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Frá formanni
Starfsárði 2014 til 2015 hefur verið einstaklega viðburðarríkt hjá Klifurfélaginu enda nýflutt í stærra 
og betra húsnæði í Ármúla 23. Flutningarnir gengu ekki þrautalaust fyrir sig enda umfangið mikið. 
Einnig reyndist frumsógur leyfismálanna flókinn og seinfarinn, á Klifurhúss máli örugglega V10. En 
að lokum hafðist þetta allt og fengum við formlegt starfsleyfi haustið 2014. 
Langar mig að þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn við að gera þetta nýja og glæsilega hús 
okkar að veruleika með framtaki sínu.
Það er ekki hægt að segja annað en að starfið í nýja húsnæðinu hafi byrjað með krafti og hefur 
heimsóknum og iðkendum fjölgað umtalsvert eins og fram kemur hér í árskýrslunni. Fjölbreytileiki 
æfinga og móta hefur aukist til muna og má nefna að nú þegar hefur verið haldið línuklifurmót og 
fyrsta bikarmótið var haldið nú fyrir stuttu. 
Á árinu var Elmar Orri Gunnarsson ráðinn í nýja stöðu framkvæmdastjóra félagsins og sannaði það 
sig fljótt að ekki var vanþörf á, enda í mörg horn að líta í jafn umfangsmiklum rekstri eins og Kli-
furhúsið er nú orðið.
Það eru spennandi tímar frammundan hjá Klifurfélagi Reykjavíkur þar sem starfsemin og klifurand-
inn þrífst vel og mikill uppgangur á alla vegu.
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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 Norðurlandamótum, heldur námskeið og æfingar í klettaklifri og hefur umsjón með klet-
taklifursvæðum á Íslandi. Tilgangur með starfi félagsins er að hlúa að klettaklifri á Íslandi. Ábyrgð á 
starfi og rekstri félagsins bera starfsmenn og stjórn.
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Við erum ...
Stjórn

Starfsmenn

Guðjón Snær Steindórsson, 
Andri Már Ómarsson
Eyþór Konráðsson
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sveinn Muller

Adrian Markowski Polska, þjálfari
Andri Már Ómarsson, leiðasmiður
Árni Stefán Haldorsson, leiðasmiður
Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, vaktmaður, 
verkefnastjóri
Benjamin Mokry, þjálfari 
Birkir Fannar Snævarsson, vaktmaður
Bjarki Húnn Svavarsson, vaktmaður
Bryndís Muller, vaktamaður
Egill Örn Sigþórsson, leiðasmiður
Egill Orri Friðriksson, vaktmaður
Elmar Orri Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
Eyþór Konráðsson, leiðasmiður
Fjóla Ösp Snævarsdóttir, hópaleiðbeinandi 
Gauti Jónsson, þjálfari 
Guðmundur Freyr Arnarson, þjálfari 
Hanna Margrét Pétursdóttir, vaktmaður 
Heiðar Þór Jónsson, þjálfari 
Hlynur Kristjansson, vaktmaður
Hildur Björk Adolfsdóttir, þjálfari 
Hilmar Ómarsson, vaktmaður
Hulda Rós Helgadóttir, hópaleiðbeinandi 
Jacob Egelund, leiðasmiður
Jafet Bjarkar Björnsson, þjálfari, leiðasmiður 
Jakob Wayne Víkingur Robertson, vaktmaður 
Jónas Grétar Sigurðsson, leiðasmiður 
Katrín Pálmadóttir, vaktmaður
Kristín Vala Einarsdóttir, þjálfari 
Kristófer Bjarmi Schram, þjálfari 
Linda Ársælsdóttir, vaktmaður
Manuela Magnúsdóttir, þjálfari 

Marinó Eggertsson, vaktmaður, þjálfari 
Rannveig Íva Aspardóttir, þjálfari 
Ríkey Magnúsdóttir, þjálfari 
Rósa Sól Jónsdóttir, vaktmaður
Sjöfn Jónsdóttir, þjálfari 
Stefanía R. Ragnarsdóttir, rekstrarstjóri 
Þór Jensson, vaktmaður 
Védís Ólafsdóttir, þjálfari 
Vikar Hlynur Þórisson, þjálfari 
Vilborg Hlöðversdóttir, þjálfari

Varamenn:
Kjartan Björn Björnsson
Vikar Hlynur Þórisson

Fjölmargir sjálfboðaliðar koma að starfinu í Kli-
furhúsinu. Til að telja upp nokkur verkefni sem 
ekki væri hægt að vinna án aðstoð þeirra er hægt 
að nefna undirbúning fyrir klifurmótin og ýmiss 
konar vinna við að koma upp nýju aðstöðunni. 
Við viljum þakka ykkur fyrir að vera frábær!  

Þá viljum við einnig þakka þeim sem setja upp 
leiðir í sjálfboðavinnu fyrir óeigingjarnt starf. Í 
lokinn ber að þakka Sajja Justyna Grosel sérstak-
la fyrir þá aðstoð sem hún hefur veitt í vetur.  
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Rekstur 
félagsins
Lykiltölur úr ársreikningi 

Tekjur 

Útgjöld

Ljóst er að rekstur félagsins stendur traustum fótum. Á fyrsta opnunarári í Ármúlanum jukust tekjur-
nar um 40% og alger sprenging varð á haustmánuðum eftir opnun nýja hússins. Árið 2015 fer af stað 
með svipuðu sniði. Bókfært tap ársins er hins vegar tæpar 16 milljónir og er að mestu tilkomið vegna 
framkvæmda og flutnings þar sem allur kostnaður hefur verið gjaldfærður eftir því sem hann hefur 
fallið til. Að auki voru gjaldfærðar viðskiptakröfur uppá tæplega 3 milljónir. Handbært fé í árslok var 
um 5,3 milljónir.

