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VIÐ ERUM:
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Adrian Markowski Polska

Klifurfélag Reykjavíkur, KFR, er íþróttafélag
sem á aðild að ÍBR. Meginhlutverk félagsins
er að sjá um rekstur Klifurhússins. Auk þess
heldur KFR Íslandsmeistara- og Bikarmót í
grjótglímu, styrkir klifrara til þátttöku á
Norðurlandamótum, heldur námskeið og
æfingar í klettaklifri og hefur umsjón með
klettaklifursvæðum á Íslandi. Helstu markmið
félagsins eru að hlúa að klifuríþróttinni og
efla klettaklifur á Íslandi.
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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.
Sjálfboðaliðar hússins gera Klifurhúsinu kleift
að halda úti því frábæra starfi sem KFR
stendur fyrir og eiga þeir endalaust þakklæti
skilið fyrir alla þá vinnu.
Sérstakar þakkir fara til Benna, Sigga og Óla
fyrir alla aðstoðina en án þeirra hefðu útsendingar Klifurhússins ekki verið jafn flottar og
raun bar vitni.

Úlfur Leó Hagalín
Þuríður Sóley Sigurðardóttir
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Frá formanni
Nýliðið rekstrarár var það besta í sögu félagsins en jafnframt setti COVID faraldurinn strik sitt
á okkar starfsemi. Við þurftum að hafa lokað tæplega helming ársins og möguleikar iðkunar
frekar takmarkaðir hvort heldur sem var hjá hinum almenna klifrara eða afrekshópunum
okkar. Við gerðum allt hvað hægt var og lögðum okkur í hvívetna til að reyna að halda úti
afreksstarfi þar sem því var við komið. Keppnum þurfti að fresta og færa til í dagatalinu til að
ná að klára Íslandsmeistaramótaröðina. Allt gekk þetta snurðulaust fyrir sig, án vandræða
eða óánægju.
Við klifrarar tókum þessu öllu af æðruleysi með samstöðuna í fyrirrúmi enda lítið annað í
stöðunni en að fylgja settum reglum. Það er einmitt þessi samtakamáttur klifursamfélagsins
sem er okkar helsti styrkur; með það að markmiði að bæta og þróa það samfélag sem við
myndum. Gleðjast saman við æfingar í Klifurhúsinu, ræða klifurplön og markmið komandi
klifursumars eða bara njóta þess að hanga saman í amstri hversdagsins. Samfélag klifrara
stækkar ár frá ári og verður hópurinn sífellt fjölbreyttari sem er sérstaklega ánægjulegt. Það
felst styrkur í fjöldanum og fjölbreyttninni og er það markmið okkar að geta þjónustað sem
flesta til að auðga samfélag klifrara og aðgengi til að stunda klifur.
Vinna við að finna framtíðarhúsnæði Klifurfélagsins hefur nú verið í gangi í á þriðja ár og
hefur verið mikill gangur í því undanfarið ár þó ekki sé farið að sjá til lands í þeim málum
enn. Jákvæðra frétta er vonandi að vænta með vorinu og verður ánægjulegt að geta kynnt
þau plön og aðra vinnu á fyrirhuguðu örþingi klifrara, sem áætlað er að halda um leið og
samkomutakmarkanir leyfa.
Einsog áður sagði er rekstrarárið 2020 það besta í sögu Klifurfélagsins. Hagnaður ársins nam
6.865.529 kr. sem verður að teljast mjög svo ánægjuleg niðurstaða miðað við aðstæður í
samfélaginu. Við megum gleðjast yfir 3% aukinni sölu þrátt fyrir 168 færri daga sem var opið.
Veltuhraði birgða hefur verið jákvæður enda aukin sala og hratt gegnumstreymi á nýjum
vörum í búðinni ásamt því að skurkur var gerður í að losa gamlan lager og við sitjum á minni
birgðum í lok árs. Fastur kostnaður, einsog nafnið bendir til, helst í hendur milli ára en mestu
munar um rúmlega fjögurra milljóna króna lægri launakostnað sem tengist færri
starfsdögum og að hluti starfsmanna var á hlutabótaleið hins opinbera þegar okkur var gert
að loka starfseminni alveg. Launakostnaður hefur verið um 40% af rekstri og ljóst þykir að
ekki er hægt að lækka launakostnað ennfrekar. Það er ekki markmið í sjálfu sér, enda er
stjórn umhugað um að hlúa eins vel að starfsfólki og kostur er.
Mikið aðhald hefur verið í rekstri Klifurfélagsins undanfarin ár og er mikilvægt að halda
kostnaði í lágmarki í ekki stærri rekstri en okkar. Við fengum styrk frá Reykjvíkurborg, sem
nam 1,4 milljónum króna og nýttum við hann í að kaupa nýjar klifurhöldur sem bætti mjög
aðbúnað okkar. Útseld vinna í ráðgjöf og uppsetningu klifurveggja var nýr tekjuliður sem við
munum áfram nýta okkur af fremsta megni.
Allt er breytingum háð og nú þegar við sjáum fram á líf eftir Covid er ekki annað en að
gleðjast yfir þeim árangri sem hefur náðst undanfarin ár. Það er mikilvægt að við virkjum
allan þann kraft sem er í samfélagi klifrara, stöndum saman og höldum áfram að byggja upp.
Unnið er að því að fá leyfi fyrir að setja upp nýtt salerni á Hnappavöllum enda oft þörf á því á
annasömum morgnum að hafa fleiri en eitt til taks. Er það liður í að bæta aðstöðuna á okkar
vinsælasta og mest sótta útiklifursvæði en gaman er að geta þess að undirritaður var nýr
þriggja ára samningur í upphafi þessa árs um leyfi til að nýta svæðið til klifurs áfram. Í amstri
hversdagsins gleymist oft sú mikla vinna og grasrótarstarf sem liggur að baki því að halda úti
klifursvæðunum, gera samninga við landeigendur, bolta nýjar leiðir og endurbolta þær sem
eldri eru, viðhalda stígum og sinna öðru sjálfboðaliðastarfi. Því ber að þakka öllum þeim sem
lagt hafa gjörva hönd á plóg samtímis því sem við köllum eftir áhugasömum félögum til að
leggja sitt af mörkum og bjóða fram krafta sína. Að lokum ber að nefna að öll sú vinna sem
hefur verið unnin undanfarin ár við að stofna sérsamband fyrir klifur innan vébanda ÍSÍ liggur
núna fyrir og bíður samþykkis. Áhugavert verður að fylgjast með þróun mála þar á komandi
misserum en víst er að aðildin að ÍSÍ er fyllilega tímabær og mun klárlega verða mikil
lyftistöng fyrir klifuríþróttina á landsvísu. Nú bíðum við þess að sérsambandsumsókn okkar
verði samþykkt sem ætti að gerast á næsta aðalfundi ÍSÍ.
Kæru félagar – Nýtum okkar frábæru útivistarsvæði og klifrum sem mest í sumar, en munum
jafnframt að ekkert af þessu er sjálfgefið og reynum því að vinna saman að því að bæta og
þróa klifur hér á landi.
Hilmar Ingimundarson
Reykjavík, 2021
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Klifurbúðin

