
klifurfélag reykjavíkur
ársskýrsla

2013-14





klifurfélag reykjavíkur

um félagið...

stefnan 2013-14

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

Frá formanni:
 
Eins og á síðasta starfsári hófst árið með áframhaldandi húsnæðispælingum. Gengið var frá 
samkomulagi við ÍTR varðandi aukna húsaleigustyrki. Í framhaldi var farið í að semja um leigu á 
Ármúla 23. Þeim samningum lauk svo með afhending í lok ársins 2013.
Frá áramótum hefur síðan megin áherslan verið á að byggja upp Ármúlan og síðan loka Skútuvogi.  
Það er alveg ljóst að þetta verkefni hefur reynst mun viðameira en áætlað var í upphafi og hafa 
leyfismálin ekki unnið með okkur í þeim efnum. Það hyllir þó undir opnun á næstu dögum þar sem 
formlegt bygginarleyfi er loksins komið. Varðandi önnur mál þá var árherslan á að halda rekstri 
félagsins með sama hætti og hefur verið. 



Starfsmenn 

Stjórn

Velunnarar

Vaktmenn og þjálfarar

Andri Már Ómarsson
Ásrún Mjöll Stefánsdóttir
Birkir Fannar Snævarsson
Bryndís Muller
Elmar Orri Gunnarsson
Guðrún Hrefna Guðjónsdóttir 
Hilmar Ómarsson
Hlynur Kristjánsson
Jacob Egelund
Jakob Víkingur Wayne
Jónas Grétar Sigurðsson
Rannveig Íva Aspardóttir
Sædís Ólafsdóttir
Vikar Hlynur Þórisson
Þór Jensson

Sérstakir sumarstarfsmenn voru
Kristín Vala og Nils Alexander Nowenstein

Mótsuppsetning og hluti af þjálfun
Eyþór Konráðsson, Kristján Þór Björnsson, Kjartan Björn Björnsson og Valdimar Björnsson 

Formaður Guðjón Snær Steindórsson

Meðstjórnendur voru: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson, Sveinn Muller, Jón Marinó Birgisson, Garpur I 
Elísabetarsson. Seinna bættust við til að taka við af tveim síðarnefndu vegna flutninga ýmist úr landi 
eða útá land, þeir Sigurjón Hansson og Kjartan B. Björnsson

Sérstakar þakkir fá
Árni Stefán Haldorsen, Hjördís Björnsdóttir og Helga Kristín Ólafsdóttir fyrir leiðauppsetningu. Heiðar 
Þór Jónsson fær klapp fyrir að leysa af á æfingum hér og þar og hjálpa til við æfingarplön námskeiða.





lykiltölur

styrkir

Rekstrarafkomu félagsins er gerð frekari skil í ársreikngi. Helsta tekjulind félagsins er áfram æfinga- 
gjöld sem nema um 60% af tekjum og er nánari útlistun á þeim í kafla um iðkendur. 

Hagnaður ársins var tæpar 4,8 milljónir og handbært fé í árslok var um 16,6 milljónir og hefur því 
aukist milli ára um 6,9 milljónir. Er það bæði vegna góðrar sölu, endurgreiðslu og því að rekstarkosnað 
var haldið niðri vegna fyrirhugaðra flutninga. 

Styrkir til KfR
Klifurfélagið fékk áfram styrki frá ÍBR og Reykjavíkurborg fyrir húsaleigu og skrifstofurekstri. Sam-
komulag náðist um aukin styrk við flutning í stærra húsnæði. Félagið þakkar innilega fyrir þessa
hækkun sem gerir flutninginn mögulegan. Reykjavík styrkti einnig sumarnámskeiðin eins og önnur ár.
Aðrir styrkir voru frá Vinum Vatnajökuls fyrir tveggja vikna námskeiði á Hnappavöllum fyrir ungmenni 
á aldrinum 13-18 ára, seinni vikan verður farin árið 2014. 

Einnig fékkst styrkur frá Vinum Vatnajökuls fyrir gerð á klifurhandbók sem Andri Már, Elmar, Sædís og 
Stefanía hafa unnið að. Vinnan er enn á grunnstigi en markmiðið með handbókinni er að gera ágætis 
rit fyrir þjálfara og koma á prent þeim fróðleik sem hefur safnast undanfarin ár.

