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Við þökkum öllum starfsmönnum og sjálfboðaliðum sem taka þátt í starfsemi hússins
að einhverju leiti kærlega fyrir árið sem er
liðið og allar stundirnar sem hafa farið í að
styðja við starfsemi félagsins og rekstur
Klifurhússins fyrir klifrara hérlendis.
Starfsmenn og 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.

Sjálfboðaliðar á niðurskrúfi haustið 2021

Um KFR
Klifurfélag Reykjavíkur, KFR, er íþróttafélag
sem á aðild að ÍBR. Meginhlutverk félagsins
er að sjá um rekstur Klifurhússins. Auk þess
heldur KFR Íslandsmeistaramót og Bikarmót
í grjótglímu, styrkir klifrara til þátttöku á
Norðurlandamótum, heldur námskeið og
æfingar í grjótglímu og klettaklifri og hefur
umsjón með klettaklifursvæðum á Íslandi.
Helstu markmið félagsins eru að hlúa að
klifuríþróttinni og efla klettaklifur á Íslandi.
Allir formenn KFR frá upphafi samankomnir í tilefni 20 ára afmæli félagsins
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Frá formanni
Rekstur Klifurfélagsins fyrir árið 2021 var mjög traustur og góður og var sérstaklega ánægjulegt
að sjá vöxt um tæp 50% í heildartekjum félagsins og hagnað upp á rúmar 15 milljónir króna. Þó
verður að segjast að það hafi verið pínu svekkjandi að vera aðeins rúmum 94 þúsundum króna
frá því að ná yfir 100 milljóna króna veltu. Að fenginni þessari reynslu má ætla að vert sé að
setja markið á meðaltalsveltu upp á 10 milljónir króna á mánuði innan fáeinna ára.
Laun hækkuðu töluvert milli ára og ræðst það af því að nú eru þrír starfsmenn í fullri vinnu allt
árið um kring í staðinn fyrir tveir og af þeirri staðreynd að árinu á undan voru starfsmennirnir tveir
á hlutabótaleiðinni. Tekjuaukningu má einkum rekja til fjölgunar á skipulögðum æfingum og
námskeiðum og fjölgun nýliða en einnig aukningar í sölu á vörum og þjónustu eins og uppsetningu á klifurveggjum og útseldri vinnu, sem því fylgir og fer stöðugt vaxandi. Ánægjulegt er að
nefna að handbært fé frá rekstri er jákvætt um 35 milljónir sem mun nýtast í frekari uppbyggingu
á komandi árum og ber vott um sterkan rekstur og getu til að takast á við tilfallandi áföll í rekstri,
þar sem viðskiptaskuldir eru óverulegar.

Árið 2021 var fyrsta heila árið sem við vorum undir áhrifum Covid heimsfaraldursins, sem setur
árangurinn í enn betri ásýnd. Við vorum með lokað fyrstu tvær vikur ársins og aftur í kringum
páska, en náðum annars að hafa opið lungað úr árinu fyrir félagsmenn og skipulagðar æfingar.
Vegna lögbundinna takmarkana þurftum við að lágmarka opnunartíma fyrir almenning nema yfir
sumartímann sem enn og aftur hafði áhrif á reksturinn. Starfsmenn nýttu tímann vel, lagst var í
endurbætur á aðstöðu félagsins og ráðist var í stafræna vegferð til að auðvelda allan rekstur og
utanumhald. Ný heimasíða leit dagsins ljós og má þar finna allar helstu upplýsingar um
þjónustuna sem í boði er hjá félaginu og einnig má þar finna allar fundargerðir stjórnar og reikninga aftur í tímann, sem er nýbreytni. Klifurbúðin hefur dafnað með bættu vöruframboði og jafnframt hefur netverslun tekið á sig mynd, en við væntum þess að hún eigi eftir að skipa veigameiri
sess í þjónustuframboði okkar til klifrara í náinni framtíð. Þá endurnýjuðum við afgreiðslubúnað
til að bæta sjálfvirkni og viðskiptamannakerfi okkar.
Mikil sókn hefur verið í sumarnámskeiðin okkar undanfarin ár og var sumarið 2021 okkar stærsta
sumar hingað til. Það ásamt auknum vinsældum klifurs meðal almennings hefur skilað okkur
aukinni nýliðun byrjenda á öllum aldri og þeirri eftirspurn hefur verið mætt með auknu framboði
námskeiða yfir vetrartímann, sem er ánægjuleg nýbreytni. Sérstök áhersla hefur verið lögð á
leiðaruppsetningu til að bjóða upp á sem fjölbreyttast getustig og einnig var lögð áhersla á að
fjárfesta í nýjum festum til að geta boðið upp á nýjustu strauma í gripum og leiðarsmíði.
Það voru tímamót þegar Klifurfélag Reykjavíkur varð hluti af nýstofnuðu Klifursambandi Íslands
á haustmánuðum og verður áhugavert að taka þátt í enn frekari uppbyggingu klifurs hér á landi í
sérsambandi innan vébanda ÍSÍ og aukinni alþjóðlegri þátttöku, sem af því getur leitt. Með aukinni útbreiðslu og vitund stækkar íþróttin okkar og þróast í takt við nýja tíma. Klifurfélag Reykjavíkur mun enn sem áður verða leiðandi í sínu starfi fyrir íþróttina og til að geta dafnað og
stækkað enn frekar er mikilvægt að félagið eignist varanlegan samastað fyrir íþróttina. Því er
það áfram eitt helsta verkefni stjórnar á komandi ári að leiða til lykta húsnæðismál félagsins svo
hægt verði að tryggja æfingaaðstöðu félagsins til framtíðar og þjóna þannig hlutverki þess fyrir
hinn almenna klifrara, hlúa að barna- og unglingastarfi innan vébanda ÍBR ásamt því að halda
utan um keppnir og afreksstarf. Við væntum þess að ná samkomulagi við Reykjavíkurborg og
Íþrótta- og tómstundaráð um lausn á þessum vanda áður en leigusamningur okkar í núverandi
húsnæði rennur sitt skeið árið 2023.
Með ósk um gleðilegt klifursumar!
Reykjavík, í maímánuði 2022.
Hilmar Ingimundarson, formaður.
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Klifurbúðin
Stærstu tíðindin í tengslum við Klifurbúðina frá því að síðasta ársskýrsla var rituð eru án efa að
vöruúrvalið er nú komið á netið og Klifurbúðin komst formlega í nútíðina þegar vefverslunin var
sett í loftið í nóvember 2021. Veltan á milli ára jókst um 31,13% sem er heldur minna en árið á
undan þegar hún jókst um 60,2% en það skýrist á auknu vöruúrvali 2020 sem var síðan haldið
við 2021. Klifurhúsið byrjaði að panta frá einu nýju fyrirtæki, YYVertical, á síðastliðnu ári og fær
frá þeim meðal annars sigsjár (e. belay glasses), æfingabúnað og kalkpoka. Önnur ný viðbót í
Klifurbúðinni þetta árið var fatnaður frá Red Point og nú síðast peysur og bolir með Hnappavallalógói. Síðast en ekki síst þá ber að nefna splúnkunýja sportklifurleiðavísinn sem Ásrún og
Jafet gáfu út sumardaginn fyrsta 2022 við mikinn fögnuð klifrara hér á landi.
Sú vara í Klifurbúðinni sem selst mest af er lausa kalkið sem kemur kannski ekki neinum á óvart
miðað við hversu mikið af því dreifist síðan um Klifurhúsið en það er þekkt staðreynd að klifrarar
sækja styrk í kalkið. Varan sem seldist næstmest af á árinu voru Tenaya Tanta klifurskórnir sem
eru ætlaðir byrjendum og út frá því má álykta að nýjum klifrurum hafi fjölgað þónokkuð á liðnu ári.
Í klifurbúðinni má finna fjórar aðrar týpur af klifurskóm frá La Sportiva og Tenaya en vegna plássleysis, bæði þá í búðinni og á lager/skrifstofunni/starfsmannaherberginu, þá hefur Klifurhúsið ekki
bætt við úrvalið á skóm í búðinni. Sú hugmynd kom að brjóta niður vegginn sem skilur búðina af
og afgreiðsluna og stækka þannig búðina.
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Frá Ben og Þuru