Margt nýtt var gert fyrir Klifurbúðina á starfsárinu en búðin sjálf var tekin í gegn yfir sumarið. Í
búðinni er núna nóg er til af kalki frá Red Point, klifurbuxum frá MoonClimbing og klifurskóm frá
Tenaya & La Sportiva. Beastmaker brettin voru gríðarlega vinsæl (sérstaklega vegna Covid
lokana) og seldust upp og bíða margir spenntir eftir næstu sendingu. Clif Bar er aftur komið í sölu
á Íslandi og vakti sú viðbót gríðarlega mikla lukku í klifurfjölskyldunni. Klifurhúsið hóf einnig að
selja festur fyrir klifurveggi fyrir börn en vinsældir heimaveggja aukast með hverju ári.
Stefna Klifurhússins varðandi Klifurbúðina er sú að bjóða upp á klifurvörur fyrir félagsmenn,
eins og nafnið gefur til kynna. Með það í huga var tekin sú ákvörðun að hefja innflutning á grjótglímudýnum þar sem þær fást hvergi á landinu en það er mjög dýrt fyrir einstaklinga að flytja inn
einstaka dýnu. Dýnurnar sem urðu fyrir valinu voru Warrior Crash Pads frá Moon en vegna plássleysis í Klifurbúðinni er aðeins hægt að bjóða upp á eina stærð og Warrior týpan er millistærðin
frá Moon og þótti því henta best. Sjö dýnur hafa selst á þeim fimm mánuðum sem hafa liðið frá
því að fyrstu eintökin komu í hús og því er ljóst að þörfin var til staðar. Svo er stefnt að því að
hafa tryggingargleraugu til sölu þegar sumartíðin hefst til að enginn tryggjari þurfi að drepast í
hálsinum í sumar. Aðrar sérvörur sem komu til sögu á árinu voru meðal annars Climbskin gel,
þjalir og hringir ásamt kalkpokum frá bæði Red Point og Moon Climbing.
Veltan í Klifurbúðinni jókst með auknum úrvali af vörum en þrátt fyrir að húsið hefði verið
lokað í kringum 5 mánuði jókst salan um 60,2% á milli ára. Þar af seldust 128% meira af skóm
árið 2020 en árið 2019 og horfir Klifurhúsið til þess að auka enn fremur úrvalið af skóm í Klifurbúðinni til að auðvelda félagsmönnum sínum aðgengi að klifurskóm á viðráðanlegu verði. Eins og
staðan er í dag er í boði ein týpa af byrjendaskóm (Tenaya Tanta), tvær týpur af miðlungsaggressífum skóm (Tenaya Mastia & Oasi) og ein týpa af aggressífum skóm sérhönnuðum fyrir
innanhúsgrjótglímu (LS Theory). Á næstu vikum mun LS Skwama bætast í úrvalið en þeir munu
þá falla í svipaðan flokk og Theory án þess að vera sérstaklega ætlaðir fyrir innanhússgrjótglímu.
Einnig þá má til gamans geta að Klifurhúsið hóf að skipta út leiguskónum sínum fyrir Geckogym
skóm frá LS en þeir eru seldir til klifuríþróttahúsa sem leiguskór. Hægt og rólega vonumst við til
þess að skipta öllum leiguskónum út en Geckogym eru þægilegir fyrir byrjendur og skilja ekki eftir
svört för á veggjum né gólfum (Ben til mikillar gleði). Eins er í áætlunum að auka fjöldann á leiguskóm til að eiga auðveldara með að taka á móti stórum hópum og mæta þörfum stækkandi hóps
þeirra sem nýta sér þá.
Í lokin má nefna að vinna er hafin við að setja upp vefverslun fyrir Klifurbúðina þar sem
hægt verður að sjá í rauntíma hvað er til í búðinni. Búðin er og verður alltaf lítill hliðarangi af
starfsemi hússins svo stefnan með að setja upp vefverslun er ekki hugsuð til að auka umsvif
heldur frekar til að auka aðgengi þeirra sem nýta sér hana nú þegar, það er að segja fyrir félagsmenn Klifurhússins og klifrara á Íslandi.
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Nýjungar og viðburðir
Viðburðir
Lítið var um viðburði á árinu vegna Covid en Klifurhúsið hlakkar mikið til þess að geta aftur
haldið árshátíð þar sem félagsmenn og starfsmenn gera sér glaðan dag. Eins verður
spennandi að geta aftur í samstarfi við Ísalp haldið sýningar á kvikmyndum um klifur.

Frá Ben og Þuru
Margt nýtt átti sér stað á síðasta starfsári og stendur Covid þar hæst uppi. Það hefur verið
mikil vinna að hagræða öllu skipulagi á starfseminni eftir síbreytilegum reglum frá yfirvaldinu
en þökk sé hinu frábæra fólki í klifursamfélaginu hefur þetta átt sér stað átakalaust. Stefna
Klifurhússins í gegnum þetta allt saman hefur verið að sýna sanngirni og heiðarleika gagnvart sínu fólki. Með það fyrir augum var öllum boðið að framlengja kortin sín eða gefa húsinu
glataða tímann í styrk en í staðinn fyrir að framlengja öll kort sjálfkrafa ákváðum við að fara
þessa leið til að gefa þeim sem höfðu ráð á því valmöguleikann á því að styrkja starfsemina
með þessum hætti. Varðandi námskeið og æfingar stóð iðkendum til boða að velja á milli
þess að fá gjöldin endurgreidd, að halda áfram þegar húsið opnar að nýju eða eiga upphæðina inni sem inneign fyrir öðru námskeiði eða aðgangskorti. Þannig bætti félagið alla
tíma í námskeiðum og æfingum sem datt niður árið 2020.
Annað nýtt sem átti sér stað var að Þura var ráðin inn sem rekstrarstjóri og eftir útskrift vorið
2021 mun hún verða þriðji starfsmaður Klifurhússins í fullu starfi ásamt Ben og Elmari.
Starfsemin fer sífellt stækkandi og var komin þörf á að bæta manneskju við til að tryggja að
innra starf félagsins héldi áfram að blómstra. Ben hefur nýtt svigrúmið sem myndaðist í kjölfarið til fulls og hefur til dæmis smíðað fjóra innanhúss klifurveggi á starfsárinu í þremur
mismunandi skólum en eftirspurn eftir slíkri vinnu fer vaxandi og Klifurhúsið býr yfir einstakri
sérþekkingu við smíði klifurveggja og tekin var sú ákvörðun að svara eftirspurninni. Klifurhúsið sér þá um alla vinnu við að smíða veggina, útvega og setja upp dýnur, panta grip að
utan ásamt því að fara reglulega yfir árið í heimsókn til að taka niður gripin og setja upp nýjar
leiðir. Annað sem Ben hefur einnig tekið að sér er meðal annars að halda æfingar fyrir fullorðna í hádeginu tvisvar í viku, þjálfa 13-14 ára hópinn og setja upp leiðir.
Einnig má til gamans geta að vinna er hafin við gerð nýrrar heimasíðu en núverandi heiðasíða Klifurhússins er orðin barn síns tíma og tími er komin á breytingar. Tveir alveg nýir liðir
verða á nýju heimasíðunni: „Viltu prófa?“ og „Klifursögur“. „Viltu prófa“ er hugsað fyrir þá sem
eyga augað að klifri en vita ekki hvernig þetta virkar. Miðað við fjöldann af símtölum og tölvupóstum varðandi það hvernig það virkar eiginlega að koma í fyrsta skipti í Klifurhúsið þá
verður þessi liður kærkominn. „Klifursögur“ mun hins vegar höfða til bæði þeirra sem eru að
kynnast klifrinu í fyrsta sinn og þeirra sem gætu allt eins flutt lögheimilið í klifursalinn. Þar
munu birtast viðtöl við ýmsa ólíka meðlimi í samfélagi klifrara og mikið verður um fróðleiksmola um sögu og starfsemi Klifurhússins, upphaf klifurs á Íslandi og hvað það er sem leynist
í kollinum á íslenskum (og erlendum íslenskum) klifrurum).
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Styrkir

Styrkir til Klifurfélagsins eru ómetanlegir 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: Gripasending.
Rekstrartölur
2020

2019

2018

Rekstrartekjur:

67.837.096 kr.

66.329.779 kr.

60.510.934 kr.

Laun:

33.752.967 kr.

38.889.982 kr.

41.082.952 kr.

Rekstrargjöld:

61.066.394 kr.

64.051.052 kr.

64.225.367 kr.

Hagnaður, (Tap):

6.770.702

2.300.761 kr.

(3.599.677 kr.)

Rekstartölur Klifurhússins fyrir árið 2020 líta mjög vel út en félagið skilaði 6,7
milljónum í hagnað. Ýmsar ástæður eru fyrir hagnaðinum, m.a. minni launakostnaður vegna Covid, sala í búðinni jókst og Klifurhúsið smíðaði klifurveggi
fyrir grunnskóla á Suðurnesjunum. Einnig var lottóstyrkurinn 3 millj. hærri en
árið á undan þar sem iðkendatölur barna voru leiðréttar á milli ára.
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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 1480 manns reglulega í Klifurhúsinu. Fjöldi seldar korta árið 2020 voru 828 en á
grafinu hér fyrir neðan sést hvernig iðkendatölurnar skiptast.
Mest jókst sala á 10 skipta og 6 mánaða kortum. Ekki hafa selst jafn fá kort síðan árið 2012 en
Covid lokanir bera augljóslega sökina á því. Örlítil aukning var á námskeiðum og æfingum á milli
ára en í núverandi húsnæði sjáum við ekki fram á að geta haldið áfram að auka við okkur þar.