Styrkir frá KfR
Styrkjarsjóði félagsins bárust nokkrar umsóknir og ákveðið var að styrkja eftirfarandi aðila:
Egill Örn Sigþórsson 25.000 fyrir klifuræfingaferð
Valdimar Björnsson 40.000 fyrir klifuræfingaferð
Guðbjörn Harðason 40.000 fyrir keppnisferð á norðurlandamót ungmenna

tekjur

tekjuskipting æfingargjalda



verslunin

25 kg af kalki

Búðin hélt sínu striki og bauð uppá klifurvörur, smá veitingar og klifurhúsföt. Vörurnar komu frá Black 
Diamond, La Sportiva, Beal, Sterling, Metolius, fatnaður var frá bros og skór komu að mestu frá Five 
ten. 

Á nýjum stað eru uppi áætlanir að stækka við búðina með tímanum, og auka þá vöruúrval td. 
varðandi klifurfatnar en einnig eru í undirbúningi klifurhúsföt og eru það hlýrabolir og barnabolir sem 
munu birtast í sumar.

26 kg af clifBar
75 l af kókómjólk

169 l af gatorade

560 m af teipi



iðkendur

kort
Fjöldi seldra korta árið 2013 voru 556 það má sjá skiptingu þeirra á mynd hér fyrir neðan. Þá sést 
glögglega að fjöldi árskorta hefur aukist, en það var einmitt markmið félagsins að sá hópur myndi 
stækka. Í heildina hafa korthafar aukist jafn og þétt, sveiflan á miðri myndinni fylgir verðskráar 
breytingum.

Þessar tölur eru áætlaðar á kortakerfi okkar 
og sölukerfi. 

Eitt skipti voru tæp 3.800 sem er aukning frá 
árinu áður um ca. 300.

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

Eitt skipti og hópar







námskeið og æfingar

6-7 ára 

8-10 ára

11-12 ára

13-18 ára

Grunnnámskeið

Annað árið í röð var boðið uppá æfingar fyrir þennan aldurshóp yfir veturinn ásamt því að hafa nokkur 
sumarnámskeið. Ágætis aðsókn er á æfingarnar og sáu Birkir og Guðrún um að stýra hópnum með 
mikilli prýði. Mikill klifuráhugi er hjá þessum hóp þrátt fyrir smæð. Þau æfðu einu sinni í viku og voru 
með aukaæfingu um helgar fyrir jól.

Vikar hafði yfirumsjón með þeim eins og fyrri ár með hléum, ásamt Stefaníu, Andra, Heiðari og
Ásrúnu. Námskeiðin standa yfir í fjórar vikur í senn og eru tvisvar í viku. Þeir sem námskeiðið sækja fá 
allir sex vikna kort í Klifurhúsið, og eru hvattir til að mæta sem oftast á milli æfinga. Farið er yfir 
mikilvægi upphitunar, tækni, undirstöðuatriði sportklifurs, og ýmsar teygjur. Í lok námskeiðs er Björkin 
sótt heim og þá spreyta sig allir í línuveggnum.

Æfingarnar voru bæði fyrir byrjendur og lengra komna, en nokkrir nýjir iðkendur hafa bæst við í hópinn 
þetta æfingatímabil. Jakob hefur verið duglegur við að setja upp nýjar leiðir fyrir krakkana, Jonni elskar 
5x5, Kristján og Andri komu með góða probba og Ásrúnu finnst gaman að gera styrktaræfingar.

Sumaræfingarnar
Um 30 krakkar stunduðu æfingar áfram yfir sumarið og var þá áherslan lögð frekar á útiklifur. Kíkt var 
meðal annars í Gálgaklett, Höfðatorg, Öskjuhlíðina, Valshamar og Hnappavelli og var það Elmar sem 
sá að mestu um hópinn.

Örlítil aukning var í fjölda í þessum flokk enn iðkendum hér hafa aukist um næstum því helming síðan 
2010. Er það helst vegna mikilla vinsælda sumarnámskeiða fyrir 6-12 ára og því að 6-7 ára flokk var 
bætt við í lok 2011.

