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28. desember 2005: 
Áramótamótið: Góð þátttaka 

Hið árlega áramótamót Krulludeildar SA fór fram 
þriðjudagskvöldið 27. desember. Góð þátttaka var í 
mótinu, 24 mættu til leiks, þar á meðal tveir þátttakendur 
alla leið frá Kanada. Leikmenn voru dregnir í sex lið og 
lék hvert lið þrjá leiki. 

Veitt voru verðlaun fyrir 1. sætið. Í liðinu sem sigraði 
voru: Jón Grétar Rögnvaldsson, Jens Gíslason, Gísli Kristinsson og Sigurður 

Gunnarsson (sjá mynd). Þess má geta til gamans að Gísli var einnig í sigurliðinu í fyrra og Jón Grétar 
var í sigurliðinu fyrir tveimur árum.  

28. desember 2005 
Krullunefnd ÍSÍ: Jón Ingi Sigurðsson krullumaður ársins  

Krullunefnd ÍSÍ hefur valið Jón Inga Sigurðsson fyrirliða liðsins Mammúta úr Krulludeild 

Skautafélags Akureyrar krullumann ársins 2005.  

Jón Ingi kom nýr inn í krulluíþróttina haustið 2004 ásamt félögum sínum. 

Hann hefur leitt lið sitt Mammúta og náð ágætis árangri á árinu. Undir stjórn 

Jóns Inga náði liðið fjórða sæti á alþjóðlega mótinu Ice Cup á Akureyri í maí 

og nú í haust varð liðið Akureyrarmeistari í krullu 2005 undir hans stjórn. 

Krulluvefurinn óskar Jóni Inga til hamingju með nafnbótina.  

Jón Ingi hefur borið ferska vinda inn á krullusvellið. Með fágaðri framkomu og keppnisanda er hann 

verðugur fulltrúi ungu kynslóðarinnar í þessari athyglisverðu íþrótt og góð fyrirmynd framtíðarinnar.  

Í nóvember síðastliðnum voru tíu ár síðan fyrsti krulluleikurinn var leikinn á Íslandi. Krulludeild 

Skautafélags Akureyrar hefur starfað síðan í maí 1996 og heldur árlega fjölda móta í Skautahöllinni á 

Akureyri. Krullumaður ársins var fyrst útnefndur 2004 og kom hann þá einnig úr röðum Akureyringa en 

það var Gísli Kristinsson sem verið hefur formaður Krulludeildar SA frá því að hún var stofnuð vorið 

1996. 



Lengi vel var Akureyri eini staðurinn á landinu þar sem þessi íþrótt var stunduð en nú í haust var 

stofnuð Krulludeild innan Knattspyrnufélagsins Þróttar í Reykjavík og hafa félagsmenn æft og keppt í 

krullu einu sinni í viku í Skautahöllinni í Laugardal. 

Í krullunefnd ÍSÍ eru: Gísli Kristinsson, Ágúst Hilmarsson og Páll Tómasson. Myndirnar með þessari 

frétt tók Ásgrímur Ágústsson í Norðurmynd. 

 

17. desember 2005: 

Evrópumótið: Svíar meistarar í kvennaflokki, Norðmenn í karlaflokki 

Evrópumótinu í krullu lauk í Garmisch Partenkirchen í dag. Svíar eru Evrópumeistarar í kvennaflokki 
og Norðmenn í karlaflokki. 

Þetta er í sjötta sinn í röð sem Svíar vinna Evrópumeistaratitilinn í 
kvennaflokki. Annette Norberg hélt áfram ótrúlegri sigurgöngu sinni en hún 
leiddi sænska liðið í fjórða sinn í röð til Evrópumeistaratitils, auk þess sem lið 
hennar er núverandi heimsmeistari. Sænska liðið 
vann það svissneska í úrslitaleiknum í dag, 8-5. 
Danska liðið tryggði sér bronsverðlaun á mótinu með 
stórsigri á því norska í dag, 10-2. 

Í karlaflokki sigruðu Norðmenn nágranna sína Svía í úrslitaleik, 9-4. Það var 
Pal Trulsen sem leiddi norska liðið til sigurs en lið hans er núverandi 
Ólympíumeistari. Skotar tryggðu sér bronsið með sigri á Svisslendingum, 7-5. 

Myndirnar eru teknar af vef Alþjóða krullusambandsins, www.worldcurling.org.  

13. desember 2005: 
Bikarmótið: Fálkar sigruðu 

Fálkar eru bikarmeistarar Krulludeildar SA 2005 eftir nauman sigur á Skyttunum í úrslitaleiknum í 
gærkvöld. Leikurinn var jafn og spennandi frá byrjun og þegar upp var staðið réðust úrslitin á um það 
bil einum sentimetra.  

Fálkar komust í 2-0 eftir tvær umferðir, Skytturnar jöfnuðu 2-2 í þriðju umferðinni, Fálkar komust í 3-2 
og aftur jöfnuðu Skytturnar 3-3 í næstsíðustu umferðinni. Í lokaumferðinni þurfti mælingu til að skera úr 
um það hvort liðið hafði skorað og reyndist innsti steinn Fálkanna vera um einum sentimetra nær 
miðjunni en steinn Skyttanna. Úrslit leiksins urðu því 4-3 Fálkum í vil.  

  1 2 3 4 5 6 Úrslit 
Skytturnar      2   1   3 
Fálkar 1 1   1   1 4 



Í liði Fálka eru: Árni Arason, Haraldur Ingólfsson, Júlíus Fossberg Arason og Sigfús Sigfússon. 
Skytturnar eru þau Ágúst Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón S. Hansen, Sigurður Gunnarsson og 
Sigurgeir Haraldsson.  

Aðstæður á ísnum voru nokkuð erfiðar í leiknum þar sem ekki hefur tekist að ná honum fullkomlega 
réttum eins og þörf er á fyrir krulluna.  

11. desember 2005: 
Akureyrarmótið: Tölfræði til gagns og gamans 

Eftir að Gimli Cup lauk í haust var birt hér á curling.is tölfræði yfir skor í leikjunum, unnar umferðir og 
svo framvegis. Nú er nokkuð síðan Akureyrarmótinu lauk og því tímabært að taka saman tölur úr því 
móti og bera þær jafnvel saman við tölurnar úr Gimli Cup.  

Þrír af leikjunum 30 í Akureyrarmótinu enduðu með jafntefli og 15 leikir unnust með 1, 2 eða 3 stiga 
mun. Nokkrir stórir sigrar litu dagsins ljós í mótinu, 2 leikir unnust með 8 stiga mun og 2 með 9 stiga 
mun. Fjórum sinnum náðu lið að skora tíu stig eða meira í leik en það voru Garpar (tvisvar), Fífurnar 
og Mammútar sem náðu því.  

Til samanburðar á Gimli Cup og Akureyrarmótinu má nefna að 60% leikja í Akureyrarmótinu enduðu 
með þriggja stiga mun eða minna en hins vegar 84% leikja í Gimli Cup. Það má semsagt segja að 
leikir í Gimli Cup hafi verið mun jafnari en leikirnir í Akureyrarmótinu. 

Í leikjunum 30 í Akureyrarmótinu voru samtals skoruð 292 stig eða að meðaltali rúmlega 9,7 stig í leik 
(10,4 stig í Gimli Cup). Sigurliðin skoruðu að jafnaði 6,67 stig (6,6 stig í Gimli Cup) en tapliðin 3,07 stig 
(3,8 stig í Gimli Cup). Leikirnir unnust semsagt að meðaltali með 3,6 stiga mun (2,8 í Gimli Cup). 
Sigurliðin unnu að meðaltali 4,03 umferðir í leik (3,5 umferðir í Gimli Cup) en tapliðin 1,93 umferðir (2,5 
í Gimli Cup). 

Í leikjunum 30 voru leiknar 180 umferðir. Aðeins ein umferð endaði með því að hvorugt liðið skoraði en 
það gerðist í leik Víkinga gegn Skyttunum. Eitt stig var skorað í 106 umferðum eða um 59% umferða 
(56,3% í Gimli Cup). Tvö stig voru skoruð í 41 umferð, þrjú stig í 25 umferðum, fjögur stig í 6 
umferðum og einu sinni skoraði lið fimm stig í umferð, það gerðu Garpar gegn Víkingum. 

Garpar skoruðu mest allra liða í mótinu, samtals 42 stig en andstæðingar þeirra skoruðu aðeins 21 stig 
gegn þeim. Garpar skoruðu því að meðaltali tvö stig gegn hverju einu stigi andstæðinga sinna. 
Mammútar voru hins vegar það lið sem leyfði andstæðingunum að skora fæst stig, eða 19. 

Það er því greinilegt, að minnsta kosti af tölunum að dæma, að leikir í Gimli Cup hafi verið jafnari en 
leikirnir í Akureyrarmótinu. En eins og allir vita þá segja tölurnar ekki allt, enda er þessi samantekt 
aðallega til gamans gerð.  

10. desember 2005: 
Evrópumótið í krullu: Metþátttaka, nokkrir leikir á Eurosport 

Evrópumótið í krullu, La Gruyére European Curling Championship, hófst í morgun í Garmisch 
Partenkirchen í Þýskalandi. Metþátttaka er á mótinu. Samtals 58 lið frá 32 þjóðum taka þátt og hefur 
þátttakan aldrei verið meiri á Evrópumótinu. Keppt er í A og B flokkum bæði í karla- og kvennaflokki.  

Konur A: Austurríki, Danmörk, Finnland, Ítalía, Holland, Noregur, Rússland, Skotland, Svíþjóð og 
Sviss. 
Konur B: Þýskaland, Frakkland, Írland, England, Búlgaría, Kazakhstan, Eistland, Tékkland, 
Ungverjaland, Lettland, Pólland, Spánn, Króatía og Slóvakía. 

Karlar A: Danmörk, Finnland, Þýskaland, Írland, Ítalía, Noregur, Rússland, Skotland, Svíþjóð og 
Sviss. 



Karlar B: Wales, England, Austurríki, Spánn, Búlgaría, Hvíta-Rússland, Pólland, Grikkland, 
Kasakhstan, Belgía, Frakkland, Tékkland, Holland, Ungverjaland, Lettland, Eistland, Slóvakía, Andorra 
og Króatía. 

Svíar eru núverandi heims- og Evrópumeistarar í kvennaflokki. Annette Norberg hefur haldið 
Evrópumeistaratitlinum með lítið breyttu liði í þrjú ár í röð og mætir nú til leiks með sama lið og varð 
heimsmeistari í Skotlandi fyrr á þessu ári. Svíar hafa reyndar orðið Evrópumeistarar í kvennaflokki 
undanfarin fimm ár. Þjóðverjar eru núverandi Evrópumeistarar í karlaflokki. Til gamans má geta þess 
að í enska landsliðinu eru leikmenn sem tóku þátt í krullumóti í Kent í Englandi nú í haust þar sem 
Íslendingar áttu fulltrúa. 

Upplýsingar um mótið, úrslit, lið, sjónvarpsútsendingar og fleira er meðal annars að finna á þessum 
vefsíðum: 
http://www.ecc2005.de/ 
http://www.eurosport.com/home/pages/v4/l2/s10000/tvschedule_lng2_spo10000_gnd1_prs0_ven3.sht
ml 
http://www.worldcurling.org/CurlHome/Results/2005-2006/ECC/ 

Eurosport mun sýna nokkra leiki frá mótinu (beint og óbeint).  

Mánudagur 12. desember kl. 8:30-11:00 
Bein útsending, karlaflokkur: Þýskaland - Noregur 

Mánudagur 12. desember kl. 23:30-00:30 
Valdir kaflar, karlaflokkur: Noregur - Svíþjóð 

Þriðjudagur 13. desember kl. 8:00-10:00 
Bein útsending, kvennaflokkur: Danmörk - Svíþjóð 

Þriðjudagur 13. desember kl. 11:00-14:00  
Bein útsending, karlaflokkur: Skotland - Sviss 

Þriðjudagur 13. desember kl. 23:30-00:00  
Valdir kaflar, karlaflokkur: Þýskaland - Svíþjóð 

Miðvikudagur 14. desember kl. 9:00-11:00  
Bein útsending, kvennaflokkur: Noregur - Rússland 

Miðvikudagur 14. desember kl. 23:00-00:30  
Valdir kaflar, karlaflokkur: Skotland - Þýskaland 

Fimmtudagur 15. desember kl. 8:00-9:15 
Aukaleikur um sæti í undanúrslitum kvenna 

Föstudagur 16. desember kl. 8:00-9:30 
Aukaleikur um sæti í undanúrslitum karla 

Föstudagur 16. desember kl. 16:30-18:00 
Undanúrslit karla 

Laugardagur 17. desember kl. 14:30-16:45  
Bein útsending: Úrslitaleikur karla 

Sunnudagur 18. desember kl. 18:00-19:30 
Valdir kaflar: Úrslitaleikur kvenna 



Semsagt: Ágætis skemmtun framundan fyrir það krulluáhugafólk sem hefur aðgang að Eurosport... en 
það eina sem vantar er þátttaka íslenskra liða.  

8. desember 2005: 
Bikarmótið: Skytturnar og Fálkar í úrslitaleikinn 

Það verða Skytturnar og Fálkar sem mætast í úrslitaleik Bikarmóts Krulludeildar SA þetta árið. Liðin 
unnu góða sigra á andstæðingum sínum í undanúrslitum í kvöld, bæði eftir að hafa lent 2-0 undir eftir 
tvær umferðir. Úrslitaleikurinn fer fram mánudagskvöldið 12. desember og hefst um kl. 19:30. 

Skytturnar léku gegn Víkingum í undanúrslitum í gærkvöld. Víkingar unnu tvær fyrstu umferðirnar og 
komust í 2-0 eins og áður sagði. Skytturnar náðu síðan yfirhöndinni í leiknum og unnu að lokum 7-3.  

  1 2 3 4 5 6 Úrslit 
Skytturnar      3 2   2 7 
Víkingar 1 1     1   3 

Þróun hins undanúrslitaleiksins var svipuð, að minnsta kosti hvað skorið varðar. Nýbakaðir 
Akureyrarmeistarar, Mammútar, komust í 2-0 með því að vinna tvær fyrstu umferðirnar. Þá náðu 
Fálkar yfirhöndinni og unnu þær fjórar umferðir sem eftir voru. Úrslit urðu 9-2 Fálkum í vil. Þess má til 
gamans geta að fimm umferðum var stolið í leiknum. Fyrir þá sem ekki vita við hvað er átt þegar 
umferð er “stolið” þá á það við þegar það lið vinnur umferð sem ekki á síðasta stein í þeirri umferð.  

  1 2 3 4 5 6 Úrslit 
Mammútar 1 1         2 
Fálkar     2 3 1 3 9 

8. desember 2005: 
Íshokkí: Minningarmót um Magnús Finnsson 

Laugardaginn 10. desember verður haldið minningarmót um Magnús 
Finnsson, formann SA, sem lést fyrr á þessu ári langt um aldur fram. Að 
sjálfsögðu verður keppt í íshokkí og eru það Old-boys lið frá SA, SR og 
Birninum sem keppa um bikar sem Skautafélag Akureyrar gefur af þessu 
tilefni.             

Fyrsti leikurinn hefst kl. 16:00 en þá eigast við kvennalið SA og úrval úr öllum liðum. Hver leikur verður 
2x20 mínútur. Veglegt kaffihlaðborð verður fyrir gesti og gangandi frá kl. 17:00. Í hléum á milli leikja 
munu iðkendur frá Listhlaupsdeild SA sýna listir sínar.   

Gaman væri að sjá sem flesta félaga SA, bæði eldri og yngri ásamt foreldrum og öðrum velunnurum í 
tilefni dagsins. Um leið og við höldum á lofti minningu Magnúsar getum við átt saman góðar stundir, 
fengið okkur kaffibolla og kökusneið, hvílt okkur frá jólabakstrinum og að sjálfsögðu notið þess að 
horfa á eldri sem yngri snillinga sýna listir sínar á ísnum.  

Það er að sjálfsögðu ástæða til að hvetja krullufólk jafnt sem aðra félagsmenn í SA að fjölmenna í 
Skautahöllina á laugardaginn. Magnús var ekki aðeins formaður Skautafélagsins heldur einnig 
sigursæll krullumaður með liði Garpa í nokkur ár. Á myndinni hampar Magnús Gimli bikarnum 2004 
ásamt félögum sínum í liði Garpanna. Gimli Cup fór fram 13.-29. september 2004 og var síðasta 
krullumótið sem Magnús tók þátt í. Hann var reyndar í liði Garpa í næsta móti á eftir, Akureyrarmótinu í 
október 2004, en gat lítið sem ekkert verið með í því móti vegna veikinda. 



6. desember 2005: 
Bikarmótið: Skytturnar með níu líf 

Fyrsta umferð Bikarmóts Krulludeildar fór fram í Skautahöllinni í gær. Átta lið skráðu sig til leiks þannig 
að Keppnin verður einföld, tapliðin eru úr leik en sigurlið halda áfram í næstu umferð.  

Segja má að Skytturnar hafi sýnt í gær að liðið hefur níu líf. Sauðir virtust ætla að valta yfir Skytturnar 
og komust í 5-0 eftir þrjár umferðir. Skytturnar gáfust ekki upp heldur skoruðu 5 stig í fjórðu umferðinni 
og jöfnuðu leikinn. Aftur komust Sauðir yfir 6-5 í næstsíðustu umferð en Skytturnar skoruðu 2 stig í 
lokaumferðinni og unnu leikinn. 7-6. 

Víkingar og Fífurnar áttust við í jöfnum og spennandi leik. Allar umferðir unnust með einum steini og 
var jafnt eftir sex umferðir þannig að leika þurfti aukaumferð til að skera úr um sigur. Víkingar unnu þá 
umferð og unnu leikinn 4-3. Mammútar höfðu yfirhöndina gegn Görpum, unnu 5-2, og Fálkar höfðu 
yfirhöndina gegn Kústum, unnu 8-4. 

Undanúrslit Bikarmótsins fara fram á miðvikudagskvöld en þá eigast við Skytturnar og Víkingar annars 
vegar og hins vegar Mammútar og Fálkar. 

3. desember 2005: 
Krullan vinsælust á Vetrar-Ólympíuleikunum í Tórínó? 

Á Ólympíuvef NBC sjónvarpsstöðvarinnar fer nú fram könnun meðal lesenda á því á hvaða 
íþróttagrein Ólympíuleikanna í Tórínó þeir hafa mestan áhuga. (Reyndar er rétt að geta þess að 
krullukeppnin fer alls ekki fram í Tórínó heldur Pinerolo). 

Krullan trónir nú á toppnum því meira en fjórði hver sem greitt hefur atkvæði segist hafa mestan áhuga 
á krullu af þeim greinum sem keppt er í á leikunum. Þegar þetta er skrifað hefur krulla 23.713 atkvæði 
eða 29%. Næst á eftir kemur skíðaganga með 19.103 atkvæði eða 23%. Þess má geta að listhlaup og 
listdans hafa fengið 1870 atkvæði eða 2% og íshokkí hefur aðeins 1.725 atkvæði, sem er einnig í 
kringum 2%. Snjóbrettakeppnin hefur ekkert atkvæði fengið en í næstneðsta sæti er Bobsleðakeppni 
með 721 atkvæði eða um 1%. 

30. nóvember 2005: 
Bikarmótið: Keppnisfyrirkomulag og reglur 

Bikarmót Krulludeildar SA hefst mánudagskvöldið 5. desember. Dráttur í fyrstu umferð fer fram kl. 
19:00 það kvöld og eru þátttakendur því beðnir um að mæta snemma.  

Skráningarfrestur er fram til kl. 19:00 mánudagskvöldið 5. desember, þ.e. fram að drætti. Þátttökugjald 
er ekkert. Leikið verður með útsláttarfyrirkomulagi. Þó eru undantekningar á því að lið sem tapar getur 
komist áfram í næstu umferð. Ef átta lið skrá sig til leiks verður einföld útsláttarkeppni þar sem aðeins 
sigurvegarar halda áfram. 

Ef tíu lið skrá sig til leiks leika öll liðin í fyrstu umferð. Fimm lið komast þá áfram sem sigurlið en að 
auki eitt þeirra liða sem tapaði. Það taplið sem vann flestar umferðir fer áfram. Ef fleiri en eitt af 
tapliðunum eru jöfn að þessu leyti kemst það af þeim liðum áfram sem skoraði flesta steina. Ef þá eru 
enn fleiri en eitt lið jöfn fer það lið áfram sem tapaði sínum leik með minnstum mun (munur á 
skoruðum steinum og steinum fengnum á sig). Ef þá eru enn fleiri en eitt lið jöfn skal varpað hlutkesti 
um það hvort liðið fer í næstu umferð. 

Þannig komast sex lið í aðra umferð. Sigurliðin þrjú í annarri umferð fara í undanúrslit ásamt einu 
tapliði og sigurliðin í undanúrslitum leika til úrslita um bikarinn.  



Ef aðeins níu lið skrá sig til leiks situr eitt lið yfir í fyrstu umferðinni og kemst áfram í aðra umferð. 
Sigurliðin úr leikjunum fjórum komast áfram í aðra umferð ásamt liðinu sem sat yfir. Eitt af tapliðunum 
kemst áfram samkvæmt sömu reglu og í tíu liða keppni. Þannig komast sex lið í aðra umferð. 
Sigurliðin þrjú í annarri umferð fara í undanúrslit ásamt einu tapliði og sigurliðin í undanúrslitum leika til 
úrslita um bikarinn.  

Dæmi:  
Taplið 1: Vann 3 umferðir, skoraði 4 steina en tapaði leiknum 4-7 
Taplið 2: Vann 3 umferðir, skoraði 4 steina en tapaði leiknum 4-8 
Taplið 3: Vann 2 umferðir skoraði 4 steina en tapaði leiknum 5-6 

Fyrst dettur taplið 3 út þar sem það vann aðeins tvær umferðir. Þá er athugað hve marga steina taplið 
1 og 2 skoruðu þar sem þau unnu jafnmargar umferðir. Liðin standa þá enn jöfn því bæði skoruðu 4 
steina. Þá er fundinn út munur á skoruðum steinum og skoruðum steinum andstæðinganna í 
viðkomandi umferð. Taplið 1 er þá með -3 en taplið 2 er með -4. Taplið 1 fer því áfram í næstu umferð.  

Leikir geta ekki endað með jafntefli. Ef lið standa jöfn þegar hefðbundnum leik er lokið leika þau 
aukaumferð. Það lið sem sigraði í síðustu umferðinni hefur leik í aukaumferðinni. Til þess að nægur 
tími gefist fyrir aukaumferðir, ef sú staða kemur upp, er nauðsynlegt að allir mæti snemma á 
mánudagskvöldum þannig að leikir geti hafist tímanlega. 

24. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Mammútar Akureyrarmeistarar 

Mammútar gerðu sér lítið fyrir og sigruðu Skytturnar í 
annað skiptið í röð í leik liðanna í lokaumferð 
Akureyrarmótsins sem fram fór í Skautahöllinni í 
gærkvöld. Úrslit leiksins urðu 7-2 Mammútum í vil. 
Þetta er fyrsti titill liðsins en liðsmenn komu fyrst á 
svellið til að leika krullu á Akureyrarmótinu í fyrra, fyrir 
aðeins rúmlega ári síðan. Í liði Mammúta eru: Arnar 
Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson og 

Ólafur Númason. Til hamingju Mammútar! 