Sala á einu skipti með skóm lækkaði um 51% á milli ára, seld kort um tæplega
38% en aukning var á námskeiðum og æfingum um 13,4%. Þetta ár hafi gengið
vel fyrir sig þrátt fyrir Covid, eins og má sjá í ársskýrslunni, en það er ljóst er að
þegar faraldurinn verður að baki munum við halda áfram að sjá jákvæðar breytingar á rekstri félagsins þar sem aðgangs– og kortasala mun aukast að nýju.
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Námskeið og Æfingar
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Námskeið & æfingar
Þetta ár hefur verið viðburðarríkt með breytingum á námskeiðafyrirkomulagi, frestunum vegna
Covid og aukinni aðsókn á æfingar. Biðlistar setja mark sinn á starfsemina og færri komast að en
vilja. Þörfin fyrir stærra húsnæði verður sífellt meiri og reynt er að nýta hverja einustu klukkustund
í húsinu til fulls. Covid setti svip sinn á æfingar og námskeið fyrir fullorðnum iðkendum á meðan
æfingar barna féllu aðeins niður í fjórar vikur á vorönn og í þrjár vikur á haustönn. Fyrir vorönnina
var bætt við æfingum í maí og stóðst það því að önnin varð sextán vikur líkt og hún átti að vera
en fyrir haustönnina var bætt við einni viku og börnum boðið að koma í frjálst klifur með þjálfara í
samtals sex daga milli jóla og nýárs en húsið var lokað á meðan. Einnig var öllum börnum gefin
Klifurhúsabolur í jólagjöf og vakti það mikla lukku.
Byrjendaboulders
Byrjendakvöld voru haldin aðra hverja viku og voru opnir klukkutímalangir tímar þar sem fólki
bauðst að koma og fá leiðbeiningar um klifur almennt. Þessi þáttur í starfsemi Klifurhússins hófst í
Skútuvoginum en tími var kominn á breytingar. Fólk var að mæta á ólíkum tímum (sumir snemma
og sumir seint) svo leiðbeinandinn í salnum náði illa að fara markvisst yfir kennsluna. Svo haustið
2020 var tekin sú ákvörðun að hætta með Byrjendakvöld og koma á nýju byrjendanámskeiði í
staðinn sem væri kennt í tvær vikur í senn í fjögur skipti í heildina.
Laufey Rún skrifar um skipulagið fyrir hvern dag:
Fyrsti tíminn á námskeiðinu fer í að kynna fólk fyrir Klifurhúsinu og hvernig leiðakerfið hjá okkur
virkar. Markmiðið er að fá fólk til að prufa sem fjölbreyttastar leiðir til að prufa að beita líkamanum
á mismunandi hátt. Í öðrum tímanum er áherslan á fótavinnu. Ég legg áherslu á að þau reyni að
nota stóru tánna og geri æfinguna „hljóðir fætur“ til að fá þau til að hugsa um það hvernig þau
stíga á gripin. Í þriðja tímanum er farið í hvernig er hægt að hreyfa líkamann á mismunandi hátt á
veggnum. Þar sem fólk á það yfirleitt til að snúa mjöðmunum beint að veggnum til að byrja með
þá reyni ég að fá þau til að prófa að snúa mjöðmunum að veggnum í hreyfingum. Einnig legg ég
áherslu í þessum tíma á að fólk átti sig betur á því hvernig þau geta komið í veg fyrir „barn door“. Í
fjórða og síðasta tímanum fá þau tækifæri til þess að vinna í leiðum. Áherslan er á að þau vinni
saman í hópum í leið og tali saman um leiðina. Í gegnum námskeiðið legg ég áherslu á að enginn
einn möguleiki sé réttari en annar þegar kemur að því að komast upp leið, við erum öll með svo
misjafna styrkleika.
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Æfingarhópar

V-æfingahóparnir héldu áfram líkt og áður við góðar undirtektir. Fjórir slíkir hópar eru í gangi í
húsinu og færri komast að en vilja, þá sérstaklega á V0-V2 og V2-V4 æfingarnar. Brugðið var
á það ráð að bæta aðstoðarþjálfara við þá hópa og stækka þá en miðað við aðrar íþróttir eru
mun færri iðkendur á hvern þjálfara í klifri þar sem þjálfunin er mjög einstaklingsbundinn.
Vegna skorts á plássi í núverandi húsnæði er því miður ekki hægt að stækka þessa æfingahópa enn frekar og bæta við fleiri þjálfurum. En þrátt fyrir að aðeins kortameðlimir og æfingahópar séu í húsinu vegna Covid takmarkanna er nokkuð fullt í eftirmiðdeginu og á kvöldin á
virkum dögum.
Á æfingunum er farið í allt frá upphitun, tækni, styrk og teygjur. 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 klifrurunum og var
almenn ánægja með æfingahópana meðal þátttakenda.
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Klifur 1 & 2
Haustið 2020 var ákveðið að breyta fyrirkomulaginu á Klifur 1 og 2 námskeiðunum og kenna í
kjölfarið sportklifur og grjótglímu í sitthvoru lagi. Klifur 1 og 2 eru nú sérstaklega fyrir sportklifur.
Stærsti munurinn er sá að þátttakendur sem skrá sig á námskeiðið hafa sérstakan áhuga á að
læra allt um sportklifur og fá tíma til að einblína á þá týpu af klifri. Námskeiðið er stutt og hnitmiðað og iðkandinn lærir það hann hefur helst áhuga á. Á Klifur 1 námskeiðinu er aðeins klifrað í
ofanvaði en á klifur 2 er farið í leiðsluklifur og hvernig á að bakþræða.
Klifur 1 er stutt og hnitmiðað námskeið í línuklifri við öruggar aðstæður og frábær fyrstu skref í
sportklifri. Farið er yfir helstu öryggisatriði við tryggingu klifrara í línuklifri í ofanvaði og klifurtækni
í sportklifri. Þetta er gagnlegt og skemmtilegt námskeið fyrir grunnatriðin og spennandi fyrir þá
sem vilja ýta sér aðeins út fyrir þægindarammann. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur og er
kennt einu sinni í viku í tvo tíma í senn. Í fyrsta tíma er farið yfir helstu öryggisatriði og búnað við
sportklifur. Nemendur fá ráðgjöf um val á búnaði og tækifæri til að læra á og venjast þeim búnaði
sem þau eiga eða ætla að nota sjálf. Allur klifurbúnaður er innifalinn í námskeiðinu en nemendur
eru hvattir til að nota sinn eigin búnað til þess að þekkja hann betur. Áttahnúturinn er kenndur
ásamt handbragðið við tryggingu með sjálflæsandi tryggingartóli (GriGri) og það er mikið klifrað
til að auka þekkingu og öryggistilfinningu bæði klifrara og tryggjara. Í öðrum tíma er farið yfir
hvernig tryggt er með túpu og hvernig akkeri í ofanvaði er tryggt. Það er mikið klifrað og æft
handbragðið við að trygga bæði með GriGri og túpu að eigin vali. Í síðasta tímanum er áherslan
færð yfir á klifrarann og meira talað um klifurtækni sem á við sportklifur. Farið er yfir smáatriði
sem skipta máli til að gera föll í klifri þægilegri og klifrarar fá æfingu í því við öruggar aðstæður.
Þá er einnig tími til að svara spurningum og fara yfir atriði sem kennd voru á námskeiðinu.
Klifur 2 hefur ekki verið haldið vegna Covid en þar sem það er framhaldsnámskeið og rétt svo
hefur tekist að halda Klifur 1. Tímafyrirkomulagið mun þó breytast á svipaðan hátt og á Klifur 1
en farið verður dýpra í sportklifur, þá hvernig er öruggast að stunda leiðsluklifur, útbúa akkeri og
bakþræða.
- Vikar Hlynur Þórisson
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Hópar

Vegna aðsóknar á æfingar var æfingum bætt við á laugardagsmorgnum en síðustu ár hefur sá
tími verið frátekinn fyrir afmælishópa. Því var ekki hægt að bjóða upp á halda afmæli í Klifurhúsinu um tíma en brugðið var á það ráð að hafa opið fyrir afmælishópa um helgar eftir lokun.
Helga Þórdís, Kristinn Logi og Daníel Magnús hafa mestmegnis séð um að taka á móti afmælishópum og haldið uppi stuði í húsinu á þeim tímum. Það er mikilvægt fyrir Klifurhúsið að geta
tekið á móti afmælishópum þar sem það leynast oft litlir framtíðarklifrarar meðal gesta og er
þetta tilvalin leið til að kynna íþróttina fyrir þeim.
Síðan var Ben, líkt og síðustu árin, duglegur við að taka á móti stórum hópum fyrir opnun
á virkum dögum en það eru helst grunnskólabekkir, frístundasel og félagsmiðstöðvar sem koma
á þeim tímum. Þetta eru skemmtilegir hópar sem að fylla salinn af lífi þessa köldu vetrarmorgna
áður en að klifurfjölskyldan mætir á svæðið til að kynda húsið af ákefð.
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Barna- og unglingastarf

Um 356 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 2020 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 Hnappavelli.

Afrekshópur KFR - TEAM KH
Klfurfélag 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 tuttugu og þremur
klifrurum og meistaraflokkurinn af níu klifrurum. Þjálfarar eru Elmar Orri Gunnarsson, Hjördís
Björnsdóttir, Hildur Björk Adolfsdóttir og Birgir Óli Snorrason. Markmið hópsins er ná árangri á
mótum og úti í klettum. Á starfsárinu voru engar ferðir farnar erlendis vegna kórónaveirufaraldursins. Í stað þess var sumarið nýtt vel af meðlimum hópsins og var farið í ferðir á hin ýmsu
klifursvæði landsins. Auk þess var farið í æfingaferðir til Grundarfjarðar og Akraness. Klifrarar úr
hópnum stóðu sig með prýði á mótum hérna heima og sópuð að sér titlum (sjá kafla um mót).
Guðmundur Freyr og Hjördís sigruðu þess að auki Reykjavík International Games 2021.
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Sumarnámskeið