Fyrst langar okkur að nefna hversu þakklát við erum fyrir að starfa fyrir svona jákvætt og samheldið samfélag eins og það sem tilheyrir Klifurfélagi Reykjavíkur. Það hefur margt átt sér stað á
liðnu ári og það sem stendur helst upp úr hjá okkur er þegar keppt var í klifri í fyrsta sinn á
Ólympíuleiknunum, formleg stofnun Klifursambands Íslands, 20 ára afmæli Klifurfélags Reykjavíkur í febrúar síðastliðnum og opnun stærsta innanhús sportklifurveggjar Íslands í Miðgarði.
Aðkoma KFR að þessum fjórum atburðum er í suma staði margþætt og stiklað verður á stóru
hér til að koma því í orð.
Aðkoman að Ólympíuleikunum er sú einfaldasta. Það varð okkur ljóst tveimur vikum áður en
klifurkeppnin hófst að klifrið var ekki á dagskrá að neinu leiti sem þótti ekki boðlegt miðað við
hversu sterkt samfélag klifrara býr hér á landi. Fyrsta skrefið til að bæta úr þessu var að hafa
samband við RÚV og þeim megin var vilji til að bæta úr þessu vandamáli en síðan kom í ljós að
það var ekki hægt að sýna alla keppnina án þess að hliðra öðrum sýningum til og það var ekki í
boði. Þetta fór svo eins og flest ykkar kannast líklegast við að hluti af klifrinu var sýndur á RÚV2
og þá ekki í beinni útsendingu. Við stefnum á að minna RÚV á mikilvægi þess að sýna frá
klifrinu á næstu Ólympíuleikum og erum vongóð að það rætist betur úr því þá þar sem áhorfendatölur fóru fram úr björtustu vonum og lýsendurnir sem KFR fékk í verkið, Bjarnheiður og
Hjördís, stóðu sig alveg ótrúlega vel. Þetta ásamt því að ákveðin vitundarvakning er að eiga sér
stað á Íslandi um tilvist klifurs gefur okkur vonir um að klifur verði svo sannarlega á dagskrá
þegar keppt verður í íþróttinni á Ólympíuleikunum 2024.
Formleg stofnun Klifursambands Íslands, skiptir okkur miklu máli að mörgu leiti en helst má
nefna að stofnunin er stórt skref fyrir vöxt íþróttarinnar hér á landi og gerir afreksíþróttafólkinu
okkar kleift að keppa á Evrópumótum. Elmar, yfirþjálfari KFR, var ráðinn sem landsliðsþjálfara
KÍ og Úrvalshópur KÍ kemur í klifurhúsið á sameiginlegar landsliðsæfingar og eflir það tengslin
milli klifurfélagana. Það munu ákveðin hlutverk sem KFR hefur gegnt færast yfir til KÍ og fyrst
um sinn um Þura sjá um þá vinnu í hlutastarfi samhliða starfi sínu fyrir KFR, sú lausn þótti vænlegust til árangurs þar sem hún var nú þegar að vinna þessa vinnu fyrir KFR en hver veit hvað
framtíðin ber í skauti sér – mögulega verður starfsemi KÍ orðin svo stór eftir nokkur ár að ráðinn
verður starfsmaður í fullt starf og þessi vinna flytjast alfarið úr Ármúlanum. Það sem þetta þýðir
fyrir KFR er að tveir af þremur starfsmönnum þess í fullu starfi vinna að hluta til fyrir KÍ og í ljósi
þess var tekin ákvörðun um að það væri einfaldast að KÍ greiði KFR fyrir tvo starfsmenn í hlutastarfi.
20 ára afmæli Klifurfélags Reykjavíkur átti sér stað 13. febrúar síðastliðinn og þeim merkilega
áfanga var fagnað með kökum og kaffi í Klifurhúsinu. Allir formenn félagsins frá upphafi mættu á
svæðið ásamt úrvalshópi af klifrurum. Afrekshópur Klifurhússins klifraði nokkrar leiðir fyrir
gestina og áttu allir góða stund saman. Til að fagna afmælisárinu enn frekar mun félagið síðan
halda Deep Water Sóló sýningu á Grandanum 12. júní næstkomandi þegar sjómannadagurinn
ber í garð og við hvetjum alla til að fylgjast vel með og jafnvel keppa á veggnum þegar að því
kemur. Við erum ótrúlega stolt af félaginu okkar sem hefur vaxið og dafnað síðastliðinn 20 ár og
erum við komin langa leið frá því að besti (eini?) innanhússveggurinn var í bílskúrnum hjá
Bjössa á Sogavegi. Farsæld félagsins má þakka þeim frábæru starfsmönnum og sjálfboðaliðum
sem hafa lagt ótal klukkustundir af vinnu við að efla klifur hér á landi og hugsjónin sem hefur
fylgt þessu samfélagi síðastliðinn 20 ár er aðdáunarverð.
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Klifurveggurinn í Miðgarði, er nýjasti atburðurinn af þessum fjórum til að eiga sér stað en hann
hefur verið í bígerð síðustu tvö ár. Aðkoma KFR að þessum vegg hefur verið þónokkur en
hann var byggður í fjölíþróttahúsinu Miðgarði í Garðabæ sem Stjarnan nýtir fyrir æfingar sínar.
Þegar vinna við teikningar að húsinu áttu sér stað var tekin sú ákvörðun að byggja þar klifurvegg en þar sem enginn þekking um íþróttina er meðal þeirra sem komu að smíði hússins var
haft samband við KFR sem tók að sér ráðgjafahlutverk á því stigi. Það hlutverk þróast síðan
þegar veggurinn var smíðaður og ásamt því að veita ráðgjöf þá hefur KFR tekið það að sér að
sjá um leiðasmíð á veggnum nú þegar hann er tilbúinn og mun gegna því hlutverki þar til þess
er ekki þörf lengur. Veggurinn er kærkomin viðbót í innanhúsaðstöðu klifurs hér á landi og það
má segja að með tilkomu hans úr óvæntri átt hafi ákveðinn draumur ræst sem hefur blundað í
íslenskum klifrurum síðustu áratugi. Í drögum er samstarfssamningur á milli Miðgarðs og KFR
sem verður tilbúin á næstu vikum.