2014 2013

2014 2013
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Styrkir til kfr

Styrktarsjóður KfR

Búðin

Klifurfélagið fékk áfram styrki frá ÍBR og Reykjavíkurborg fyrir húsaleigu og skrifstofurekstri. Í fyrra 
náðist samkomulag um aukinn styrk vegna stækkun húsnæðis og eru þessir föstu styrkir frá ÍBR og 
Reykjavíkurborg alger forsenda þess að rekstrargrundvöllur sé fyrir Klifurhúsið og kunnum við þes-
sum aðilum bestu þakkir. 

Búðin var á hliðarlínunni yfir flutningana og eftir að húsið var farið í gang. Eftir góðan vetur í nýju 
húsi er augljóst að við höfum tíma og fjármagn til að bæta við búðina eins og til stóð. Einnig er þörf á 
að auka innkaup á vörum þar sem salan hefur tekið kipp samhliða fjölgun heimsókna og iðkenda.

Stækkað hefur verið við vöruúrvalið með því að bjóða einnig uppá klifurvörur frá stubai, nýjir bolir, 
bæði hlýra og stuttermabolir eru komnir í búðina og stefnt er á vera einnig með klifurföt til sölu frá 
erlendum fyrirtækjum. Úrvalið af ClifBar hefur einnig aukist og stuðlar það vissulega af gleði allra 
iðkenda.

Styrkjarsjóði félagsins bárust nokkrar umsóknir og ákveðið var að 
styrkja eftirfarandi aðila:

Nordic Youth Camp 2014
Einar Kvaran Halldórsson, 15.000 kr
Gunnar Ingi Sverrisson, 15.000 kr
Rannveig Íva Aspardóttir, 15.000 kr 

Ferð á Norðurlandamót ungmenna í grjótglímu 
Guðmundur Freyr Arnarson, 15.000 kr
Bjartur Lúkas Grétarsson, 15.000 kr 
Styrkur vegna fararstjóra, 80.000 kr



8

Klifurhúsið okkar !

Húsnæðið

Framkvæmdir

Töluvert bættar aðstæður eru í nýju húsnæði Klifurfélagsins eftir flutninga. Ber þar einna helst að 
nefna gífurlega aukningu á klifurveggjaplássi, línuklifurvegg og langþráða sturtuaðstöðu. Einnig 
var búðinni lyft upp á hærra plan og er hún núna staðsett í sérrými fyrir utan afgreiðsluna sem ger-
ir viðskiptavinum kleift að geta gengið þar um og skoðað vöruúrvalið. Þegar þessi skýrsla er skrifuð 
á enn eftir að ljúka við kaffiaðstöðu í horninu við afgreiðsluna og framkvæmdir á æfingalofti ofan á 
hellinum ekki farnar af stað.

Á síðasta ári réðist Klifurfélag Reykjavíkur í það verkefni að flytja æfingaraðstöðu sína í nýtt og stærra 
húsnæði. Í lok janúar var hafist handa og var fenginn Atli, smiður, fenginn til að smíða klifurveggina 
ásamt Eyþóri. Einnig var stór hópur sjálfboðaliða sem tók þátt í verkinu. Þar ber sérstaklega að nefna 
Ómar, Hrefnu, Andra, Jón Sindra og Bjössa sem hafa veitt ómetanlega aðstoð. Ákveðið var að smíða 
klifurveggina í þremur áföngum. Fyrsti áfangi var að smíða klifurveggina við gluggalengjuna. Annar 
áfangi var að smíða línuklifurvegg og dænóvegg og var sá áfangi framkvæmdur sumarið 2014 þar sem 
Andri var fengin í það verk. Þriðji áfangi er nú í vinnslu og inni í honum eru veggirnir sem spanna frá 
dænóveggnum að stiganum. Atli og Eyþór voru fengnir til að sjá um þennan áfanga. Að öðru leyti var 
um sljálfboðastarf að ræða og  er stjórnin gríðarlega þakklátt öllum þeim sem unnu að okkar nýja og 
fallega Klifurhúsi. 
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Myndir af húsnæði + fram-
kvæmdumW
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Iðkendur og heimsóknir

Stakar heimsóknir

Eins og fram hefur komið er nýtt húsnæði að fara virkilega vel af stað og má sjá mikla fjölgun iðken-
da bæði í stökum heimsóknum, hópum, æfingum og sem korthafar. Einnig má sjá á súluritinu fyrir 
neðan að aukna fjölgun fjölskyldufólk, en sérstakt fjölskyldutilboð var búið til árið 2012.

Tekið úr sölukerfinu VEND, kortakerfi og ársreikningi, 
unnið er með tímabilið frá 1.maí 2014- 1.maí 2015

Hópar
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Seld kort

Undanfarin ár hefur fjöldi barna og ungmenna sem æfa hjá Klifurfélaginu aukist og hefur síðastliðið 
starfsár ekki verið eftirbáti. Bætt hefur verið við úrval námskeiða sem boðið er upp á en kynnt voru 
fjölskyldunámskeið fyrir 5-8 ára og námskeið sem eru sérstaklega hugsuð til að koma fólki af stað 
í línuklifri. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fjölda þátttakenda á æfingum og hins vegar þátttenda á 
námskeiðum.   