Miklar framfarir einkenndu æfingar 11-12 ára þennan vetur en þjálfarar voru sammála að hópurinn í 
heild hefði tekið gott stökk í vetur hvað klifurgetu varðar, margir nýjir bættust í hópinn og var oftar en 
ekki fullur salur. Þjálfarar voru Bryndís, Birkir, Guðrún Hrefna og Stefanía.

Rannveig og Bryndís þjálfuðu hópinn og tókst mjög vel til, enda báðar góðir klifrarar og ná vel til 
krakkanna. Æfing var einu sinni í viku ásamt aukaæfingu fyrir jól.

Að þessu sinni voru það Kristín Vala, Birkir og Bryndís sem sáu um sumarnámskeiðin, en einnig 
leystu Stefanía og Ásrún af þegar þannig bar undir.  Eins og fyrri ár voru námskeiðin vinsæl og komust 
færri að en vildu, en öll skráning og greiðsla fór fram í gegnum netið til að létt verk þjálfara á daginn og 
reyndist það vel.
Átta námskeið fóru fram, tvö fyrir 6-7 ára, fjögur fyrir 8-10 ára og tvö fyrir 11-13 ára þar af voru tvö 
framhaldsnámskeið fyrir tvo eldri hópana. Aðsókn var góð eins og áður kom fram og 130 börn 
klifruðu þetta sumarið eða um 16 á viku.

Sumarnámskeið 6-12 ára



nýjungar og viðburðir

workshop með natalija gros

fyrirlestrar sjúkraþjálfara

klifuryoga

leiðarvísir hnappavellir boulder

Boðið var uppá KlifurYoga í lok desember 2013 í samráði við Ásu Sóley jógakennara og klifrara. Mikil 
mæting var í opnu tímana og áhugi, en aðsókn minnkaði þegar leið á veturinn. Ætlun félagsins er að 
halda áfram þessum tímum á nýjum stað með betri aðstöðu. Enda er algengt að klifrarar stundi jóga 
samhliða klifuræfingum fyrir sterkt bak og teygjanleika. Flestar erlend klifurhús bjóða uppá samskonar 
jóga.

Ákveðið hefur verið að birta fréttir og tilkynningar einnig á ensku á heimasíðu og líka plaköt og upplýs-
ingar í ármúla, þetta er bæði því að stór hluti þeirra sem æfa reglulega tala litla íslensku svo er einnig 
töluvert af túrhestum sem bætast við á sumrin.

Natalija var á ferðalagi um Ísland og hafði samband við okkur hvort möguleiki væri á smá samstarfi. 
Hún hafði mikinn vilja til að gefa af sér til klifursamfélagsins á íslandi og úr varð gott samstarf. Byrjað 
var að skipuleggja workshop fyrir 2 aldurshópa þar sem hún fór yfir helstu æfingar, teygjur og tækni 
en 20 sóttu námskeiðin. Einnig var húsfylli er hún hélt fyrirlestur um feril sinn.

Nataljia Gros er heimsþekktur klifrari frá Slóveníu sem að byrjaði að klifra um 6 ára aldur. Hún hefur 
rauðpunktað 8c+, hún keppti bæði í sportklifri og grjótglímu á árunum 2004-2011 og varð 
heimsmeistari í báðum greinum samanlagt árið 2008. 
Ekki er samstarfinu lokið enn og eru uppi drög að fá Natalju til að hjálpa við að byggja upp þjálfarakerfi 
fyrir klifurþjálfara á íslandi. Stefnt er að því að skoða það nánar næsta vetur.

Nýr leiðarvísir kom út í lok júlí 2013 og heitir Hnappavellir Búlder, eins og titilinn gefur til kynna er hann 
um grjótglímuleiðir á Hnappavöllum. Í leiðarvísinum eru 140 leiðir og var það Jafet Bjarkar Björnsson 
sem sá um útgáfuna.

Nýtt og örlítið tæknilegra kortakerfi var tekið í gagnið, og yfirfærslan frá því gamla yfir í nýja reyndist 
heilmikil handavinna sem unnin var í sameiningu vaktmanna, því margar hendur vinna jú létt verk.

Hver og einn korthafi fékk þá númer, og seinna meir sitt eigið kort sem hægt er að bera upp að kor-
talesara til að staðfesta heimsókn og skrá sig inn. Þetta einfaldar öllum hinn lífsins þunga róður, og 
lágmarkar öll óþarfa mannleg samskipti.