Garpar skutust upp í annað sætið með sigri á Fífunum í jöfnum leik. Garpar 
náðu 9 stigum og náðu reyndar að vinna fleiri umferðir og skora fleiri steina 
en önnur lið á mótinu. Það dugði þeim þó ekki í fyrsta sætið því þangað fóru 
Mammútar sem fyrr sagði, með 10 stig. Í liði Garpa eru: Davíð Valsson, 
Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Hallgrímur Valsson og Sveinn H. Steingrímsson.  

Skytturnar voru framanaf í forystu á mótinu og unnu 
fjóra fyrstu leiki sína en töpuðu síðan tveimur síðustu leikjunum og enduðu í 
þriðja sæti með 8 stig. Í liði Skyttanna eru: Ágúst Hilmarsson, Birgitta 
Reinaldsdóttir, Jón Hansen, Sigurður Gunnarsson og Sigurgeir Haraldsson.   

  

Endanleg röð liðanna varð þessi:  

Röð Lið Stig Umferðir Steinar 
1. Mammútar 10 22 38 
2.  Garpar 9 23 42 
3.  Skytturnar 8 20 29 
4. Víkingar 7 19 29 



5. Fífurnar 6 18 31 
6. Fálkar 6 17 30 
7.  Sauðir 5 11 21 
8. Kústar 4 17 29 
9. Norðan 12 3 16 24 
10. Viðar og félagar 2 10 13 

21. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Spenna fyrir lokaumferðina 

Lokaumferðin í Akureyrarmótinu 2005 fer fram í kvöld. Þrjú lið eiga möguleika á að verða 
Akureyrarmeistarar þetta árið, Mammútar, Skytturnar og Garpar. Auk þessara þriggja liða á eitt lið til 
viðbótar möguleika á verðlaunasæti. Fífurnar gætu náð silfur- eða bronsverðlaunum með sigri á 
Görpum í kvöld.   

Mammútar og Skytturnar hafa nú 8 stig en Garpar 7 stig í þriðja sætinu og Fífurnar með 6 stig í fjórða 
sæti. Mammútar og Skytturnar eigast við í þriðja skiptið í röð í lokaumferðinni. Það lið sem sigrar 
hampar Akureyrarmeistaratitlinum 2005 en liðið sem tapar fær silfur- eða bronsverðlaun. Geri 
Mammútar og Skytturnar hins vegar jafntefli í kvöld geta Garpar orðið Akureyrarmeistarar með sigri 
gegn Fífunum. Ef sú yrði raunin myndi fjöldi unninna umferða og jafnvel fjöldi skoraðra steina skera úr 
um það hvert þessara þriggja liða ynni mótið. Garpar standa vel að vígi að þessu leyti. Mammútar 
standa örlítið betur að vígi en Skytturnar, liðin hafa unnið jafnmargar umferðir en Mammútar hafa fjóra 
steina í forskot. 

Víkingar eru núverandi Akureyrarmeistarar en liðið á ekki möguleika á verðlaunasæti nú, ekki frekar en 
hin tvö liðin sem enduðu í verðlaunasæti í fyrra, Fálkar og Ísmeistarar. Tveir liðsmenn í Skyttunum 
eiga hins vegar möguleika á að vera Akureyrarmeistarar áfram, þau Birgitta Reinaldsdóttir og Jón 
Hansen sem voru í liði Víkinga í fyrra.  

Til upprifjunar varðandi reglur mótsins er rétt að nefna að ef lið standa uppi jöfn að stigum raðast þau 
eftir því hve margar umferðir þau unni á mótinu. Standi þau þá enn jöfn raðast þau eftir fjölda skoraðra 
steina í öllum leikjum sínum í mótinu. Standi þau þá enn jöfn ráða úrslit í innbyrðis viðureign(um) 
þessara liða (aðeins sigur, jafntefli eða tap). Standi þau þá enn jöfn kemur til skotkeppni. 

Staða þessa liða er nú þannig:  

Röð Lið Stig Umferðir Steinar 
1. Mammútar 8 18 31 
2.  Skytturnar 8 18 27 
3.  Garpar 7 19 37 
4. Fífurnar 6 16 27 

Leikir kvöldsins eru: 

Braut 1: Mammútar - Skytturnar 
Braut 2: Garpar - Fífurnar 
Braut 3: Víkingar - Kústar 
Braut 4: Fálkar - Norðan 12 
Braut 5: Sauðir - Viðar og félagar 



20. nóvember 2005: 
Frá Ameríkudeild Brynju: Stelpurnar 
okkar næstum í úrslit! 

Hróður Verslunarinnar Brynju berst víða og þarf líklega 
engum að koma á óvart sem til þekkja. Nýjustu 
landvinningar Júlla og Fíu eru vestanhafs þó reyndar 
standi ekki til að opna þar verslanir.  

Landvinningar Brynjuveldisins eru til komnir af örlæti 
þeirra hjóna því eftir Ice Cup síðastliðið vor ákvað 
bandaríska kvennaliðið sem keppti undir merkjum 
USWCA (United States Women Curling Association 
eða Krullusamband kvenna í Bandaríkjunum) að skrá 
sig til leiks á árlegu móti sambandsins fyrir keppendur 
55 ára og eldri. Fía og Júlli gripu tækifærið og 
útveguðu liðinu rauðar treyjur og húfur merktar Brynju 

og með bandaríska og íslenska fánanum.  

Mótið fór fram í Grafton í Norður-Dakóta nú um helgina og er skemmst frá því 
að segja að “konurnar okkar” voru einum steini frá því að komast í sjálfan 
úrslitaleikinn. Liðið vann fyrsta leik sinn 10-4 og í öðrum leik gáfust 
andstæðingar þeirra upp eftir sex umferðir. Með sigri í þriðja leik hefði liðið 
komist í úrslitaleikinn en í þeim leik áttu þær í höggi við mjög sterkt og reynt 
lið. Sue Haigney (sjá efstu mynd) lýsti viðureigninni svona í tölvupósti til 
curling.is: Við áttum í höggi við bandarískt meistaralið sem hefur spilað 
saman síðan 1965. Þær skoruðu einn stein í fyrstu umferð og tvo í annarri, 

síðan skoruðum við einn stein í næstu þremur umferðum. Þetta gekk síðan fram og til baka þangað til í 
áttundu og síðustu umferðinni. Þá áttu þær síðasta steininn og höfðu tveggja steina forystu. Við 
höfðum náð að koma fjórum steinum vel fyrir og hitt liðið átti aðeins eftir sinn síðasta stein. Skipperinn 
þeirra sendi steininn nokkuð utarlega og sópararnir fengu fyrirskipun um að snerta ekki svellið (ekki 
einu sinni að líta á steininn) því steinninn þurfti að krulla mikið til að ná inn í miðjuna, inn fyrir okkar 
steina. Á endanum náði hann að krulla nægilega mikið til að komast inn fyrir okkar steina en var ekki 
nógu fastur til þess að ég næði að sópa hann framhjá. Hitt liðið skoraði því einn stein í lokaumferðinni 
og vann leikinn.  

Brynjuliðið stóð sig vel og getur vel við árangurinn unað, sérstaklega með það í huga að sú sem 
ætlunin var að myndi leika sem skipper veiktist og gat ekki verið með á þessu móti þannig að þær léku 
þrjár nema í fyrsta leiknum en þá fengu þær lánaðan varamann.  

Að sögn vöktu Brynjupeysurnar athygli þar vestra. Því miður er ekki öruggt að 
til sé mynd af liðinu í peysunum þar sem myndavél liðsins varð fyrir hnjaski á 
ísnum.  

Á neðstu myndinni má sjá hvar mótið er auglýst á bensínstöð í bænum... og 
eins og einhver sagði: Þú veist að þú ert mikilvægur ef það sem þú ert að 
gera er auglýst á spjaldi á bensínstöð þar sem fullt af fólki á leið um! 

  

17. nóvember 2005: 
Double Decker bonspiel í Fenton's Rink 13.-15. janúar 

Curling.is hefur borist auglýsing frá kollegum okkar í London um mót sem haldið verður í Fenton’s Rink 
í Kent dagana 13.-15. janúar, svokallað Double Decker Bonspiel. Það er Province of London (innan 



enska krullusambandsins) sem heldur mótið. Þetta er í þriðja skiptið sem mótið er haldið en tvö fyrri 
skiptin voru fyrir um 10 árum.  

Keppni hefst á föstudagssíðdegi klukkan 18:30 og lýkur síðdegis á sunnudegi með úrslitaleik. Aðeins 
er gert ráð fyrir 12 liðum á mótið og er miðað við fjóra leiki á hvert lið að lágmarki en fimm leiki fyrir sex 
efstu liðin. Þátttökugjald er 80 pund á hvern leikmann fyrir keppnina og lokahóf.  

17. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Norðan 12 núllaði andstæðinga sína 

Úrslit leikja toppliðanna fjögurra í fjórðu umferð Akureyrarmótsins þýða að sömu lið mætast aftur í 
fimmtu umferðinni. Skytturnar sigruðu Mammúta 7-6 eftir að hafa komist í 7-1. Skytturnar eru því 
komnar í efsta sætið með átta stig en Mammútar falla þó ekki nema niður í annað sætið með 6 stig því 
liðin þar á eftir, Garpar og Víkingar, gerðu jafntefli og hafa nú fimm stig. Af öðrum leikjum vakti helst 
athygli að Norðan 12 hrökk í gang svo um munaði og hreinlega núllaði Viðar og félaga. Norðan 12 
sigraði 8-0 en þessi lið gerðu jafntefli í þriðju umferðinni. Fífurnar unnu Kústa og Fálkar unnu Sauði.  

Staðan í mótinu er nú þessi: 

Röð Lið Stig 
1. Skytturnar 8 
2.  Mammútar 6 
3.  Garpar 5 
4. Víkingar 5 
5. Fífurnar 4 
6. Fálkar 4 
7.  Norðan 12 3 
8. Kústar 2 
9. Sauðir 2 
10. Viðar og félagar 1 

Þriðja umferð verður leikin mánudagskvöldið 21. nóvember en þá eigast við: 

Braut 1: Fífurnar - Fálkar 
Braut 2: Norðan 12 - Kústar 
Braut 3: Sauðir - Viðar og félagar 
Braut 4: Skytturnar - Mammútar 
Braut 5: Garpar - Víkingar 

14. október 2005: 
Akureyrarmótið: Mammútar á toppnum 

Lið Mammúta hélt sigurgöngu sinni á Akureyrarmótinu áfram með naumum sigri á Görpum í jöfnum og 
spennandi leik í gærkvöld. Samkvæmt frásögnum af leiknum munaði um fimm sentimetrum í lokin 
hvoru megin sigurinn lenti. Skytturnar fylgja fast á hæla Mammútanna en bæði þessi lið hafa unnið alla 
þrjá leiki sína á mótinu til þessa og mætast í fjórðu umferðinni. Mammútar og Skytturnar hafa reyndar 
unnið jafnmargar umferðir en Mammútar hafa skorað þremur steinum meira en Skytturnar.  

Aðrir leikir voru einnig jafnir og spennandi í gær, Víkingar sigruðu Fálka, Kústar sigruðu Sauði og tvö 
neðstu liðin, Norðan 12 og Viðar og félagar skildu jöfn. Þessi lið verma því enn tvö neðstu sætin og 
eigast aftur við í fjórðu umferðinni.  



Staðan í mótinu er nú þessi: 

Röð Lið Stig 
1. Mammútar 6 
2.  Skytturnar 6 
3.  Garpar 4 
4. Víkingar 4 
5. Kústar 2 
6. Fífurnar 2 
7.  Fálkar 2 
8. Sauðir 2 
9. Viðar og félagar 1 
10. Norðan 12 1 

Þriðja umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 16.. nóvember en þá eigast við: 

Braut 1: Viðar og félagar - Norðan 12 
Braut 2: Mammútar - Skytturnar 
Braut 3: Garpar - Víkingar 
Braut 4: Kústar - Fífurnar 
Braut 5: Fálkar - Sauðir 

1. nóvember 2005: 
Nýtt dagatal vekur athygli: Nekt í krullunni! 

Það nýjasta í krulluheiminum – frétt sem fer nú sem eldur um sinu fyrir tilstilli netmiðla og 
tölvupóstsendinga – er dagatal með nektarmyndum af þekktum krullukonum (erlendum). Konur frá 
nokkrum löndum létu mynda sig fáklæddar og nú hefur verið gefið út dagatal með þessum myndum. 
Ágóðinn af sölu dagatalsins rennur til kvennalandsliða viðkomandi landa. 

10. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Þrjú lið ósigruð eftir tvær umferðir 

Þrjú lið eru nú ósigruð eftir fyrstu tvær umferðirnar á Akureyrarmótinu, Garpar, Mammútar og 
Skytturnar. Fjöldi unninna umferða og skoraðra steina ræður röð þessara þriggja liða en Garpar tróna 
á toppnum með jafnmargar unnar umferðir og Mammútar en Garparnir hafa skorað tveimur steinum 
meira. Þessi tvö lið eigast við í næstu umferð.  

Fimm leikir fóru fram í gær og var skorið nokkuð hátt í flestum þeirra. Í þremur leikjum unnu sigurliðin 
fimm umferðir af sex en í tveimur þeirra skoruðu tapliðin fjóra steina í umferðinni sem þau unnu. 

Staðan í mótinu er nú þessi: 

Röð Lið Stig 
1. Garpar 4 
2.  Mammútar 4 
3.  Skytturnar 4 
4. Fífurnar 2 



5. Víkingar 2 
6. Fálkar 2 
7.  Sauðir 2 
8. Kústar 0 
9. Norðan 12 0 
10. Viðar og félagar 0 

Þriðja umferð verður leikin mánudagskvöldið 14. nóvember en þá eigast við: 

Braut 1: Skytturnar - Fífurnar 
Braut 2: Víkingar - Fálkar 
Braut 3: Sauðir - Kústar 
Braut 4: Norðan 12 - Viðar og félagar 
Braut 5: Garpar - Mammútar 

7. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Fífurnar sigruðu 10-1 og tóku forystuna 

Fyrstu umferð Akureyrarmótsins lauk í kvöld með tveimur leikjum. Með aðstoð framkvæmdastjóra 
Skautahallarinnar tókst að mynda tíunda liðið þannig að lið þurfa ekki að sitja yfir. Nýja liðið kom 
nánast óæft á svellið og átti erfitt uppdráttar gegn Fífunum í kvöld. Fífurnar sigruðu í leik liðanna 10-1 
og náðu forystu í mótinu. Sauðir skelltu vinnufélögum sínum í Kústunum, 7-4 eftir að hafa komist í 7-0. 

Röð liðanna eftir 1. umferð er þessi:  
1. Fífurnar 
2. Garpar 
3. Mammútar 
4. Sauðir 
5. Skytturnar 
6. Kústar 
7. Víkingar 
8. Norðan 12 
9. Fálkar 
10. Viðar 

Önnur umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 9. nóvember en þá eigast við: 

Braut 1: Víkingar - Norðan 12 
Braut 2: Fálkar - Viðar 
Braut 3: Fífurnar - Garpar 
Braut 4: Mammútar - Sauðir 
Braut 5: Skytturnar - Kústar 

4. nóvember 2005: 

Vantar þig kúst eða annan krullubúnað? 

Nú stendur fyrir dyrum að panta kústa og eitthvað af öðrum búnaði. Gerð verður sameiginleg pöntun til 
þess að ná betri kaupum. Hallgrímur Valsson varaformaður mun sjá um það sem að kaupunum snýr 
þannig að það krullufólk sem hefur áhuga á að bæta við sig búnaði er beðið um að hafa samband við 
hann í hallgrimur [hjá] isl.is eða í síma 822 2015. 

3. nóvember 2005: 
Akureyrarmótið: Fyrsta umferð hafin, enn óvíst með tíunda liðið 



Fyrsta umferð Akureyrarmótsins hófst í gær með þremur leikjum. Nokkur óvissa var um uppröðun 
leikja þangað til síðdegis í gær og mættu einhverjir á svellið í gær án þess að eiga að leika. Eru 
hlutaðeigandi hér með beðnir afsökunar á því. Ástæða þessarar óvissu er sú að til þess að auðvelda 
framgang mótsins er best að fjöldi liða standi á sléttri tölu. Eftir að Team Carlsberg missti mann vegna 
meiðsla hafa verið í gangi tilraunir til að búa til tíunda liðið en það tókst ekki áður en mótið hófst. Þrátt 
fyrir að skráningarfrestur hafi runnið út 1. nóvember hefur verið ákveðið að halda þeim tilraunum áfram 
og því er óskað eftir ábendingum eða framboðum til þess að mynda tíunda liðið í þessu móti. Náist að 
mynda tíunda liðið mun það leika gegn Fífunum á mánudagskvöld. Þá eigast einnig við Kústar og 
Sauðir. 

Úrslit gærkvöldsins urðu þessi: 

Mammútar - Fálkar 5-2 
Skytturnar - Víkingar 5-3 
Garpar - Norðan 12 7-3 

Sú breyting hefur verið gerð frá upphaflegri áætlun að 1. umferð mótsins nær yfir tvö kvöld og klárast 
mánudagskvöldið 7. nóvember. Eftir það verður leikin heil umferð á kvöldi þannig að mótinu mun 
væntanlega ljúka miðvikudagskvöldið 23. nóvember.  

2. nóvember 2005: 
Gimli Cup: Tölfræði til gamans og gagns 

Til fróðleiks, gamans og kannski gagns hefur fréttaritari curling.is tekið saman 
tölfræði úr leikjunum á Gimli Cup. Niðurstaðan er sú sem margir höfðu þegar 
gert sér grein fyrir: Styrkleikamunur á efstu og neðstu liðum hefur farið 
minnkandi og mjög margir leikir eru jafnir og spennandi. 
 
Í leikjunum tuttugu í riðlakeppninni unnust sextán leikir með þriggja, tveggja 
eða eins stigs mun. Aðeins einu sinni tókst liði að skora tíu stig eða fleiri í 
einum og sama leiknum, því náðu Sauðir í 11-5 sigri gegn Team Carlsberg. 
Stærsti sigur mótsins var þegar Skytturnar sigruðu Norðan 12 9-1.  
 
Í leikjum um sæti er sömu sögu að segja. Einn leikur vannst með eins stigs mun, einn með tveggja 
stiga mun, einn með þriggja stiga mun og tveir enduðu með jafntefli eftir sex umferðir en annar þeirra 
breyttist í sex stiga sigur eftir aukaumferð.  
 
Í leikjunum 25 voru samtals skoraðir 260 steinar eða að meðaltali 10,4 steinar í leik. Sigurliðin skoruðu 
að meðaltali 6,6 steina en tapliðin 3,8 steina. Munurinn var semsagt að meðaltali 2,8 stig í leik.  
 
Þegar litið er á úrslit einstakra umferða í öllum leikjunum kemur í ljós að yfir helmingur (56,3%) allra 
umferða vannst með einum steini, samtals 85 umferðir af þeim 151 sem leiknar voru í mótinu. Í 36 
umferðum voru skoruð tvö stig, 21 sinni voru skoruð 3 stig, 6 sinnum skoruðu lið 4 stig í umferð, 
tvisvar voru skoruð 5 stig í umferð og einu sinni voru skoruð 6 stig í umferð. Sigurlið leikja vann að 
meðaltali 3,5 umferðir í leik.  

1. nóvember 2005: 
Fréttaskeyti frá Haraldi 

Eins og væntanlega einhverjir vita nú þegar hélt ég til Tunbridge Wells í 
Englandi til þess að keppa þar með bandarísku liði á krullumóti um liðna helgi. 
Liðsmenn voru Richard Melzer, Judy Melzer, Sue Haigney og Haraldur 
Ingólfsson.   

Mínu liði gekk vel í byrjun og með heppni í bland tókst okkur að vinna þrjá 



fyrstu leikina, fyrst gegn liðinu Linda’s Lovelies 10-5 en því liði stjórnar Linda Lesperance sem varð 
heimsmeistari 50 ára og eldri fyrr á þessu ári með landsliði Skotlands. Annar sigur okkar var gegn 
Chris’s Cronies 7-4 og þriðja leikinn gegn liðinu Gayle Force 5-3. Þar með vorum við í efsta sæti eftir 

þrjár umferðir en þó munaði aðeins einum steini á 
skori okkar og skori liðs frá Cambridge University. 

Um miðjan dag á laugardag hófst síðan 
útsláttarkeppni þar sem átta efstu liðin kepptu. Við 
lékum gegn liðinu í 8. sæti, President’s Possies. Því 
liði stjórnar varamaður í enska landsliðinu en með 
honum eru þó lítið reyndir liðsmenn. Sá leikur gekk 
hörmulega hjá okkur, við töpuðum honum 1-8 og 
misstum þar með af möguleika á að sigra á mótinu – 

en það var að sjálfsögðu takmarkið með þátttökunni. Síðast lékum við gegn 
skoska liðinu Markinch CC á sunnudagsmorgun og töpuðum honum með 
einum steini 5-6. Niðurstaðan er því þrír sigrar og tvö töp og 7.-8. sætið. 
Sigurvegari mótsins varð heimalið frá Tunbridge Wells en einn liðsmaður 
þess er Ernest Fenton, eigandi Fenton’s Rink, krulluklúbbsins þar sem mótið 
fór fram. Ernest er á myndinni hér til hliðar.  

Ferðin var skemmtileg og lærdómsrík, móttökurnar frábærar og eins og áhugafólk um krullu veit voru 
þátttakendur eins og ein stór fjölskylda. Væntanlega mun ég tíunda ferðasöguna á persónulegri nótum 
innan fárra daga á bloggsíðunni minni, haralduring.blogspot.com – þar verða einnig nokkrar myndir.  

Með bestu kveðjum og þökkum til allra fyrir stuðninginn. 

27. september 2005: 
Góð mæting á nýliðanámskeiðið 

Um þrjátíu manns mættu í Skautahöllina á Akureyri í gærkvöld til þess að læra undirstöðuatriðin í 
krullu. Krulludeildin stóð fyrir ókeypis námskeiði fyrir nýliða. Meirihluti hópsins kom úr Lundarskóla en 
um 20 nemendur úr 8. og 9. bekk skólans mættu og skemmtu sér hið besta ásamt tíu öðrum nýliðum 
og vönu krullufólki. 

 

25. október 2005: 
Gimli Cup: Skytturnar sigruðu 

Skytturnar nældu sér í Gimli bikarinn þetta árið eftir sigur á Víkingum í 
úrslitaleik mótsins í gærkvöld. Víkingar byrjuðu betur og skoruðu tvö stig í 
fyrstu umferðinni en Skytturnar svöruðu strax fyrir sig og jöfnuðu leikinn í 
þeirri næstu. Í þriðju umferðinni settu Skytturnar síðan aðra hönd á bikarinn 
með því að skora fimm stig og staðan því orðin 7-2. Víkingar gáfust hins 
vegar ekki upp við þetta heldur söxuðu á forskotið en náðu þó ekki að jafna 
leikinn. Úrslitin urðu 7-6 Skyttunum í vil. 

Í gær áttust einnig við Norðan 12 og Fífurnar í leik um 9.-10. sæti mótsins. Fífurnar höfðu yfirhöndina 
og komust í 4-1 fyrir lokaumferðina en þá gerðu Norðan 12 sér lítið fyrir og skoruðu 3 stig í 
lokaumferðinni og jöfnuðu leikinn. Liðin deila því með sér 9. og 10. sætinu.  