Augljós aukning er í seldum kortum á árinu og alltaf er ánægjulegt að sjá að árskortum fjölgar

Námskeið og æfingar
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Námskeið og 
æfingar

Börn og ungmenni

Æfingarnar eru einu sinni í viku og standa í 90 mínútur í senn. Þær eru bæði hugsaðar fyrir börn 
koma ný inn í íþróttina og þau sem hafa verið á fjölskyldunámskeiðinu og eru því ekki alveg að stíga 
sín fyrstu skref. Reynt er að fara í línuklifur einu sinni til tvisvar í mánuði en annars er grjótglíma á 
hinum æfingunum. Markmið æfinganna er fyrst og fremst að gera æfingarnar skemmtilegar og hvetja 
þau til að halda áfram í íþróttinni, t.d. með því að sýna þeim framfarir og virkja félagsskap. Æfingar-
nar eru allar uppbyggðar svona:
1.   Upphitun(10:30-10:45): leikir & dýnamískar teygjur & léttar leiðir
2.   Fyrri hluti(10:45-11:15): línuklifur/traversur /leiðir/eitthvað annað
3.   Hlé(11:15-11:25): Gripaleikur/farið yfir búnað/ klifurspjall
4.   Seinni hluti(11:25-11:45): Klifurleikir/Boðklifur/Frjálst klifur
5.   Teygjur(11:45-12:00): Teygja alla vöðva & slökun í 3 mín

6-8 ára

Á hvorri önninni héldu þjálfarar vinnusmiðju þar sem þeim gafst tækifæri á því að deila reynslu sin-
ni af þjálfun og ígrunda eigið starf. Á þessum viðburðum var hafist handa við að móta þjálfunarstef-
nu fyrir félagið. Skjalið (sjá hér að neðan) er enn í vinnslu en er ætlunin að halda áfram að vinna í 
því á næsta starfsári. 

Vinnusmiðjur þjálfara
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Fjölskyldunámkseið

9-10 ára
Í vetur var boðið upp á æfingar fyrir 9-10 ára börn líkt og undanfarin ár. Æfingarnar voru tvisvar 
sinnum í viku í klukkustund í senn en hægt var að æfa aðeins annan daginn ef svo var kosið. Færri 
komust að en vildu en um það bil 25 krakkar voru að æfa í vetur. Þar af voru 16 strákar og 11 stelpur. 
Þjálfarar voru Kristín Vala, Gauti, Hildur Björk og Marinó. 

Í vetur hafa æfingar í þessu aldurshóp verið 3-4 sinnum í viku. Þar sem fáir nýttu sér fjórðu æfinguna, 
sem var á laugardögum, var ákveðið að hætta með þá æfingartíma á vorönninni. Mikið er lagt upp 
úr grunnæfingum, tækni og færni á veggnum. Börnunum er kennt að lesa leiðirnar og vinna í þeim. 
Þrek- og úthaldsæfingar eru einu sinni í viku. Æfingarnar eru alltaf brotnar upp með smá leik sem 
oftast tengist klifri eða stuðningæfingum. Þá er unnið mikið með liðleika, þyngdarflutting og jafnvægi.
Hópurinn leggur áherslu á grjótglímu en fær einnig að spreyta sig á línuklifri. Þjálfararnir reyna 
eftir fremsta megni að styrkja samvinnu  og vináttu innana hópsins. Hópurinn fór í eina æfingarferð 
á Dalvík í vetur en nánar er fjallað um hana hér að neðan. Þjálfarar voru Sjöfn, Guðmundur Freyr, 
Ríkey og Kristófer.

11-12 ára

Um það bil 10-15 einstaklingar, stúlkur og drengir, hafa myndað æfingahópinn veturinn 2014 til 2015. 
Hann hefur æft þrisvar í viku, á mánudögum, miðvikudögum og laugardögum í eina og hálfa kluk-
kustund í senn undir handleiðslu Heiðars Þórs Jónssonar. Markmið æfinganna er að auka áhuga á kli-
furíþróttinni og bæta almenna líkamshæfni (styrk, þol og liðleika). Ásamt því hafa þau fengið kennslu 
í notkun klifurbúnaðar og æfingu í að leiða og að tryggja í ofanvaði a.m.k. einu sinni í viku í umsjón 
leiðbeinanda. Í lok mars bauðst þeim að fara í hópferð til Dalvíkur ásamt hóps úr Klifurfélagi Akraness 
og taka þátt í grjótglímumóti sem fram fór í klifurvegg Dalvíkinga og heppnaðist ferðin prýðilega.