Elísabet Birgisdóttir sjúkraþjálfari hélt fyrirlestra um líkamsstöðu og helstu meiðsli í klifri, mæting var 
góð og samfélagið sammála um að gott framtak væri um að ræða. Elísabet mun klára fyirlestra 
röðina næsta vetur í nýjum húsakynnum. Ásamt því að vera með í ráðum varðandi kennslu á 
mótvægisæfingum.

english please

korthafar fengu ný kort



bís kick off
Bís klifrið var áfram hluti af vetrinum og margir góðir menn og konur settu upp leiðir. BÍS-ið var hafið 
með “kick off” móti sem skiplagt var í samráði við Ísalp og fór mæting fram úr vonum.

Guðbjörn Harðarson tók þátt í grjótglímumóti norðulandanna í Lillehammer þann 20.-21. apríl 2013. 
Valdimar Björnsson var með honum til halds og traust. Guðbjörn lenti í 17. sæti af 22 keppendum.

norðurlandamót

mót

stökkmót

mótaröðin 2013-14
Mótaröðinni er ekki enn lokið þegar þessi skýrsla er rituð, eftir er æsispennandi lokamót sem haldið 
verður í nýju klifurhöllinni okkar. En alls eru haldin fjögur mót sem gefa stig og gilda þau í baráttunni 
um íslandsmeistaratitil í hverjum flokki. Keppt er í fjórum aldursflokkum og karla og kvennaflokki, 12 
ára og yngri, 13-16 ára, 16 ára og eldri, og 40 plús.

Íslandsmeistaramót í risaeðluhoppi var haldið þann 14. mars 2014. Allt fór vel fram, þó ekki hafi tekist 
að slá núverandi íslandsmet. Keppt var í sex flokkum og voru úrslit svohljóðandi : Í karlaflokki var Andri 
Már sigursæll með stökk uppá heila 245 cm. Í kvennaflokki var það Ásrún Mjöll sem stökk 185 cm. 
Helena stökk einnig 185 cm og vann stúlknaflokkinn, en drengjaflokk sigraði Gauti sem stökk 210 cm. 
Í flokki 12 ára og yngri sigraði Erna Þórey með 80 cm stökki og Björn Gabríel með 155 cm stökki.



klifrið 2013
ísland

boltasjóður

Valdi og Eyþór héldu sig að mestu á Vestrarhorni síðasta sumar og kortlögðu þar um 170 probba 
og eru ekki búnir enn heldur munu halda áfram í sumar og bæta við um 100-200! Það er því ljóst að 
Vestrahorn er að verða mekka íslenskrar grjótglímu en einnig var fyrsta 8a+/V12 grjótglímuleið Íslands 
klifruð af Valdimari eftir 2 ára baráttu við steininn og fékk hún nafnið Any Given Sunday - low start.

Snævarr og Guðjón kláruðu að bolta Boreal en nafnið vísar í guð norðanvindsins. Leiðin er 470m og 
11 spannir og var 2-3 ár í boltun með það að markmiði að gera létta leið en erfiðasta spönnin er 5.7 
og hafa nú þegar margir notið leiðarinnar og þykir hafa tekist vel til.

Eftir Albarracín yfir jólin hélt Valdimar áfram í 6 vikna klifurferð um Katalóníu og var því allt í allt 13 vikur 
á ferðinni. Hann heimsótti svæði eins og Siurana, Margalef og Monstant. Fleiri sóttu eftir sólríku klifri 
og fóru Gulli, Manuela, Kári, Kristín Vala og Jósef til Korsíku, Jonni og Hulda Rós til Sikileyjar, Fjóla og 
Egill héldu til í Prag og hafa prufað ýmis klifursvæði þar í kring, einnig kíkti Birkir Fannar á þau. Sædís 
og Elmar klifurðu í Noregi. Andri, Egill og Armas fóru til Sviss í Magic woods í sund, Ásrún og Armas 
klifruðu í Tælandi og þeir Árni Stefán, Andri, Jonni, Ottó og Kári skelltu sér á klifurfestival á Kalymnos. 
Sem að var víst snilld. 
Toppurinn á þeirri ferð var víst að hitta konu sem hafði klifið hærra fjall en Everest. Legend.