Krulluvefurinn óskar Skyttunum til hamingju með sigurinn. Skytturnar eru: Ágúst Hilmarsson, Birgitta 
Reinaldsdóttir, Jón Hansen, Sigurður Gunnarsson og Sigurgeir Haraldsson. 

21. október 2005: 
Team Carlsberg verður fyrir áfalli 

Þær fréttir hafa borist úr herbúðum nýjasta spútnikliðsins í krullunni, Team 
Carlsberg, að foringi þeirra hafi meiðst og verði frá keppni í að minnsta kosti 
átta vikur. Jón Einar Jóhannsson varð fyrir því óláni á fótboltaæfingu nú í 
vikunni að slíta hásin á vinstri fæti og þarf hann að ganga með spelku næstu 
átta vikurnar. Því er óvíst um það hvort eða hve mikið hann getur athafnað sig 
á ísnum og að minnsta kosti þyrfti hann að nota prik til að senda sína steina í 
stað þess að renna sér.  

Krulluvefurinn óskar Jóni að sjálfsögðu góðs bata og endurkomu á ísinn sem fyrst. Afleiðing meiðsla 
Jóns eru hins vegar sú að tveir félagar hans, Jóhann Ingi og Heimir, eru nú eins og höfuðlaus tveggja 
manna her sem vantar að komast í nýtt herfylki um stundarsakir að minnsta kosti.  

18. október 2005: 
Gimli Cup: Fálkar tryggðu sér bronsið í bráðabana 

Þrír leikir fóru fram í keppni um endanlega sætaröð á Gimli Cup í gærkvöld. Fálkar tryggðu sér 
bronsverðlaunin með sigri á Mammútum í framlengdum leik þar sem staðan var 5-5 eftir sex umferðir. 
Kústar sigruðu Sauði og enduðu því í fimmta sæti og nýliðarnir í Team Carlsberg tryggðu sér sjöunda 
sætið með sigri á Görpum. Leik Norðan 12 og Fífanna var frestað til mánudags vegna manneklu. 

Úrslitin í gær: 

Sæti Lið Úrslit 
3.-4 Mammútar - Fálkar 5-11 
5.-6. Kústar - Sauðir 5-3 
7.-8. Garpar - Team Carlsberg 3-5 

Úrslitaleikur mótsins fer fram mánudagskvöldið 24. október en þá eigast við Skytturnar og Víkingar. 
Jafnframt fer þá fram frestaði leikurinn um 9.-10. sæti á milli Norðan 12 og Fífanna. 

18. október 2005: 
Gimli Cup: Víkingar sigruðu í B-riðli 

Víkingar höfðu sigur í B-riðli á Gimli Cup eftir sigur gegn Sauðum í gærkvöld. Mammútar tryggðu sér 
annað sæti B-riðils með sigri á Görpum og Fálkar enduðu í 2. sæti B-riðils eftir tap í lokaumferðinni.   

Þrír af fjórum leikjum lokaumferðar riðlakeppninnar í Gimli Cup snerust við og liðin sem lentu undir 
unnu sigur. Norðan 12 hafði 4-1 forystu gegn Kústum en tapaði 4-7, Sauðir komust í 4-0 gegn 
Víkingum en töpuðu 5-7 og Fálkar komust í 5-1 gegn Fífunum en töpuðu 5-7. Enn sannast því hið 
fornkveðna: Leikurinn er ekki búinn fyrr en hann er búinn.  

Úrslit 5. umferðar:  

Riðill Lið Úrslit 
A Garpar - Mammútar 3-6 



A Norðan 12 - Kústar 4-7 
B Sauðir - Víkingar 5-7 
B Fífurnar - Fálkar 7-5 

Lokastaðan í riðlunum varð því þessi: 

Röð A-riðill stig   B-riðill stig 

1. Skytturnar 8   Víkingar 7 

2.  Mammútar 6   Fálkar 5 

3.  Kústar 4   Sauðir 4 

4. Garpar 2   Team 
Carlsberg 2 

5. Norðan 12 0   Fífurnar 2 

Miðvikudagskvöldið 19. október verður leikið um einstök sæti en úrslitaleikurinn um sigur í mótinu fer 
fram mánudagskvöldið 24. október. 

Þessi lið eigast við á miðvikudagskvöld: 

Leikur um 9.-10. sæti - 1. braut: Norðan 12 - Fífurnar 
Leikur um 7.-8. sæti - 2. braut: Garpar - Team Carlsberg 
Leikur um 5.-6. sæti - 4. braut: Kústar - Sauðir 
Leikur um 3.-4. sæti - 5. braut: Mammútar - Fálkar   

Mánudagskvöldið 24. október leika síðan Skytturnar og Víkingar til úrslita um Gimlibikarinn. 

13. október 2005: 
Gimli Cup: Spenna í B-riðli, Skytturnar tryggðu sér sigur í A-riðli 

Skytturnar og Mammútar áttust við í toppleik A-riðils í fjórðu umferð Gimli Cup í gærkvöld. Skytturnar 
höfðu sigur, 4-2, og tryggðu sér þar með sigur í A-riðlinum.Þar er reyndar hörkukeppni um næstu sæti 
riðilsins. Mammútar gætu tryggt sér annað sætið með jafntefli eða sigri í lokaumferðinni en bæði 
Kústar og Garðar geta náð Mammútunum að stigum ef þeir tapa. 

Í B-riðlinum berjast þrjú lið um efsta sætið, Fálkar, Víkingar og Sauðir, þannig að spenna verður í 
lokaumferðinni þar á mánudagskvöld.  

Úrslit: 

Riðill Lið Úrslit 
A Kústar - Garpar 8-4 
A Mammútar - Skytturnar 2-4 
B Fálkar - Sauðir 8-5 
B Víkingar - Team Carlsberg 4-3 

Sjá einnig úrslit leikja og aðra tölfræði í excel-skjali hér... 

Fimmta og lokaumferð riðlakeppninnar fer fram mánudagskvöldið 17. október en þá eigast eftirtalin lið 
við: 



1. braut: Garpar - Mammútar 
2. braut: Norðan 12 - Kústar 
4. braut: Sauðir - Víkingar 
5. braut: Fífurnar - Fálkar 

13. október 2005: 

Þróttarar stofna krulludeild 

Eftir nokkuð langan aðdraganda og undirbúningstímabil hafa Þróttarar nú boðað til stofnfundar 
Krulludeildar félagsins. Fundurinn verður í Þróttarheimilinu í dag kl. 18:00.  Það eru þeir Þorgeir 
Einarsson, Páll Tómasson og Baldur Ingólfsson sem leitt hafa undirbúning að stofnun deildarinnar 
ásamt starfsmönnum Þróttar. Curling.is óskar Þrótturum til hamingju með framtakið og velfarnaðar á 
svellinu. 

11. október 2005: 
Tölfræði: Leiðrétting 

Eftir að birt var hér á vefnum frétt um meðalaldur leikmanna einstakra liða sem nú taka þátt í Gimli 
Cup barst ábending um að þar væri villur að finna. Liðið sem hefur á að skipa yngstu leikmönnunum 
að meðaltali, Norðan 12, var sagt hafa meðalaldurinn 22 ár en vandséð er hvernig það má vera þegar 
yngsti liðsmaðurinn er að verða 23ja ára. Það skal því leiðrétt hér með að meðalaldur leikmanna 
Norðan 12 er 26,6 ár en liðið er engu að síður það yngsta þegar tekið er tillit til meðalaldurs leikmanna. 
Reiknimeistarinn reyndist nefnilega einnig hafa gert vitleysu við útreikning hjá því liði sem hefur 
næstlægsta meðalaldurinn, Mammútum. Þar var meðalaldurinn sagður vera 24,2 ár þó svo yngsti 
leikmaðurinn í því liði sé 29 ára! Hið rétta er að meðalaldur Mammútanna er 30,4 ár. Með þessum 
leiðréttingum reyndist eftirfarandi fullyrðing úr fréttinni frá 5. október einnig vera röng: Í ljós kom að 
samanlagður meðalaldur tveggja yngstu liðanna nær ekki meðalaldri elsta liðsins.  

Meðalaldur allra þeirra leikmanna sem skráðir eru í lið á Gimli Cup er hins vegar 41,56 ár sem sýnir ef 
til vill það sem margir vissu fyrir: Fréttaritari curling.is er rétt um það bil meðalmaður. 

4. október 2005: 
Gimli Cup: Skytturnar og Sauðir með forystu 

Eftir leiki þriðju umferðar í Gimli Cup eru Skytturnar búnar að ná forystu í A-riðli og Sauðir í B-riðli. 
Skytturnar hafa unnið þrjá leiki og hafa því sex stig í A-riðli en Mammútar eru reyndar einnig taplausir í 
A-riðlinum, hafa unnið tvo leiki. Þessi lið leika einmitt saman í fjórðu umferðinni á miðvikudagskvöld. Í 
B-riðlinum hafa Sauðir forystu, hafa unnið tvo leiki en engum tapað. Víkingar og Fálkar koma fast á 
hæla þeirra með þrjú stig.  

Team Carlsberg heldur áfram að koma á óvart og veita reyndari liðunum harða keppni. Minnstu 
munaði að þeim tækist að leggja Fálka í gærkvöld en Fálkarnir náðu að snúa leiknum sér í hag í 
tveimur síðustu umferðunum.  

Úrslit: 

Riðill Lið Úrslit 
A Skytturnar - Kústar 8-3 
A Garpar - Norðan 12 5-4 
B Sauðir - Fífurnar 5-2 
B Team Carlsberg - Fálkar 5-8 

Sjá einnig úrslit leikja og aðra tölfræði í excel-skjali hér... 



Fjórða umferð fer fram miðvikudagskvöldið 12. október en þá eigast eftirtalin lið við: 

1. braut: Fálkar - Sauðir 
2. braut: Víkingar - Team Carlsberg 
4. braut: Kústar - Garpar 
5. braut: Mammútar - Skytturnar 

4. október 2005: 
Gimli Cup: Nýliðarnir unnu sinn fyrsta leik 

Þrír af fjórum leikjum annarrar umferðar Gimli Cup urðu jafnir og spennandi. Tveir leikir unnust með 
tveggja stiga mun, einn endaði með jafntefli en einn leikur vannst nokkuð örugglega. Nýja liðið, Team 
Carlsberg, sem eingöngu er skipað leikmönnum sem eru nýliðar á svellinu, gerði sér lítið fyrir og 
sigraði Fífurnar, 6-4. Eins og glöggir lesendur heimasíðunnar sjá væntanlega voru skoruð tíu stig í 
öllum fjórum leikjum kvöldsins. Mammútar og Skytturnar hafa tekið forystu í A-riðli með fjögur stig 
hvort lið en Víkingar hafa forystuna í B-riðli með þrjú stig.  

Úrslit: 

Riðill Lið Úrslit 
A Kústar - Mammútar  4-6 
A Norðan 12 - Skytturnar 1-9 
B Fífurnar - Team Carlsberg 4-6 
B Fálkar - Víkingar 5-5 

Sjá einnig úrslit leikja og aðra tölfræði í excel-skjali hér... 

Þriðja umferð fer fram mánudagskvöldið 10. október en þá leika: 

1. braut: Skytturnar - Kústar 
2. braut: Sauðir - Fífurnar 
4. braut: Team Carlsberg - Fálkar 
5. braut: Garpar - Norðan 12 

Þau lið sem ekki hafa gengið frá greiðslu þátttökugjalds, 5.000 krónur á lið, eru minnt á 
reikningsnúmer Krulludeildarinnar: 0162-05-267888, kt. 590269-2989. Staðfestingu á greiðslu má 
gjarnan senda í tölvupósti á hallgrimur@isl.is og/eða olafur.hreinsson@vegagerdin.is.  

5. október 2005: 
Tölfræði: Ynging og sprenging 

Nokkur nýliðun hefur orðið í krullunni og yngra fólk bæst í hópinn, bæði síðastliðið vor og nú í fyrsta 
móti haustsins. Til gamans leitaði fréttaritari uppi kennitölur allra sem taka þátt í Gimli Cup og reiknaði 
út meðalaldur innan liðanna. Til einföldunar var aldur allra leikmanna miðaður við þá tölu sem þeir ná á 
þessu ári. Í þeim fjórum liðum sem mælast með lægsta meðalaldurinn eru 16 leikmenn sem hafa 
stundað krullu í eitt ár eða skemur. Yngsti skráði leikmaðurinn í fyrsta móti þessa keppnistímabils er 
tvítugur en sá elsti er 66 ára gamall.  

Lið Meðalaldur 
í árum 

Fálkar 53,00 
Kústar 52,00 



Víkingar 51,50 
Skytturnar 49,20 
Sauðir 44,00 
Fífurnar 42,00 
Garpar 41,80 
Team Carlsberg 32,00 
Mammútar 30,40 
Norðan 12 26,60 

Og úr því byrjað er á tölfræðinni á annað borð má geta þess að síðastliðinn vetur tók 121 keppandi 
þátt í krullumótum sem haldin voru í Skautahöllinni á Akureyri. Eru þá taldir með allir reglulegir 
iðkendur innan Krulludeildar, gestir að sunnan og erlendis frá sem og keppendur sem komu og tóku 
þátt í aðeins einu móti.  

Aðeins sex lið með 27 keppendur innanborðs tóku þátt í Gimli Cup 2004. Nú taka tíu lið þátt í Gimli 
Cup og samkvæmt skráningum eru 45 liðsmenn í þessum tíu liðum. Fjölgunin nú miðað við sama tíma 
og sama mót og í fyrra er því nær 66,67%. Ef til vill væri hér réttara að tala um sprengingu en fjölgun. 
Með þessu áframhaldi verður ekki langt þangað til hér þarf að rísa mannvirki eingöngu fyrir þessa 
íþróttagrein.  

4. október 2005: 
Búdapest: Fyrsta alþjóðlega mótið í lok október 

Fulltrúi krulluklúbbsins í Búdapest í Ungverjalandi, Victory Budapest Curling Club, kvittaði í 
gestabókina hér á curling.is til að minna á að í lok október heldur klúbburinn sitt fyrsta alþjóðlega mót. 
Fyrirvarinn er vissulega skammur en fyrir það krullufólk sem hefur áhuga skal bent á nánari 
upplýsingar á vefsíðu klúbbsins, http://curling-budapest.hu.  

4. október 2005: 
Gimli Cup: Fjörið er hafið! 

Fyrsta umferðin í Gimli Cup var leikin í Skautahöllinni á Akureyri í gærkvöld. Fjórir leikir voru leiknir, 
tveir í hvorum riðli. Krullufólk virðist hafa komið vel undan sumri því leikirnir í gær voru jafnir, 
spennandi og skemmtilegir. 

Úrslit: 

Riðill Lið Úrslit 
A Mammútar - Norðan 12 8-5 
A Skytturnar - Garpar 5-3 
B Víkingar - Fífurnar 6-3 
B Team Carlsberg - Sauðir 5-11 

Sjá einnig úrslit leikja og aðra tölfræði í excel-skjali hér... 

Önnur umferð fer fram á miðvikudagskvöld en þá leika: 

1. braut: Fífurnar - Team Carlsberg 
2. braut: Kústar - Mammútar 



4. braut: Norðan 12 - Skytturnar 
5. braut: Fálkar - Víkingar 

Þau lið sem ekki hafa gengið frá greiðslu þátttökugjalds, 5.000 krónur á lið, eru minnt á 
reikningsnúmer Krulludeildarinnar: 0162-05-267888, kt. 590269-2989. Staðfestingu á greiðslu má 
gjarnan senda í tölvupósti á hallgrimur@isl.is og/eða olafur.hreinsson@vegagerdin.is.  

30. september 2005: 
Gimli Cup: Reglur, riðlaskipting og uppröðun leikja 

Dregið var í riðla í Gimli Cup föstudaginn 30. September á skrifstofu starfsmanns ÍSÍ og 
Curlingnefndar á Akureyri. Keppni hefst mánudagskvöldið 3. október og lýkur 24. október með 
úrslitaleik. 

A-riðill: Kústar, Mammútar, Skytturnar, Garpar, Norðan 12. 
B-riðill: Fálkar, Víkingar, Team Carlsberg, Sauðir, Fífurnar. 

30. september 2005: 
Krullusjónvarp á vefnum allan sólarhringinn, allt árið! 

Hingað til hefur krulluáhugafólk hér á landi ekki haft mörg tækifæri til að fylgjast með þeim bestu í 
heiminum í þessari íþrótt. En nú er að verða breyting á því þann 1. október verður opnaður vefur sem 
sendir út efni tengt krullu allan sólarhringinn alla daga ársins, hvorki meira né minna. Þetta kemur fram 
í tilkynningu frá Statusfirm Inc. sem stendur á bak við þennan vef með stuðningi frá 
Alþjóðakrullusambandinu (WCF). Reikna má með að yfir 200 leikir verði sendir út beint á vefnum á 
yfirstandandi keppnistímabili.   

Internetnotendur með góða tengingu geta gerst áskrifendur að CurlTV eins og vefurinn heitir og haft 
þannig aðgang að öllum beinum útsendingum vefsins ásamt öðru efni á borð við ráð til þjálfara, viðtöl, 
fréttir, upplýsingar um leikmenn og margt fleira. Þessi nýi vefur ætti að geta orðið gott tæki fyrir 
íslenskt krulluáhugafólk til þess að kynnast því besta sem er að gerast í íþróttinni, læra meira um 
leikinn og almennt að njóta þess horfa á skemmtilega leiki í þessari skemmtilegu íþrótt.  

Samkvæmt upplýsingum á vefnum, www.curltv.com, er nú tilboð í gangi sem gildir til 1. nóvember og 
getur fólk gerst áskrifendur fyrir 5,65$ á mánuði eða nokkuð innan við 400 krónur.  

30. september 2005: 
Gimli Cup: Skipting í riðla og fyrstu leikir 

Eins og fram hefur komið hafa tíu lið skráð sig til leiks í Gimli Cup en mótið hefst mánudagskvöldið 3. 
október. Liðunum hefur verið skipt í tvo riðla og munu þau leika við alla andstæðinga í sínum riðli. Að 
lokinni keppni í riðlunum munu liðin leika um endanleg sæti í mótinu gegn liði úr hinum riðlinum. 
Þannig leika sigurlið riðlanna til úrslita um sjálfan Gimlibikarinn og svo koll af kolli.  

Þar sem ekki náðist að draga í riðla að viðstöddum fulltrúum liðanna á síðustu æfingu fyrir mót og 
vegna fjarveru formanns og varaformanns Krulludeildar var brugðið á það ráð að fá Viðar 
Sigurjónsson, starfsmann ÍSÍ og Curlingnefndar, til aðstoðar við að draga í riðlana. Var það meðal 
annars gert til þess að ekki þyrfti að vera að draga í riðla og raða niður leikjum fyrstu umferðar á 
síðustu stundu fyrir mótið. Niðurstaðan varð þessi: 

A-riðill: Kústar, Mammútar, Skytturnar, Garpar, Norðan 12. 
B-riðill: Fálkar, Víkingar, Team Carlsberg, Sauðir, Fífurnar. 

Fyrstu leikir verða á mánudagskvöld en þá eigast við eftirtalin lið: 



Mammútar - Norðan 12 
Skytturnar - Garpar 
Víkingar - Fífurnar 
Team Carlsberg - Sauðir 

Kústar og Fálkar verða í fríi í fyrstu umferðinni. Öll leikjadagskráin verður sett inn á vefinn síðar í dag 
ásamt reglum fyrir mótið.    

Eitt glænýtt lið mætir nú til leiks, Team Carlsberg, auk þess sem þrjú önnur lið hafa einn nýliða 
innanborðs, Garpar, Mammútar og Norðan 12. Það verða semsagt átta manns sem nú taka þátt í sínu 
fyrsta krullumóti og er það fólk boðið sérstaklega velkomið til leiks. 

Gimli Cup - þessi lið hafa þegar skráð sig til leiks: 

Garpar: Davíð Valsson, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Hallgrímur Valsson og Sveinn H. 
Steingrímsson. 

Fálkar: Árni Arason, Haraldur Ingólfsson, Júlíus Fossberg Arason og Sigfús Sigfússon. 

Kústar: Eiríkur Bóasson, Gunnar Haukur Jóhannesson, Kristján Þorkelsson, Ólafur Hreinsson og 
Pálmi Þorsteinsson. 

Mammútar: Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson og Ólafur 
Númason. 

Skytturnar: Ágúst Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón Hansen og Sigurgeir Haraldsson. 

Norðan 12: Anna Eyfjörð Eiríksdóttir, Gunnlaugur Búi Ólafsson, Jens Kristinn Gíslason, Sara 
Ómarsdóttir og Sigurður Sæmundsson.  

Víkingar: Björn Sigmundsson, Gísli Kristinsson, Jóhann Björgvinsson og Rúnar Steingrímsson. 

Sauðir: Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Sigurður Jónsson. 

Fífurnar: Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson, Lilja Þorkelsdóttir og Svanfríður 
Sigurðardóttir. 

Team Carlsberg: Heimir Jónasson, Ingvar Sigurðsson, Jóhann Ingi Einarsson, Jón Jóhannsson 
og Magnús Þór Eggertsson.  

Tíu lið eru skráð til leiks í Gimli Cup en aðeins einu sinni áður hafa jafnmörg lið frá Akureyri tekið þátt í 
sama krullumótinu. Það var á Ice Cup síðastliðið vor.  

 

21. september 2005: 

Gimli Cup: Skráning hafin, mótið hefst 3. október 

Innan tíðar hefst fyrsta krullumót vetrarins – Gimli Cup. Áætlað er að móti fari fram á mánudags- og 
miðvikudagskvöldum í október. Keppnisfyrirkomulag, fjöldi leikdaga og leikjadagskrá mun taka mið af 
fjölda þátttökuliða. 



Auglýst er eftir þátttökutilkynningum í mótið en reiknað er með að keppni hefjist mánudagskvöldið 3. 
október. Þátttökutilkynningar (heiti liðs og nöfn leikmanna) tilkynnist til Hallgríms Valssonar 
(hallgrimur@isl.is – s. 822 2015) eða Haralds Ingólfssonar (haring@simnet.is – s. 824 2778). 
Lokaskráning verður á æfingu miðvikudagskvöldið 28. september. Þátttökugjald er 5.000 
krónur á hvert lið, greiðist gjaldkera fyrir upphaf móts. Hentugast væri að hvert 
lið gæti lagt alla upphæðina í einu lagi inn á reikning deildarinnar, kt. 590269-
2989, 0162-05-267888, og senda staðfestingu í tölvupósti á hallgrimur@isl.is 
og/eða olafur.hreinsson@vegagerdin.is.  

Þetta er í fimmta sinn sem keppt er um Gimli bikarinn. Garpar unnu mótið í fyrra en þá voru í liðinu þeir 
Hallgrímur Valsson, Guðmundur Pétursson, Davíð Valsson, Magnús E. Finnsson og Sigurður 
Gunnarsson. 