13-15 ára

Námskeiðin eru í tvo klukkutíma á laugardögum í 6 vikur (nema þegar mót eru þá lengist tímabilið). 
Það er byggt þannig upp að foreldrar læri grunnatriðin í klifri og geti kennt börnunum að námskeiði 
loknu en markmið þess er að fjölskyldan finni sameiginlegt áhugamál, kunni húsreglurnar og geti eytt 
tíma saman í Klifurhúsinu. Á námskeiðinu er farið yfir hvað klifur er, tækni, heiti gripa og búnaðar en 
einnig er farið í línuklifur og foreldrar læra að tryggja, bæði börnin og aðra fullorðna. Við reynum að 
vekja áhuga allra með því að skipta hópnum stundum upp og t.d. fara í leiki með börnunum á meðan 
foreldrar læra að tryggja eða fræðast um íþróttina sjálfa. Námskeiðið er ótrúlega sniðugt ef fjölsky-
ldan vill eyða tíma saman og hreyfa sig í leiðinni. Þátttakendur á námskeiðinu geta í lok námskeiðsins 
spreytt sig á toprope-línupróf einu sinni án endurgjalds.
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Team Klifurhúsið er æfingahópur fyrir stráka og stelpur á aldrinum 14-21 árs. Hann er hugsaður sem 
keppnishópur fyrir þá sem æfa reglulega og stefna að góðum árangri í íþróttinni innanhúss sem og 
utanhúss. Hópurinn var stofnaður í október 2014 og hefur verið starfrækur síðan þá. Hópurinn hittist 
tvisvar sinnum í viku og gefst því tækifæri til að æfa með öðrum æfingarhópum sem eru starfandi hjá 
Klifurfélaginu. Teamið hefur unnið að því að bæta tækni og styrk með markvissu lotukerfi, þar sem 
ákveðin tækni og/eða styrkæfingar eru teknar í u.þ.b. 3-4 vikur í senn.
Meðlimum hópsins hefur gengið mjög vel á mótum Klifurhússins í vetur og sem dæmi mætti nefna 
eru Íslandsmeistararnir í undir 15 ára flokki, þau Einar Kvaran og Katarína Sigurjónsdóttir. Einnig 
stóð Guðmundur Freyr Arnarson sig með eindæmum vel þegar að hann nældi sér í bronsverðlaun á 
Norðurlandsmóti ungmenna sem haldið var í Ribe í Danmörku.
Samhliða búlderæfingum hjá Klifurhúsinu hefur teaminu boðist til að æfa í línuveggnum hjá Hjál-
parsveit skáta í Reykjavík og einnig var tekið vel á móti hópnum hjá Karatefélagi Reykjavíkur. Þjálfari 
hópsins er Manuela Magnúsdóttir.

Team KH

Helgina 20.-22. mars fór hópur frá  Klifurhúsinu ásamt Klifurfélagi Akraness í æfingarferð til 
Dalvíkur. Dalvíkingar eru búnir að byggja upp frábæra klifuraðstöðu í Víkurröst sem er félagsmiðstöð 
þeirra. Hópurinn gisti í félagsmiðstöðinni og má segja að aðstæður fyrir svona ferðir er alveg til 
fyrirmyndar. Þegar komið var til Dalvíkur var strax farið að hita upp og gera sig klár fyrir mót sem 
sett var upp fyrir klifara frá Dalvík, Akureyrir og hópinn sem kom að sunnan. Nokkrir gallvaskir 
leiðasmiðir fóru fyrr norður til þess að halda leiðasmiðju með klifrurum frá Dalvík og Akureyri. Hep-
pnaðist hún vel og tókst hópnum að setja upp rúmlega 20 leiðir fyrir mótið sem haldið var á föstudag-
inn og þegar hópurinn kvaddi Dalvík voru 51 nýjar klifurleiðir á veggnum.
Ferðin gekk í alla staði vel og fóru klifrararnir sáttir heim með sára fingur eftir mikið klifur.

Æfingarferð til dalvíkur
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Sumarið

Um 30 krakkar stunduðu æfingar áfram yfir sumarið og var áherslan lögð á frekara útiklifur. Kíkti 
var meðal annars í Gálgaklett, Höfðatorg, Öskjuhlíðina, Valshamar og Hnappavellir og var það Elmar 
sem sá að mestu um hópinn ásamt öðrum.

Enn og aftur var boðið upp á sumarskámskeið fyrir krakka á aldrinum 6-12 ára. Að þessu sinni voru 
það Kristín Vala, Birkir Fannar, Bryndís, Rannveig Íva og Rósa Sól sem sáu um námskeiðin og leysti 
Ásrún Mjöll af þegar þannig bar undir. Námskeiðin voru tveimur fleiri í ár en á undanförnum árum. 
Voru þau 10 talsins en í ár var í fyrsta sinn haldin námskeið í ágúst mánuði. Fram fóru þrjú námskeið 
fyrir 6-7 ára, fjögur fyrir 8-10 ára og þrjú fyrir 11-13 ára, þar af voru sjö grunnnámskeið og þrjú fram-
haldsnámskeið. Eins og fyrri ár var aðsóknin mikil og sóttu um það bil 180 krakkar námskeiðin að 
þessu sinni, 61% strákar og 39% stelpur. Nýja húsnæðið reyndist mjög vel og staðsetning þess gerði 
strætóferðir mun einfaldari og nýttist tíminn þar með enn betur. 

Nordic Youth Camp
Nordic youth camp 2014 var í Bornholm í Danmörku. Fyrsti dagurinn var nýttur í að blanda hópnum 
sem saman stóð af hátt í 40 hressum klifurköppum sem allir voru tilbúnir í að glíma við grjót. Hóp-
num var skipt eftir dögum, stundum var farið í boulderklifur í fjörunni en annars var farið línuklifur í 
námunni. Síðasta kvöldið var komið krökkunum á óvart og leyft þeim að klifra upp vita, sem var mjög 
spennandi. Klifrið var æðislegt og gaman að geta klifrað fjölbreytt með góðum vinum. Veðrið var 
ekki af verri endanum og stundum þurfti að taka siestu! Hvíldardagurinn var nýttur í skemmtilega 
skoðunarferð um eyjuna, strandarferð og leiki. Á kvöldin var líka farið í leiki eða spilað. NYC er all-
taf jafnskemmtilegt, sama hve gamall maður er, svo lengi sem maður er opinn og tilbúinn í að fórna 
dýrmætu skinni í góðar leiðir. 

13-18 ára

Sumarnámskeið fyrir 6-12 ára
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Æfingarhópar

Yoga

Byrjendakvöld

Fullorðnir

Boðið var upp á yoga í vetur og var það Ása Sóley, yogakennara og klifrara, sem stóð fyrir þeim. 
Kvöldtímarnir voru 90 mínútur og voru vel sóttir í allan vetur. Einnig var boðið upp á 50 mínútna 
hádegistíma á vorönninni en lítil aðsókn var í þá. Yogað er góð viðbót fyrir þá klifara sem vilja stuðla 
að góðri heilsu og andlegri og líkamlegri vellíðan. 

