍS-mót, hraðaklifurmót á höfðatorgi og svo stökkmót.



KLIFURSVÆÐI ÍSLANDS
OG KLIFURAFREK
Líkt og fyrri ár voru íslenskir klifrarar á faraldsfæti bæði hérlendis sem og erlendis, allt árið um kring. Voru 
þar mörg afrek unnin.
Íslensku strákarnir héldu uppteknum hætti og færðu sig upp gráðustigann. Þar ber helst að nefna að Jónas 
Grétar klifraði Djásn 5.13a, Jósef klifraði Fantasíu 5.13a, Valdimar klifraði Addis Ababa 5.13a, Egill Örn klifraði 
Draumaland og Kjartan Jónsson klifraði Föðurland 5.13c. Andri Már, sem var því sem næst sumarlangt á 
Völlunum,  klifraði bæði Djásn 5.13a og Föðurland 5.13c.
Stelpurnar léttu ekki sitt eftir liggja. Þrátt fyrir að bera barn undir klifurbelti klifraði Manuela nokkrar 
5.11ur á Völlunum síðasta sumar. Sædís gerði slíkt hið sama þó að meiðsli hafi hægt á áður hraðri ferð upp 
gráðustigann.
Í ársbyrjun 2012 heldu Eyþór og Hrefna í Evrópureisu og heimsóttu mörg klifursvæði, m.a. Fontainbleau, 
Magic Woods og Rodellar. Í Rodellar hittu þau meðal annars fyrir Ásrúnu, en Ásrún var í Rodellar bróður-
part sumars og klifraði bæði með Armasi sínum og öðrum kynlegum kvistum. Jósef og Kristín Vala voru í 
Arco á Ítalíu í maí og júní og klifuðu á þeim fjölmörgu klifursvæðum sem þar er finna. Í stað þess að glíma 
við skammdegið þá fóru þau Ásrún, Heiðar, Valdi, Stefanía og Eyþór til Albarracin yfir jólin og glímdu við gr-
jót.  Eftir að hafa kvatt íslensku ferðafélagana hélt Valdimar áfram ferðinni um Spán og klifraði bæði í Siurana 
og Margalef þangað til að daginn fór að lengja á landinu bláa.  
Allir hinir voru allstaðar og hvergi, við klifur eða ekki. Mestmegnis. 



Á síðustu árum hefur það verið haft að markmiði að móta skýran ramma um boltun á íslenskum kli-
fursvæðum og útdeilingu á augum og akkerum úr sjóðum í umsjón klifurfélagsins. Með skipun boltasjóðsnef-
ndar á síðasta aðalfundi var stígið næsta skref í þá átt. Boltasjóðsnefnd skipa þeir Jón Viðar, Jósef og Stefán 
Steinar. Öllum klifrurum er frjálst að sækja um úthlutun úr sjóðnum og sér boltasjóðsnefndin um að úthlu-
tun á augum og akkerum. Úthlutun úr sjóðnum tekur mið af bæði af verkefnum og stöðu sjóðsins á hverjum 
tíma, auk annarra sjónarmiða á borð við öryggi og gæðum. Jón Viðar hefur tekið saman skýrslu þar sem 
finna má ítarlega umfjöllun um að hverju skal hugað við undirbúning og boltun klifurleiða.
Tekjulindir boltasjóðs eru margar. Margir greiddu árgjald að upphæð 1.000 kr. og söfnuðust 60.000 kr. af 
slíkum greiðslum. Upphæðin endurspeglar þó ekki þann fjölda klifrara sem klifra á Hnappavöllum og öðrum 
klifursvæðum á ári hverju. Afrakstur kaffisölu á mótum klifurhússins og sölu á leiðarvísum hefur runnið í bol-
tasjóð. Eigendur Vektors, sem var fyrirrennari Klifurhússins, ákváðu að eign félagsins við slit þess skyldi renna 
í boltasjóð. Upphæðin nemur rúmu 240.000 kr. Eigendum Vektors eru færðar þakkir fyrir þessa höfðinglegu 
gjöf sem kemur í góðar þarfir.

Töluvert var keypt bæði af augum og akkerum á haustmánuðum en farið hefur verið sú leið að nefndar-
menn og velvildarmenn hennar hafa nýtt sér lágt verð erlendis og keypt í sjóðinn í utanlandsferðum. Staða á 
boltum og augum við lok þessa rekstarárs er því góð. Fjárhagsstaða í boltasjóði við áramót var 212.944 kr.
Á síðustu árum hefur verið töluverð fjölgun nýrra klifurleiða og var árangurinn á starfsárinu 2012/2013 var 
engu lakari. Boltaðar voru nýjar leiðir í Valshamri, Pöstunum og á Hnappavöllum. 
Þeir sem fengu úthlutað úr sjóðnum voru Arnar, Freyr Ingi, Guðlaugur Ingi, Jónas Grétar, Jósef, Manuela, 

Boltasjóður



húsnæðismál

Samningar eru nú í vinnslu varðandi húsnæði að Ármúla 23 (bakhús). Búið er að fá vilyrði hjá ÍTR 
/ Reykjavíkurborg fyrir hækkun á húsaleigustyrk þannig að við sjáum fram á að þetta geti orðið að 
veruleika þar sem um óverulegan kosnaðarauka er að ræða fyrir okkur. Um er að ræða rúmlega 
800 fm húsnæði með ca. 7-8m lofthæð. Húsnæðið hentar mjög vel fyrir okkar starfsemi, hrátt, tómt 
og ekkert auka dót. Einnig er þetta mög góð staðsetning m.t.t. strætóferða og nálægðar við Laugar-
dalinn sem nýtast vel fyrir sumarnámskeiðin. Búið er að fá samþykki hjá byggingafulltrúa Reykjavíkur 
fyrir því að hafa starfsemi eins og okkar í húsnæðinu.
Staðan núna er sú að við erum að vinna í leigusamingnum og göngum vonandi frá honum nú í apríl. 
Þá verður hægt að fara í að segja upp núverandi húsnæði og byrja að skipuleggja innréttingar og 
flutninga.
Stefnt er að því að við fáum afhent í byrjun júní þannig að sumarið mun nýtast í flutninga.
Búið er að gera grófa áætlun í kostnað við flutninga og uppbyggingu. Ljóst er að þetta er dýr fram-
kvæmd en hún er gerleg ef farið er í hæfilegu skrefum í samræmi við rekstur félagsins.

HÚSNÆÐISMÁL