Til gamans er hér listi yfir þá þrettán leikmenn hafa hampað Gimli bikarnum: 

Leikmaður: Fj. titla 

Hallgrímur Valsson 3 

Ásgrímur Ágústsson 2 

Magnús E. Finnsson 2 

Gísli Kristinsson 2 

Ágúst Hilmarsson 1 

Birgitta Reinaldsdóttir 1 

Björn Arason 1 

Davíð Valsson 1 

Guðmundur Pétursson 1 

Jón Grétar Rögnvaldsson 1 

Sigfús Sigfússon 1 

Sigurður Gunnarsson 1 

Jón Hansen 1 

Sigurvegarar einstakra ára eru þessir: 

2001: Ásgrímur Ágústsson, Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson og Jón Rögnvaldsson. 
2002: Víkingar - Birgitta Reinaldsdóttir, Björn Arason, Gísli Kristinsson og Jón S. Hansen. 
2003: Garpar - Ásgrímur Ágústsson, Hallgrímur Valsson, Magnús Finnsson og Sigfús Sigfússon og 
Ágúst Hilmarsson. 
2004: Garpar - Davíð Valsson, Guðmundur Pétursson, Hallgrímur Valsson, Magnús Finnsson og 
Sigurður Gunnarsson.  

19. september 2005: 

Ert þú komin(n) í lið fyrir veturinn? 

Krulluæfingar hófust mánudagskvöldið 5. september en fremur fáir hafa mætt á æfingar hingað til, að 
minnsta kosti ef miðað er við þann fjölda fólks sem tók þátt í mótum Krulludeildar síðastliðinn vetur. 
Væntanlega finnst einhverjum fullsnemmt að byrja krulluæfingar snemma í september og vilja bíða 
þangað til vetrarlegra verður um að litast úti. Reyndar hafa fjöllin umhverfis Akureyri verið hvít að 
meira eða minna leyti síðan í lok ágúst þannig að nú er ekki eftir neinu að bíða með að skella sér á 
svellið.  



Einhverjar hræringar verða væntanlega í leikmannamálunum nú þegar nýtt keppnistímabil er að 
hefjast. Einhverjir hætta, aðrir forfallast um óákveðinn tíma, nýtt krullufólk bætist í hópinn og tilfærslur 
verða á leikmönnum milli liða. Nú styttist hins vegar í fyrsta mót vetrarins þannig að það krullufólk sem 
hyggst stunda íþróttina af einhverri alvöru í vetur þarf að fara að huga að liðsmálunum. Líklegt er að 
sömu mót verði haldin í vetur í sömu eða svipaðri röð og síðastliðinn vetur. 

Fyrsta mót vetrarins verður auglýst á allra næstu dögum.  

18. september 2005: 

Golfmót krullufólks: Tíu mættu til leiks í frábæru 
veðri á Leifsstöðum 

Tíu krullukylfingar mættu til leiks á golfmóti krullufólks sem haldið var á par-3 
vellinum á Leifsstöðum í Eyjafjarðarsveit í gær. Líklegt er að þetta fyrsta 
golfmót krullufólks gæti leitt til einhvers annars og meira strax næsta sumar. 
Upp kom sú hugmynd að koma af stað einhvers konar golfmótaröð 
krullufólks næsta sumar. 

Keppt var með svokölluðu Texas scramble fyrirkomulagi og var þátttakendunum tíu skipt í fimm lið. 
Reynt var að raða saman reyndari mönnum með óreyndari. Leiknar voru níu holur. 

Úrslit mótsins urðu þessi: 

1. Júlíus Fossberg Arason og Haraldur Ingólfsson 36 högg 
2. Sigurður og Árni Arason 36 högg 
3. Ágúst Hilmarsson og Jón Hansen 41 högg 
4. Rúnar Steingrímsson og Kristján Bjarnason 43 högg 
5. Hallgrímur Ingólfsson og Viðar Jónsson 44 högg 

Bráðabana þurfti til að skera úr um sigurvegarana. Báðir leikmenn beggja efstu 
liðanna slógu teighögg af fyrsta teig. Bolti Júlíusar lenti næst holu og tryggði hann sér og Haraldi þar 
með sigurinn í mótinu.  

Ágúst ehf. gaf fyrstu verðlaun og Harla textavinnsla önnur verðlaun.  

15. september 2005: 

Golfmót krullufólks laugardaginn 17. september kl. 14:00 

Sú hugmynd kom upp nú í haust að stefna því krullufólki sem áhuga hefur á golfi saman til keppni. 
Sjálfskipuð undirbúningsnefnd (Árni, Gísli og Halli) hefur ákveðið eftirfarandi: 

Allt krullufólk sem valdið getur golfkylfu er velkomið til þátttöku hvort sem það hefur spilað golf áður 
eða ekki. Makar krullufólks eru einnig velkomnir til þátttöku en þó er ekki skylda að hafa þá með, 
hvorki til keppni né til gamans.  

Mótið verður haldið á golfvellinum á Leifsstöðum í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 17. september og 
hefst kl. 14:00 en mæting er kl. 13:30. Völlurinn er par 3 völlur, þ.e. allar níu holurnar eru par 3 holur. 
Sjá nánar um starfsemina á Leifsstöðum, þar á meðal golfvöllinn, á www.leifsstadir.is. 

Verð er kr. 1.000,- á manninn. 

Miðað er við að keppa með svokölluðu Texas Scramble fyrirkomulagi en í stuttu máli fer slík keppni 
þannig fram: Tveir kylfingar eru í hverju liði. Báðir slá teighögg og velja síðan betri bolta og slá báðir 
annað högg sitt frá þeim stað, velja síðan aftur betri bolta og slá þriðja högg sitt þaðan og svo koll af 



kolli þangað til boltinn er kominn í holu. Miðað er við að leika níu holur og verður að velja að minnsta 
kosti þrjú teighögg frá hvorum leikmanni, jafnvel þótt sami leikmaður eigi alltaf lengra teighöggið.  

Þegar krullukylfingar eru mættir til leiks verður valið/raðað/dregið/skipað í lið eftir áætlaðri getu þannig 
að öll lið verði skipuð einum vönum og einum óvönum kylfingi. Það fer því eftir mætingu hverjir munu 
teljast vanir og hverjir óvanir. Hópnum verður einfaldlega skipt í tvennt eftir áætlaðri getu og hvert lið 
samanstendur af einum leikmanni úr hvorum hópi.  

Hugsanlegt er að einhver verðlaun verði í boði.  

Þegar níu holum er lokið með þessu fyrirkomulagi geta þeir kylfingar sem það vilja farið annan hring – 
hvort sem úr því verður einstaklingskeppni eða hringur til skemmtunar.  

Athugið að golfmót krullufólks er ætlað til skemmtunar og eru krullukylfingar hvattir til að mæta til leiks 
með það í huga. 

Veffréttamaður vekur athygli á því að Akureyrarhlaup UFA fer einnig fram á laugardag. Það krullufólk 
sem ætlar í golf hefur tíma til að ljúka við að hlaupa áður en mótið hefst. Ræst verður í hálft maraþon 
kl. 11:00 en í 3ja og 10 km hlaup kl. 12:00 - sjá nánar á www.ufa.is. Jafnframt er fólk minnt á að taka 
tillit til þeirra sem verða á hlaupum eftir götum Akureyrar og vegum í nágrenni bæjarins.  

6. september 2005: 

Krullan komin af stað - fyrsta æfingin í gærkvöld 

Fyrsta krulluæfing haustsins fór fram í Skautahöllinni á Akureyri í gærkvöld. Krulluæfingar verða 
tvisvar í viku í allan vetur, á mánudögum kl. 19:00-21:15 og á miðvikudögum kl. 21:15-23:00. 
Miðvikudagstímarnir teygjast reyndar oft fram til 23:30 og jafnvel lengra. 

Þrettán manns mættu á fyrstu æfinguna og virtist fólk engu hafa gleymt síðan í vor. Eins og áður 
dregur veðrátta, golfiðkun og ýmislegt annað nokkuð úr mætingu fyrri hluta septembermánaðar en 
væntanlega fjölgar á svellinu jafnt og þétt þangað til flestar brautir verða fylltar.  

Krulluiðkendum hefur fjölgað verulega á undanförnum árum og nú síðsumars tóku vaskir sjálfboðaliðar 
innan Krulludeildar sig til og fjölguðu krullubrautum úr fjórum í sex. Miðað við tvö fjögurra manna lið á 
hverri braut geta nú alls 48 manns nú leikið krullu samtímis. Undanfarin ár hafa verið stigin stór skref í 
krullunni og má nefna sem dæmi að í fyrra voru fjórar brautir þannig að 32 gátu leikið krullu samtímis 
og veturinn 2003-2004 voru aðeins tvær brautir og 16 manns gátu þá leikið krullu samtímis. Þessi 
stóru stökk eru í samræmi við aukinn áhuga á íþróttinni og fjölgun iðkenda. Fjölgun brauta og steina 
gefur jafnframt tækifæri til þess að gera Ice Cup að enn glæsilegri viðburði en áður. 

Krullutímar á svellinu í vetur verða sem fyrr á mánudögum og miðvikudögum. Mánudagstíminn hefur 
lengst frá því í fyrra og hefst heflun nú kl. 18:45 þannig að krullufólk kemst á svellið í síðasta lagi kl. 
19:00. Að auki bætist korter aftan við tímann þannig að við höfum svellið til 21:15. Á 
miðvikudagskvöldum hefst tíminn kl. 21:15 en heflun á að hefjast kl. 21:00.  

Allir eru velkomnir á æfingar í krullunni. Nýliðar fá tilsögn og búnaður er til staðar. Ráðlegt er að mæta 
í íþróttafatnaði og nokkuð stömum skóm og helst hreinum því slæmt er að fá mikil óhreinindi inn á 
svellið. Ekkert kostar að koma og prófa í fáein skipti en þeir iðkendur sem hefja reglulegar æfingar og 
keppni greiða hófleg æfinga- og mótsgjöld. 

29. ágúst 2005: 

Kraftur í Þrótturum: Fyrsta krulla höfuðborgarinnar! 

Þau merku tíðindi urðu laugardaginn 27. ágúst að hópur fólks kom saman í Skautahöllinni í 
Laugardalnum til þess að renna krullusteinum, sópa og kynnast íþróttinni. Það voru góðkunningjar 
okkar í verðandi Krulludeild Þróttar sem stóðu að kynningunni að hluta til með lánsbúnaði frá Akureyri. 



Þeir Páll Tómasson, Þorgeir Einarsson og Baldur Ingólfsson drógu með sér vini og kunningja sem 
aftur drógu með sér vini og kunningja þannig að þegar upp var staðið höfðu 27 manns komið, rennt og 
sópað. Íþróttadeild Sjónvarpsins, sem oft hefur verið áhugasöm um krulluíþróttina, mætti að sjálfsögðu 
á svæðið og sýndi frá viðburðinum í kvöldfréttum. Hægt er að skoða fréttatímann hér (þangað til hann 
verður vikugamall). 

Krulluvefurinn óskar íbúum höfuðborgarsvæðisins til hamingju með að krullan virðist loks vera að 
komast suður. Vonandi gengur starfið vel þannig að Akureyringar fái góða samkeppni frá öðrum en 
sjálfum sér. 

25. ágúst 2005: 

Krullan í gang 5. september – og steinarnir renna af stað... 

Tímatafla Skautahallarinnar fyrir veturinn er tilbúin og boðar hún góðar fréttir fyrir krullufólk. 
Mánudagstíminn hefur verið teygður í báða enda þannig að heflun á að hefjast kl. 18:45 í stað 19:00 
áður. Krulludeildin hefur síðan svellið til kl. 21:15 þannig að segja má að með þessu bætist við samtals 
hálf klukkustund á mánudögum. Tímarnir á miðvikudagskvöldum verða óbreyttir.  

Æfingatímar Krulludeildar verða því sem hér segir: 
Mánudagar kl. 19:00-21:15 (heflun hefst kl. 18:45) 
Miðvikudagar kl. 21:15-23:00 (heflun hefst kl. 21:00) 

Æfingar munu hefjast mánudagskvöldið 5. september og ekkert því til fyrirstöðu að allir geti farið á fullt 
við æfingar og síðan keppni fljótlega.  

22. ágúst 2005: 
Allt klárt fyrir veturinn 

Vaskir krullumenn hafa nú lokið við að merkja brautir í gólf og 
svell Skautahallarinnar og því er allt klárt fyrir veturinn, sex 
brautir í stað fjögurra áður eins og fram hefur komið hér á 
vefnum.   

Fréttaritari curling.is hefur hins vegar ekki haft nánari spurnir 
af því hvenær reglulegar krulluæfingar eiga að hefjast né heldur hvort einhverjar breytingar hafa orðið 
á tímatöflunni frá því á liðnum vetri. Hins vegar berast þær fréttir að sunnan að þar sé einnig allt að 
verða klárt fyrir veturinn og að stefnt sé að kynningu á íþróttinni syðra laugardaginn 27. ágúst.  

12. ágúst 2005: 
Lokavinna við merkingar fimmtudagskvöldið 19. ágúst 

Nú hafa nokkrir vaskir félagar Krulludeildar lokið við að mála 
krulluhringina á gólf Skautahallarinnar. Ákveðið var að fjölga 
brautum úr fjórum í sex til þess meðal annars að eiga 
möguleika á að fjölga enn liðum í Ice Cup. Málningarvinnu er 
nú lokið en eftir er að setja niður borða til þess að afmarka 
brautirnar og kassana. Sú vinna fer fram 
fimmtudagskvöldið 19. ágúst og hefst kl. 20:00. Sjálfboðaliðar óskast það kvöld. 

4. ágúst 2005: 
Merking krullubrauta - sjálfboðaliðar óskast! 

Framundan er mikil vinna við merkingar brauta fyrir krulluna næsta vetur því ætlunin er að fjölga þeim 
úr fjórum í sex. Þörf er á fjölda sjálfboðaliða til þess að verkið gangi hratt og vel fyrir sig.  



Stefnt er að því að vinna í kvöld (fimmtudagskvöld 4. ágúst) og um helgina.  
Áhugasamir hafi samband við Hallgrím Valsson (822 2015 – hallgrimur@isl.is).  

Fólki til hvatningar má geta þess að Þróttarar í Reykjavík eru einmitt í dag (fimmtudag) að mála tvær 
brautir á gólf Skautahallarinnar í Reykjavík. Þegar þessum verkum er lokið verða komnar átta löglegar 
krullubrautir á landinu – og auðvitað meirihluti þeirra á Akureyri!  

3. júní 2005: 
Krullu-, skemmti- og verslunarferð til Glasgow í haust 

Eins og vonandi minnisgott krullufólk man var nokkuð rætt um utanferðir við hin ýmsu tækifæri á 
meðan á Ice Cup stóð. Uppruni allra góðra hugmynda er í eldhúsinu – og það var einmitt í eldhúsinu í 
Skautahöllinni sem Anna Guðmunds, Fía og fleiri fóru að ræða um hópferð krullufólks til æfinga, 
keppni, skemmtunar og ekki síst: til að versla! Meðal þess sem kom til umræðu var hin stórglæsilega 
verslunarmiðstöð í Braehead í nágrenni Glasgow en sú paradís á jörð inniheldur meðal annars 
krullusvell með átta brautum – já, segi og skrifa: 8!!! 

Anna Guðmunds (fyrir þá sem ekki vita þá á hún Sigga Gunnars fyrir mann) skipaði sjálfa sig í 
ferðanefnd og hefur lagt mikla vinnu í að finna dagsetningu, koma saman ferðaáætlun og fá tilboð fyrir 
hópinn.  

Og nú er áríðandi að krullufólk (og vinafólk krullufólks sem vill koma með til að versla og 
skemmta sér) ákveði sig fljótt og hafi samband. Vonandi verður nokkur fjöldi sem fer því það yrði 
góð auglýsing fyrir Krulludeildina hér þegar það fréttist að fólk héðan fari utan í hópum til æfinga og 
keppni. Skipulag krullumála í ferðinni yrði væntanlega undir þátttakendum komið og standa vonir til 
þess að ferðalangar fái að reyna sig gegn skoskum krulluliðum – sem væri auðvitað frábært því eins 
og margir vita telja Skotar sig vera upphafsmenn krullunnar (fimmtán hundruð og eitthvað...). Ferðin 
myndi í leiðinni nýtast til kynningar á Ice Cup.  

Anna ferðafrömuður leggur til að ferðatilhögun verði sem hér segir:  

• Farið á fimmtudagsmorgni frá Keflavík (ekki er hægt að fá leiguvél hingað). Haldið til Breahead 
verslunarmiðstöðvarinnar klukkan 2 og byrjað að hita upp – en það fer auðvitað eftir liðinu úti hvað 
við gerum.  

• Föstudagurinn yrði aðallega krulludagur en að loknum frækilegum sigrum á svellinu væri tilvalið 
að fara út að borða um kvöldið á skoskan matsölustað og drekka svosem einn og einn öl með.  

• Á laugardag myndum við spóka okkur í miðborg Glasgow, skoða verslanir og pöbba og kannski 
kíkja í eina Whiskey verksmiðju seinni partinn. Ekki vera lengi úti því heimferð yrði snemma á 
sunnudag.  

• Við viljum ekki skipuleggja meira með þeim úti fyrr en við vitum hvað við verðum mörg og hvort 
farið verður. Gaman væri ef við getum sett upp smákeppni þar sem spilaðir væru stuttir leikir – þá 
gengur þetta hraðar fyrir sig og styttra á milli þess sem tapliðin þurfa að kaupa bjór handa 
vinningsliðunum – eða öfugt.  

• Boðið er upp á flug til Glasgow 29. September og þrjár nætur á hóteli á mjög góðu verði, 43.950 
krónur á mann með öllum gjöldum.  

• Flugtímar:  
Keflavík-Glasgow 29. September kl. 07:20-10:25.  
Glasgow-Keflavík 2. október kl. 11:15-12:25.  

• Gisting á Corus hóteli á 377 Argyle Street, GLASGOW G2 8LL, sími 00 44 870 609 6166, fax: 00 
44 141 2211014. Einfalt hótel með 121 herbergi, staðsett í hjarta borgarinnar. Hótelið var 
endurnýjað 2002. Þar er veitingastaður, bar og fundaraðstaða. Á herbergjum er sjónvarp, sími, 
hárþurrka og te- og kaffiáhöld. Innifalið er morgunverðarhlaðborð (BU), þjónustugjald, söluskattur 
og umboðslaun. Vefslóð: www.corushotels.co.uk.  

• Þeir sem vilja vera lengur geta framlengt, en við þurfum að vita af því strax.  

Verið nú snögg að svara og sendið tölvupóst til eannag@internet.is og haring@simnet.is. Anna 
Guðmunds veitir allar upplýsingar í síma 862-6484 (enda sjálfskipuð ferðanefndarformaður). 



26. maí 2005: 

Aðalfundur SA: Kona í fyrsta sinn formaður 
Skautafélagsins 

Þau tíðindi urðu á aðalfundi Skautafélagsins í kvöld að Þórdís Ingvadóttir 
var kjörin formaður aðalstjórnar og er hún fyrsta konan sem kjörin er í það 
embætti.  

Aðalfundur Skautafélags Akureyrar var haldinn í Skautahöllinni í kvöld. Óvenju 
fjölmennt var á fundinum, um fjörutíu manns þegar flest var. Hallgrímur Ingólfsson, starfandi formaður 
SA minntist í upphafi fundar Magnúsar Einars Finnssonar, fyrrverandi formanns SA sem lést fyrr á 
þessu ári. Í hinum sanna Skautafélagsanda sem Magnús starfaði eftir risu fundargestir úr sætum og 
hrópuðu: Áfram SA! 

Fundurinn fór að mestu fram með hefðbundnum hætti, 
formenn og gjaldkerar deilda félagsins sem og formaður og 
gjaldkeri aðalstjórnar fluttu skýrslur um starfsemi og fjármál 
liðins árs. Þegar kom að því að kjósa í stjórn Skautafélagsins 
komu fram tvö framboð til formanns og fór fram skrifleg 
kosning milli Sigurðar Sveins Sigurðssonar og Þórdísar 

Ingvadóttur. Þórdís var kjörinn formaður með 20 atkvæðum en Sigurður fékk 16 atkvæði. Þar með var 
brotið blað í sögu félagsins því Þórdís er fyrsta konan sem kjörin er sem formaður í tæplega sjötíu ára 
sögu þess. Þórdísi eru hér með færðar hamingjuóskir og henni óskað alls góðs sem formaður SA. Í 
stjórnina voru einnig kjörin þau Hilmar Brynjólfsson, Helga Margrét Clarke, Jón Grétar Rögnvaldsson, 
Jón Björnsson, Sigurgeir Haraldsson og Jón Hansen.  

Ein breyting varð á stjórn Krulludeildar, Ágúst Hilmarsson varaformaður fór úr stjórn en inn í stjórnina 
kemur Ólafur Hreinsson. Í stjórn deildarinnar eru: Gísli Kristinsson formaður, Hallgrímur Valsson 
varaformaður, Ásgrímur Ágústsson, Davíð Valsson, Einar Jóhannsson, Jón Hansen og Ólafur 

Hreinsson. 

Rekstur Skautafélagsins var með hefðbundnum hætti á árinu. Tekjur félagsins 
voru tæplega 15,7 milljónir króna á árinu 2004 en voru 12,7 milljónir árið áður. 
Gjöld á árinu 2004 voru tæpar 15,5 milljónir en voru 12,4 milljónir árið áður. 
Félagið var rekið með 211.398 króna hagnaði. Skuldastaða þess batnaði örlítið 
frá árinu á undan þegar á heildina er litið. Skammtímaskuldir hækkuðu að vísu 
nokkuð en langtímaskuldir lækkuðu á móti. Heildarskuldir í árslok 2004 voru 

tæpar 4,9 milljónir króna en voru tæpar 5,1 milljón króna ári áður. 

Rekstur einstakra deilda gekk nokkuð vel. Tekjur Krulludeildar voru 690.000 krónur, gjöldin 346.000 
krónur og hagnaður því 343.000 krónur. Skuldir deildarinnar eru nánast engar. Tekjur 
Listhlaupsdeildar urðu 4.843.154 krónur og gjöldin 4.775.004 krónur þannig að hagnaður deildarinnar 
verð 68.150 krónur. Skuldir Listhlaupsdeildar eru tæpar 20 þúsund krónur. Tekjur hokkídeildar urðu 
tæplega 4,2 milljónir, gjöldin ríflega 4,3 milljónir og rekstrartap 158.000 krónur. Skuldir hokkídeildar 
voru tæplega 600 þúsund krónur um áramót. 

18. maí 2005: 

Ice Cup: Aftur kanadískur sigur 

Eftir nokkurt hlé á fréttaflutningi hér á curling.is - sem aðallega orsakast af hvíld eftir annir í kringum 
Ice Cup - hefur fréttaritari nú tekið saman yfirlit um gang mála á mótinu, svona rétt til þess að gleðja 
sagnfræðinga framtíðarinnar.  

Íslensku liðin sem komust í undanúrslit á Ice Cup urðu að sætta sig við kanadískan sigur á mótinu. Í 
undanúrslitaleikjunum áttust annars vegar við sigurvegarar úr B- og D-riðlum en hins vegar 
sigurvegarar A- og C-riðla.  



Í undanúrslitaleik B-D náði Margarita Canada strax yfirhöndinni gegn Skyttunum með því að skora 4 
stig í annarri umferð. Skytturnar áttu litla möguleika eftir það en náðu þó að klóra í bakkann. Úrslitin 
urðu 7-3 Margarita Canada í vil. Í undanúrslitaleik A-C var svipað uppi á teningnum. Fimmtíuplús 
komst í 7-0 eftir þrjár umferðir og sigraði 9-4.   