Ákveðið var aðbjóða upp á byrjendakvöld fyrir fólk sem var spennt fyrir að prófa þessa framandi 
íþrótt. Hugmyndin var að kynna íþróttina. Á byrjendakvöldum er farið yfir góðar leiðir til þess að hita 
upp fyrir klifur, hvernig hægt er að á að æfa klettaklifur á skipulagðan hátt og í lokinn er endað á nok-
krum góðum teygjum. Mikið af fólkinu sem kom á byrjendakvöldin var spennt fyrir að halda áfram 
og gerðust nokkur þeirra korthafar og aðrir byrjuðu í æfingarhópnum. Þátttakendur þurftu ekki að 
skrá sig fyrirfram og hentaði það fyrirkomulag vel. Oftast komu tveir eða þrír á kvöldin og var hlutfall 
erlendra og íslenskra klifrara sem nýttu sér þau nokkuð jafnt. Umsjónarmaður byrjendakvöldanna 
var Birkir Fannar. 

Í vetur var í fyrsta sinn boðið upp á æfingarhópa fyrir þau sem vilja vera á skipulögðum æfingum með 
þjálfara. Adrian Markowski Polska sér um æfingarnar og hefur Sajja Justyna Grosel einnig þjálfað 
hópana. Hóparnir hittast á tveggja tíma æfingum 1-3 í viku. Hér fyrir neðan má sjá hvernig æfingar-
hópunum var skipt upp og fjöldi þátttakenda í lok vorannar. 

V0-V2: 7 þátttakendur
V2-V4: 6 þátttakendur
V4-V6: 7 þátttakendur
V6-V10: 4 þátttakendur
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klifur 1

klifur 2

Í vetur voru haldnar klukkustundarlangar þrekæfingar einu sinni í viku undir handleiðslu Heiðars 
Þórs Jónssonar og hafa boðist korthöfum án endurgjalds en aðrir geta greitt fyrir stakan aðgang. 
Markmið æfinganna er að auka sérhæfðan styrk sem skilar sér í bættri getu í grjótglímu. Notast hefur 
verið við æfingar með eigin líkamsþyngd, handlóð, ketilbjöllur og æfingateygjur.

Námskeiðið er hugsað fyrir klifrara sem hafa stundað grjótglímu inni eða úti í 1-3 ár en hafa litla 
reynslu á línuklifri. Markmið námskeiðsins er að læra að nota þann búnað sem þarf til þess að klifra í 
línuveggnum og tryggja aðra. Það er mikið sem þarf að hafa í huga í línuklifri til að getað stundað það 
á öruggan hátt. Einnig er farið í ýmis trix til að passa upp á endingu og notkun á búnaði. Námskeiðið 
tekur tvö kvöld. Egill Örn Sigþórsson leiðbeinir á námskeiðinu.

Þrek

Línuklifur 1

Fjögur grunnnámskeið voru haldin veturinn 2014-2015. Þau sem sækja námskeiðið mæta vikulega á 
tveggja klukkustunda æfingu auk þess að fá aðgang að klifursalnum á meðan námskeiðinu stendur. 
Farið er yfir mikilvægi upphitunar, grjótglímutækni, undirstöðuatriði sportklifurs, og ýmsar teygjur. 
Leiðbeinendur á námskeiðunum voru Vikar Hlynur, Fjóla og Védís. 

Eitt framhaldsnámskeið var haldið á vorönninni og voru fjórir klifarar sem sóttu það. Það er uppbyg-
gt á saman hátt og Klifur 1, það er vikulega tveggja klukkustunda æfingu auk þess að þátttakendur fá 
aðgang að klifursalnum. Farið er dýpra í það hvernig hægt er að byggja upp æfingar og markmiðið er 
að hópurinn læri að leiða í línuklifri. Leiðbeinandi námskeiðsins var Vikar Hlynur.
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Íslandsmeistarmótaröðin
í Grjótglímu

Mótin

Veturinn 2014-2015 voru haldin 4 grjótglímumót sem tilheyra Íslandsmeistaramótaröðini. Einnig var 
haldið fjórða og síðasta mót vetrarins 2013-2014 í nýja húsnæðinu, það frestaðist fram í júní vegna 
flutninga og var það fyrsta mótið sem var haldið í nýju Klifurhúsi.
Bestu 3 mót hvers þátttakanda töldu sem stig að Íslandsmeistaratilttlinum. Keppt var í fimm flok-
kum stelpna og stráka, í fjórum flokkum stelpna og stráka var skorið á um íslandsmeistaratitilinn. Í 
Íslandsmeistaramótaröðini 2014-2015 kepptu samtals 180 keppendur sem er met þátttaka.
Leiðauppsetning: Eyþór, Andri Már, Jacob, Valdimar, Jónas Grétar, Árni Stefán, Adrian og Benjamin.
Mótsstjóri: Eyþór Konráðsson. 