Annað sem átti sér stað á liðnu ári:
Ný heimasíða var sett í loftið í október og leysti þá gömlu af sem var orðin tíu ára gömul. Við
skiptum um skráningarkerfi 1. janúar þegar við hættum með Nóra kerfið og hófum notkun á
Sportablerkerfinu sem þýðir meðal annars að meðlimir gátu í fyrsta sinn frá opnun Klifurhússins valið um bæði staðgreidd kort og áskriftarkort. Í ágúst var 45° veggurinn á efri hæðinni
tekinn niður, í staðinn komu þrír veggir sem eru ætlaðir byrjendur og fyrir æfingar barna og
ungmenna, ásamt því að settar voru upp leiðir á tvo veggi í salnum. Við smíðuðum þrjá innanhússveggi í tveimur grunnskólum hér í Reykjavík en áhugi fyrir klifurveggjum er mikill í samfélaginu og fyrirspurnir sem berast varðandi ráðleggingar í smíði heimaveggja berast okkur í
alveg ótrúlegu magni. Veggirnir í salnum voru síðan málaðir um jólin en það var kominn tími á
það og voru þeir orðnir heldur snjáðir og líta núna miklu betur út. Það var svo sannarlega tilefni
til að ráðast í þetta verk þar sem Klifurhúsið eignaðist fjöldann allan af nýjum gripum á árinu!
Síðast en ekki síst þá fjölgaði skólaheimsóknum á vorönninni eftir að hafa legið í dvala síðustu
tvö Covid ár og það var tekið á móti skólahópum í hverri viku. Það sem stendur upp þar er að
unglingarnir í 9 bekk í Hagaskóla eru tímabundið í skólanum hinum megin við götuna í Ármúla
og komu í 4 sinnum í viku yfir 10 vikna tímabil í íþróttatíma til okkar í Klifurhúsið. Að bjóða þau
velkominn svona reglulega og yfir þetta langan tíma hefði ekki verið hægt ef við hefðum ekki
haft tök á því að ráða Knút inn í 80% starf og það má með sönnu segja að eftir þrjá mánuði er
hann kominn með sérfræðiþekkingu á því að taka á móti skólahópum á öllum aldri. Þessi
útlistun er svo sem ekki tæmandi en er ágætis yfirferð á þeim ótal verkefnum sem fylgja rekstri
Klifurhússins og bera þess vitni hversu mikill vöxtur er í klifrinu hér á landi. Við þökkum félagsmönnum fyrir árið sem er búið að líða síðan síðasta ársskýrsla var skrifuð og hlökkum til að sjá
hvað næsta ár felur í sér.

Nýjungar og viðburðir
Það fór auðvitað ekki framhjá neinum að lítið var um viðburði á liðnu ári en fyrstu níu
mánuðina frá síðasta aðalfundi voru ennþá Covid takmarkanir við lýði og fjölmennir viðburðir
því ekki dagskrá. Draumurinn um að halda loksins árshátíð fyrir stjórn, starfsmenn og félagsmenn var þó alltaf til staðar og þegar þessi orð eru skrifuð styttist óðum í fyrstu árshátíð Klifurhússins síðan 2019 og eftir þriggja ára bið er eftirvæntingin mikil. Aðrir viðburðir sem ber að
nefna er Klifurþingið sem var haldið af sérsambandinu síðastliðið haustið, Vertical Life kvikmyndasýningin sem KFR hélt í samstarfi við KÍ fyrstu helgina í mars og The Alpinist sýningin
sem Sena hélt fyrir klifursamfélagið í janúar.
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Styrkir

Styrkir til Klifurfélagsins eru ómetanlegir fyrir allan rekstur og framþróun og því er mikilvægt
að gera þeim skil hér. Félagið þakkar innilega fyrir okkur.
ÍBR: Verkefnasjóður, Afrekssjóður og Lottó
ÍTR: Íþróttahús, félagsaðstaða og sumarnámskeið
UMFÍ: Fyrir heimasíðu.