Úrslitaleikirnir um verðlaunasæti voru lengri en aðrir leikir á mótinu, átta umfeðrir 
hver leikur í stað sex umferða í öðrum leikjum. Í úrslitaleiknum um gullið komst 
Margarita Canada í 4-0 eftir tvær umferðir en Fimmtíuplús náði að jafna leikinn 
þegar komið var fram í fimmtu umferð, 4-4. Sú sæla stóð ekki lengi því í sjöttu 
umferðinni skoruðu kanadísku gestirnir 4 stig. Fimmtíuplús náði ekki að snúa 
blaðinu við aftur og endanleg úrslit urðu 8-6 Margarita Canada í vil.  

Bronsleikurinn varð æsispennandi allt til enda. Mammútar náðu yfirhöndinni með 
því að skora þrjú stig í annarri umferð en annars skiptust liðin á að skora eitt stig í 
hverri umferð. Allt stefndi í sigur Mammútanna þangað til alveg í lokin. Skytturnar 
náðu að jafna leikinn með því að stela tveimur stigum í næstsíðustu umferðinni. 
Mammútar áttu því síðasta stein í lokaumferðinni en tókst ekki að nýta sér það til 
að skora stig eftir að Skyttufyrirliðinn Jón Hansen hitti síðasta steini sínum í stein 
Mammútanna og inn að miðju. Skytturnar fengu því stigið og sigruðu í leiknum 6-5.  

Þegar litið er til baka yfir mótið og leitað að atriðum eða úrslitum sem komu á 
óvart má nefna nokkur. Móttökurnar, gestrisnin og skipulagið kom erlendu 
gestunum þægilega á óvart. Erlendu gestirnir voru allir sammála um að 
Íslandsferðin hafi verið frábær, móttökur og gestrisni Akureyringa með 
eindæmum ásamt því að mótið og allt sem því tengdist hafi gengið nánast 
fullkomlega upp. Margar góðar kveðjur hafa borist til fréttaritara curling.is þar sem 

lýst er aðdáun á þessu framtaki og beðið fyrir kveðjur til meðlima í krulludeild SA. (Nánar um það 
síðar). Í öðru lagi má nefna árangur íslenskra liða gegn þeim erlendu. Fyrirfram bjuggust margir við að 
sjá úrslitaleiki milli erlendra liða en þegar upp var staðið voru þrjú íslensk lið í undanúrslitum. Fjögur af 
erlendu liðunum urðu í 2. sæti í sínum riðli og lentu því miður í því að leika innbyrðis um 5.-8. sæti 
mótsins á laugardeginum í stað þess að fá að kljást við fleiri heimalið. Bandaríska kvennaliðið USWCA 
hafði best af þessum fjórum og endaði í 5. sæti, þá annað bandarískt lið, Curling Coddlers frá Cape 
Cod Curling Club í Massachusetts, Parrots (Potomac Curling Club) varð í 7. sæti og Margarita UK í 8. 
sæti. 

Þau lið sem ef til vill komu mest á óvart á mótinu voru Mammútar annars 
vegar og svo Norðan 12 hins vegar. Mammútar gerðu sér lítið fyrir og sigruðu 
Kústana í lokaviðureign A-riðils en það þýddi að þrjú lið stóðu uppi jöfn með 4 
stig í riðlinum og að auki jöfn í innbyrðis viðureignum. Það þurfti því 
skotkeppni til að skera úr um röð liðanna og þar sýndu Mammútarnir 
hreinlega snilldartakta. Skotkeppnin fór þannig fram að hver keppandi sendi 
einn stein eftir brautinni og síðan var mæld fjarlægð frá miðjupunkti hringsins 
að steininum. Það lið sem þannig hafði minnstu samanlögðu fjarlægð sigraði í skotkeppninni. Hver 
leikmaður fékk einn æfingastein og ef það skot heppnaðist vel mátti sá steinn gilda. Ef steinn náði ekki 
inn í hringinn taldist fjarlægðin vera 183 sentimetrar, þ.e. miðað var við að steinninn hefði náð alveg að 
hringnum. Mammútarnir Ólafur Númason og Björgvin Guðjónsson gerðu hreinlega út um keppnina 
með sínum skotum því steinn Ólafs staðnæmdist 7,2 sentimetrum frá miðju og steinn Björgvins 18,6 
sentimetrum frá miðju. Gwen Krailo átti besta skot kvennaliðsins, hennar steinn stöðvaðist 32,1 
sentimetra frá miðju en í liði Kústanna var það Gunnar Jóhannesson sem komst næst miðju, 30,1 
sentimetra. Niðurstaða skotkeppninnar var semsagt sú að Mammútar sigruðu með samanlagða 
fjarlægð upp á 298,8 sentimetra, USWCA kom næst með 330,3 sentimetra og Kústarnir í þriðja sæti 
með 484,1 sentimetra samanlagða fjarlægð.  

Mammútar töpuðu reyndar fyrir Fimmtíuplús í undanúrslitum en minnstu munaði að þeir sigruðu 
Skytturnar í bronsleiknum eins og áður er lýst. Unglingarnir í Norðan 12 hófu krulluæfingar um eða upp 
úr miðjum apríl en létu reynsluleysið ekki á sig fá heldur unnu Erni í riðlakeppninni þrátt fyrir að tapa 
stórt í fyrsta leik sínum gegn Curling Coddlers. Síðan vann liðið Sauði í framlengdum leik á 
laugardagsmorgninum og endaði síðan í 10. sæti eftir tap gegn Kústunum í lokaleik sínum.  



Þegar upp er staðið getur akureyrskt krullufólk borið höfuðið hátt eftir 
frábærlega vel heppnað mót þar sem gestrisni og gleði réðu ríkjum. Ljóst er 
að ánægja erlendu keppendanna mun spyrjast út meðal félaga þeirra heima 
fyrir og verða til þess að erlendum liðum sem þátt taka í Ice Cup mun halda 
áfram að fjölga og væntanlega þarf að endurskoða leikskipulag og annað til 
þess að svara aukinni eftirspurn, til að mynda að fjölga leikdögum og fleira í 
þeim dúr. 

Eitt verðugt verkefni verður einhverjum vafalítið ofarlega í huga að ári. Kanadískt 
lið sigraði á Ice Cup að þessu sinni og kanadískt lið sigraði einnig á Ice Cup í 
fyrra þannig að næsta markmið hlýtur að vera að sigra næstu lið sem koma frá 
Kanada. Svo skemmtilega vill til að bæði þessi kanadísku lið voru eins konar 
fjölskyldulið, þ.e. eldri hjón ásamt barni og tengdabarni.  

Mótsnefnd Ice Cup þakkar öllum sem hjálpuðust að til þess að gera mótið að þeim stórviðburði sem 
það óneitanlega er orðið. 

6. maí 2005: 
Ice Cup: Íslensku liðin komu skemmtilega á óvart 

Fyrri keppnisdagur á Ice Cup tókst mjög vel í alla staði. Þrjú íslensk lið tryggðu sér sæti í undanúrslium 
mótsins ásamt Margarita Canada liðinu. Þrjú Bandarísk lið ásamt Margarita UK munu leika um 5.-8. 
sæti.  

Í A-riðli þurfti að skera úr um röð liðanna með skotkeppni milli USWCA, Kústanna og Mammúta. 
Mammútar komu, sáu og sigruðu í þeirri keppni og eru því á meðal fjögurra efstu liða sem keppa um 
verðlaunasæti á morgun.  

4. maí 2005: 

Ice Cup: Krulla er drengileg íþrótt - siðareglur og framkoma skipta 
miklu máli 

Stór hluti af hinni skemmtilegu íþrótt krullunni er félagsskapurinn, sú vinátta og fjölskyldustemmning 
sem skapast hvort sem verið er að spila við nágranna sína í lítilli krulludeild í skautafélagi í sextán 
þúsund manna bæ á Íslandi, á heimsmeistaramóti í gömlu fjósi út í sveit í Skotlandi eða hvar sem er. Í 
krullunni eru bæði skráðar og óskráðar siðareglur. 

Fyrir keppendur í Ice Cup – og aðra sem hyggjast krulla á komandi árum – hafa verið teknar saman 
nokkrar ábendingar um atriði sem gott er að hafa í huga þegar á svellið er komið.  

• Mikilvægt er að sem minnst af aðskotahlutum, rusli eða óhreinindum berist inn á svellið. Þess 
vegna þurfa þeir leikmenn sem ekki eru í sérstökum krulluskóm að huga sérstaklega að því að 
skórnir sem notaðir eru á svellinu séu hreinir. Best er að nota þá skó eingöngu á svellinu 
en fara ekki á þeim út úr Skautahöllinni. Það sama á auðvitað við þá leikmenn sem nota 
krulluskó. Allir skór sem notaðir eru á svellinu eiga að notast sem minnst utan þess.  

• Fyrsti og annar leikmaður (Sóparar) hvers liðs ætti að jafnaði að halda sig þeim megin sem 
steinunum er rennt þegar til dæmis fyrirliðinn og þriðji maður eru að velta fyrir sér stöðunni og 
þegar andstæðingar eru að leika. Aðeins fyrirliðar mega vera í “húsinu” þegar leikið er.  

• Í lok umferðar eru aðeins vara-skipperar (þriðju leikmenn) sem skoða stöðu og ákveða 
stigafjölda. Mikilvægt er að enginn annar fari inn í hringina.  

• Leikmenn eiga að forðast eins og hægt er að ganga eða renna sér eftir þeim hluta 
brautarinnar sem flestir steinar eru sendir eftir. Best er að halda sig sem mest úti á jaðri 
brautarinnar þegar farið er fram og til baka.  

• Leikmenn þurfa að gæta þess vandlega að trufla ekki leikmenn hins liðsins þegar leikið er.  



• Leikmenn eiga að gæta kurteisi í hvívetna, ekki hæðast að andstæðingnum þegar honum 
gengur ekki sem skyldi, ekki reyna að koma andstæðingnum úr jafnvægi með ummælum um 
leikinn og svo framvegis. Góð regla er hins vegar að hrósa andstæðingi fyrir gott skot.  

Í reglubók Alþjóða Krullusambandsins (World Curling Federation) er kafli um hegðun leikmanna. Hér 
er birtur frumtextinn á ensku og lausleg þýðing hans. 

Siðareglur 
Krulla er leikur þar sem hæfileikar og hefðir skipta miklu máli. Unun er á að horfa þegar skot heppnast 
vel og ánægjulegt að sjá þegar hefðir krullunar eru hafðar í heiðri með hinn sanna anda leiksins í 
huga. Krullufólk leikur til að vinna en ekki til að niðurlægja keppinautinn. Sannur krullari vill frekar tapa 
en að vinna óheiðarlega.  

Góður krullari gerir aldrei tilraun til að trufla keppinaut sinn eða á nokkurn hátt að koma í veg fyrir að 
hann geti gert sitt besta. Krullufólk brýtur reglur aldrei vísvitandi né heldur gengur gegn hefðum 
íþróttarinnar. Ef krullari verður fyrir því að brjóta reglu og áttar sig á því er hann fyrstur manna til að 
viðurkenna þá yfirsjón.  

Meginmarkmið leiksins er að ná fram því besta hjá hverjum leikmanni og komast að því hver stendur 
fremstur en andi leiksins kallar á drengilegt innræti, hlýju og virðingu í framkomu. Andi leiksins ætti 
hvort tveggja að hafa áhrif á túlkun og notkun reglna leiksins og framkomu allra á ísnum og utan hans.  

Eticetts 
Curling is a game of skill and of traditions A shot well executed is a delight to see and so, too, it is a 
fine thing to observe the time-honoured traditions of curling being applied in the true spirit of the game. 
Curlers play to win but never to humble their opponents. A true curler would prefer to lose rather than 
win unfairly 

A good curler never attempts to distract an opponent or otherwise prevent him from playing his best. 
No curler ever deliberately breaks a rule of the game or any of its traditions. But, if he should do so 
inadvertently and be aware of it, he is the first to divulge the breach. 

While the main object of the game of curling is to determine the relative skill of the players, the spirit of 
the game demands good sportsmanship, kindly feeling and honourable conduct. This spirit should 
influence both the interpretation and application of the rules of the game and also the conduct of all 
participants on and off the Ice.   

4. maí 2005: 

Ice Cup: Ísbrjótar - glænýtt lið 

Ísbrjótar er eitt af glænýju liðunum í krullunni og að auki með glænýjan liðsstjóra, 
Davíð Valsson, sem er á sínum fyrsta vetri í því hlutverki. Davíð hóf ferilinn með 
Fálkum, færði sig síðan yfir í Garpana þar sem hann kveðst hafa unnið sín helstu 
afrek í krullunni en stofnaði síðan Ísbrjótana fyrir Íslandsmótið 2005. Eins og 
mörg önnur lið urðu Ísbrjótarnir til eftir tilfærslur í tengslum við myndun 

eldrimannaliðs.  

Davíð og Sigurður Gunnarsson (þriðji) voru Garpar (og eru ef til vill enn). Davíð 
hefur krullað í um þrjú ár af alvöru en var eitthvað farinn að fikta áður. Sigurður er 
að ljúka sínum öðrum vetri í krullunni. Annar maður í liðinu er Júlíus Fossberg 
Arason en hann byrjaði í krullunni haustið 2003. Júlli fór með Fálkum í 
eftirminnilega ferð til Danmerkur stuttu eftir að hann byrjaði og hélt áfram með því 
liði þangað til í byrjun þessa árs þegar hann gekk til liðs við Fimmtíuplús og varð 

Íslandsmeistari með liðinu. Jón Ísleifsson er einn af fjölmörgum sölumönnum sem tóku þátt í fyrirtækja- 
og hópakeppni Krulludeildar í Janúar. Hann gekk síðan til liðs við Davíð frænda sinn og hefur haldið 
áfram í krullunni.  



Ísbrjótar hafa aðeins spilað í tveimur mótum saman og má nefna að liðið varð í 4. sæti á nýafstöðnu 
Minningarmóti um Marjo. 

3. maí 2005: 

Ice Cup: Fimmtíuplús - fyrstu HM-farar Íslands 

Það hefur víst ekki farið framhjá neinum sem stundar eða fylgist með krullunni á 
Akureyri að talsverðar hræringar urðu á skipan liða í upphafi ársins þegar 
undirbúningur fyrir þátttöku Íslands á heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og 
eldri hófst fyrir alvöru. Þá drógu sig saman fimm eldri menn (eldri en fimmtíu) og 
hófu æfingar af krafti. Þeir héldu síðan til Greenacres í Skotlandi þar sem þeir 
lögðu Wales og Ástralíu en urðu að játa sig sigraða í öðrum viðureignum, oft með 
litlum mun en stundum stórum. Þeir lærðu að sjálfsögðu margt í ferðinni og hafa verið óþreytandi að 
benda félögum sínum á ýmislegt sem gert er öðruvísi erlendis en hér heima á Akureyri, sérstaklega 
varðandi hegðun og framkomu á svellinu.  

Gísli fyrirliði (lengst til hægri á myndinni) er einn af upphafsmönnum krullu á Íslandi en nú í vor eru rétt 
tíu ár frá því að hann kynntist þessari skrítnu íþrótt. Hann fór í boði Vestur-Íslendinga til Gimli í 
Manitoba vorið 1995 ásamt Marjo, konunni sinni heitinni, og tveimur Reykvíkingum. Þar voru þau undir 
handleiðslu hins magnað Willie Arnason en kostnaðurinn við þessa ferð var greiddur úr sjóði sem hét 
“Support Curling in Iceland”. Gísli hefur verið með krulludellu síðan. Aðspurður játar hann að hans 
leyndasti draumur í krullunni sé að sjá íslensk krullulið á Ólympíuleikum. Gísli hefur verið formaður 
Krulludeildar SA frá því að hún var stofnuð í maí 1996. Hann hefur einu sinni orðið Íslandsmeistari en 
það var 2003 sem hann leiddi Víkinga til Íslandsmeistaratitils.  

Hallgrímur Valsson (annar frá vinstri) er þriðji maður liðsins (vice) en hann er Garpur inn við beinið 
enda kom í ljós þegar hann flutti sig yfir í eldrimannaliðið að ekki kom annað til greina en að hvíla 
Garpanafnið á meðan – því eins og Hallgrímur segir sjálfur þá eru engir Garpar án hans. Hallgrímur 
hefur krullað síðan 2000 einhverra hluta vegna prófaði hann ekki krullu fyrr en hann hafði séð 
forsetann á svellinu og áttað sig á því að allir geta... 

Sigurgeir Haraldsson (lengst til vinstri) er sá einstaklingur sem oftast hefur orðið Íslandsmeistari í krullu 
en hann er einn af þeim sem hafa verið með í krullunni frá upphafi og hefur því krullað bæði úti og inni. 
Tvisvar hefur hann hampað Íslandsmeistaratitlinum með Ísmeisturum og nú nýlega með Fimmtíuplús. 
Hann á að baki langan feril á svellinu. Sigurgeir er nefnilega margfaldur Íslandsmeistari með SA í 
íshokkí og var um árabil fyrirliði liðsins. Fyrst varð hann Íslandsmeistari 1980 og svo ár eftir ár frá því 
að mótið var endurvakið 1990 fram til 1997 þegar SR fór að blanda sér í þessa baráttu. Hann er 
reyndar ekkert hættur í hokkíinu og kemur stundum á krulluæfingar kófsveittur af hokkíæfingu með 
oldboys.  

Ágúst Hilmarsson (annar frá hægri) byrjaði í krullunni árið 2000 og var Garpur um tíma áður en hann 
tók að sér að stýra liði Fálkanna haustið 2003. Gústi nældi í silfur á Íslandsmótinu þann veturinn með 
liðinu og lauk keppnistímabilinu með silfurverðlaunum í Ice Cup. Hann varð síðan Íslandsmeistari með 
Fimmtíuplús nú í vetur.  

2. maí 2005: 

Ice Cup: Opnunarhóf á fimmtudagskvöld 

Keppendum á Ice Cup og mökum þeirra er boðið til opnunarhófs mótsins á Hótel Kea 
fimmtudagskvöldið 5. maí kl. 21:00. Þar fer fram mótssetning og stutt kynning á mótinu og liðunum 
sem taka þátt ásamt því að mótsskrá verður dreift til allra keppenda. Opnunarhófið er að sjálfsögðu 
kjörið tækifæri fyrir krullufólk til að kynnast gestum okkar örlítið áður en mótið hefst - og kynnast hvert 
öðru betur í leiðinni. 

24. apríl 2005: 

Ice Cup: Lokahóf á laugardagskvöld 



Lokahóf Ice Cup fer fram í Ketilhúsinu í Listagili og verður með svipuðu sniði og í fyrra. Boðið verður 
upp á lamba- og svínakjöt frá Norðlenska og Ali ásamt meðlæti. Húsið verður opnað kl. 20:00 en 
áætlað er að borðhald hefjist kl. 20:30. Lokahófið (maturinn) er innifalið í mótsgjaldinu en makar eða 
gestir keppenda þurfa að greiða 2.000 krónur. 

Miðar á lokahófið verða afhentir (og seldir) í Skautahöllinni á meðan á móti stendur á föstudag og 
laugardag. Til að auðvelda skipulag eru væntanlegir hófsgestir beðnir um að láta nefndina vita, jafnt 
keppendur sem ætla að mæta og makar. 

Tilkynningar um mætingu á lokahófið berist til okkar: 

Haraldur Ingólfsson – s. 824 2778 – haring@simnet.is 
Hallgrímur Valsson – s. 822 2015 – hallgrimur@isl.is 
Ágúst Hilmarsson – s. 891 6496 - agustehf@simnet.is 

2. maí 2005: 

Ice Cup: Tveir gestanna verða með námskeið á fimmtudag 

Tveir liðsmenn úr kanadíska liðinu sem kemur á Ice Cup, Robert 
Gagen og Kristy Holt, ætla að halda stutt námskeið fyrir iðkendur hér 
á Akureyri og aðra keppendur í Ice Cup. 

Námskeiðið verður fimmtudaginn 5. maí (uppstigningardag) og hefst 
kl. 16:00. Byrjað verður í fundarherberginu uppi þar sem þau ætla að 
fara yfir helstu atriði varðandi hegðun og annað slíkt. Síðan verður 
farið á svellið og farið yfir öll helstu atriði, svo sem varðandi 
uppstillingar, sópun, rennsli og leikáætlanir. Í lokin verða síðan leiknar 
nokkrar umferðir þar sem þau Rob og Kristy munu fylgjast með á 
öllum brautum og segja til jafnóðum. 

Áætlað er að námskeiðið standi í um tvær klukkustundir. Þátttökugjald á námskeiðið er ekkert en gott 
væri að það krullufólk sem hyggst mæta láti Harald Ingólfsson vita – s. 824 2778 – haring@simnet.is.  

2. maí 2005: 

Ice Cup: Hægt að greiða mótsgjaldið inn á reikning 

Þátttökugjald í Ice Cup er 10.000 krónur á hvert lið og þarf að greiða það gjald fyrir mót. Liðin geta lagt 
þessa upphæð inn á reikning deildarinnar, 162-05-267888, kt. 590269-2989. 

Mælst er til þess að greitt sé í einu lagi fyrir hvert lið en ekki að hver og einn leikmaður millifæri fyrir 
sig.  

29. apríl 2005: 

Ice Cup: GGT-menn ætla að reka inn nefið... 

Ímyndið ykkur golfklúbb sem dregur nafn sitt af stærsta nauti landsins. Ímyndið ykkur síðan meðlimi 
þessa klúbbs skilja kylfurnar eftir heima, aka frá Reykjavík til Akureyrar og taka þar kústa í hönd. Ef 
þetta hefur tekist hjá ykkur er komin mynd af liði GGT í innra minnið ykkar. GGT – eða Golfklúbbur 
Guttorms tudda – er eitt liðanna á Ice Cup. Liðið er samsett af áköfum íþróttamönnum sem aðallega 
hafa áhuga á golfi en leggja þó ýmsar aðrar greinar fyrir sig. Meðal annars eru þeir að verða æ meira 
krullusjúkir með hverju árinu. Foringi liðsins, Þorgeir Einarsson, sem jafnframt er ævikjörinn formaður 
klúbbsins, hefur unnið hörðum höndum að því að koma krullunni af stað í Reykjavík.  



Guttormur er eins og allir vita stærsta naut Íslands. Í apríl 2001 náði hann mestri þyngd, 942 
kílógrömmum. Á vef Húsdýragarðsins eru ítarlegri upplýsingar um Guttorm – 
http://husdyragardur.is/husdyr/nautgripir - og reyndar einnig á vef GGT, http://ggtgolf.com/tuddinn.htm 

Ævikjörinn formaður GGT, Þorgeir Einarsson er aðalkrullumótor klúbbsins. Hann veiktist af krullunni 
eftir að hafa hlustað óendanlega oft á vin sinn, vefstjórann á curling.is, tala um krullu. Í liði með 
Þorgeiri er Ágúst Guðmundsson, undarlega innrættur en um leið náttúrulegur húmoristi, Guðmundur 
Ingi Sveinsson, leigubílstjóri sem er viljugur til að reyna sig í flestum íþróttagreinum, og síðan tveir 
bræður sem reyndar ólust upp á Akureyri, Páll og Árni Stefánssynir. Páll er rafvirki og liðtækur í fjölda 
íþróttagreina en Árni er meðal annars fyrrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu.  