Stelpuflokkur 11-12 ára
1.   Lukka Mörk Sigurðardóttir
2.   Ástrós Elísabet
3.   Freyja Björgvinsdóttir

Stelpuflokkur 13-15 ára
1.   Katarína Eik Sigurjónsdóttir
2.   Bryndís Guðmundsdóttir
3.   Kristjana Björg

Kvennaflokkur 16 ára og eldri
1.   Manuela Magnúsdóttir
2.   Rósa Sól Jónsdóttir
3.   Ríkey Magnúsdóttir

Kvennaflokkur 40 ára og eldri
1.   Brynja Davíðsdóttir

Strákaflokkur 11-12 ára
1.    Arnar Freyr Hjartarson
2.   Brynjar Ari Magnússon
3.    Ingvar Andri

Strákaflokkur 13-15 ára
1.    Einar Halldórsson Kvaran
2.   Emil Bjartur
3.    Björn Gabríel Björnsson

Karlaflokkur 16 ára og eldri
1.     Egill Örn Sigþórsson
2.    Kjartan Björn Björnsson
3.-4. Guðmundur Freyr Arnarson
3.-4. Birkir Fannar Snævarsson

Karlaflokkur 40 ára og eldri
1.   Björn Baldursson
2.   Ólafur H. Þorgerisson
3.   Hlöðver Eggertsson

Úrslit 2014-15
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Bikarmótið

Stökkmót

Ákveðið var að halda bikarmót í kjölfar Íslandsmeistaramótaraðarinnar og var það gert í fyrstsa skipti 
þann 26.apríl 2015. Efstu 6 keppendur úr flokkum 13-15 ára og 16+ frá Íslandsmeistaramótaröðinni 
unnu sér þátttökurétt á mótið.
Fyrirkomulag mótsins er með samskonar sniði og Norðurlanda- og heimsmeistaramót og er markmið 
þess að íslenskir klifrarar fái að kynnast því fyrirkomulagi og geti því farið betur undirbúnir á þau 
mót. Mótið gekk stórvel fyrir sig og voru flestir sammála um að vel hefði tekist til. Ákveðið var að pró-
fa að fá utanaðkomandi kynni og plötusnúð til þess að keyra upp stemninguna í salnum og vakti það 
mikla lukku.Í lok dags voru það þau Hilmar Ómarsson, Manuela Magnúsdóttir, Einar Halldórsson 
Kvaran og Katarína Eik Sigurjónsdóttir sem urðu þess heiðurs aðnjótandi að vera fyrstu bikarmeis-
tarar í grjótglímu á Íslandi eftir æsispennandi keppni.
Leiðauppsetning: Andri Már, Eyþór, Adrian og Benjamin

Hið árlega stökkmót var haldið 21.febrúar og var nýr veggur tekinn í notkun samhliða því. Ákveðið 
var að íslandsmet frá því á gamla veggnum skyldu vera endursett þar sem örlítill munur er á nýja 
veggnum og þeim gamla.
Keppt var í 6 flokkum og voru gömlu íslandsmetin bætt í þremur flokkum og jafnað í einum.
Útslit mótsins voru svohljóðandi:
Í flokki 11-12 ára voru Dagur Elinor og Kristinn Logi jafnir með 155cm stökk í flokki drengja og Freyja 
í flokki stúlkna með 160cm stökk sem er 30cm bæting á gamla metinu.
Í flokki 13-15 ára voru það þau Hjörtur með stökk uppá 215cm og Bryndís með stökk uppá 185cm sem 
stóðu uppi sem sigurvegarar.
Í flokki 16 ára og eldri voru það Andri Már sem stökk 255cm og Hjördís sem stökk 200cm sem 
hrepptu  sigur.
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Línumót og Mundi
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Línumót
Sérstakur línuklifurveggur var reistur í nýja húsinu og var hann opnaður á tímabilinu með Íslandsmeis-
taramóti í leiðsluklifri.
Alls tóku 29 klifrarar þátt á mótinu, 17 strákar og 12 stelpur.
Keppt var í 4 flokkum, flokkum kvenna og karla 13-15 ára og 16 ára og eldri.
Á mótinu var keppt í tveimur leiðum í hverjum flokki þar sem fyrri leiðin var „flash“ leið og sú einni „on-
sight“. Aðeins þeir sex klifrarar sem komust hæst í fyrri leiðinni komust áfram í þá seinni.
Leiðauppsetning: Andri Már, Egill og Bjössi

Norðurlandamót
Dagana 14. og 15. mars var haldið norðurlandamót ungmenna í grjótglímu 2015.  Mótið var haldið af 
danska klifursambandinu í bænum Ribe, Danmörku. Keppnin fór fram í Ribe Klatreklub sem er stað-
settur í íþróttahöll. Grjótglímu veggirnir sem keppt var í eru staðsettir í öðrum helmingi hallarinnar 
og liggja meðfram veggjunum, einnig er aðstaða til sportklifurs í höllinni. Meðan á mótinu stóð hafði 
verið komið fyrir allmörgum pallettum á mitt gólfið í höllinni, en þær voru nýttar sem áhorfendapal-
lar.
Keppt var í þremur aldursflokkum, og var keppt í kvenna- og karlaflokki innan hvers aldursflokks. 
Mótið samanstóð af tveimur keppnisdögum, laugardeginum 14. mars og sunnudeginum 15. mars. Á 
laugadeginum var redpoint umferð og kepptu þá allir skráðir keppendur í formi líku formi mótanna 
á íslandsmeistaramótaröðinni í Klifurhúsinu. Þar voru 6 leiðir í hverjum flokki og fengu allir kep-
pendur eina og hálfa klukkustund til að klifra sem flestar leiðir. Sunnudaginn 15. mars var keppt til 
úrslita, en þá kepptu 6 stigahæstu úr hverjum flokki frá deginum áður.  Þar voru einungis 3 leiðir og 
var það onsight umferð. Þá klifrar einungis einn úr hverjum flokki í einu og fær hann fjórar mínútur 
til þess að klifra hverja leið, þess á milli eru keppandinn í einangrun. Strákar og stelpur úr hverjum 
aldursflokki kepptu samtímis og skiptist dagurinn því niður í þrjár keppnir.
Á mótinu tóku tveir Íslendingar þátt, þeir Bjartur Lúkas og Guðmundur Freyr. Þeir hafa báðir æft í 
Klifurhúsinu undanfarinn vetur og í undirbúningi fyrir mótið. Með þeim fór einnig Örn Guðmunds-
son sem farastjóri.  Þeim var veittur bæði farastjóra styrkur og styrkur ætlaður keppendum. Einnig 
fengu þeir að selja lakkrís í afgreiðslu Klifurhússins og tóku að sér kaffisölu á fjórða íslandsmeis-
taramótinu í mótaröðinni 2014-2015, og fór ágóðinn í ferðasjóð. Mótið var vel heppnað í alla staði og 
hafði greinilega verið mikið lagt í undibúning mótsins.