Rekstrartölur
2021

2020

2019

Rekstrartekjur:

99.906.380 kr.

67.837.096 kr.

66.329.779 kr.

Laun:

48.265.045 kr.

33.752.967 kr.

38.889.982 kr.

Rekstrargjöld:

84.693.311 kr.

61.066.394 kr.

64.051.052 kr.

Hagnaður, (Tap):

15.211.825 kr.

6.770.702

2.300.761 kr.

Rekstartölur Klifurhússins fyrir árið 2021 voru þær bestu frá upphafi og er félagið að safna
fyrir flutningum sem muni að öllum líkindum kosta yfir 100 millj. ásamt því að vinna að því að
endurnýja festur félagsins og búnað sem er kominn til ára sinna. Þar sem félagið flytur að
öllum líkindum ekki fyrr eftir 2-3 ár þá stefnum við einnig á að fjárfesta í að bæta inniviði núverandi húsnæðis.
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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. Félagatalið á
milli ára eftir Covid minnkaði ásamt því að félagið tók til í félagatalinu á árinu og í dag eru 824
virkir félagar í Klifurfélagi Reykjavíkur en það eru allir þeir sem eiga kort í Klifurhúsinu (að
undanskildum 10 skipta kortum og mánaðarkortum) og/eða eru skráðir á reglubundnar æfingar.
Skráning í skipulagða starfsemi heldur áfram að aukast en kortasala hefur ekki náð sömu tölum
og 2019 en það skýrist að hluta til vegna framlenginga á kortum eftir Covid lokanir 2020. Tímabókanir fyrir hópa 2021 voru ekki margar vegna Covid en er búið að breytast og þegar þessi
orð eru rituð þá hafa jafn margir hópar komið í KH á fyrstu 5 mánuðum ársins 2022 og komu í
heildina árið 2021.

Eitt skipti
Sala á einu skipti byrjaði aftur að hækka eftir að slakað var á Covid takmörkunum en 2020 hafði
sú sala lækkað um 51% 2019 og 2020. Aukningin frá árinu 2020 fyrir árið 2021 nam 38.78% en
húsið var lokað fyrir almenning frá janúar út maí 2021 svo sala á einu skipti var takmörkuð á
því tímabili fyrir gesti sem korthafi kom með sér.
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Námskeið og Æfingar

2

- Byrjendaboulders
- V– æfingarhópar
- Línu og leiðsluklifur
- Hópar

- Team KH
- Barna- og unglingastarf
- Sumarnámskeið

Námskeið & æfingar
Það var nóg að gera í húsinu síðastliðið ár og fjöldi iðkenda sótti námskeiðin og æfingarnar sem
eru í boði að hverju sinni. Æfingar barna og ungmenna voru eins og áður vel sóttar og öll pláss
tekinn, Byrjendaboulders var vel sótt allt árið og það sama gildir um V-æfingahópana.
Það er hægt að líta á það þannig að stundataflan er í hámarksnýtingu og litlar breytingar verða á
henni ár frá ári en hún er þó alltaf í stöðugri þróun. Hún er þannig í dag að í Klifurhúsinu geta
börn, ungmenni og fullorðið fólk stundað reglulegar æfingar undir handleiðslu reyndra þjálfara,
byrjendur geta sótt grunnnámskeið í grjótglímu og línuklifri.

Byrjendaboulders
Byrjendaboulder er haldið reglulega yfir árið yfir tveggja vikna tímabil í fjórum skipti.
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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V– æfingarhópar
V-æfingahóparnir héldu áfram líkt og áður við góðar undirtektir. Síðasta sumar var í fyrsta skipti
boðið upp á sumaræfingahóp og var hann vel sóttur. Yfir veturinn sáu Laufey, Jóhann, Holly og
Hjördís um að þjálfa eftirfarandi hópa yfir 8 vikna lotur: V0-V2, V2-V3, V3-V4, V3+ kvenna og
V3+ hádegisæfingar.
Á æfingunum er farið í allt frá upphitun, tækni, styrk og að teygjum, reynt er að hafa æfingarnar
fjölbreyttar svo iðkendur ættu að læra margar nýjar leiðir sem nýtast við klifuræfingar ásamt því
að fá krefjandi æfingu. Á haustönn og vorönn mátti sjá mikil framför hjá klifrurunum og var mikil
ánægja meðal iðkenda bæði varðandi gæði æfingana og þjálfarana.
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Klifur 1 & 2 / Línuklifurs– og Leiðsluklifursnámskeið
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 Klifur 2 námskeiðin héldu áfram að
þróast á árinu og eru nú námskeiðin línuklifur og leiðsluklifur. Línuklifursnámskeiðin kemur þá í
staðinn fyrir Klifur 1 og á því er kennt ofanvaðsklifur og trygging með GriGri. Á
leiðsluklifursnámskeiðinu, er eins og nafnið getur til kynna, síðan kennt hvernig á að tryggja með
GriGri við leiðsluklifur.
Línuklifursnámskeið
Á námskeiðinu er farið yfir hvernig er best að æfa línuklifur, hvaða búnað er nauðsynlegur,
hvernig skal nota búnaðinn á öruggan hátt og æfingar fyrir línuklifur.
Leiðsluklifursnámskeið
Námskeiðið er hugsað fyrir þá sem hafa lokið byrjendanámskeiðnu í línuklifri og/eða kunna að
tryggja með GriGri. Farið verður ítarlega í hvernig á að klifra og tryggja með sem öruggasta hætti
í leiðsluklifri.