Þorgeir og Guðmundur voru í liði GGT sem nýlega sigraði á Opna Reykjavíkurmótinu (á Akureyri). 
Þorgeir, Ágúst og Páll voru allir í liði GGT sem endaði ekki í neðsta sæti Ice Cup 2004 – en Árni ku 
hafa spilað krullu eitthvað á námsárum sínum í Svíþjóð.  

Ef hægt er að segja um eitthvert liðanna að erfitt sé að gera sér grein fyrir styrk þeirra fyrirfram kemur 
lið GGT örugglega fyrst upp í hugann í því sambandi.  

Þar sem curling.is hefur ekki undir höndum mynd af liðinu eins og það er endanlega skipað hefur verið 
brugðið á það ráð að "fá að láni" mynd af Guttormi sjálfum á www.husdyragardur.is. 

29. apríl 2005: 

Ice Cup: Mammútar - glaðir, reifir og ráðsettir! 

Mammútarnir hafa frá því þeir byrjuðu í krullu verið unglingarnir í íþróttinni - en nú 
hafa þeir misst þann sess. Eins og fram kom hér á vefnum fyrir nokkrum dögum 
er nýja liðið, Norðan 12, nú það lið sem státar af lægstum meðalaldri liðsmanna. 
Með tilkomu Norðan 12 hljóta Mammútar að verða örlítið eldri og örlítið ráðsettari.  

Mammútar eru eitt af nýju liðunum í krullunni en liðið var sett saman 11. október 
2004 og hefur haldið uppi stöðugum æfingum og keppni síðan þá. Liðið hefur verið að skila sér um 
miðbik hópsins við lok hvers móts. Drengirnir hafa átt góða spretti og lengi vel verið í baráttu um silfur 
og brons en síðan þurft að sætta sig við að enda aðeins neðar. Spurðir um helstu afrek eru þeir ekki í 
vafa um að þeirra mesta afrek er að vera alltaf eiturhressir, hvort heldur er á mótum eða æfingum. 

Allir liðsmenn Mammútanna hafa spilað jafnlengi, enda byrjuðu þeir á sama tíma! 
Þeir stefna að sjálfsögðu alltaf á hæsta tindinn sem þeir finna hverju sinni og 
þegar einn tindur hefur verið klifinn finna þeir sér annan hærri og klífa hann og 
hafa gaman af því í leiðinni. Mammútarnir hrösuðu um krullu á netinu, fannst 
þetta ansi forvitnileg íþrótt og ákváðu að prófa. Þeir mættu á æfingu 11. október 
2004 og hófu svo keppni í sínu fyrsta móti tveimur dögum 

síðar – þar var bara farið beint í djúpu laugina og tekið hraustlega á.  

Að sjálfsögðu geta allir tengt mammúta við ís og kulda – en samkvæmt 
upplýsingum frá þeim sjálfum er nafnið ekki síður komið til vegna þess að flestir 
liðsmenn eru í góðum holdum – eins og mammútar, þannig að tengingin hafi 
legið beint við.  

Mammútar eru:  
Jón Ingi – The Slider – Sigurðsson, formaður 
Björgvin – The Rock – Guðjónsson, liðsstjóri 
Arnar – The Mammoth – Sigurðsson 
Ólafur – The Crusher – Númason 
Hörður – The Destroyer – Rúnarsson. 



29. apríl 2005: 

Ice Cup: Vegagerðarmenn leggjast á kústana 

Íslenskum vegagerðarmönnum er ýmislegt til lista lagt. Frá því snemma árs 2004 
hafa þeir í hópum mætt í Skautahöllina til þess að spila krullu, fyrst varð til eitt lið 
en krulla er þess eðlis að hún smitar út frá sér og nú eru lið vegagerðarmanna 
orðin tvö. Fyrstu vegagerðarmennirnir mættu á svellið snemma árs 2004. Þegar 

kom að því að stofna lið reyndist þeim ekki erfitt að finna á það nafn; Kústarnir.  

Eftir að hafa æft blak í eitt ár varð þeim ljóst að það var alltof hættuleg og algeng 
íþrótt, þar sem frami leikmanna yrði ekki mikill. Eftir að hafa rætt málin á 
kaffistofunni og menn stungið upp á hallærislegustu íþróttagreinum sem þeim 
datt í hug, stóð valið á milli krullu og samhæfðrar sundfimi. Þótti mönnum fulldýrt 
að leggja í kostnað við sundboli, sundhettur og nefklemmur og því varð krullan 

fyrir valinu. Það þurfti ekki margar æfingar til að gera menn krulluóða og hafa varla dottið niður æfingar 
og keppnir hjá hörðustu Kústunum.  
 
Kústarnir byrjuðu með stæl og sigruðu í nýliðamótinu 2004. Síðan hefur gengið verið upp og niður eins 
og gengur en hápunkturinn var þegar þeir urðu í 2. sæti í nýliðnu Íslandsmóti. Liðsmenn Kústanna eru: 
Gunnar Haukur Jóhannesson, Kristinn Eiríkur Bóasson, Kristján Þorkelsson, Ólafur Hreinsson og 
Pálmi Þorsteinsson.  

Frami fimmmenninganna á svellinu virðist hafa smitað út frá sér á kaffistofunni í 
Vegagerðinni á Akureyri. Reglulega birtust á svellinu fleiri starfsmenn 
Vegagerðarinnar og haustið 2004 varð ekki hjá því komist að mynda nýtt lið. 
Sauðir létu finna fyrir sér strax í sínu fyrsta móti – eins og Kústarnir – og komust í 
undanúrslit í Bikarkeppni Krulludeildar. Þeir hafa einnig átt sína góðu og slæmu 
daga en nældu sér nýlega í bronsverðlaun á Minningarmóti Marjo. Í bronsleiknum 
gerðu þeir sér lítið fyrir og skoruðu 6 stig í annarri umferðinni. Sauðir eru þau Hafdís Eygló Jónsdóttir, 
Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Sigurður Jónsson – og stundum Rúnar Steingrímsson en 
hann er eini liðsmaðurinn sem ekki starfar hjá Vegagerðinni.  

29. apríl 2005: 

Ice Cup: Fjórar indælar - en samt svellkaldar? 

Fjórar indælar konur af austurströnd Bandaríkjanna hafa myndað lið til þess að koma til Akureyrar og 
spila í Ice Cup. Tvær þeirra eru frá Wayland sem er í nágrenni Boston, ein er frá Nashua í New 
Hampshire og ein frá súkkulaðiborginni Hersey í Pennsylvania. Þær hafa reyndar heillað vefstjóra 
curling.is með svo afgerandi hætti að hann hefur ákveðið að fara með þeim til Grímseyjar daginn eftir 
Ice Cup.  

Sue Haigney (sú í miðið á myndinni) er líklega 
upphafsmanneskjan að því að þetta föngulega lið er að 
koma á Ice Cup en samband hennar við vefstjóra curling.is 
hófst með því að Sue skrifaði í gestabókina á vefnum og 
vefstjórinn sýndi að sjálfsögðu þá kurteisi að svara. Þá voru 
örlögin ráðin. Sue hefur að eigin sögn krullað í mörg ár – en 

gefur ekki upp hve mörg þau eru. Hún er eigandi og kennari í Montessori forskóla í Wayland í 
Massachusetts. Sue er fyrirliði liðsins (skip) en gerir lítið úr afrekum sínum og störfum við 
krulluíþróttina. Hún á reyndar við meiðsli í öxl að stríða og ætlar að gera tilraun til að nota prik til að 
senda steinana í stað hinnar hefðbundnu aðferðar. Hún er reyndar vön að senda steinana sína með 
gamla laginu, það er að lyfta þeim örlítið áður en hún hefur framsveifluna og rennslið. Gwen er hins 
vegar staðráðin í að nota Ísland til þess að kenna Sue að senda steinana án þess að lyfta þeim.  



Judy Melzer er þriðja í röðinni (vice) en hún kemur frá súkkulaðiborginni Hershey í 
Pennsylvania. Krulluklúbburinn þar lagði upp laupana en Judy leggur nú á sig 
langar ferðir til að komast á krulluæfingu í Philadelphia Krulluklúbbnum. Hún er 
fyrrverandi forseti Krullusambands kvenna í Bandaríkjunum, (USWCA, United 
States Women’s Curling Association), en liðið keppir einmitt undir merkjum 
sambandsins á Ice Cup. Judy er nú formaður meðlimanefndar USWCA. Hún er 
ákafur golfari og góð í þeirri íþrótt.  

Gwen Krailo, sú sem er númer tvö í liðinu, er að ljúka sínu fimmtánda krulluári. 
Hún kemur frá Nashua í New Hampshire en þar krullar hún í Nashua Country 
Club. Hún krullar reyndar líka með Broomstones klúbbnum einu sinni í viku þó það taki hana 
klukkutíma að komast á staðinn. Gwen hefur verið 2. stigs krullukennari síðan 1995 og stýrir 
nýliðanámskeiði í klúbbnum sínum í Nashua á hverju ári. Hún er ekki aðeins kennari heldur einnig 
reyndur dómari í krullu. Hún hefur oft verið aðaldómari á svæðismótum og landsmótum í 
Bandaríkjunum, þrisvar dæmt á heimsmeistaramótum og einu sinni á Ólympíuleikum. Hún er langt 
komin með að verða þriðja stigs dómari og er að auki með réttindi sem ístæknir á 2. stigi (hvað sem 
það þýðir nú). Hún hefur verið ritari Nashua Krulluklúbbsins í tólf ár og annar varaforseti Grand 
National Krulluklúbbsins í tvö ár. 

Sue Porada kastar fyrstu steinum liðsins en hún hefur krullað í tíu ár. Í fyrsta skipti sem hún kom á 
opið hús í Broomstones klúbbnum varð ekkert úr því að hún byrjaði í krullu vegna þess að henni hraus 
hugur við tilhugsuninni um að ganga eða renna sér á ís – og það hefur líka alltaf verið aðalástæða 
þess að hún fór aldrei á skauta. Tveimur árum síðar kom hún aftur á opið hús og í það skiptið fell hún 
fyrir krullunni. Hún starfar í kvennadeild Broomstones klúbbsins, hefur verið ritari og skipulagt 
kvennakeppni klúbbsins. Sue var komin á eftir laun frá því að vera stjórnandi hjá Hewlett Packard en 
er komin aftur á samning hjá þeim sem stjórnandi starfsþjálfunarverkefnis fyrirtækisins. Þegar hún er 
ekki að krulla finnst henni skemmtilegast að ferðast með langtímamannvini sínum (bein þýðing á long 
time man friend) en að sögn ku hann vera orðinn of gamall til að kallast boyfriend. 

Dömurnar fjórar taka allar þátt í því sem kallað er The Circuit en þar er átt við ýmis mót (Bonspiels) þar 
sem krullufólk frá Norðausturríkjum Bandaríkjanna kemur saman. Það er einmitt í gegnum slík mót 
sem þessar fjórar hafa kynnst í gegnum árin. Þær hafa ekki gefið mikið upp um áform sín og markmið 
á mótinu en nefna því oftar að þær ætli að skemmta sér í Íslandsferðinni. Ef marka má sjálfslýsandi 
rendurnar á peysunum þeirra mætti ætla að þær séu tilbúnar að krulla í myrkri - þannig að enginn 
skyldi vanmeta þetta lið. Þó þær séu indælar er eins víst að þær séu einnig svellkaldar. 

29. apríl 2005: 

Ice Cup: Skytturnar - stórt nafn, stórir draumar 

Skytturnar er lið með stórt nafn og stóra drauma. Þegar tilfærslur urðu í 
tengslum við myndun liðs fyrir heimsmeistaramót fimmtíu ára og eldri (eigum 
við ekki að vera hreinskilin og segja bara öldunga?) varð þetta lið til.  

Jón Hansen aðalskytta og Birgitta Reinaldsdóttir, fyrsta skytta, hafa bæði verið 
með í krullunni á Akureyri frá upphafi. Þau urðu Íslandsmeistarar með 
Víkingum 2003. Þau hafa því upplifað tímana tvenna í krullunni, rennt steinum 
og sópað svell í alls kyns veðrum á útisvellinu, barist gegn norðanvindinum og haft betur. Það er 
kannski þess vegna sem gustar af þeim enn, núna þegar krulla hefur verið spiluð innandyra í rúmlega 
fimm ár. Jón og Birgitta hafa bæði starfað lengi í kringum Skautafélagið, bæði í krullunni og með 
hokkídeildinni.  

Árni Arason er önnur skytta. Árni var um tíma formaður Skautafélags Akureyrar og hefur starfað á 
þeim vettvangi um árabil, bæði við stjórn félagsins, í ýmsu starfi í kringum félagið og við dómgæslu. 
Árni hefur krullað frá 1996 en kveðst hafa tekið því rólega fyrstu árin. Árni hefur nælt sér í 
silfurverðlaun á tveimur Íslandsmótum og brons á einu. Ef til vill var þó hámark ferilsins í fyrravor þegar 
hann, ásamt félögum sínum í Fálkunum, lék til úrslita á Ice Cup. Árni er ekki bara krullari og 
hokkídómari heldur hefur hann einnig starfað við dómgæslu í knattspyrnu og svo á hann hesta – 



vonandi að hann sameini ekki hestasportið og krulluna og komi á þeysireið inn á svellið við upphaf Ice 
Cup. 

Haraldur Ingólfsson er þriðja Skyttan (vice). Hann féll kylliflatur fyrir krullunni 9. nóvember 2002 og 
hefur verið forfallinn síðan. Hann á silfurpeninga frá sömu Íslandsmótum og Árni og lék eins og hann í 
úrslitum Ice Cup með Fálkunum í fyrravor. Haraldur er með skapmeiri krullumönnum og á stundum 
erfitt með að taka tapi. Mótlæti er honum ekki að skapi.  

Skytturnar stefna alltaf að sigri og er Ice Cup þar engin undantekning. Bara spurning um að toppa á 
réttum tíma! 

27. apríl 2005: 

Ice Cup: Norðan 12 - unglingarnir í krullunni! 

Nýjasta liðið í krullunni og það lið sem státar af lægstum meðalaldri (vel innan við 
þrítugt að meðaltali) er Norðan 12. Liðið var eiginlega búið til fyrir þetta mót og 
hefur æft stíft í tvær vikur! Í liðinu eru Anna Eyfjörð Eiríksdóttir, Gunnlaugur Búi 
Ólafsson, Jens Kristinn Gíslason og Sigurður Sæmundsson. Þó svo liðið sé 
glænýtt og búið til fyrir Ice Cup vonast krullufólk að sjálfsögðu til að sjá Jens, 
Önnu, Gulla Búa og Sigurð á svellinu áfram næsta vetur.  

Jens hefur fylgst með krullunni í gegnum foreldra sína en eins og flestir vita er hann sonur Gísla 
formanns. Jens kveðst reyndar hafa prófað krullu í gamla daga, sennilega veturinn 95-96 segir hann, 
þá innan við tvítugt. Hann og Anna hafa tvisvar spilað í seinni tíð, í síðara skiptið með liðinu Saku og 
félagar á Opna Reykjavíkurmótinu þar sem þau urðu í þriðja sæti. Gunnlaugur Búi hefur oft talað um 
að hann langi til að prófa þessa krullu en komst því miður ekki á Opna Reykjavíkurmótið. Sigurður 
hafði krullað einu sinni áður en hann mætti á svellið nú á dögunum – það var fyrir sextán árum eða svo 
á skátamóti í Noregi. Þar byrjaði liðið hans á því að sópa svellið vandlega fyrir leik svo þeir þyrftu nú 
ekki að gera það rétt áður en steinninn kæmi rennandi eftir svellinu (þeir áttuðu sig semsagt ekki á 
tilgangi þess að sópa!).  

Fyrirliðinn Jens segir aðspurður að markmiðið sé auðvitað að vinna Ice Cup – en til vara að vinna leik 
á Ice Cup. Segja má að Norðan 12 liðið tengist skátaböndum innbyrðis því þau eru jú öll gamlir skátar 
- og kynntust fyrst í þeim mæta félagsskap. Þau eiga stóran vinahóp úr skátunum á Akureyri en 
einhvern veginn æxlaðist það að hluti hópsins fékk nafnið Norðurbandalagið eftir að góður hluti 
hópsins flutti til borgar óttans eða eitthvert enn lengra að sögn Jens. Hann segir þetta síðan hafa 
þróast í Norðan 12 með tilvísun í fárviðri samkvæmt gömlu góðu vindstigunum.  

30. mars 2005: 

Minningarmót Marjo: Fimmtíuplús sigraði, 
Sauðir með sexu 

Fimmtíuplús sigraði Kústa í úrslitaleik Minningarmóts Marjo í 
Skautahöllini á Akureyri í gærkvöld. Lokatölur urðu 9-2 
Fimmtíuplús í vil.  

Í leik um bronsið gerðu Sauðir sér lítið fyrir og skoruðu sex 
stig í annarri umferð leiksins - en Ísbrjótar neituðu að gefast upp og söxuðu á forskotið en á endanum 
vantaði herslumuninn á að þeim tækist að jafna. Sauðir tryggðu sér því 
bronsverðlaunin á mótinu. Af þrettán leikmönnum í mótinu sem fengu verðlaun 
eru níu starfsmenn Vegagerðarinnar. 

Úrslitin: 

Úrslitaleikur 



Fimmtíuplús 2 3 0 1 2 1 9 

Kústarnir 0 0 2 0 0 0 2 
 

Bronsleikur 

Sauðir 0 6 0 1 0 1 8 

Ísbrjótar 1 0 3 0 2 0 6 

27. apríl 2005: 

Krulla í Reykjavík: Aðalstjórn Þróttar samþykkir stofnun krulludeildar 

Á fundi aðalstjórnar Knattspyrnufélagsins Þróttar í Reykjavík mánudaginn 25. apríl var samþykkt erindi 
undirbúningsnefndar að stofnun krulludeildar innan félagsins að því er fram kemur í fundargerð 
stjórnarinnar:  

3)      Stofnun Krulludeildar (Curling) Þróttar 
Framkvæmdastjóri hefur farið yfir fjárhags- og framkvæmdaáætlun 
undirbúningsnefndar að stofnun krulludeildar og leggur til að stjórnin samþykki 
deildarinnar. Aðalstjórn samþykkti stofnun Krulludeildar Þróttar. 
(Skoða fundargerðina...) 

Þetta eru að sjálfsögðu stórtíðindi í krulluheiminum því nú stefnir allt í að næsta vetur verði Akureyri 
ekki lengur eini staðurinn á landinu þar sem krulla verður stunduð. Þorgeir Einarsson og Páll 
Tómasson hafa unnið ötullega ásamt nokkrum félagsmönnum innan Golfklúbbsins Guttorms tudda að 
því að koma krulludeildinni á fót og nú hefur draumur þeirra ræst. Undirbúningshópurinn lagði til við 
aðalfund Þróttar fyrr í vetur þar sem beiðni um stofnun krulludeildar var lögð fram að fyrsta stjórn 
deildarinnar yrði skipuð þeim Þorgeiri Einarssyni, Páli Tómassyni og Baldri Ingólfssyni.  

Til hamingju Þróttarar! 

25. apríl 2005: 

Minningarmót Marjo: Fimma hjá Skyttunum 

Enn ein fimman leit dagsins ljós þegar leikið var um 5.-8. sæti á Minningarmótinu í kvöld. Skytturnar 
sigruðu Skautahöllina 15-2 og tryggðu sér þar með 5. sætið. Liðið náði að skora fimm stig í einni 
umferðinni en eins og fram hefur komið í fréttum hér á síðunni eru fimmurnar orðnar nokkuð margar í 
þessu móti. Í leik um 7. sætið sigruðu Fífurnar og fræið Erni 7-2. 

5.-6. sætið 

Skytturnar  3 0 2 5 3 2 15 

Skautahöllin X 0 2 0 0 0 0 2 
 

7.-8. sætið         

Fífurnar og fræið X 0 0 1 3 1 2 7 

Ernir  1 1 0 0 0 0 2 



Miðvikudagskvöldið 27. apríl verður leikið til úrslita um fjögur efstu sætin í mótinu. Þá eigast við Kústar 
og Fimmtíuplús í leik um 1.-2. sætið og hins vegar Ísbrjótar og Sauðir í leik um 3.-4. sætið. 

24. apríl 2005: 

Ice Cup: Aftur til Íslands eftir 50 ára fjarveru 

Fyrirliði liðs sem kemur frá Cape Cod Curling Club í Massachusetts í Bandaríkjunum uppfyllir líklega 
skilyrði fyrir því að kallast Íslandsvinur. 

Hann dvaldi hér á landi á stríðsárunum og hefur dreymt um að koma hingað aftur. Ice Cup á þátt í því 
að hann gerir nú þann draum að veruleika.  

Liðið frá Cape Cod kallar sig Curling Coddlers. Foringinn (skip) er Robert 
Ottaviano en hann og eiginkona hans, Rita, hafa krullað í þrjátíu ár. Hún er fædd 
og uppalin í Maine og hann nálægt New York en þau hafa búið í Falmouth í 
Massachusetts í að minnsta kosti 25 ár. Bob var hér á landi sem bandarískur 
hermaður í síðari heimsstyrjöldinni og kveðst hlakka mjög til að sjá þær 
breytingar sem hér hafa orðið á fimmtíu árum. Meg Becker og Russ Lemcke hafa 
stundað íþróttina í sex ár í Falmouth. Russ lærði reyndar að krulla sem krakki en tók sér síðan hlé í 45 
ár áður en hann hóf að krulla á ný fyrir 6 árum. Meg er frá Ohio en Russ er fæddur og uppalinn í 
Kanada. Á myndinni eru Bob og Rita til vinstri en Meg og Russ til hægri. 

Curling Coddlers liðið fer reglulega á mót og kepptu til dæmis í Prag í september í fyrra og segjast 
hafa skemmt sér vel á því móti. Um 250 meðlimir eru í Cape Cod Curling Club sem hefur yfir að ráða 
krulluhöll með þremur brautum.  

23. apríl 2005: 
Ice Cup: Lið á okkar róli frá Washington 

Í Washington D.C. er klúbbur sem heitir Potomac Curling Club (www.curldc.org) 
og þaðan er eitt af þeim liðum sem kemur til keppni á Ice Cup. Liðsmenn eru 
reyndar frá Virginia, Washington D.C. og Maryland. Liðið á líklega nokkra samleið 
með flestum liðum hér því tiltölulega stutt er síðan liðsmenn hófu að iðka íþróttina. 
Liðið sjálft er glænýtt og Ice Cup verður annað mótið sem það tekur þátt í.  

Fyrirliðinn (skip), Jeremy Singer, er þeirra reyndastur en hann hefur krullað í fjögur ár. Hjónin Natasha 
og Phil Prather hafa bæði tvö krulluár að baki. Phil er númer tvö og Natasha númer þrjú (vice). Fyrst í 
röðinni er nýliðinn í hópnum, Rachel Beyerle, en hún er á sínu fyrsta ári.  

Þótt liðið sé glænýtt hefur það þegar sigrað í einni keppni, Potomac Chesapeake Meltdown Bonspiel, 
sem fram fór í mars.  

    
Jeremy Singer Natasha Prather Phil Prather Rachel Beyerle 

23. apríl 2005: 
Ice Cup: Hafa farið á ellefu heimsmeistaramót í röð - sem áhorfendur 



Til gamans verða liðin sextán sem taka þátt í Ice Cup kynnt eftir því sem kostur er dagana fram að 
móti. Við byrjum á liði þar sem liðsmenn eru svo áhugasamir að erfitt er að ímynda sér að þeir geri 
nokkuð annað en að æfa og keppa í krullu.  