Með engu hlutleysi verður hér sett fram sú fullyrðing að sumarnámskeið Klifurhússins er eitt
besta námskeiðið, fyrir bæði foreldra og börn, sem hægt er að velja úr á höfuðborgarsvæðinu.
Þessi vikulöngu og heilsdags námskeið njóta mikilla vinsælda en sumarið 2020 voru í heildina
294 einstaka skráningar á þeim ellefu vikum sem námskeiðin voru haldin. Fyrir foreldrana er
námskeiðið eitt af fáum þar sem börnin eru allan daginn í heila viku á námskeiði og geta þeir
því sinnt starfi sínu áhyggjulaust á meðan börnin eru í sumarfríi. Hjá sambærilegum félögum
og fyrirtækjum eru þessi námskeið oft á tíðum vikulöng en aðeins þrjár klukkustundir dag
hvern. Fyrir börnin er þetta heil vika af ævintýrum og fjöri en oftar en einu sinni hefur það
komið til tals (á jákvæðum nótum) frá foreldrum að þegar börnin koma heim eru þau gjörsamlega búin á því en dýnan í klifursalnum er líka aldrei jafn hrein og á sumrin þegar krakkarnir
liggja og leika sér á henni. Til að fara stuttlega yfir dagskrána fyrir þá sem hafa áhuga þá er
hún svohljóðandi:
Mánudagur: Fyrst er klifrað inni og farið yfir reglur Klifurhússins. Allir fá skó og miða með
nafninu sínu til að geyma í skónum þegar haldið er út svo þeir finni rétt par þegar komið er til
baka. Eftir fyrsta nesti er gengið í gegnum Laugardalinn í Langholtsskóla þar sem farið er í
leiki og hópurinn fær tækifæri til að kynnast. Síðan er snúið aftur í Klifurhúsið og klifrað eins
mikið og líkaminn leyfir og börnin prófa línuklifur.
Þriðjudagur/fimmudagur: Á öðrum hvorum deginum (það fer eftir veðri) er haldið í
Öskjuhlíðina í sportklifur. Hinn dagurinn er innidagur þar sem leiðbeinendur setja upp stöðvar
þar sem krakkarnir fara í línuklifur, læra heitin yfir gripin, læra að gera áttuhnút og einn sveittur
leiðbeinandi fær það hlutverk að sveifla þeim fram og til baka í heimatilbúinni klifurrólu.
Miðvikudagur: Á þessum degi fer allur hópurinn saman í Fjölskyldu– og húsdýragarðinn.
Fyrst eru öll dýrin skoðuð, það er heilsað upp á geiturnar og skoðað minkahvolpana. Hér er
algengt að leiðbeinendur tali sín á milli um selalaugina en þess má til gamans geta að það er
loksins á döfinni að stækka selalaugina og við fögnum því öll. Eftir að dýrin hafa fengið sinn
skammt af athygli fá krakkarnir að leika lausum hala í fjölskyldugarðinum og þegar veður er
gott er oft erfitt að vera komin til baka í Klifurhúsið á skynsamlegum tíma. Fyrir leiðbeinendur
er mikilvægt hér að tryggja að þessir nokkru sem hanga í fleyginu séu helst á tánum því ófá
börn hafa í gegnum tíðina gengið í rennandiblautum skóm og sokkum aftur í Ármúlann og
kvartað hástöfum alla leiðina.
Föstudagurinn: Þetta er sá dagur sem er flestum börnum eftirminnilegastur og sá sem
reynir hvað mest á skipulagshæfni leiðbeinandana. Full dagskrá er allan daginn en hann hefst
á því að körin bakvið hús eru fyllt af vatni og krakkarnir fara í heimatilbúna heita potta og
vatnsbyssustríð. Síðan er haldið upp í sal þar sem þau horfa á mynd og gæða sér á grilluðum
pylsum. Á meðan þessu stendur setja leiðbeinendur upp zipline í salnum og eftir myndina
skiptast krakkarnir á að fara í zipline, klifra í línu og leika sér í 18+ æfingaraðstöðunni þar sem
Moon-veggurinn er (það þykir mjög spennandi að fá að fara þangað upp til að leika sér). Þegar
þessi dagskrá lýkur er klukkan óhjákvæmilega að verða fjögur og það hefur nú oftar en einu
sinni komið fyrir að þegar síðustu krakkarnir eru að renna sér í zipline eru nokkrir foreldrar
komnir til að sækja þau.
Það hefur verið til skoðunar að breyta skipulaginu þannig að sumarnámskeiðið taki ekki
yfir húsið allan daginn til kl. 16 á virkum dögum yfir sumarið en ákveðið hefur verið að halda
skipulaginu eins og það er. Það er bæði vegna þess að þá myndu gæðin þjást fyrir vikið, þar
sem það yrði ekki hægt að halda föstudaginn eins og áður, að fara í Fjölskyldu– og húsdýragarðinn og að klifra í Öskjuhlíðinni og vegna þess að þá myndi námskeiðið ekki lengur henta
vinnandi foreldrum. Með þetta í huga og þá staðreynd að mörg börn enda á æfingum um
haustið (sem þýðir að velgengni sumarnámskeiðsins skilar sér með skýrum hætti í starfið)
teljum við ekki tímabært að ráðast í breytingar á skipulagi sumarnámskeiðsins. Svo við vonum
að allir okkar félagsmenn sýni þessum takmörkunum á opnunartíma yfir sumarið skilning og
hvetjum við alla eindregið til að nýta tímann til að fara út að klifra!
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Mót

3

- Sérsamband
- Íslandsmeistaramótið í grjótglímu
- Bikarmót
- Jólamót, Haustmót , RIG

Klifurnefnd ÍSÍ
Fyrsti fundur sérnefndar ÍSÍ fyrir klifur var haldinn 7. júní 2018 og var Elmar Orri Gunnarsson
tilnefndur til að sitja í nefndinni fyrir hönd KfR. Á íþróttaþingi ÍSÍ 2019 var sótt um leyfi fyrir
stjórn ÍSÍ að stofna sérsamband ef íþróttin myndi uppfylla skilyrði um slíkt en það sem helst
vantaði upp á var að stofna fleiri klifurfélög eða deildir innan héraðssambanda ÍSÍ. Í nóvember
2020 voru 6 klifurfélög skráð á Íslandi en auk þeirra eru þrjú félög í startholunum, á Kirkjubæjarklaustri, Ísafirði og Akureyri. Heildarfjöldi skráðra iðkenda í félögunum sex er 1715.
Formlegt erindi hefur verið sent til stjórnar ÍSÍ um stofnun Klifursambands Íslands. Auk þess að
vinna að stofnun klifursambandsins hefur nefndin einnig sinnt utanumhaldi á reglum klifurmóta,
haldið dómaranámskeið, leiðasmiðanámskeið, þjálfaranámskeið og námskeið fyrir stjórnendur
nýrra félaga.
Íslandsmeistaramótaröðin í grjótglímu
2020 voru haldin 3 Íslandsmót í grjótglímu sem tilheyra Íslandsmeistaramótaröðinni.
Leiðirnar voru allar í erfiðari kantinum og Klifrarar úr KH. stóðu sig með prýði á mótum hérna
heima og sópuð að sér titlum.
Íslandsmeistari Karlaflokkur Fullo.

Íslandsmeistari Kvennaflokkur Fullo.

1. Guðmundur Freyr Arnarson KfR
2. Valdimar Björnsson KfR
3. Valur Áki Svansson Björk

1. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR
2. Hjördís Björnsdóttir KfR
3. Alexandra Victoría A. KfR

Íslandsmeistari Junior –flokkur

Íslandsmeistari Junior –flokkur

1. Emil Bjartur Sigurjónsson KfR

1. Gabríela Einarsdóttir Björk

2. Stefán Þór Sigurðsson KfR

2. Brimrún Eir Óðinsdóttir KfR

3. Úlfur Leó Hagalin KfR

3. Alexandra Victoría A. KfR

Íslandsmeistari A-flokkur

Íslandsmeistari A-flokkur

1. Valur Áki Svansson Björk
2. Kristínn Logi KfR
3. Óðinn Arnar Freysson Björk

1. Lukka Mörk Sigurðardóttir KfR
2. Erna Þórey KfR

Íslandsmeistari B-flokkur

Íslandsmeistari B-flokkur

1. Elís Gíslason KfR
2. Sólon Thorberg KfR
3. Brynjar Már KfR

1. Ásthildur Elva Þórisdóttir Björk

Íslandsmeistari C-flokkur

Íslandsmeistari C-flokkur

1. Garðar Logi Björnsson KfR
2. Paulo Mercado Guðrúnarson KfR
3. Sverrir Elí Guðnason ÍA

1. Hekla Petronella Ágústsdóttir KfR
2. Þórdís Nielsen KfR
3. Agnes Matthildur Helgadóttir KfR og
Dagbjörg Birna Sigurðardóttir Björk

3. Katla Lind Jónsdóttir KfR

2. Sunna Rún Birkirsdóttir KfR
3. Sylvía Þórðardóttir ÍA
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Bikarmótið fór fram í Klifurhúsinu 30.-31. mars.
Í ár var nýtt fyrirkomulag og var haldin undankeppni fyrir hvern
aldursflokk fyrir úrslit. Undankeppnin samanstóð af fimmtán leiðum
og höfðu keppendur 1,5 klst til að ljúka þeim. Úrslit voru 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.

RIG
Reykjavíkurleikarnir fóru fram í febrúar og 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 Guðmundur Freyr Arnarson stóðu uppi sem sigurvegarar mótsins. Mótinu var sýnt í beinni á RÚV sem var risastóra
skrefi í sögu klifurs á Íslandi og samkvæmt tölum frá RÚV var meðaláhorf á mínútu 3000 manns
og uppsafnað áhorf 8000 einstaklingar á aldrinum 18-80 ára. Við erum mjög spennt fyrir því að
endurtaka leikinn á næsta ári og reynslan sem myndast ár hver er slík að við reiknum með því
að RIG 2022 verði ennþá flottara!