Hópar
Hópaheimsóknir hjá okkur á liðnu ári voru fjölmargar og fjölbreytilegar. Hagaskóli var á vorönninni með íþróttatíma 4x í viku í salnum fyrir 9 bekk þar sem þau flúðu sitt húsnæði vegna myglu.
Það voru reglulega afmæli eftir lokun á laugar– og sunnudögum og var það Helga Þórdís sem sá
að mestu um að taka á móti þeim. Mikill fjöldi skóla og frístundaheimila komu fyrri part dags á
virkum dögum í klukkutíma heimsókn og voru það Ben og Knútur sem sáu um að taka á móti
þeim. Um haustið var haldið einkanámskeið fyrir fyrirtæki þar sem starfsmennirnir komu í 4 skipti
til Linu og Laufeyjar yfir 4 vikna tímabil á sunnudögum.
Mikil eftirspurn er fyrir því að koma með hópa í Klifurhúsið og reynt er að mæta henni eftir bestu
getu en eins og staðan er í dag þá leyfir stærð húsnæðisins okkur ekki að bóka hópa eftir kl. 15 á
virkum dögum því þá er húsið fullt af sjálfstæðum iðkendum og iðkendum sem eru hluti af
skipulögðu æfingastarfi félagsins. Það er í raun ótrúlegt hversu mikil eftirspurning er þar sem
félagið auglýsir aldrei þennan anga af starfsemi sinni því það er enginn þörf á því. Þegar við
flytjum loksins í stærra húsnæði þá má reikna með því að það verði nóg að gera í að taka á móti
hópum!
12

Afrekshópur KFR - TEAM KH
Klifurfélag Reykjavíkur býður upp á afreksstarf fyrir framúrskarandi klifrara. Afrekshópurinn er
fyrir klifrara á aldrinum 13 til 20 ára og meistaraflokkurinn er fyrir eldri klifrara og þau sem hafa
náð viðmiðum til að komast í hópinn. Afrekshópurinn var samansettur af 13 klifrurum og meistaraflokkurinn 9 klifrurum. Þjálfarar eru Elmar Orri Gunnarsson og Hildur Björk Adolfsdóttir. Markmið hópsins er ná árangri á mótum og úti í klettum. Farið var í æfinga– keppnisferðir til Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs á árinu.
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Barna- og unglingastarf
Rúmlega 397 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. Æfingarnar eru þétt setnar og biðlistar fyrir þær
flestar og við myndum gjarnan vilja taka á móti fleirum framtíðarklifrurum. Á vor– og haustönn
eru æfingar í húsinu fyrir börn og ungmenni á aldrinum 5-18 ára sjö daga vikunnar og mikill
metnaður fer í að halda uppi gæðum æfinganna.
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Sumarnámskeið
Sumarið 2021 var metsumar hjá okkur þegar viðkom sumarnámskeiðinu en yfir 300 börn
komu á námskeið og biðlistinn taldi tæplega 300 til viðbótar. Oftast hefur júlí mánuðurinn verið
rólegur en þannig var það ekki síðasta sumar þegar öll pláss fylltust og húsið var fullt út að
dyrum af hressum og kátum krökkum allt sumarið!
Það er ekki von að námskeiðið sé svona vinsælt en 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. Til að fara yfir dagskrána fyrir þá
sem hafa áhuga þá er hún svohljóðandi:
Mánudagur: Fyrst er klifrað inni og reglur Klifurhússins kynntar. 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. (Leiðbeinendur skrifa oft skónúmer við hliðina á nafninu á barninu á mætingarlistanum
því hvaða barn hefur tíma til að muna slíka smámuni?). Eftir fyrsta nesti er gengið í gegnum
Laugardalinn í Langholtsskóla þar sem farið 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 og leiðirnar þar fullnýtar. Hinn dagurinn er nýtur sem 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 heimatilbúni 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 leiðbeindur 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 þá 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.
Föstudagurinn: Þetta er sá dagur sem er flestum börnum eftirminnanlegastur 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 (sá staður hefur í gegnum tíðina reynst forboðin ævintýrastaður hjá ófáum
krökkum sem dýrka það að fá að fara þangað til að leika sem er með öllu óskiljanlegt fyrir
okkur sem höfum náð lögaldri). 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 þá 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. Það er vegna þess að bæði 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 í þokkabót myndi námskeiðið
ekki lengur henta vinnandi foreldrum. Með þetta í huga og þá staðreynd að mörg börn enda á
æfingum um haustið svo 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

- Klifursamband Íslands
- Mót í Klifurhúsinu 2021
- RIG 2022
- Bikarmót 2021

- ÍM 2021
- Krakka– og skemmtimót

Klifursamband Íslands
Klifursamband Íslands var stofnað á árinu og Klifurnefnd ÍSÍ lögð niður. Elmar Orri Gunnarsson
starfaði sem formaður nefndarinnar og hélt áfram sem stjórnarmaður KÍ í eitt tímabil. Núna
starfar hann sem landsliðsþjálfari KÍ. Fjöldi félaga KFR starfa á vegum Klifursambandsins. Helst
ber að nefna Manuelu Magnúsdóttur sem er sitjandi formaður sambandsins. Þá mun Þuríður
Sóley Sigurðardóttir annast verkefni sem snúa að skrifstofu sambandsins.