Frá Kanada kemur lið sem tengist hinum alþjóðlega Margarita Krulluklúbbi (Margarita Curling Club). 
Segja má að liðið sé ferðafjölskyldulið því í liðinu eru eldri hjón ásamt syni konunnar og kærustu hans. 
Þegar fyrirliðinn var beðinn um upplýsingar um liðið til þess að kynna það hér á vefnum brást hann vel 
við og af upptalningu hans mætti ætla að þau gerðu ekkert annað en að krulla. Öll fjögur eru virk í 
nokkrum liðum og nokkrum klúbbum og keppa í deildakeppnum heimafyrir sem og víða um heim á 
mótum á borð við Ice Cup.  

Saman hafa þessi fjögur farið víða og keppt í nafni Margarita klúbbisins, meðal annars til Andorra, 
Prag, Sviss, Skotlands, Lúxemborgar, Englands og Amsterdam. Þau eru einnig í klúbbi sem kenndur 
er við skjaldbökur – Turtles. Þrjú þeirra tilheyra einnig öðrum klúbbi sem heitir Pondhoppers en 
inntökuskilyrði eru að ferðast yfir hafið til þess að fylgjast með heimsmeistaramóti í greininni.  

Fyrirliði (skip) er Robert Gagen. Hann hefur krullað í níu ár. 
Hann hefur nóg að gera í krullunni því að jafnaði hefur hann 
verið liðsmaður í karlaliði og blönduðu liði og keppt með 
þeim báðum í deildakeppnum vestra. Spilamennskan var 
reyndar orðin það mikil að hann tók sér frí frá karlaliðinu í 
vetur en ætlar að fara á fullt aftur næsta vetur. Hann hefur 

einnig kennt á nýliðanámskeiðum í klúbbnum sínum og hyggst ná sér í fyrsta stigs þjálfunarréttindi 
næsta vetur. Rob starfar sem garðyrkjufræðingur hjá Pickering borg í útjaðri Toronto.  

Kristy Holt, unnusta Robs, er varafyrirliði (vice). Rob segir þau hafa hist fyrst 
þegar hún var að dást að túlipönum sem hann bar ábyrgð á sem 
garðyrkjufræðingur í Pickering. Hún starfar sem forritari hjá íþrótta- og 
tómstundamiðstöð í Pickering. Kristy er sannur atvinnumaður, segir Rob um 
kærustuna. Hún hefur krullað í 19 ár, byrjaði þegar hún var fjögurra ára gömul og 
hélt sig við íþróttina í gegnum öll unglingsárin. Hún keppir með kvennaliði í opinni 

deild í Oshawa Krulluklúbbnum og blönduðu liði með Rob í Tam Heather 
krulluklúbbnum.  

Móðir fyrirliðans, Joan Hambly, er á eftirlaunum en hefur samt nóg að gera. Hún 
hefur krullað í fimmtán ár. Venjulega er hún fyrst í röðinni í þessu liði og stundum 
tekur hún við sem fyrirliði eftir að hafa kastað – þegar hún þarf að hvíla bakið. 
Maður hennar, Stephen Hambly, er annar í röðinni. Hann er doktor í sálfræði. 
Saman hafa þau farið og fylgst með keppni á ellefu síðustu heimsmeistaramótum 

í röð. Hún spilar með kvennaliði og hann með karlaliði frá Burlington Golf and Country Club og saman 
eru þau í blönduðu liði frá þeim klúbbi og taka þátt í fjölda deildakeppna með þessum liðum.  

Það er því óhætt að segja að það sé svipað uppi á teningnum núna og á Ice Cup í fyrra: frá Kanada 
koma sko engir nýgræðingar. Það er ljóst að krullurum hér er mikill fengur í að fá að spila við og 
fylgjast með þessu fólki á svellinu. 

22. apríl 2005: 

Ice Cup: Tvær vikur til stefnu 

Eins og krullufólk veit væntanlega flest er stórviðburður framundan í krullulífi landsmanna – Ice Cup 
númer tvö fer fram föstudaginn 6. maí og laugardaginn 7. maí í Skautahöllinni á Akureyri.  

Einnig er í bígerð að fá nokkra af erlendum gestum okkar til að veita okkur tilsögn á svellinu 
fimmtudaginn 5. maí (uppstigningardag). Nánar verður sagt frá því fljótlega. 

Sextán lið hafa skráð sig til keppni, þar af fimm erlend og eitt frá Reykjavík. Nánari kynning á liðunum 
fer fram hér á vefnum fram að keppninni.  



Mótsnefnd Ice Cup, sem skipuð er þeim Ágústi Hilmarssyni, Hallgrími Valssyni og Haraldi Ingólfssyni, 
hefur ákveðið skipulag mótsins. Í stórum dráttum verður það þannig að liðunum sextán verður skipt í 
fjóra riðla þar sem allir leika við alla. Hver leikur verður sex umferðir og leika öll liðin þrjá leiki í 
riðlunum föstudaginn 6. maí. Keppni hefst klukkan 8:30 á föstudagsmorgni og stendur til kl. 22:00. Að 
sjálfsögðu eru liðin þó ekki stöðugt á svellinu allan daginn – öll lið fá góða hvíld á milli leikja. Gert er 
ráð fyrir kjötsúpu eins og í fyrra. 

Á laugardeginum verður síðan leikið til úrslita um öll sæti, frá 1. upp í 16. sæti. Þar eigast við þau lið 
sem enduðu í 4. sæti riðlanna í keppni um 13.-16. sæti, liðin í 3. sæti riðlanna keppa um sæti 9-12 og 
svo koll af kolli. Þannig fá öll lið tvo leiki á laugardeginum og eru allir leikir sex umferðir nema 
úrslitaleikir um verðlaunasætin sem ætlunin er að verði fullar átta umferðir. 

Nákvæm dagskrá mótsins verður birt hér á vefnum fljótlega og reglur jafnframt kynntar betur þegar 
nær dregur. 

Á mótinu sjálfu þarf margar hendur til að vinna létt verk og eru áhugasamt krullufólk beðið um að gefa 
sig fram við mótsnefnd. Nú þegar höfum við nokkur nöfn á skrá en að ýmsu er að hyggja fyrir mótið og 
á meðan á því stendur þannig að allt geti gengið snurðulaust fyrir sig. 

Mótsnefndin: 
Ágúst - agustehf@simnet.is, 891 6496 
Hallgrímur - hallgrimur@isl.is, 822 2015 
Haraldur - haring@simnet.is, 824 2778 

20. apríl 2005: 

Minningarmót Marjo: Tvær fimmur í undanúrslitaleikjunum 

Undanúrslitaleikirnir Minningarmótsins fóru fram í kvöld í Skautahöllinni á Akureyri. Tvö efstu lið 
Íslandsmótsins munu eigast við í úrslitaleik eftir viku. Kústar sigruðu Sauði í öðrum 
undanúrslitaleiknum og Fimmtíuplús sigraði Ísbrjóta í hinum. 

Ísbrjótar komust yfir í upphafi gegn Fimmtíuplús og höfðu forystuna þegar leikurinn var hálfnaður. Þá 
skoraði Fimmtíuplús fimm stig í fjórðu umferðinni og þrátt fyrir góðar tilraunir Ísbrjótanna til að minnka 
muninn tókst það ekki og leikurinn endaði 7-4.  

Kústarnir tóku strax völdin gegn Sauðum, komust í 2-1 og skoruðu síðan fimm stig í þriðju umferðinni 
og þrjú í lokaumferðinni. Lokatölur urðu 11-2 Kústum í vil.  

Það verða því Kústar og Fimmtíuplús sem eigast við miðvikudaginn 27. apríl í leik um sigurinn á 
mótinu en Ísbrjótar og Sauðir leika um þriðja sætið á sama tíma.  

1.A. - 2.B. 

Fimmtíuplús  0 1 0 5 1 0 7 

Ísbrjótar X 2 0 1 0 0 1 4 
 

1.B.-2.A.         

Kústarnir X 2 0 5 1 0 3 11 

Sauðir  0 1 0 0 1 0 2 



Mánudagskvöldið 25. apríl verður leikið um 5.-8. sæti mótsins. Í leik um 5.-6. sæti eigast við liðin sem 
enduðu í 3. sæti í riðlunum, Skytturnar gegn Skautahöllinni. Í leik um 7.-8. sæti eigast við liðin sem 
enduðu í 4. sæti riðlanna, Fífurnar og fræið gegn Örnum. 

13. apríl 2005: 

Minningarmót Marjo: Fimmtíuplús, Sauðir, Kústar og Ísbrjótar í 
undanúrslit 

Síðustu leikirnir í riðlakeppni Minningarmótsins fóru fram í kvöld. Fimmtíuplús, Sauðir, Kústar og 
Ísbrjótar tryggðu sér sæti í undanúrslitum. 

Sauðir fylgdu eftir góðum sigri á mánudagskvöldið og tryggðu sér annað sæti A-riðils með 6-3 sigri á 
Mammútum í kvöld. Fimmtíuplús varð efst í A-riðli með sigri á Skyttunum, 11-2. Kústarnir sigruðu 
örugglega í B-riðli, sigruðu lið Skautahallarinnar 10-3 í kvöld og unnu þar með alla þrjá leiki sína í 
riðlinum. Ísbrjótar tryggðu sé annað sæti riðilsins og þar með sæti í undanúrslitum með sigri á Örnum í 
kvöld, 9-4.  

Úrslit leikjanna í kvöld voru þessi: 

A-riðill 

Sauðir  0 0 1 2 0 3 6 

Mammútar X 1 1 0 0 1 0 3 
 

Skytturnar X 1 0 0 0 1 0 2 

Fimmtíuplús  0 4 2 3 0 2 11 
         

B-riðill         

Kústarnir X 2 0 2 0 2 4 10 

Skautahöllin  0 1 0 2 0 0 3 
         

Ernir  0 0 0 0 1 3 4 

Ísbrjótar X 1 3 4 1 0 0 9 

Lokastaðan í riðlunum varð þessi: 

A-riðill: 1. Fimmtíuplús, 2. Sauðir, 3. Skytturnar, 4. Fífurnar og fræið, 5. Mammútar. 
B-riðill: 1. Kústarnir, 2. Ísbrjótar, 3. Skautahöllin, 4. Ernir. 

Í undanúrslitaleikjunum miðvikudagskvöldið 20. apríl mætast Fimmtíuplús og Ísbrjótar annars vegar og 
Kústar og Sauðir hins vegar. Sigurliðin úr þessum leikjum leika um sigurinn á mótinu 
miðvikudagskvöldið 27. apríl og tapliðin um 3.-4. sæti sama kvöld. 

Í leikjum mánudagskvöldið 25. apríl eigast við Skytturnar og Skautahöllin í leik um 5.-6. sæti en Ernir 
og Fífurnar og fræið leika um 7.-8. sæti. Mammútar enduðu neðstir í A-riðli og sitja því einir í 9. sæti 
mótsins. Ekkert verður leikið mánudagskvöldið 18. apríl en það kvöld var meðal annars ætlað fyrir 
vítakeppni ef á þyrfti að halda til að skera úr um röð liða í riðlunum. Það þurfti hins vegar ekki. Til stóð 
að taka þetta kvöld undir hokkíleik en samkvæmt auglýsingu frá Skautahöllinni verður ekki leikur 



mánudagskvöldið 18. apríl. Því gefst gott tækifæri til æfinga á öllum brautum það kvöld - og ef til vill 
ekki seinna vænna því nú eru aðeins þrjár vikur í Ice Cup. 

11. apríl 2005: 

Minningarmót Marjo: Sauðir sigruðu HM-liðið, Mammútar komnir í 
gírinn 

Sauðir hleyptu heldur betur spennu í keppnina í A-riðli með fræknum sigri á HM-förunum í 
Fimmtíuplús. Sauðir byrjuðu leikinn með því að skora eitt stig í fyrstu umferðinni. Fimmtíuplús vann 
næstu þrjár umferðir, allar með einu stigi, og var staðan því orðin 3-1 þeim í vil eftir fjórar umferðir. 
Leikurinn snerist síðan heldur betur við í fimmtu umferðinni þegar Sauðir skoruðu þrjú stig og áttu 
raunar möguleika á að skora fjögur með síðasta steini sínum en hann fór tveimur metrum of stutt. Í 
lokaumferðinni átti Fimmtíuplús lengi vel innsta stein og stefndi í jafntefli. Síðasti steinn Sauðanna náði 
ekki inn. Með lokasteini sínum reyndi Gísli Kristinsson, fyrirliði Fimmtíuplús, að bæta við öðru stigi til 
þess að vinna leikinn í stað þess að gera jafntefli. Ekki vildi þó betur til en svo að hann skaut út sínum 
eigin steini og þar með áttu Sauðir innsta stein, skoruðu eitt stig og unnu leikinn 5-3. Þetta er fyrsta tap 
Fimmtíuplús í keppni hér á landi en liðið vann alla átta leiki sína á Íslandsmótinu og hafði unnið tvo í 
þessu móti. 

Óhætt er að segja að heldur óvenjuleg úrslit hafi litið dagsins ljós í hinum leiknum í kvöld því þar vann 
annað liðið allar umferðirnar sex. Mammútar náðu að hrista sig vel saman í mótinu á laugardag og 
komu sterkir til leiks gegn Fífunum og fræinu í kvöld. Nánast allt heppnaðist hjá Mammútum enda 
unnu þeir leikinn 10-0. Mammútar sitja þó enn neðstir í A-riðlinum því Sauðir komust í þrjú stig með 
sigrinum á Fimmtíuplús. Þessi lið eigast einmitt við í lokaumferð A-riðils á miðvikudagskvöld.  

A-riðill 

Mammútar X 2 1 3 1 1 2 10 

Fífurnar og fræið  0 0 0 0 0 0 0 
 

Fimmtíuplús   0 1 1 1 0 0 3 

Sauðir X 1 0 0 0 3 1 5 

Næstu leikir verða á miðvikudagskvöld en þá mætast: 

Braut 1: Kústar - Skautahöllin (B-riðill) 
Braut 2: Sauðir - Mammútar (A-riðill) 
Braut 3: Ernir - Ísbrjótar (B-riðill) 
Braut 4: Skytturnar - Fimmtíuplús (A-riðill) 

Í B-riðli standa Kústarnir best að vígi, hafa nú fjögur stig en Skautahöllin og Ísbrjótar eru með tvö stig. 
Geri Kústar jafntefli eða sigri þá eru þeir efstir í riðlinum. Tapi Kústarnir fyrir Skautahöllinni standa liðin 
uppi jöfn að stigum en Skautahöllin yrði ofar vegna sigurs í innbyrðis viðureign. Sá möguleiki er hins 
vegar einnig fyrir hendi að þrjú lið endi efst og jöfn í riðlinum, þ.e. ef Skautahöllin vinnur Kústa og 
Ísbrjótar vinna Erni. Gerist það er litið til úrslita í innbyrðis viðureignum þessara liða en þar myndu þau 
standa jöfn og þá þyrfti að koma til vítakeppni. Samkvæmt dagskrá mótsins ætti slík keppni að fara 
fram mánudagskvöldið 18. apríl en óvíst er um þá tilhögun vegna síðasta hokkíleiks fyrir úrslitakeppni 
Íslandsmótsins í karlaflokki. Mögulegt er að Kústar standi einir efstir með sex stig en hin liðin þrjú 
síðan jöfn með tvö stig og þar að auki jöfn í innbyrðis viðureignum.   

Í A-riðli eigast efstu liðin við í lokaumferðinni, þ.e. Fimmtíuplús og Skytturnar. Það lið sem sigrar verður 
efst í riðlinum en tapliðið gæti farið niður í 3. sæti riðilsins ef Sauðir vinna Mammúta. Geri Skytturnar 
og Fimmtíuplús jafntefli þarf vítakeppni þeirra á milli til að skera úr um hvort liðið vinnur riðilinn, nema 



ef Sauðir vinna Mammúta. Þá yrðu þrjú lið jöfn með fimm stig og stæðu Skytturnar þá best að vígi í 
innbyrðis viðureignum þeirra, síðan Sauðir og Fimmtíuplús yrði þá í þriðja sætinu. Ef Skytturnar vinna 
Fimmtíuplús myndi Sauðum nægja jafntefli til þess að ná öðru sæti riðilsins. 

Eins og sjá má af ofanrituðu eru ýmsir möguleikar í stöðunni - og eins og áður er líklega best að spyrja 
að leikslokum. Málið skýrist miðvikudagskvöldið 13. apríl.   

10. apríl 2005: 

Opna Reykjavíkurmótið: Glæsilegur sigur Golfklúbbs Guttorms tudda 

Fyrsta Opna Reykjavíkurmótið í krullu fór fram í Skautahöllinni á Akureyri í gærkvöld. Átta lið tóku þátt 
í mótinu, þar af þrjú sem voru nær alveg skipuð liðsmönnum að sunnan.  

Golfklúbbur Guttorms tudda sendi tvö lið norður og gamall félagi í krullunni hér á Akureyri, Páll 
Tómasson, myndaði lið með konu sinni og börnum. Þeir Björn Arason og Haraldur Ingólfsson gengu í 
GGT-liðin sunnanmönnum og nýliðum til halds og trausts. Að öðru leyti voru liðin sem þátt tóku skipuð 
reyndum og nýjum leikmönnum í bland. Ýmiss konar nöfn litu dagsins ljós en það athyglisverðasta var 
líklega Saku og félagar, fjölskyldulið formannsins Gísla Kristinssonar, sem nefnt var í höfuð hundsins á 

heimilinu.  

Skemmst er frá því að segja að upphafsmenn og hugmyndasmiðir þessa móts, 
þeir Þorgeir Einarsson og Haraldur Ingólfsson, leiddu lið Golfklúbbs Guttorms 
tudda (1) til sigurs í mótinu en ásamt þeim voru þrír liðsmenn sem voru að spila 
krullu í fyrsta skipti, þau Guðmundur Ingi Sveinsson, Kristín Sif Jónínudóttir og 
Þóra Einarsdóttir. Liðið GGT-1 sigraði alla andstæðinga sína í riðlakeppninni. Í 
úrslitaleik öttu þau kappi við Dýrlingana og sigruðu 7-0. 

Keppt var í tveimur riðlum, fjögur lið í hvorum riðli og síðan keppt um sæti milli riðlanna, þ.e. sigurliðin 
kepptu um 1. sæti og svo framvegis. Hver leikur var fjórar umferðir. Alls tóku átta lið með 35 manns 
innanborðs þátt í mótinu og voru fjórtán að spila krullu í fyrsta skipti.  

Liðin átta voru þannig skipuð: 

GGT-1: Guðmundur Ingi Sveinsson, Haraldur Ingólfsson, Kristín Sif Jónínudóttir, Þorgeir Smári 
Einarsson og Þóra Einarsdóttir. 

Dýrlingarnir: Bergsveinn Snorrason, Einar Pálmi Sigmundsson, Eiríkur Bóasson, Gunnar 
Jóhannesson og Pálmi Þorsteinsson. 

Saku og félagar: Anna Eiríksdóttir, Bjarney Sigvaldadóttir, Gísli Kristinsson og Jens Gíslason. 

Skytturnar: Ágúst Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón Hansen og Sigfús Sigfússon. 

Hrútarnir: Ísleifur Ingimarsson, Ólafur Hreinsson, Kristján Bjarnason og Kristján Þorkelsson. 

Mammútar: Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson og Ólafur Númason. 

GGT-2: Atli Þór Kristbergsson, Ágúst Guðmundsson, Baldur Ingólfsson og Ragnar Gunnarsson – 
Björn Arason að hluta. 

Granít: Agnar Páll Pálsson, Anna Pálsdóttir, Páll Tómasson og Sigríður Agnarsdóttir – Björn Arason 
að hluta. 

8. apríl 2005: 

Heimsmeistaramót karla: Sex lið efst og jöfn! 



Ótrúleg staða kom upp þegar keppni lauk fyrir undanúrslit á Heimsmeistaramóti karla í krullu sem fram 
fer í Victoria í Kanada þessa dagana. Tólf lið taka þátt í mótinu og léku öll gegn öllum. Þegar upp var 
staðið urðu sex þeirra efst og jöfn með átta sigra og þrjú töp. Aðeins fjögur fara í undanúrslitin og því 
þarf aukaleiki til að skera úr um hvaða þjóðir það verða. Norðmenn leiddu keppnina lengst af en 
töpuðu tveimur síðustu leikjum sínum. Í innbyrðis viðureignum þessara sex liða á mótinu stóðu Skotar, 
Þjóðverjar og Norðmenn best með þrjá sigra en Kanada, Finnland og Bandaríkin voru með tvo sigra. Í 
þessari stöðu er gripið til athyglisverðrar aðferðar. Fyrir mótið var framkvæmd skotkeppni og er 
niðurstaðan úr henni notuð til að raða liðunum sem eru jöfn eftir að tillit hefur verið tekið til úrslita í 
innbyrðis viðureignum liðanna. Þar höfðu Skotar best af þessum þremur efstu, Þjóðverjar komu næstir 
og síðan Norðmenn. Í aukaleikjum mætast því Norðmenn og Bandaríkjamenn annars vegar en 
Kanadamenn og Finnar hins vegar. Skotar og Þjóðverjar mætast í undanúrslitum – en undanúrslit á 
HM eru ekki eins og við eigum að venjast úr mörgum öðrum íþróttagreinum. Sigurvegarar úr þeim leik 
fara beint í úrslitaleikinn en tapliðið leikur í svokölluðum bronsleik – og fer sigurliðið úr þeim leik í 
úrslitaleikinn en tapliðið fær bronsverðlaunin.  

Til skýringar má nefna að á HM-kvenna sem fram fór í Skotlandi á dögunum sigruðu Bandaríkjamenn 
Svía í undanúrslitaleik (1/2) og Kanadamenn sigruðu Norðmenn í undanúrslitaleik (3/4). 
Bandaríkjamenn fóru þá beint í úrslitaleikinn en Svíar kepptu gegn Norðmönnum í bronsleiknum. Svíar 
sigruðu þannig að Norðmenn fengu bronsverðlaun og Svíar fengu annað tækifæri gegn 
Bandaríkjamönnum. Í úrslitaleiknum sigruðu Svíar Bandaríkjamenn og tryggðu sér gullið – þrátt fyrir að 
hafa tapað fyrir Bandaríkjamönnum í undanúrslitum.  

Aukaleikirnir um sæti í undanúrslitum fara fram í dag kl. 9:00 að staðartíma eða klukkan 16:00 að 
íslenskum tíma. Undanúrslitaleikirnir fara einnig fram í dag, sá fyrri kl. 15:00 að íslenskum tíma og sá 
síðari kl. 02:30 næstu nótt. Bronsleikurinn fer fram á morgun kl. 18:00 en úrslitaleikurinn á sunnudag 
kl. 16:30. Sýnt verður beint frá lokum úrslitaleiksins á Eurosport kl. 19:30.  

Allar upplýsingar um mótið er að finna á www.worldcurling.org en einnig er mögulegt að fylgast með 
framgangi leikja jafnóðum á www.curlingarena.com. 

6. apríl 2005: 

Minngarmót Marjo: Kústar með forystu í B-riðli 

Fjórir leikir fóru fram í Minningarmóti Marjo í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld. Kústarnir hafa náð 
forystu í B-riðli eftir leiki kvöldsins en tvö lið eru efst og jöfn í A-riðli, Fimmtíu plús og Skytturnar en 
Fífurnar og Fræið fylgir þeim fast eftir.  