Jólamót, Haustmót, Sumargleði
Haldin voru þrjú skemmtimót fyrir utan hefðbundin mót í Íslandsmeistaramótaröðinni þar sem
lykilmarkmiðið var að allir gætu skemmt sér rosalega vel. Á þessum mótum voru settar upp
skemmtilegar og frumlegar leiðir þar sem leiðarsmiðir kepptust um að vera sem sniðugastir og
útkoman var mjög skemmtileg. Það er alltaf jafn ánægjulegt að brjóta upp veturinn með
skemmtimótunum og hrista saman hópinn með þessum hætti. Við erum því þakklát fyrir að hafa
getað haldið þessi þrjú mót á síðasta ári þrátt fyrir faraldurinn alræmda.
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Evrópureisa í heimsfaraldri
Við Jafet fengum þá skemmtilegu hugmynd að flýja land eftir eina góða Hnappavallaferð
sumarið 2020 en Jafet hafði fyrr um árið fest kaup á glæsilegum sendiferðabíl sem var tilvalinn í
ferðina. Úr varð að við festum brottfarardag seinni hluta októbermánaðar, en öllum að óvörum
nældi Jafet sér í COVID rétt fyrir brottför. Það setti strik í reikninginn en þó ekki meira en svo að
við héldum af stað á Seyðisfjörð 2. nóvember.

Norræna tók land í Hirtshals nokkrum dögum seinna og stefnan var sett á Króatíu. Við
keyrðum í gegnum Danmörku, Þýskaland, Austurríki og Slóveníu til að komast þangað. Við
dvöldum í Omis, sem er gamall sjóræningjabær, í nokkrar vikur. Á móti okkur tók haustsólin þar
sem við vöndumst lífinu í bíl hvort með öðru. Við slógum upp búðum á ströndinni, unnum og
lærðum á morgnana og klifruðum eftir hádegi. Hvert sem við litum voru klettar og fjöll. Klifursvæðið var í göngufjarlægð frá ströndinni og mjög hentugt til stuttra klifurtarna á hverjum degi.
Lífið í bílnum vandist furðufljótt. Klifrið var í kalkstein en ekki bar mikið á kólónettum heldur
frekar lóðréttum veggjum. Því næst héldum við til Split og klifruðum í Marjan-garðinum á milli
þess sem Jafet vann og Ásrún lærði fyrir lokapróf. Umhverfið var ægifagurt, ekkert nema klettar,
skærblátt hafið og skógur.
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Þegar við gerðum okkur líkleg til að keyra til Tyrklands komumst við að því að okkur vantaði

pappíra til að keyra um Balkanskagann svo við ílengdumst í bænum Dubrovnik. Hann er einna
helst frægur fyrir að vera tökustaður Game of Thrones þáttanna og nutum við þess að ganga um
tóm stræti gamla bæjarins, korter fyrir jól. Við prófuðum nokkur klifursvæði í grennd við bæinn og
kynntumst króatískum klifrurum, en mikil gróska er í uppbyggingu á klifursvæðum þar í landi.
Leiðarvísirinn er á þykkt við biblíuna og nær yfir allt landið, en klifrið er að mestu á vestanverðum
og sunnanverðum hluta landsins.
Með alla pappíra og tryggingar í farteskinu lögðum við svo af stað, en við höfðum mælt
okkur mót við Vikar og Palla sem ætluðu að hitta okkur í Tyrklandi. Við keyrðum í gegnum
Bosníu og Hersegóvínu, Albaníu, Norður-Makedóníu og Búlgaríu til að komast til Tyrklands, en
upphaflega leiðin hafði verið önnur en sum landamæri voru einfaldlega lokuð. Við keyrðum frá
Evrópu og til Asíu í gegnum Istanbúl og alla leið suður til Antalia. Þar tók á móti okkur dásamleg
fjallasýn.
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Við komumst á leiðarenda seinnipart
aðfangadags, til Geyikbayiri. Það var gott að
hitta góða vini og halda upp á jól með klifri á
jóladag. Við vorum í jólafríi og það biðu okkar
um 700 leiðir á stærsta klifursvæði Tyrklands.
Klifrið var ótrúlegt, sektorarnir allir í göngufjarlægð og mikil fjölbreytni í bæði gráðum og stíl.
Við komumst þó fljótt að því að betra hefði verið
að vera með 80 metra línu, en í staðinn fengum
við að gera ýmsar tilraunir á því sviði: þræða á
miðri leið niður, niðurklifra hluta leiðar og þar
fram eftir götunum, öðrum til mikillar
skemmtunar. Það eru þó ekki allar leiðirnar 40
metra háar heldur er að finna stuttar og yfirhangandi „power“ leiðir, þakklifur í kólónettum,
tæknilegar slabb-leiðir og ótrúlega pumpandi
úthaldsleiðir með framlengingum og ótal „kneebars“.
Dagarnir liðu hratt eftir áramót, en lífið á
Josito-tjaldsvæðinu var frábært. Helst bar til
tíðinda að Jafet klifraði sína fyrstu 8a, Daddy
cool og stuttu seinna aðra, Monkey business.
Við klifruðum í 20 mismunandi sektorum í
Geyikbayiri, en Starkit, Posiedon, Turkish Standard, Ottoman og Magara voru í miklu uppáhaldi.
Klifursvæðið er algjör paradís þar sem auðvelt er að dveljast langdvölum á. Allt sem maður
þarfnast er innan seilingar og þar er ódýrt að lifa. Dagarnir runnu saman í eitt á tjaldsvæðinu þar
sem við tókum að þekkja samferðamenn okkar eftir langa samveru. Hvíldardaga nýttum við yfirleitt í vinnu og lærdóm eða í bæjarferð til Antalia til að kaupa vistir en einn slíkan dag nýttum við
þó í að ganga upp á mikilfenglegan tind Geyik Sivrisi sem gnæfir yfir dalinn. Fjallganga þessi var
óneitanlega tæpasta ganga sem við höfum prófað en útsýnið var óborganlegt. Tyrkland hefur
upp á margt að bjóða í venjulegu árferði, en þrátt fyrir COVID náðum við meðal annars að fara út
að borða, heimsækja tyrkneskt bað, fara á Grand Baazar í Istanbúl og slappa af á ströndinni.
Eftir að við höfðum fengið fylli okkar af klifrinu í Geyikbayiri pökkuðum við saman fortjaldinu,
tókum saman sólstólana og kvöddum vini okkar með trega í hjarta. Við héldum til Olympos sem
er annað klifursvæði í um 1,5 klst. fjarlægð og vorum þar í nokkra daga. Klifrið er heldur tæknilegra þar, meira um slétta og tilkomumikla veggi, sérstaklega á sektor sem ber nafnið Cennet.
Aldrei fyrr höfum við séð eins sléttan og litfagran kalkstein. Olympos var huggulegur staður.
Fyrsta kvöldið sváfum við á ströndinni en fundum okkur svo ágætis tjaldstæði. Klifrið var þó ekki í
sama flokki hvað fjölda og margbreytileika varðar í samanburði við Geyikbayiri. Við tókum fljótt
ákvörðun að það væri kominn tími til að halda heim á leið, heim í hið íslenska sumar – eða svo
héldum við.
Við keyrðum upp með ströndinni í rólegheitum og vörðum nokkrum dögum í Istanbúl en
keyrðum svo í gegnum Búlgaríu, Rúmeníu, Ungverjaland, Austurríki og Þýskaland áður komumst
til Danmerkur til að taka ferjuna heim. Þegar til Íslands var komið beið okkur þó ekki vorboðinn
ljúfi heldur eins metra djúpur snjór á köflum og frost.
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Eftir tæpa fimm mánuði á ferðalagi vorum við þó ósköp glöð að koma heim, hitta fjölskyldu