Mót í Klifurhúsinu 2021
Allt í allt hélt Klifurhúsið sjö mót árið 2021 en eitt þeirra var síðasta Íslandsmeistaramótið fyrir
árið 2020 sem hafði fallið niður vegna Covid. Fyrir hvert mót er húsið lokað í a.m.k. fjóra daga og
fara fjölmargar vinnustundir í hvert mót. Vegna breyttra þarfa var tekin sú ákvörðun að breyta
Íslandsmeistaramótaröðinni og frá og með 2022 verður aðeins eitt Íslandsmeistaramót í stað 4
móta röð.
RIG 2022
Reykjavíkuleikarnir fóru fram síðustu helgina í janúar 2022 og annað ár í röð var sýnt frá klifurkeppninni í beinni útsendingu á RÚV2. Hjördís Björnsdóttir og Bjarnheiður Kristinsdóttir sáu um
að lýsa keppninni og stóðu sig með frábærlega í því hlutverki. Fenginn var erlendur leiðasmiður,
Theis Elfenberg, til að aðstoða við leiðauppsetninguna fyrir mótið og heppnaðist það svo vel að
stefnan er að endurtaka leikinn að ári liðnu.
Keppt var í karla– og kvennaflokki og var fyrirkomulagið með þeim hætti í úrslitakeppninni að
keppendur fengu eina tilraun í einu og rúllaði það þannig þar til tíu mínútur voru liðnar en þetta
fyrirkomulag þykir mjög sjónvarpsvænt.
Sigurvegarar Reykjavíkurleikana 2022 voru Birgir Óli Snorrason og Lukka Mörk Blomsterberg.
Bikarmót 2021
Undankeppni fyrir Bikarmót fór fram á þriðjudegi og úrslitin á laugardegi í sömu viku.
Bikarmeistarar 2021 í opna flokki voru Birgir Óli Snorrason og Lukka Mörk S. Blomsterberg.
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Íslandsmeistaramótaröðin í grjótglímu
2021 voru haldin fjögur Íslandsmót í grjótglímu sem tilheyra Íslandsmeistaramótaröðinni fyrir
það ár. Sigurvegarar hvers flokks fyrir sig eru eftirfarandi:
Íslandsmeistari opinn Karlaflokkur

Íslandsmeistari opinn Kvennaflokkur

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

1. Lukka Mörk Blomsterberg
2. Katla Lind Jónsdóttir
3. Brimrún Eir Óðinsdóttir

Íslandsmeistari Junior –flokkur

Íslandsmeistari Junior –flokkur

1. Valur Áki Svansson
2. Emil Bjartur Sigurjónsson
3. Stefán Þór Sigurðsson

1. Gabríela Einarsdóttir

Íslandsmeistari A-flokkur
1. Sólon Thorberg Helgason
2. Óðinn Arnar Freysson
3. Árni Hrafn Hrólfsson
Íslandsmeistari B-flokkur
1. Elís Gíslason
2. Garðar Logi Björnsson
3. Paulo Mercado Guðrúnarson
Íslandsmeistari C-flokkur
1. Kári Þór Þórsson
2. Hlynur Þorri Benediktsson
3. Sigurður Orri Óskarsson

Íslandsmeistari A-flokkur

1. Lukka Mörk Blomsterberg
2. Katla Lind Jónsdóttir
3. Sunna Rún Birkisdóttir
Íslandsmeistari B-flokkur
1. Ásthildur Elva Þórisdóttir
2. Sylvía Þórðardóttir
3. Hekla Petronella Ágústsdóttir
Íslandsmeistari C-flokkur
1. Þórkatla Þyrí Sturludóttir
2. Ester Guðrún Sigurðardóttir
3. Bryndís Óskarsdóttir

Krakkamót og skemmtimót
Tvö krakkamót voru haldin á árinu og tvö skemmtimót en Covid takmarkanir gerðu það að
verkum að þessi mót voru ekki haldin oftar. Lykilmarkmið þessara móta er allir skemmti sér vel
og hafi tækifæri til að hittast með öðruvísi hætti í Klifurhúsinu og klifra nýjar leiðir í sameiningu.
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Annað