Kvennaflokkur 13-15 ára
Katarína Eik Sigurjónsdóttir
Kristjana Björg Þórsdóttir
Bryndís Guðmundsdóttir

Kvennaflokkur 16 ára og eldri
Rósa Sól Jónsdóttir
Stefanía R. Ragnarsdóttir
Manuela Magnúsdóttir og Ríkey Magnúsdóttir

Karlaflokkur 13-15 ára
Einar Halldórsson Kvaran
Emil Bjartur Sigurjónsson
Benedikt Guðmundsson, Bergur Magnússon og 
Björn Gabríel Björnsson

Karlaflokkur 16 ára og eldri
Hilmar Ómarsson
Guðmundur Freyr Arnarson
Kjartan Björn Björnsson

Adrian var sá eini sem kláraði úrslitaleiðina í 
karlaflokki en þar sem hann var gestaklifrari fór 
hann ekki í verðlaunasæti. 

Úrslit 2014-15
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Viðburðir og
nýjungar

Vídjó kvöld

Bís klifur

Línupróf

Aðeins eitt kvikmyndakvöld var haldið á þessu starfsári, eftir að nýja aðstaðan var tekin í gagnið. Nú 
er myndunum ekki lengur varpað upp á vegg í gamla salnum heldur eru þær sýndar í nýja fína flatsk-
jánum,sem Klifurhúsið fékk að gjöf. Flatskjár þessi er staðsettur í betri stofu hússins við afgreiðsluna. 
Fyrsta kvöldið heppnaðist með afbrigðum vel, að undanskildum örlitlum tæknilegum örðugleikum. 
Hátt í þrjátíu manns mættu til að horfa á hetjurnar í Yosemite, í myndinni Valley Uprising, en bæði 
sófar og búlderdýnur voru þéttsetnar. Ný poppmaskína var vígð við fögnuð viðstaddra, og allir gæddu 
sér á ylvolgu poppi og misköldu gosi.

Hnappavallamaraþon
Féll niður vegna veðurs. Ákveðið að setja fasta dagsetningu á viðburðinn. Ákveðið var að halda at-
burðinn alltaf síðustu helgina í júlí þannig að það sé hægt að fresta honum fram á Verslunarmanna-
helgi ef veðurguðirnir eru okkur ekki hliðhollir. 

Klifurhúsið bauð gestum og gangandi upp á klifur á Gamla Pósthúsinu. Fyrir allmörgum árum var 
þetta gert og var siðurinn tekinn upp að ný. Fjöldi barna og ungmenna spreyttu sig á leiðunum 
tveimur sem boðið var upp á en þær eru líklega í kringum V1-V2. Opið var í leiðirnar frá klukkan 
14:00 til 19:00 og var biðröð allan tímann.

Haldin voru tvö BÍS-mót (Boulder ísklifur) í Klifurhúsinu á síðasta vetri. Viðburðirnir eru sam-
starfsverkefni Klifurhússins og Ísalp. Bæði mótin voru nokkuð vel sótt og komust allir lifandi heim. 

Menningarnótt

Með tilkomu línuveggs var ráðist í það að setja upp svokölluð línupróf og voru kerfi frá norðurlöndu-
num höfð til fyrirmyndar. Útkoman var bæði ofanvaðs og leiðslupróf sem hægt var að taka að loknum 
námskeiðum eða á sérstökum kvöldum og fá skírteini fyrir vikið og þar af leiðandi leyfi í vegginn.
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Ungmennavika

Pólskt verkefni

Gráðuráðið
Eitt erfiðasta verkefni sem starfsmenn Klifurhússins taka sér fyrir hendur er að gráða klifurleiðir. Því 
var ákveðið að stofna sérstakt gráðuráð sem skipað er af 5-6 virðulegum klifrurum sem klifra miser-
fiðar leiðir. Hópurinn hittist reglulega til þess að setja endanlegar gráður á klifurleiðir hússins. Við 
þökkum þeim sem stóðu að þessari vinnu kærlega fyrir góð störf. 

Í maí var í fyrsta sinn haldinn árshátíð Klifurhússins sem var opin öllum korthöfum (þ.e. ekki 
aðeins fyrir starfsmenn). Hátíðarhöldin voru í samkomusalnum okkar, Miðskjóli, og heppnaðist 
viðburðurinn vel. 

Árshátíð

Evrópsk Ungmennavika var haldin í Klifurhúsinu dagana 4. til 8. maí. Viðburðurinn var fyrir öll ung-
menni á aldrinum 16-25 ára og var þeim að kostnaðarlausu. Þátttakendur voru 54. 