og vini, drekka vatn og kíkja auðvitað í Klifurhúsið. Svo er klifursumarið á Íslandi rétt handan við
hornið.
Ásrún Mjöll Stefánsdóttir
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Leiðasmið
Áfram heldur þróun í leiðasmiðahópnum. Hópurinn sér öllum æfingarhópum fyrir góðum og fjölbreyttum leiðum fyrir kennslu. Markmiðið er að setja upp nýjar leiðir fyrir öll getustig í hverri viku.
Mikilvægi góðra leiða í klifursal ætti alls ekki að vanmeta, enda eru leiðirnar í raun varan sem
verið er að selja. Þá er einnig mikilvægt að muna að það er ekki sjálfsagt að hafa úrval góðra
leiða þar sem það er mikil vinna. Pöntuð voru inn grip frá Euroholds sem komu í hús rétt fyrir
fyrsta mót um haustið en nýju gripin voru kærkomin og fóru upp á vegg um leið.
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Boltasjóður
Árið 2020 var úthlutað 359 einingum úr Boltasjóði (30 akkerum, 89 augum og 240 boltum) sem
fóru í verkefni á eftirfarandi sjö klifursvæðum: Akrafjall, Arnarneshamar, Háubjallar, Hnappavellir, Norðurfjörður, Valþjófsdalur og Ögur.
Frá árinu 2012 hefur Boltasjóður úthlutað 116 akkerum, 521 auga og 641 bolta. Úthlutað
hefur verið til 15 klifursvæða. Árin 2019 og 2020 skera sig úr en þá var met í úthlutunum. Staða
boltasjóðs er góð og er í vinnslu að úthluta hluta af honum til að byggja nýjan kamar á Hnappavöllum. Sérstakar þakkir til Jón Viðars og Unnar fyrir ómetanlegu vinnuna þeirra í þágu Boltasjóðs
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Jónas G. Sigurðsson skrifar:
Klifur árið 2020 — Inngangur
Eftir áramótin 2019-2020 lét kuldinn ekki kræla svo mikið á sér til að byrja með en þegar janúar
fór að líta undir lok þá small þetta allt saman og voru frábærar ísklifuraðstæður frekar samfellt
nánast út mars. Nokkrar leiðir voru farnar í Grænafjalli og Stigárdal í Öræfum snemma árs. Í
byrjun febrúar var hið árlega ísklifurfestival á dagskrá og var stefnan sett á Vestfirði. Hópurinn
gisti allur á gistiheimilinu á Ísafirði og klifraði yfir helgina í Dýrafirði, Önundarfirði og Djúpinu.
Fljótlega eftir festivalið fór Covid að valda vandræðum í samfélaginu og fór fólk því ekki eins
mikið út að klifra og á venjulegu ári, þrátt fyrir frábærar aðstæður víða. Allar leiðir í Múlafjalli voru
inni viku eftir viku og því voru nokkur tækifæri nýtt til að skoða línur sem sjaldan koma inn og
ekki var til bókhald um. Jónas G. vinnur að meistaraverkefni í hugbúnaðarverkfræði sem snýr að
því að gera hugbúnað sem getur séð um þrívíða klifurleiðavísa. Því var farið af stað í kortlagningu á vel völdum klifursvæðum ásamt Daníel Ben-Yehoshua og Sydney Gunnarsson með
búnað frá fyrirtækinu Svarma. Byrjað var um vetur í Múlafjalli og haldið áfram um sumar á
klettaklifursvæðunum. Við þessa nýju kortlagningu komu í ljós enn fleiri línur sem ekki voru til í
bókhaldinu.
Sumarið var svipað og veturinn, bara frekar gott. Landanum hafði tekist að ná stjórn á Covid og
gat því aftur farið í sund, líkamsrækt og Klifurhúsið. Klettaklifursvæði landsins voru vel sótt og
var margt um manninn á Hnappavöllum flestar helgar. Ný svæði litu dagsins ljós í Búahömrum,
Gufuneshöfða og Lyklafelli auk þess sem að margar nýjar leiðir voru opnaðar í Norðurfirði,
Hnappavöllum, Stardal og víðar. Þrívíddarkortlagning hélt áfram þar sem frá var horfið og eru nú
til þrívíðir leiðarvísar af Búahömrum, Vesturbrúnum, Hnefa, Valshamri, Akrafjalli, Pöstinni, Leikhúsinu í Stardal, Miðskjóli, Hádegishamri, Gimluklett, Hraundranga, Munkaþverá og Norðurfirði
auk Múlafjalls og Pílagrímsleiðarinnar.

Suðvesturland
Valbjargargjá – Jafet Bjarkar var einnig á ferð um Valbjargargjá í sumar ásamt litlum hópi af
fólki. Þau frumfóru leiðirnar Skuggabaldur 6A+ og Glatæðislega svalt 5C.
Gálgaklettar – eru alltaf þokkalega vinsælt grjótglímusvæði. Valur Áki fór nýtt afbragði af
Futurama sem endar á sama stað og Ökunýðingur. Leiðin fékk því nafnið Ökurama 6C+. Jafet
Bjarkar frumfór leiðirnar Genderfluid 5B og Gestaþraut 5A.
Háibjalli – er gamalt dótaklifursvæði úti á Reykjanesi. Á síðustu áratugum hefur svæðið fallið í
hálfgerða gleymsku fyrir utan að hópar á klifuræfingum frá Björk hafa notað svæðið að einhverju
leiti til æfinga. Í sumar fóru Elmar Orri og Hjördís Björnsdóttir ásamt tilfallandi aðstoðarfólki í
Háabjalla og boltuðu 12 nýjar sportklifurleiðir. Leiðirnar eru allar mjög stuttar og þéttboltaðar en
svæðið er fínasta skemmtun og tilbreyting í klifurflóruna á höfuðborgarsvæðinu. Rob Askew fór
og skoðaði þessar nýju gömlu leiðir og ákvað að bæta við einni dótaklifurleið, Vefur Karlottu 5.9.
Nánari upplýsingar um allar nýju leiðirnar má finna á klifur.is.
Hafnarfjörður – Valur Áki stundar oft grjótglímu á Ásvöllum í Hafnarfirði. Þar fer hann reglulega
nýjar leiðir og á hann heiðurinn af miklum meirihluta leiða á svæðinu. Í sumar fór hann Pulp
Friction 6C+, Erotomania 6C, Quelque chose en francais 6A, Battery 6B+ og Bjúgaldinn 7C.
Bjarki Guðjónsson kíkti einnig á Ásvellina í sumar og fann tvær leiðir til að frumfara, Fall er fararheill 6B, og Bólgin tá 6B.
Heiðmörk – Rob Askew fór í Heiðmörk í leit af grjótglímu og fann nýja leið í Hulduklettum.
Leiðina nefndi hann A pox on both your houses 6A. Leiðin kom af stað umræðu um grjótglímu í
Heiðmörk og var tekinn slurkur í því að skrá gamlar leiðir og skipuleggja undirsvæði betur.
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Gufuneshöfði – Bjarki Guðjónsson fór og skoðaði nýtt svæði á Gufuneshöfða við Hamrahverfi í
Grafarvogi. Svæðið er fullt af allskonar steinum sem eru allir frekar litlir. Þrátt fyrir það býður
svæðið upp á fínasta klifur og eru gæði bergsins bara góð. Bjarki er samtals búinn að frumfara
15 leiðir á svæðinu og er sennilega meira á leiðinni þegar líða fer að sumri.
Lyklafell – Er nýtt svæði sem klifrarar byrjuðu að skoða í júní. Sem stendur eru skráðar yfir 20
leiðir og meira á leiðinni. Svæðið er að mestu grjótglímusvæði, eitthvað er um highball leiðir þar
sem toppboltum hefur verið komið fyrir, ein dótaklifurleið hefur verið skráð og fólk hefur talað um
að bolta þarna stuttar leiðir í stíl við Háabjalla. Spennandi verður að fylgjast með þessu svæði
þróast áfram næsta sumar og árin þar á eftir.
Stardalur – Flesta daga sumarsins mátti finna Sigurð Ými upp í Stardal. Ýmist var hann í hörku
vinnu við að súra skrúbba og bóna leiðir, nýjar sem gamlar. Hann tók mikið til í skráningu á
gömlum leiðum og bætti við leiðum sem hafði vantað og fór heilan haug af nýjum leiðum auk
þess að klára alla gömlu 5.10 og 5.11 leiðirnar. Nokkrar af nýju leiðunum hans fengu nöfnin Vikivaki 5.11c, Gríman 5.10d (með Rory Harrison), Kitlaðu mig bleikan 5.11a og Agabrot 5.10b/c.
Rob Askew og Kaspar Urbonas frumfóru Eftiráhugsun 5.8 í Miðvesturhömrum. Leiðirnar sem eru
skráðar í Stardal eru núna komnar yfir 100 og má finna allar nánari upplýsingar um nýjar leiðir í
Stardal á klifur.is.
Búahamrar – Í maí fóru Jónas G. og Rob Askew á fáfarnar slóðir í Búahömdum. Þeir höfðu horft
á áberandi skál og stefni á milli Svarta og Rauða turnsins. Eftir þrjár vinnuferðir tókst þeim að
klára fjögurra spanna boltaða leið, Flatus lifir 5.11b. Annað nýtt sportklifursvæði opnaði í Búahömrum þetta sumarið. Matteo og Jónas fóru að skoða áberandi vegg vinstra megin við Tvíburagil. Veggurinn reyndist vera úr fínasta bergi á mælikvarða Búahamra og boltuðu þeir leiðina
Skakki turninn 5.10a og fékk nýja svæðið að heita eftir því. Matteo bætti síðan við fleiri leiðum á
svæðið yfir sumarið. Leiðirnar fengu nöfnin Vinnumálastofnun 5.8, Atvinnuleysi 5.9, Atvinnuleysisstyrkur 5.7 og Smit 5.6. Þetta nýja svæði inniheldur því fimm leiðir auk eins boltaðs verkefnis sem verður sennilega á 5.12 bilinu. Í lok nóvember fór Matteo í Tvíburagil að skoða mix
verkefni sem hann boltaði nokkrum árum áður á horninu á milli Síamstvíburans og Helvítis fokking fokk. Matteo vann í leiðinni í tveimur ferðum og tókst að fara hana að lokum. Hann nefndi
leiðina Sturm und drang M 8 og er hún því á pari við Himinn og haf og Verkalýðsfélagið. Matteo
vinnur nú að nýju þurrtólunar svæði í Búahömrum. Leiðirnar verða flestar brattar og í sportklifurstíl.
Eilífsdalur – er svæði sem alltaf má treysta á að sé í aðstæðum þegar annað bregst. Svæðið er
hátt yfir sjávarmáli og snýr í norður frá sólinni. En sökum þess að gangan þangað er lengri en á
önnur svæði er umferðin þar ekki eins mikil og því eru nýjar leiðir þar ekki svo algengar. Bjartur
Týr og Matteo Meucci skelltu sér í Skálina sem er svæðið austan megin í dalnum, um það bil
hálfa leið inn. Þar fóru þeir tvær nýjar leiðir, Pilar Pillar WI 5 og Eilífð WI 3 og eru nú samtals 5
leiðir í Skálinni.
Kjós – var einu sinni miðpunktur ísklifurs á Íslandi og þar leynast leiðir dreifðar út um allt. Þörf er
á uppfærslu á leiðarvísinum fyrir Kjósina. Daníel Máson, Jón Andri og Nanna Guðrún fóru,
skönnuðu Kjósina og fundu leið sem ekki var skráð. Leiðin fékk nafnið Iceolation WI 3 og er hún í
næsta gili við Lodosprady. Í lok nóvember varð Dauðsmannsfoss allt í einu heitasta klifurleið
landsins og var krökkt af teymum sem vildu berja ís um leið og eitthvað fraus. Á milli Dauðsmannsfoss og Dingulbera eru tvær línur sem ekki höfðu áður verið skráðar en mögulega verið
klifraðar á einhverjum tímapunkti. Örn Árnason og Björn Gabríel frumfóru þar leiðina Lífsmark WI
2 og Rob frumfór leiðina Uppvakning WI 3.
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Múlafjall – Að vanda var mikið klifrað í Múlafjalli í byrjun árs 2020. Stöðugar aðstæður héldu
öllum leiðum inni í fjallinu, viku eftir viku. Leiðir eins og Íste hafa varla sést svona bunkaðar. Ef
ekki hefði verið fyrir Covid hefði verið hægt að nýta þetta enn betur. Bjartur Týr og Pete Hodge
fóru og klifruðu nýtt kerti í Sótanauts skálinni. Kertið er við hliðina á leiðinni Guy WI 5, sem Páll
Sveinsson og Guy Lacelle fóru hér um árið. Líklegt er að þetta kerti sé mjög sjaldan inni. Það
fékk nafnið Lads WI 5. Stuttu síðar fóru Jónas G. og Daniel Ben-Yehoshua í Múlafjall til að kortleggja svæðið og Pílagrímsleiðina sem er alveg við veginn inn í Glymsgil. Þegar að þrívíðu
leiðarvísarnir voru klárir kom í ljós að það voru nokkrar leiðir inni sem vantaði í bókhaldið. Jónas
og Matteo Meucci frumfóru með hefðbundnum fyrirvörum, Ávangur WI3+ á mörkum Hlaðhamra
og Kötlugrófar og svo Höfuðbana WI 4 rétt vinstra megin við Gryfjuna í Kötlugróf. Matteo fór í
aðra svipaða ferð með Bjarti Tý stuttu síðar þar sem þeir frumfóru Famous Grouse WI 4, Hættusvæði WI 3+, Einmánuður WI 4/+ og Gjörgæsla WI 4+, allar í Kötlugróf fyrir miðju. Matteo
heimsótti fleiri svæði í Múlafjalli þennan veturinn. Hann fór ásamt Franco Del Guerra og Ásgeiri
Má í nokkrum ferðum á nýjasta svæðið í Múlafjalli, Votaberg, og frumfór Latte Machiato WI 2,
Americano WI 3, Corretto M 4, Ristretto M 5, Bara kaffi WI 4, Ekkert te WI 3 og Afmæliskaka WI
4. Þessar leiðir eru á nokkuð afmörkuðu svæði innan Votabergs og hefur það fengið nafnið Kaffistofan þar sem að Testofan er þarna skamt undan. Snemma í Covid fóru Jónas G. og Bergur
Ingi í Kötlugróf fyrst að aðstæðurnar voru svona rosalega góðar. Þeir fundu enn eina leiðina sem
ekki var í bókhaldinu, nokkuð þunnt kerti á milli Ljóts pilts og Lygakvenndis. Leiðin fékk nafnið
Kóróna WI 5 eftir veirunni sem við vissum ekkert um að yrði svona mikið vesen. Í lok apríl þegar
ísinn fór loks að bráðna í Múlafjalli fóru Jónas og Matteo upp í Leikfangaland þar sem Matteo
hefur boltað nokkrar mix/dry leiðir. Matteo tóks að frumfara eitt af verkefnunum, Mind power M 7,
fullboltuð með 13 boltum og liggur upp hornið hjá Frosta.
Akranes – Þórður Sævarsson og Sylvía Þórðardóttir nýttu tímann vel á meðan Covid gekk yfir.
Þau fóru og skoðuðu enn betur sitt nærumhverfi á Akranesi og fundu glás af nýjum leiðum. Eitthvað hafa þessar leiðir skilað sér illa í skráningu og skorar Ísalp á Smiðjuloftið að láta þessar
leiðir ekki falla í gleymsku.