4

- Leiðasmíði
- Boltasjóður
- Ferðasaga: The Nose, Hilmar Ingimundarson

Leiðasmíði
Leiðasmíði er einn af flóknari öngum starfsemi klifursala og er á sama tíma líklegast sá mikilvægasti. Klifursalurinn stendur og fellur með leiðunum sem eru settar upp til að mæta ólíkum
þörfum klifrara, hvort sem þeir eru sjö ára á skipulögðum æfingum, fullorðnir byrjendur eða
reyndir afreksíþróttamenn í sportinu. Góðir leiðasmiðir eru mörg ár að þróa hæfileika sína og
hæfni á þessu sviði og það getur verið snúið að fá mannaflann til að sinna öllum þörfum Klifurhússins. Þetta er atriði sem er í stöðugri vinnslu innanhúss og ekki eitthvað sem leysist yfir nóttu
og verður líklegast eitthvað sem félagið verður alltaf að huga vel að. Almennt séð gengur leiðasmíði vel innanhúss en aðeins fjórir reyndir leiðasmiðir eru starfandi í húsinu og enginn af þeim er
í fullu starfi sem leiðasmiður og það má lítið út af bregða ef uppsetning á að vera regluleg. Eins
og staðan er í dag þá er Klifurhúsið með virka leiðuppsetningu og gæði leiðanna eru til jafn við
stóru klifuríþróttahúsin úti í heimi og félagið fær oft hrós frá erlendum gestum fyrir leiðirnar í
salnum. Þjálfun á framtíðarleiðasmiðum er stöðugt í vinnslu og við hlökkum til að sjá getu þeirra
sem eru að koma nýir inn á næstu árum.
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Boltasjóður
Jón Viðar skrifar:
Úthlutanir úr Boltasjóði hafa aldrei verið jafn margar og árið 2021 en samtals var 394 einingum
úthlutað til notkunar á sex klifursvæðum. Tvö svæði, Munkaþverá og Pöstin, fengu allsherjar
yfirhalningu. Fyrir norðan voru það Bjarki Guðjónsson og Magnús Arturo Batista sem höfðu veg
og vanda af því að endurnýja akkeri í flestum leiðum í Munkaþverá og er ástand þar orðið mjög
gott. Boltasjóðsmenn tóku Pöstina í gegn og voru akkerin í öllum leiðum endurnýjuð auk þess
sem boltum var skipt út og ástand kannað á öllum festingum. Þá sinnti Boltasjóður hefðbundinni
viðhalds- og lagfæringavinnu á Hnappavöllum. Með þessu áframhaldi verður vinnu við uppfærslu akkera og bolta í öllum leiðum þar lokið árið 2023. Í febrúar var samningur við landeigendur á Hnappavöllum endurnýjaður og gildir nýr samningur til 2024. Ný uppfærsla af
tópónum var gefin út í febrúar, kamarinn var færður í júlí og árleg vinnuferð Boltasjóðs var farin í
október.
Stjórn Boltasjóðs skipuðu þeir Jón Viðar Sigurðsson, Stefán Steinar Smárason og Valdimar
Björnsson.
Yfirlit um úthlutanir úr Boltasjóði síðustu fimm ár
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Ferðasaga: The Nose
Hilmar Ingimundarson skrifar:
Þegar glugginn til USA opnaðist í byrjun nóvember 2021
eftir tæp tveggja ára lokun ákváðum við Rafn Emilsson að
fljúga leið sem lá til San Fransisco miðvikudaginn 10.
nóvember. Við höfðum töluverðar áhyggjur af því hvað við
værum seint á ferð en Chris Burkhart hafði fullvissað
okkur um að þetta væri besti tíminn til að klifra í Yosemite.
Við gistum á hóteli á toppnum Nob Hill í San Fransisco
fyrsta kvöldið og náðum síðan í bílaleigubíllinn morguninn
eftir og héldum strax sem leið lá upp í Yostemite dal með
stuttu stoppi í Fresno til að kaupa vistir fyrir næstu tvær
vikurnar. Drekkhlaðnir af vistum mættum við á Camp 4
tjaldsvæðið um kvöldmatarleytið. Tókum þá skynsamlegu
ákvörðun að taka stöðuna daginn eftir en ekki rjúka af
stað í klifur eins og fyrr var áætlað. Við vöknuðum
snemma sem von er vísa þegar ferðast er vestur eftir
tímabeltinu og byrjuðum á því að rölta upp að og undir
leiðina sem var fyrirhuguð á El Capitan. Restin af
deginum fór í að græja og gera, hnýta um flöskur, ákveða
magn af drykkjum og smyrja samlokur.
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Við vöknuðum eldsnemma á laugardagsmorgni og
vorum byrjaðir að klifra fyrir sólarupprás. Fyrst tekur við
“létt” brölt sem telst ekki með sem partur af leiðinni og
fékk Rafn það hlutverk að leiða það þar sem við höfðum
sömu hlutkesti með leiðslu og þeir bræður deildu með
sér nokkrum árum áður. Því kom það í hlut minn að
taka fyrsta spönnina og byrjaði hún með skemmtilegu
fríklifri en fljótlega voru stigarnir teknir upp til að styðjast
við. Fyrsta og eina fallið sem ég tók var þarna í fyrstu
spönn þegar vinur poppaði út úr fleygasári, og fékk ég
fljótt að kenna á því af hverju stuðst er við offset vini á
þessum stöðum. En fallið dró ekki úr manni þróttinn og
fyrsta spönn féll á rúmum 30 mínútum og Rafn tosaði
sig síðan upp og tók næstu spönn þar sem fyrsta “lower
out” var tekið. Þriðja spönn gekk vel fyrir sig og ekki
laust við að sprunguklifrið var allt annað en við áttum
við að venjast úr Stardal og sérstaklega voru
fleygasárin nýtilkomin reynsla. Rafn tók síðan fjórðu og
síðustu spönn dagsins uppá Sickle Ledge. Við höfðu
ákveðið það að síga niður og sofa í tjöldunum í Camp4 yfir nóttina áður en við myndum júmma
okkur upp aftur. En flestir sem klifra The Nose með miklar vistar í “haul” poka styðjast við þetta
fyrirkomulag að setja upp línur að Sicle. Kærkomið var að komast niður og nærast og sofa vel.
Við höfðum ákveðið að leggja af stað uppúr hádeginu, og taka 2 tíma í að júmma okkur upp á
Sickle Ledge og gista þar.
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Vöknuðum snemma sem og áður og röltum um nærliggjandi svæði og rákust á björn í morgungöngunni sem var áhugavert. Uppúr hádegi byrjuðum við að júmma okkur upp línuna, sem við
höfðum skilið eftir daginn áður. Eftir smá basl náðum við uppá Sickle rétt fyrir myrkur enda dagar
farnir að stytta þegar leið á veturinn. Við settum upp portaledge og gistum fyrstu nóttina á
veggnum. Næsti dagur var tekinn eldsnemma og Rafn var byrjaður að fríklifra fyrstu spönn
dagsins, eða 5 spönn, fyrir sólarupprás enda átti að ná upp að El Cap Tower eða 10 spannir sem
við töldum gerlegt. Við höfðum gert ráð fyrir vistum í 5 daga klifur og því mátti ekki vera að drolla