Styrkur fékkst frá Reykjavíkurborg til þess að hrinda af stað kynningarátaki fyrir pólskumælandi íbúa 
borgarinnar. Hluti af verkefninu var að þýða hluta af heimasíðunni yfir á pólsku (húsreglur o.fl.), 
bjóða upp á fyrirlestur um klifur í Póllandi fyrir hinn almenna klifrara og halda kynningarkvöld sem 
er kynnt sérstaklega fyrir pólskumælandi borgarbúum. 
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Klifursvæðin
Boltasjóður

Nýjar leiðir

KlifurAfrek

Í boltasjóðsnefnd 2014 voru Jón Viðar Sigurðsson og Stefán Steinar Smárason. Jón og Stefán varðve-
ita og úthluta akkerum og augum sjóðsins en einnig er hluti geymdur í Klifurhúsinu. Klifurfélag Reyk-
javíkur varðveitir reikning boltasjóðs.
Í upphafi ársins voru kr. 278.692 á reikningi sjóðsins. Tekjur ársins voru kr. 201.005 en gjöld kr. 500. 
Klifurhúsið fékk augu og akkeri fyrir línuvegginn sem settur var upp í húsinu frá sjóðnum og lagði 
100.000 kr í sjóðinn fyrir þann búnað. Í lok árs voru kr. 479.197 á reikningnum.  Engin innkaup á 
augum eða akkerum voru á árinu.
Á árinu var úthlutað 3 akkerum til Bjarkanna sem notuð voru í Háubjöllum og um 30 augum var úth-
lutað til nokkurra verkefna. Þá voru nokkur akkeri endurnýjuð á Hnappavöllum. Akkeri og karabínur 
af Draco-gerð frá Fixe sem sett voru í nokkrar leiðir árin 2012 og 2013 hafa gefið sig og reynst hættu-
leg. Í ljós kom að mistök höfðu verið gerð við framleiðsluna hjá Fixe. Þeir munu skaffa nýjan búnað í 
staðin fyrir það sem búið er að fjarlægja eða eftir á að taka niður.
Í lok ársins voru 255 augu og 13 akkeri í vörslu Jóns og Stefáns og  er 15 augu og 4 akkeri geymd í 
Klifurhúsinu.

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 íslenskar 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.

ÍSLAND
Mikil orka fór í framkvæmdir í Klifurhúsinu þetta sumarið og því voru fáar nýjar klifurleiðir farnar. 
Valdimar Björnsson fór “Sæng mín er svöl” 5.13a sem er við Salthöfðanefið. Jósef Sigurðsson klifraði 
“Fæddur fyrir frelsið” 5.12c sem er á Sóleyjarvöllum þar sem Fantasía og fleiri leiðir eru. 

Einnig tók Klifur.is teymið sig til og endurvakti síðuna eftir netáras á þá fyrri sem var sárt saknað. 
Augljóst er að síðan er orðin staðalbúnaður fyrir klifrara á Íslandi. Má líka nefna að klifurvídjó sem setta 
hafa verið inn á síðuna frá Vestrahorni með Valdimar Björnsson í forystu hafa vakið heimsathygli.

ÚTLÖND
Kristján Þór, Valdimar og Þórey gerðu góða hluti í Albarracín á Spáni seinni hluta ársins. Í þeirri ferð 
klifraði Valdimar eina 8b(V13), eina 8a+(V12), sjö 8a(V11) og fjórar 7c+(V10). Kristján þór fór eina 
8b(V13), fimm 8a(V11) og tvær 7c+(V10). Þeir félagar eru þá fyrstir Íslendinga til að klifra 8b(V13). 
Þórey  klifraði eina 7a(V6), tvær 6c(V5) og eina 6b+(V4/5).
Kristján þór átti einnig stutt stopp í Magic Wood í Sviss þar klifraði hann tvær 8a+(V12), tvær 8a(V11) 
og eina 7c+(V10).
Guðmundur Freyr fór á Nodic Youth Camp þar sem hann klifraði í Bornholm í Danmörku, þar fór 
hann eina 5.12c og Onsight-aði eina 7a. Einnig flashaði Manuela 7a(5.11c/d) á Kalymnos.
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English
Summary
The operational year 2014 to 2015 was a big 
challenge for Klifurfélagið, moving the climbing 
gym from Skútuvogur to a new location in Ármú-
li. That project is by far the biggest project that 
Klifurfélagið has dealt with. Preparing Ármúli was 
a time consuming and challenging project with 
a lot of hindrances and unfortunately we had to 
close the gym down for a few months. Getting all 
the required licenses, building the new walls and 
facilities took longer time than expected and was 
more costly.  We would like to thank everyone that 
helped us to make this possible and not at least all 
the volunteers, this would not have been possible 
without their help – to Ómarsson family, all of 
them – Thank you so much.
The facilities has improved, bigger house, bigger 
boulder area, better training facilities, more yoga, 
new sport climbing wall, slab, showers, bigger 
meeting and training room and larger shop just 
to mention few things that has improved. There is 
more to come and soon we will open a new climb-
ing wall with top-out and this summer it will be 
worked on training facilities.

Number of training sessions has been increased, 
both for children and adult and Team Kli-
furhúsið was established, a group of our best 
young climbers.
Since we opened in August at Ármúli the ac-
tivity has grown, number of climbers has in-
creased, more training sessions, more competi-
tions and not at least more fun. Longer opening 
hours is in the new location, for example it is 
open all working days at lunch time and this 
summer it will be opened during the weekend 
as well.
Klifurfélagið did support two climbers to par-
ticipate at the Nordic championship in boulder 
for youth and did Guðmundur Freyr Guð-
mundsson get third place in his group.
With bigger gym and more activities going on 
it was decided to hire Elmar Orra as Managing 
director.
The times ahead are exciting with a lot of 
opportunities for Klifurfélagið to improve and 
grow further.
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