Vesturland
Haukadalur – Milli jóla og nýárs fóru Ágúst Kristján og Halldór Fannar í leiðangur í Haukadal.
Þeir fóru inn í Bæjargil, sem er frekar fáfarið klifursvæði. Þar komu þeir að vegg sem var algjörlega fóðraður í spreyís eins og Haukadalurinn er frægur fyrir. Þeir frumfóru leiðina Kófið WI 5 og
var það síðasta leið ársins af mörgum sem vísa til Covid faraldursins og ástandsins tengdu
honum.
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Vestfirðir
Barðastönd - Rétt fyrir jól voru Öræfingarnir Árni Stefán og Íris Pedersen á ferð um Vestfirði.
Þau stoppuðu á Kleifarheiði og frumfóru leiðina Sólstöður WI 4 á vetrarsólstöðum rétt fyrir jólin.
Arnarfjörður – Árni og Íris héldu áfram för um Vestfirðina og kíktu næst í Hvestudal í Arnarfirði.
Þau héldu áfram þar sem frá var horfið á ísklifurfestivali 2015 og frumfóru leiðina Þorláksmessa
WI 4.
Ísafjarðardjúp – Í janúar var Bjartur Týr staddur á Vestfjörðum að kenna fjallamennskunámskeið
fyrir Lýðháskólann á Flateyri. Einn af liðunum var að kynnast ísklifri og fóru þau nýja leið í Svarthömrum í Álftafiriði. Leiðin fékk einfaldlega nafnið Svarthamrar WI 3. Björgvin Hilmarsson er nýlega fluttur á Ísafjörð og farinn að skoða möguleikana á nýjum leiðum þar í kring. Hann fór í lok
janúar ásamt Viðari inn í Seljalandsdal og frumfóru þeir leiðina Múrverk WI 4.Í byrjun febrúar var
ísklifurfestivalið svo haldið hátíðlegt að vanda. Á laugardeginum klifruðu flestir í Hafradal í
Önundafirði en einnig voru teymi á hálsinum á milli Önundafjarðar og Dýrafjarðar, í Garðshvilft í
Dýrafirði og í Bakkahvilft í Hnífsdal. Festivalsgestir frumfóru 8 nýjar leiðir á laugardeginum, þar á
meðal No ragrets WI 3+, Brennivínshippinn WI 4+, Helskór Vésteins WI 4+, Alúetta, Googooplex
WI 4 og Puttaferðalangar WI3+. Á sunnudeginum dreifðist úr festivals gestunum um allt djúpið.
Einhverjir fóru á svipaðar slóðir og Bjartur og Lýðháskólinn höfðu verið á, aðrir fóru á svipaða
slóðir og Bjöggi og Viðar inn í Seljalandsdal í Álftafirði og enn aðrir Straumberg í Hestfirði og
stakar leiðir alveg við vegin í Mjóafirði og Skötufirði. Samtals voru farnar 15 nýjar leiðir á sunnudeginum. Nánari upplýsingar um allar þessar leiðir má að vanda vinna á isalp.is.
Norðurfjörður – stækkar og stækkar með hverju árinu og er áhugi klifursamfélgsins í klifrinu í
firðinum orðinn mikill. Í sumar fór stór hópur í klifur/vinnuferð í fjörðinn. Dóra Sóldís og Sindri Ingólfsson boltuðu sína fyrstu klifurleið í sumar ásamt Jónasi G. Leiðin fékk nafnið Akademía 5.10b í
byrjun júlí, Dóra og Sindri boltuðu síðan Guð blessi Ísland 5.11a í lok ágúst. Einnig tókst Sindra
að frumfara Eldibrand 5.11a sem að var boltuð 2018 af Akureyringum. Katarína Eik og Sigríður
Þóra boltuðu einnig sína fyrstu leið ásamt Jónasi í byrjun júní, sú leið fékk nafnið Grasafræði 5.7.
Emil Bjartur og Stefán Örn ásamt Jónasi boltuðu einnig sína fyrstu leið þessa sömu helgi í byrjun
júní. Sú leið fékk nafnið Laser show 5.12b og er það fyrsta 5.12 leiðin í Norðurfirði og á Vestfjörðunum öllum. Sigurður Ýmir og Magnús Ólafur hlupu um með dótarakkinn eins og við er að búast.
Sigurður frumfór leiðina Grettisbeltið 5.11a og var það fyrsta leiðin í Íþrótta og leikja svæðinu.
Sigurður fór einnig leiðina Grallarinn í Gúttó 5.10b og svo fóru þeir félagar leiðina Nýjasta tækni
og vísindi 5.8. Ólafur Þór var einnig á ferð um fjörðinn með dótarakkinn. Eftir að hafa klifrað flest
allar klassísku leiðirnar á svæðinu frumfór hann leiðina Transilvanía 5.10b. Ólafur Páll boltaði
tveggja spanna leið í Tækni og vísinda svæðinu, Coronavirus 5.8. Rob Askew boltaði leiðina
Sauður í bjarnarfeld 5.10b við hliðina á Blóðbaði. Jónas G. boltaði og frumfór leiðina Jaja Ding
Dong 5.9 ásamt Rory Harrison og Rory boltaði aðra leið á sama svæði sem býður frumferðar
næsta sumar. Þórður Sævarsson mætti einnig á svæðið og dinglaði um á veggnum. Hann fullboltaði leiðina Fiðlarinn í þakinu en ekki tókst að frumfara hana þetta sumarið. Líklegt er að hún
verði fyrsta 5.13 leiðin á svæðinu.
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Austurland