neitt og mikilvægt að komast sem lengst á hverjum degi. Klifrið gekk vel og allt gekk upp en
hraðir vorum við ekki enda mikið um búnað, við vorum að stigaklifra megnið af leiðinni og flest
“lower-out” voru þennan dag eða tvo stór ásamt einhverjum styttri. En það var ekki fyrr en við sólsetur sem ég jummaði mig upp á Dolt Tower eftir 7
spannir og skemmtilegan dag. Rafn leyndi ekki
vonbrigðum sínum að hafa ekki náð lengra en við
vorum sannfærðir um að við færum hraðar yfir
næsta dag og mestu erfiðleikarnir væru að baki.
Hér eftir væri “point of no return”. En af Dolt Tower
er hægt að síga niður 200metra í nokkrum sigum
en eftir það er það bara upp og ómögulegt að fara
aftur niður. Við deildum syllunni með “yostemite
climbing rangers” pari sem voru að dóla sér upp
vegginn. Blessunarlega fengum við USB hleðslusnúru hjá þeim sem átti eftir að reynast kærkomið
til að geta hlaðið símana á toppnum.
Vöknuðum í myrkri til að græja og gera til að ná að byrja að klifra við fyrstu sólarupprás og nýta
daginn sem mest. Fyrsta spönn dagsins var skemmtileg og náði ég að fríklifra byrjunina á henni
en greip fljótt í stigana þegar á reyndi. Vorum við núna búnir að ná hápunkti þess sem Rafn og
Arnar höfðu farið áður og var það skemmtileg tilfinning. Rafn tók næstu spönn áður en ég fríklifraði 12. spönn (5.6-7) uppá El Cap Tower. Frábær sylla en ég var feginn að hafa frekar gist á
Dolt kvöldið áður. En stöldruðum stutt við enda sex spannir eftir uppá Camp IV sem var markmið
dagsins og komið framyfir hádegi, þannig að allt stefndi í eitthvað næturklifur. Framundan var hin
alræmda Texas Flake sem féll Rafni í skaut. Eftir nokkuð basl og langan tíma heyrðist í Rafni að
hann hefði náð upp eftir fall og ég ætti að drífa mig upp sem og ég gerði. Texas Flake var tilkomumikið og ekki auðvelt að júmma sig þar upp á eftir honum en laun erfiðsins voru að standa
uppi á þessari risa flögu í miðjum veggnum á mögnuðum stað. En tíminn leyfði ekkert hangs og
eftir hægan kafla leit allt út fyrir að við værum að fara að klifra langt inní myrkrið enda fátt um
góða svefnstaði á næstu spönnum. Ég rauk upp C1+camhooks spönnina uppá BootFlake. Áhugavert að prófa camhooks í fyrsta skipti í 400 metra hæð í leiðslu. En það var síðan farið að
rökkva þegar ég toppaði og gaf Rafni gó að fara að júmma sig upp á eftir mér. Þegar Rafn
staulaðist uppá örmjóu sylluna sem Boot Flake er að þá ákváðum við að best væri að setja upp
“portaledge” þarna enda úr 4 boltum að velja sem var ekki raunin í öðrum stönsum. Áttum góða
næturstað og nærðumst vel en vorum farnir að hafa áhyggjur af því hvað hægt yfirferðin gekk hjá
okkur og við værum rétt hálfnaðir eftir þrjár nætur á veggnum. Við vöknuðum í myrkri og vorum
klárir við sólarupprás þegar base stökkvari flaug framhjá okkur og var það líkast því að orrustuþota hefði skotist framhjá. Rafn fékk að taka hina goðsagnarkenndu King Swing spönn í morgunmat og vorum við ánægðir með að vera komnir snemma af stað og vorum með háfleyg markmið
að ná núna uppað Camp V og þannig ná í skottið á okkur eftir tapaðan tíma dagana á undan.
King Swing gekk vel hjá Rafni og fór hann í fyrstu tilraun með góðu viðnámsklifri.
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Eftir smá línuvandræði að þá þurfti ég að skilja eftir smá af dóti
í stansinum en létum við það ekki trufla okkur og héldum hratt
áfram og tók ég enn og aftur eina af lengstu spönnum
leiðarinnar og vorum við ánægðir þegar við vorum komnir upp
16 spönn að El Cap Snake, eða yellow band. Rafn fríklifraði
sem mest upp að Camp IV og voru tvö teymi sem voru að taka
NIAD sem höfðu tekið framúr okkur á þessum kafla og vorum
komnir með þann þriðja á spönn með okkur en það hafði lítið
sem ekkert tafið för okkar. Langt var liðið að daginn þegar við
komum upp að Camp IV en við vorum staðráðnir í því að taka 4
spannir í viðbót upp að Camp V til að gista. Ég fríklifraði upp að
The Great Roof spönninni sem Rafn rauk af stað í á leið inní
myrkrið áður en ég kallaði á hann að koma til baka þar sem
hann hafði gleymt að taka “haul línuna”. Þar við sat og ég sannfærði Rafn um að best væri að gista undir þakinu og taka
góðan dag eftir. Það voru bara 10 spannir eftir og ættum að
geta náð því á einum degi ef við spiluðum vel úr. Rafn var kominn upp fyrstu spönn fljótlega eftir
sólsetur og var æðislegt að vera kominn á sögufrægar slóðir þar sem Lynn Hill hafði fyrst allra
fríklifrað The Great Roof árið 1994 þegar við Rafn vorum báðir að byrja að klifra. Þvílíkt afrek.
Næst var það spönn 20. eða Pancake Flake sem var æðislega skemmtileg en eftir 4 nætur og á
fimmta degi að klifra hafði ég það ekki í mér að reyna að fríklifra hluta hennar. Eftir það kom
Brette Harrington og skaust framúr okkur á sinni fyrstu NIAD tilraun. Við náðum upp að Camp VI
sem er þekkt sylla og ákváðum að gista þar síðustu nóttina sem við deildum með ítölsku pari. Við
byrjuðum seint þar sem við leyfðum parinu að leggja af stað á undan okkur og fékk Rafn það hlutverk að taka Changing Corners spönnina sem var tæp og ein af C2 spönnum leiðarinnar. Því
næst skaust ég upp 25. spönn sem var skemmtilegt yfirhang og Rafn fékk að taka C2 þakleið yfir
í Wild Stance. Það var nú langt liðið á sjötta daginn okkar í veggnum, og bara tvær spannir eftir.
Hin fræga “bolta ladder” sem Warring Harding gerði svo fræga í fyrstu uppferðinni. En ég fékk að
tosa mig upp bolta stigann og var sólin farin að setjast þegar Rafn hljóp upp síðustu spönnina
(5.3-5.5). Það voru þreyttir og lúnir klifrara sem föðmuðu hvorn annan eftir ævintýralega 6 daga í
veggnum og 5 nætur. Við gistum á toppnum með stjörnubjartan himinn og létum okkur dreyma
um bjór og pizzu sem beið okkar þegar við kæmumst niður daginn eftir.
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