útland

Í boltasjóðsnefnd voru Jón Viðar Sigurðsson, Jósef Sigurðsson og Stefán Steinar Smárason. Jósef lét 
af störfum er hann flutti til Svíþjóðar í september.
Í upphafi ársins voru kr. 214.944 á reikningi sjóðsins. Tekjur ársins voru kr. 75.549 en gjöld kr. 9.801. 
Í lok árs voru kr. 278. 692 á reikningi sjóðsins.  Keypt voru akkeri og augu fyrir kr. 9.392. Helstu tekjur 
voru árgjald sem klettaklifrarar greiða fyrir afnot af klifursvæðum landsins. Alls greiddu 38 einstakl-
ingar gjaldið en það er aðeins lítill hluti þeirra sem stunda útiklifur á Íslandi. Nokkrir erlendir gestir voru 
rukkaðir á Hnappavöllum en aðrar tekjur komu helst frá sölu klifurhandbókar um Hnappavallahamra 
sem kom út árið 2008.
Á árinu var úthlutað 43 augum og 18 akkerum. Búnaðurinn var notaður í nýjar leiðir og til endurnýjunar 
á Hnappavöllum, Pöstum og Valshamri.
Í lok ársins átti sjóðurinn 367 augu og 29 akkeri.



NYC
Nordic youth camp var haldið að þessu sinni í Noregi á stað sem heitir Gol og er í um 3 klst fjarlægð 
frá Osló. Frá Klifurhúsinu fóru sex manns, þau Rósa Sól, Hilmar, Þór, Hlynur, Rannveig og Egill. Einnig 
fóru 5 frá Björk, þau Ríkey, Helena, Mundi, Kristófer og Bjartur. Klifurhúskrakkarnir héldu bingó, 
söfnuðu dósum og seldu lakkrís til fjáröflunar.

Hópurinn var sammála um að ferðin hafi verið mjög vel heppnuð, æfð var bæði grjótglíma og sport- 
klifur og einnig var farið í fjölspannaleið. Á kvöldin var farið í leiki og “tjillað”.



ármúlinn

staðan

innilegar þakkir

Í lok ársins var það ljóst að nýtt húsnæði væri í höfn og fór því mikil vinna af stað sem enn er ekki 
lokið. Ármúli 23 var næsti vettvangur klifurfélagsins og var Skútuvoginum lokað um páskana og þar 
með kvaddur eftir rúm 11 góð ár. 

Nánari útlistun á flutningnum í Ármúla verður komið á framfæri á aðalfundi félagsins 2015 þar sem 
verkinu er ólokið

Hér er heiðarleg tilraun til að telja upp hluta af því frábæra fólki sem komið hefur og lyft hendi í Ármúla, 
það er vel þegið að senda okkur fyrirspurn ef að við gleymdum óvart þér!

Ági, Alda, Alexandra, Andrea, Andrés, Andri Már, Arndís, Árni Stefán, Ásrún, Baldur Helga, Bjössi B, Bryn-
dís, Egill Orri, Einar Kvaran, Elmar, Eyþór, Friðrik, Guðjón, Guðrún Hrefna, Gulli, Halldór F, Heiðar Þór, 
Helga, Hilmar, Hilmar Ingim, Hjördís, Hlynur, Hlynur Þráinn, Hrefna, Hrefna E, Húni, Jacob, Jakob, Jón 
Viðar, Jonni, Kári B, Kári, Katla, Katrín M, Kjartan B, Kjartan S, Kristín,Kristinn, Magni, Manuela, Marinó, 
Óli, Ómar, Palli Sveins, Rannveig Íva, Robbi, Rósa Sól, Sara, Siggi Tommi, Sigurjón, Sindri, Skabbi, Steb-
bi Smára, Stefanía, Steini Sævar, Sveinn, Valdimar, Vikar, Þór …… og listinn heldur áfram

Sérstakar og innilegar þakkir til Ómars, Hrefnu, Andra og Hilmars fyrir óeigingjarnt og ómetanlegt starf 
við uppbyggingu á Ármúla undanfarna mánuði. 

myndir í skýrslu:
Andri Már Ómarsson
Rósa Sól Jónsdóttir
Stefanía R Ragnarsdóttir