Stuðlagil – Eftir að gilið öðlaðist frægð sína á Instagram og víðar fóru klifrarar að velta fyrir sér
hvort að þarna væri ekki frábært sprunguklifursvæði. Sigurður Ýmir og Jón Hákon eiga ætti að
rekja á slóðir Stuðlagils og fóru þeir því í sumar að skoða málið betur. Þeir frumfóru leiðina
Heimalingur 5.6 og skoðuðu aðra möguleika á svæðinu. Það kom í ljós að stuðlarnir eru mjög
slípaðir eftir barning jökulánnar og margar sprungur eru kíttaðar lokaðar með jökulurð og leir.
Hugsanlega eru þarna góð verkefni fyrir hetjur framtíðarinnar.

Suðausturland
Suðursveit – Þverártindsegg þekkja flestir fyrir fallega gönguleið sem liggur þar upp en þar má
einnig finna möguleika fyrir hörku alpaklifurleiðir. Klifurleið númer tvö á egginni leit ljós í lok apríl
þegar Eugine Glibin og Aliesya Bozhytska klifruðu leiðina Sinfull pleasures D+, WI ¾, 400m.
Klifrið tók mjög langan tíma og dagurinn endaði á að vera 23 tímar og höfðu björgunarsveitir
verið kallaðar út til að leita að þeim. Á isalp.is er tengill á frábæra ferðasögu sem mælt er með
að enginn láti fram hjá sér fara.
Öræfajökull – Árni Stefán og Íris Pedersen reka fyrirtækið Tindaborg sem leiðsegir um jökla og
fjöll Öræfana. Á einum af frídeginum sínum um miðjan október skutust þau upp á Öræfajökul þar
sem þau klifruðu fyrstu leiðina utan gönguleiðarinnar upp á Rótarfjallshnjúk. Leiðin fékk nafnið
Draupnir AD+, AI 3 160m. Á svipuðum tíma voru Bjartur Týr og Matteo Meucci á svæðinu með
það að markmiði að fara nýja leið á vesturvegg Hvannadalshnjúks. Þeir fundu leið sem að
sennilega er sjaldan í aðstæðum, foss sem hefur myndast þegar vatn sem bráðnar á toppi
Hnjúksins rennur fram af brúninni. Leiðin liggur eins beint upp vegginn og kostur er á, beinar en
Beina brautin. Leiðin fékk nafnið Hnjúkaþeyr TD, WI 5-. Bjartur klippti saman frábært video af
klifrinu sem má sjá á isalp.is eða á youtube rásinni hans.
Stigárdalur – Rory Harrison og Ólafur Þór kíktu upp í Stigárdal í Öræfum í byrjun árs. Á síðustu
árum hefur svæðið fengið meiri umferð heldur en áratugina tvo þar á undan. Þeir frumfóru nýja
leið, Nordic girls WI 5.
Skaftafell – Bjartur Týr og Rory Harrison hafa lengi horft á Skarðatinda og velt fyrir sér hvort að
þarna sé ekki möguleiki fyrir eina nýja leið. Áðurnefndur Ívar hafði einnig látið þau orð falla að
þarna væru ekki fleiri færar leiðir. Bjartur og Rory tóku tvær tilraunir í að komast upp vegginn, í
þeirri fyrri þurftu þeir að snúa við eftir um 5 spannir vegna þess að dagsbirtan var að klárast. Í
næstu tilraun var stefnt á að straumlínulaga allt ferlið og náðu þeir að skafa 2 tíma af þegar þeir
voru komnir á sama stað og áður. Eftir miklar vangaveltur og tæpt klifur tókst þeim að tengja
upp. Eftir 8 spannir og mikla vinnu tókst þeim að frumfara End of the line TD+, AI 4+, M 5. Í lok
desember kíktu Öræfingarni Árni Stefán, Dan Saulite, Íris Pedersen og Svanhvít Helga í eitt af
giljunum í Skaftafellsheiði. Leiðin hafði ekki verið skráð áður í bókhald klúbbsins og fékk hún
nafnið Hrútgil WI 3.
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Hnappavellir – voru að vanda vel sóttir af klifrurum landsins og var heill haugur af fólki á tjaldsvæðinu allar helgar sem veðrið bauð upp á auk þess sem að mikið var um að fólk tæki langar
helgar á Hnappavöllum eða jafnvel sumarfrí. Klifrarar eins og aðrir voru glaðir að komast út eftir
frekar súrt vor með samkomutakmörkunum og fleira í þeim dúr. En með sprittið á lofti gekk þetta
bara fínt. Síðustu nokkur ár hafa óvenju fáar nýjar leiðir litið dagsins ljós á Hnappavöllum og var
því gaman að sjá hversu mikið gerðist þar í ár. Jón Viðar boltaði nýja leið í Hádegishamri, Kosmós 5.6. Sigurður Ýmir og Sindri Ingólfsson fóru nýja dótaleið hjá Stefninu í Vatnsbóli, Kuml 5.9
og svo fór Sigurður leið við hliðina á, Sportleiðin 5.10c, einnig í dóti. Elmar Orri er nánast búinn
með allar leiðir á Hnappavöllum og því fór hann að skoða gömul verkefni. Honum tókst að frumfara Poseidon 5.12b sem var gamalt verkefni frá Eyþóri Konráðs. Hann skellti einnig boltum í
gamalt verkefni í Vatnsbóli og frumfór, sú leið fékk nafnið Kindakofinn 5.12b. Elmar kíkti í enn
annað gamalt verkefni úti á Söndum og náði að frumfara Krókur kapteinn 5.13c eftir nokkra daga
vinnu. Elmar lét ekki staða numið þarna og fann enn eitt gamalt verkefni. Í byrjun ágúst frumfór
hann Skýjaborg 5.13d sem var boltuð af Valdimar Björnssyni og Mathieu Ceron 2017.
Benjamin Mokry ásamt syni sínum Leó og vin hans Heimi Stein boltuðu og frumfóru Hnappavallaholuna 5.6. Elmar bætti síðan við annari byrjun á leiðina og fékk sú útgáfa nafnið Hola í höggi
5.4.
Grænafjallsgljúfur – Í lok janúar fóru Ólafur Þór og Rory Harrison inn í Grænafjallsgljúfur. Fyrir
einhverjum árum (eða áratugum) hafði Ívar Finnbogason látið það flakka að hann væri búinn að
klifra allar leiðir sem eru í boði í gljúfrinu. Nokkrar leiðir hafa hins vegar bæst við á síðustu þrem
árum og var Snorro WI 5 ein þeirra.
Svínafell – Árni Stefán og Íris Pedersen búa vel að því að vera með ísklifur í bakgarðinum sínum
í Svínafelli. Þau frumfóru leiðirnar Nátthagi WI 3 og Heimahagi WI 3+ í Svínafelli í lok desember
2019

Suðurland
Kirkjubæjarklaustur – Árni Stefán og Íris Pedersen skelltu sér í kaupstaðaferð frá Öræfunum í
febrúar. Þetta væri ekki frásögu færandi nema að í leiðinni frumfóru þau leiðina Kaupstaðarferð
WI 3 í Hörgsárgljúfri rétt utan við Klaustur.
Ingimundur – er drangi sem margir þekkja. Hann stendur upp úr Eyjafjöllum, er úr gegnheilu
basalti og býður upp á skemmtilegt tveggja spanna dótaklifur með frábæru útsýni. Rob Askew og
Brook Woodman frumfóru nýja leið upp Ingimund í byrjun september. Leiðin fékk nafnið Z fyrir
Zoidberg 5.10a eftir Z laga sprungu sem einkennir leiðna, svipað og leiðin S fyrir Stratos.
Árnessýrsla – Vindmillan í Vörðufelli hefur lengi vel verið ein vinsælasta klifurleið ísklifrara frá
Selfossi og nágrenni. Í byrjun desember frumfóru Ásgeir Guðmundsson og Bergur Sigurðsson
nýja leið í fellinu og nefndu hana Fjall WI 3.
Útlönd
Vegna Covid heimsfaraldursins hafa Íslendingar lítið sem ekkert klifrað í útlöndum þetta árið.
Helst ber að nefna háfjallamanninn John Snorra sem fór til Pakistan fyrir jólin og vinnur nú að því
að komast upp að K2 að vetrarlagi. Ísalp óskar John Snorra alls hins besta í þessu verkefni og
vonar að hann komi heill heim.
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