Í kvöld sigruðu Skytturnar Sauði, Skautahöllin vann Erni, Fimmtíuplús vann Fífurnar og fræið og 
Kústarnir unnu Ísbrjóta. 

Gangur leikjanna var sem hér segir: 

A-riðill 

Sauðir X 1 1 0 0 0 1 3 

Skytturnar  0 0 2 3 1 0 6 
 

Fífurnar og fræið X 1 0 0 0 0 1 2 

Fimmtíuplús  0 2 1 1 1 0 5 
         

B-riðill         

Skautahöllin X 0 2 1 1 2 0 6 



Ernir  2 0 0 0 0 1 3 
         

Ísbrjótar  0 0 4 0 0 0 4 

Kústar X 2 1 0 3 1 1 8 

Næstu leikir verða mánudagskvöldið 11. apríl en þá mætast eftirtalin lið: 

Braut 1: Mammútar - Fífurnar og fræið (A-riðill) 
Braut 3: Fimmtíuplús - Sauðir (A-riðill) 

5. apríl 2005: 

Heimsmeistaramót karla: Nokkrar beinar útsendingar 

Heimsmeistaramót karla í krullu stendur nú yfir í Victoria í Bresku Kólumbíu í Kanada. Mótið hófst 
laugardaginn 2. apríl en því lýkur með úrslitaleik sunnudaginn 10. apríl. Tólf lið taka þátt í mótinu. 
Núverandi heimsmeistarar eru Svíar sem unnu á heimavelli í Gävle í apríl í fyrra.  

Keppni hefur verið jöfn og spennandi hingað til og nú er ekkert lið án taps í mótinu. Þegar fimm 
umferðum af ellefu er lokið eru fjórar þjóðir jafnar með fjóra sigra og eitt tap, Þjóðverjar, Norðmenn, 
Skotar og Bandaríkjamenn. Enn eiga því margar þjóðir möguleika á að komast í undanúrslitin.  

Sem fyrr eru birtar fréttir af gangi mála á vef Alþjóða Krullusambandsins, www.worldcurling.org en 
einnig er hægt að fylgjast með framgangi margra leikja á www.curlingarena.com. Eurosport sýnir 
eitthvað frá mótinu en fáir leikir eru í beinni útsendingu. Samkvæmt dagskrá Eurosport International 
virðist vera lögð áhersla á að sýna frá leikjum þýska liðsins. Mögulegt er að skoða dagskrá Eurosport 
hér... 

Samkvæmt dagskrá Eurosport International eru eftirtaldir leikir þar á dagskránni (íslenskur tími): 

Þriðjudagur 5. apríl kl. 17:15 Skotland - Bandaríkin Bein útsending 

Miðvikudagur 6. apríl kl. 10:30 Þýskaland - Bandaríkin Upptaka 

Fimmtudagur 7. apríl kl. 10:30 Þýskaland - Finnland Upptaka 

Fimmtudagur 7. apríl kl. 11:45 Noregur - Bandaríkin Upptaka 

Fimmtudagur 7. apríl kl. 17:00 Þýskaland - Noregur Bein útsending 

Fimmtudagur 7. apríl kl. 19:30 Þýskaland - Noregur Upptaka 

Föstudagur 8. apríl kl. 19:15 Sviss - Þýskaland Upptaka 

Laugardagur 9. apríl kl. 19:15 Undanúrslit Bein útsending 

Sunnudagur 10. apríl kl. 19:30 Úrslitaleikur Bein útsending 

4. apríl 2005: 

Minningarmót Marjo: Fífurnar og fræið með forystu í A-riðli 

Tveir leikir fóru fram í Minningarmóti Marjo í kvöld. Fífurnar og fræið tóku forystu í A-riðli með sigri á 
Skyttunum. Fimmtíuplús hóf keppni með naumum sigri á Mammútum.  

Litlu munaði að Fífurnar og fræið misstu leikinn niður í jafntefli eftir að hafa náð afgerandi forystu og 
komist í 6-3 fyrir lokaumferðina. Skytturnar fengu tækifæri á að ná fimm stigum í lokaumferðinni með 



því að skjóta út steini með lokaskoti sínu en sá græni sigldi hálfu feti framhjá þeim bláa - og þar með 
skoruðu Skytturnar tvö stig sem dugði Fífunum og fræinu til sigurs í leiknum, 6-3. Í hinum leiknum 
munaði einnig litlu en þar höfðu Fimmtíu plús náð 5-1 forystu fyrir lokaumferðina. Mammútar náðu að 
skora þrjú stig í lokaumferðinni en það dugði ekki og lokastaðan 5-4 Fimmtíuplús í vil.  

Fífurnar og fræið hafa þar með tekið forystuna í Aöriðli, eru nú með 3 stig, Fimmtíuplús og Skytturnar 
hafa tvö stig, Sauðir eitt en Mammútar ekkert. Ekki var leikið í B-riðli í kvöld.  

A-riðill 

Mammútar  1 0 0 0 0 3 4 

Fimmtíuplús X 0 1 1 1 2 0 5 
 

Fífurnar og fræið   2 1 0 1 2 0 6 

Skytturnar X 0 0 1 0 0 2 3 

Næstu leikir verða miðvikudagskvöldið 6. apríl en þá mætast eftirtalin lið: 

Braut 1: Sauðir - Skytturnar (A-riðill) 
Braut 2: Skautahöllin - Ernir (B-riðill) 
Braut 3: Fífurnar og fræið - Fimmtíuplús (A-riðill) 
Braut 4: Ísbrjótar - Kústar (B-riðill) 

3. apríl 2005: 

Ice Cup: Margar hendur vinna létt verk - sjálfboðaliðar 
óskast 

Undirbúningur fyrir Ice Cup er nú að komast á fullt en að ýmsu er að hyggja 
þegar haldið er alþjóðlegt mót í krullu. Hér gildir að margar hendur vinna létt verk 
og því vill mótsnefnd Ice Cup (Ágúst Hilmarsson, Hallgrímur Valsson og Haraldur 
Ingólfsson) kalla eftir sjálfboðaliðum í ýmis störf sem vinna þarf, bæði við 

undirbúning mótsins og við framkvæmd þess og þeirra viðburða sem því fylgja.  

Gott skipulag er forsenda þess að allir hlutir gangi sem best fyrir sig og því er 
ætlunin að skipta verkum skipulega þannig að því krullufólki sem býður sig fram 
verði falin tiltekin verk. Þannig munu kraftar okkar nýtast best og vonandi allt 
ganga snurðulaust fyrir sig.  

Fyrir mótið er að ýmsu að hyggja en þar er vinna við svellið sjálft og merkingar 
brauta fyrirferðarmikil. Nákvæmar tímasetningar á þá vinnu hafa reyndar ekki verið ákveðnar en 
væntanlega verða þau verk unnin á kvöldin fyrri hluta þeirrar viku sem mótið fer 
fram.  

Meðal þeirra verka sem skipa þarf í er viðhald íssins (hefla, bóla, fara yfir með 
steinum og moppa bæði eftir heflun og eftir að farið hefur verið yfir bólurnar með 
steinum). Ætlunin er að bóla, slípa og moppa eftir hverja umferð þannig að þegar 
leikjum lýkur þarf allmargar hendur til að vinna létt verk. 

Einnig þarf að huga að skortöflum eftir leiki, ganga frá stigaspjöldum og taka til þannig að ekki safnist 
upp tómar drykkjarumbúðir og fleira slíkt, bæði á svellinu, í búningsklefum og við sjoppuna.  



Ætlunin er að stjana við erlendu gestina eins og við getum þannig að á milli leikja 
hjá erlendu liðunum gæti enskumælandi fólk á sæmilegum bifreiðum fengið 
verkefni við að snúast með gestina innanbæjar.  

Áhugasamt krullufólk er beðið um að hafa samband við mótsnefndarmenn til 
þess að fyrir liggi upplýsingar um það hver getur og vill gera hvað og hvenær.  

Haraldur - haring@simnet.is, 824 2778 
Hallgrímur - hallgrimur@isl.is, 822 2015 
Ágúst - agustehf@simnet.is, 891 6496 

31. mars 2005: 

Ice Cup: Heimsmeistari á leið til landsins! 

Fréttaritari curling.is verður að játa á sig þau grundvallarmistök að hafa ekki áttað 
sig á því strax þegar það gerðist að úrslit á Heimsmeistaramóti kvenna fimmtíu 
ára og eldri í Greenacres á dögunum þýða það að heimsmeistari er á leið til 
landsins – hvorki meira né minna.  

Svo vill til að í liði Margarita Curling Club UK, eru tvær konur frá Aberdeen. Önnur 
þeirra, Linda Lesperance (sjá mynd), lék með liði Skotlands sem gerði sér lítið fyrir 
og varð heimsmeistari eftir að hafa orðið í 1.-2. sæti í B-keppninni, sigrað 
Hollendinga 9-4 í aukaleik um að komast í undanúrslit, sigrað Kanadamenn 7-4 í 
undanúrslitum og Japani 9-5 í úrslitum.  

Það er því ljóst að íslenskt krullufólk fær erfiða andstæðinga á Ice Cup í vor. Svo skemmtilega vill til að 
í fyrra fengum við einnig verðlaunahafa frá heimsmeistaramóti. Þá var í liði Drottninganna frá 
Helsingborg hin danska Charlotte Hedegård sem var í bronsliði Dana á Heimsmeistaramóti yngri 
leikmanna 1994 og í liði Dana á Evrópumótinu árið áður.  

Sem sagt: Ice Cup er alvöru! 

30. mars 2005: 

Ice Cup: Fimm erlend lið, eitt úr Reykjavík – en hve mörg frá Akureyri? 

Ice Cup – eina alþjóðlega mótið í krullu sem haldið hefur verið á Íslandi – verður haldið öðru sinni í 
Skautahöllinni á Akureyri dagana 6. og 7. maí (föstudag og laugardag). Reiknað er með að 
setningarhóf fari fram fimmtudagskvöldið 5. maí og lokahóf laugardagskvöldið 7. maí. Keppni mun 
standa yfir frá morgni til kvölds á föstudeginum og frá morgni framyfir miðjan dag á laugardeginum. 
Reyndar er einnig hugsanlegt að keppni hefjist fimmtudaginn 5. maí, sem er uppstigningardagur og 
því frídagur. Endanleg ákvörðun um keppnisfyrirkomulag, tímasetningar og reglur hefur ekki verið tekin 
– enda fer slíkt nokkuð eftir fjölda liða sem taka þátt. Eitt er þó öruggt: ÍSLENSKA KJÖTSÚPAN! 

Áhugi á mótinu er mun meiri en í fyrra og um tíma stefndi í vandræði vegna fjölda liða sem hugðust 
vera með. Sjö erlend lið höfðu skráð sig til keppni. Þegar leið að lokum skráningarfrests og að 
staðfesta þyrfti þátttöku, tilkynna nafnalista fara að bóka flug, hótel og fleira duttu hins vegar tvö lið úr 
skaftinu, eitt skoskt og eitt bandarískt.  

Eftir stendur að fimm erlend lið eru á leið til Akureyrar í maí til keppni á Ice Cup. Þrjú lið koma frá 
Bandaríkjunum, tvö frá Massachusetts og eitt frá Washington DC.  Tvö lið sem koma tengjast 
félagsskapnum Margarita Curling Club. Annað er fjölskyldulið frá Toronto svæðinu í Kanada en hitt er 
blandað lið frá London og Aberdeen. Ætlunin er að kynna erlendu liðin vel hér á vefnum á næstunni og 
hefur fréttaritari verið við mynda- og upplýsingasöfnun í þeim tilgangi að undanförnu. 

Óvíst er um þátttöku innlendra liða í mótinu en þó er ljóst að Golfklúbbur Guttorms tudda mun senda 
eitt lið eins og í fyrra. Þó munu sunnanpiltar líklega keppa sem Þróttarar að þessu sinni og væntanlega 



um ókomna tíð því þessa dagana er að fæðast Krulludeild Knattspyrnufélagsins Þróttar. Það verður 
því ef til vill KKÞ sem keppir á Ice Cup í stað GGT.  

Af heimafólki er það frétta að formlegar tilkynningar hafa ekki borist frá mörgum liðum – hugsanlega 
vegna þeirra hræringa sem orðið hafa á skipan liða nú í vetur. Áminning um skráningarfrest í Ice Cup 
var enda til þess ætluð að ýta við krullufólki að koma sér í lið og skrá sig til keppni. Reynslan sýnir að 
gagnlegt er að ræða skipan liða af hreinskilni þannig að sem flestir – helst allir – viti sína stöðu og 
möguleika. Foringjar þeirra liða sem þegar er ljóst hvernig verða skipuð og ætla að taka þátt mega því 
gjarnan koma þeim upplýsingum á framfæri við fréttaritara sem fyrst – og eru þau lið sem þegar hafa 
skráð sig munnlega eða skriflega beðin um að ítreka þá skráningu til þess að örugglega sé allt á 
hreinu.  

23. mars 2005: 

Minningarmót Marjo: Keppni hefst miðvikudaginn 30. mars 

Fréttaritara curling.is var falið að skrá lið til keppni, finna hentugt keppnisfyrirkomulag og raða niður 
leikjum fyrir hið árlega Minningarmót um Marjo Krisinsson. Fyrirkomulagið er nokkurn veginn frágengið 
og verður það opinberað fyrir æfingu kl. 21:00 í kvöld. Níu lið skráðu sig til keppni en því miður er ekki 
framkvæmanlegt að öll liðin leiki gegn öllum og því verður að líkindum farið út í einhverja 
tilraunastarfsemi. Væntanlega munu öll lið leika að minnsta kosti fjóra leiki en sum fleiri. 

Í kvöld verður dregið um töfluröð liðanna. Fulltrúar liða ráða hvort þeir mæta og draga fyrir sitt lið - þeir 
sem koma munu sjá til þess fyrir hönd hinna sem ekki komast að allt fari vel fram.  

22. mars 2005: 
Heimsmeistaramótið: Tap gegn Ítölum í morgun 

Enn vantar aðeins upp á að Íslendingar næli sér í sigur á HM50+ í Skotlandi - og enn reyndist 
fréttaritari curling.is slakur spámaður. Íslendingum tókst ekki að sigra Ítali í morgun, úrslitin urðu 9-4 
Ítölum í vil. 

5. umferð 

Ísland 0 1 1 0 0 2 0 x 4 

Ítalía 3 0 0 1 3 0 2 x 9 

Næsti leikur Íslands er í kvöld kl. 20:30 gegn Írum sem gætu orðið erfiðir viðureignar. Írar hafa unnið 
tvo leiki og tapað einum það sem af er móti. Ástralir voru eina liðið auk Íslendinga sem ekki hafði unnið 
leik fyrir daginn í dag – en það breyttist þegar þeir lögðu Walesverja 6-5 í morgun. Íslendingar sitja því 
eftir á botninum, hafa tapað öllum fjórum leikjum sínum hingað til. Englendingar tróna nú á toppi B-
keppninnar, hafa unnið alla fjóra leiki sína.  

Staðan í B-keppninni er nú þessi: 

Röð Land Sigrar Töp 

1 England 4 0 

2. Wales 3 2 

3.-4. Írland 2 1 

3.-4. Ítalía 2 1 



5.-7.  Frakkland 2 2 

5.-7.  Japan 2 2 

5.-7.  Nýja Sjáland 2 2 

8. Ástralía 1 2 

9. Holland 1 3 

10.  Ísland 0 4 

Áfram Ísland! 
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Áfram Ísland! 

21. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Tveir leikir á morgun 

Eldsnemma í fyrramálið, þriðjudaginn 22. mars, mæta Íslendingar Ítölum á Heimsmeistaramóti 
leikmanna fimmtíu ára og eldri.  

Fréttaritari curling.is veit lítið um ítalskaliðið annað en það sem um leikmennina má finna á vef 
mótsins. Fyrirliðinn, Dino Zardini, var í liði Ítala á HM50+ 2003 og á Evrópumótinu 1980. Þriðji maður 
ítalska liðsins, Enrico Alberti, var einnig á HM50+ fyrir tveimur árum, og í ítalska liðinu á Heims- og 
Evrópumótunum 1982. Annar maður Ítala, Roberto Fassina, er að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti í 
krullu en fyrsti maðurinn var í ítalska liðinu á HM50+ 2003 og á Evrópumótinu 1980. Ef til vill er 
fréttaritari því of bjartsýnn eins og fyrri daginn en hér gildir eins og áður, að hver og einn í okkar liði 
geri betur en samsvarandi leikmaður andstæðinganna. Væntanlega hefur frammistaðan gegn sterku 
liði Englendinga hleypt kjarki og þori í okkar menn og sjálfstraustið lagast eftir tapið í gær.   

Íslendingar eiga raunar að leika tvo leiki á morgun. Þeir þurfa að rífa sig á lappir fyrir allar aldir til þess 
að komast út í sveit þar sem krulluhöllin er fyrir 8:30 þegar hefja skal leik gegn Ítölum. Eftir það geta 
þeir síðan slakað á og fylgst með öðrum leikjum fram eftir degi því síðari leikur þeirra á morgun hefst 
ekki fyrr en kl. 20:30. Andstæðingar okkar annað kvöld eru Írar. Liðsmenn Írlands, þeir Tony Tierney, 
Jim Winning, John Burns og Gordon McIntyre, eru allir að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti í krullu. Þeir 
hafa unnið tvo leiki en tapað einum hingað til, gegn Englendingum 6-8. Írar sigruðu Ástrali 10-4 og 
Frakka 8-7.  

Það er því ljóst að dagurinn á morgun getur orðið strembinn hjá körlunum okkar en hver veit nema 
hann beri fyrsta sigur íslensks landsliðs í krullu í skauti sér... 

Áfram Ísland! 

21. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Mótspyrnan pirraði Englendinga 

Eins og fram kom í fréttinni hér á vefnum fyrr í kvöld af viðureign Íslands og Englands var fréttin skrifuð 
áður en fréttaritari hafði heyrt frá liðsmönnum okkar. Á tíunda tímanum í kvöld kom tölvuskeyti frá 
Hallgrími Valssyni þar sem hann lýsti ánægju sinni með leik dagsins.  

Í raun voru okkar menn að spila mjög vel þrátt fyrir tapið og voru óheppnir í fjórðu umferðinni sem 
tapaðist með fimm stigum. „Við reyndum að leggja inn á iðju þar sem ómögulegt var að ná í stein en 
því miður tókst það ekki og þeir fengu fimm, sem gerði í raun út um leikinn,“ skrifaði Hallgrímur meðal 
annars. Hann segir spilamennsku þeirra hafa komið Englendingum á óvart, þeir hafi ekki búist við 
svona mikilli mótspyrnu eins og okkar menn sýndu í byrjun og það hafi pirrað Englendingana. Um 
miðjan leik tóku Englendingarnir sér örlítið hlé til þess að ná sér niður, tóku sér tak til þess að geta 
klárað leikinn með sæmd. Í lokin viðurkenndu Englendingar að Íslendingar hafi verið miklu betri en þeir 
hefðu gert sér grein fyrir og hefðu orðið hissa á mótspyrnunni. „Ef þessi fimma hefði ekki komið þá 
vitum við ekki hvað hefði gerst,“ skrifaði Hallgrímur einnig. 

Okkar menn hafa fengið frábærar viðtökur hjá heimamönnum og öðrum keppendum á mótinu. Margir 
hafa boðið fram aðstoð við að efla krulluna hér á landi. Ráðgert er að okkar menn hitti stjórnarmann úr 
Alþjóða krullusambandinu einhvern næstu daga, lærður þjálfari úr enska kvennaliðinu hefur boðist til 
að koma til Íslands til að kenna og þjálfa og þeir Jón Hansen og Hallgrímur Valsson munu funda með 
ísmeistaranum í Greenacres til þess að fræðast um það hvernig hægt er að gera ísinn sem bestan til 
krulluiðkunar – en eins og íslenskir krulluiðkendur vita er ekki heiglum hent að gera góðan krulluís á 
korteri eftir að æfingum í listhlaupi eða hokkíinu lýkur.  

Áfram Ísland! 



21. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Okkar menn stóðu í Englendingum 

Eftir slæmt tap í gær réttu okkar menn nokkuð úr kútnum í dag þegar þeir áttu í höggi við reynslumikið 
lið Englendinga. Englendingar náðu að vísu að sigra en ekki munaði nema fjórum stigum, 11-7. 
Íslendingar byrjuðu leikinn vel og náðu 4-1 forystu eftir þrjár umferðir en þá seig á ógæfuhliðina þegar 
Englendingar skoruðu fimm stig og síðan þrjú og höfðu leikinn þá nokkuð í hendi sér í stöðunni 9-4 
þegar þrjár umferðir voru eftir. Íslendingar minnkuðu muninn með þriggja stiga sigri í næstsíðustu 
umferðinni en það dugði ekki og Englendingar stóðu uppi sem sigurvegarar 11-7.  

Fréttaritari curling.is hefur ekki heyrt í okkar mönnum eftir leikinn en þrátt fyrir allt mega menn vera 
nokkuð sáttir eftir daginn í dag þrátt fyrir að slæmar umferðir komi inn á milli. Væntanlega má kenna 
reynsluleysi okkar manna um slík óhöpp eins og fimm stiga tap í fjórðu umferðinni gegn Englendingum 
í dag og sjö stiga tap í einni umferðinni í gær gegn Nýja Sjálandi. Fréttir af gangi leikjanna eru að 
mestu teknar af vefsíðu Alþjóða krullusambandsins því illa hefur gengið hjá okkar mönnum að komast 
í netsamband á staðnum og virðist lítið um þá hlið mála hugsað af mótshöldurum.  

Leikurinn í dag: 

4. umferð 

Ísland 1 0 3 0 0 0 3 0 7 

England 0 1 0 5 3 1 0 1 11 

Næsti leikur okkar manna verður í fyrramálið kl. 8:30 gegn Ítalíu. Ítalir hafa unnið einn leik og tapað 
einum hingað til, unnu Walesverja 14-5 en töpuðu illa fyrir Japönum í morgun, 1-13. Fréttaritari 
reyndist ekki sannspár í bjartsýni sinni fyrir leikinn gegn Nýja Sjálandi en hefur þrátt fyrir það ekki misst 
móðinn, er enn bjartsýnn fyrir hönd Íslands og spáir KÖRLUNUM OKKAR sigri í fyrramálið gegn 
Ítölum. Tökum þá á baráttugleðinni eins og í fótboltanum síðastliðið sumar! 

Englendingar eru nú efstir í B-keppninni með þrjá sigra, Írar, Japanir, Nýsjálendingar og Walesverjar 
næstir með tvo sigra, þá Ítalir, Frakkar og Hollendingar með einn sigur en Ástralir eru í sömu sporum 
og okkar menn, hafa ekki náð að sigra. Nýsjálendingar virðast hafa hrokkið í gang svo um munar við 
stórsigurinn á okkar mönnum í gær því í dag unnu þeir Hollendinga 16-0. 

Áfram Ísland! 

21. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Leikið gegn Englendingum í dag 

Okkar menn leika sinn þriðja leik á HM50+ síðdegis í dag. Andstæðingar okkar eru Englendingar og 
hefst leikurinn kl. 16:30. Þeir eru staðráðnir í að láta slæmt tap gegn Nýja Sjálandi í gær ekki hafa áhrif 
á frammistöðu sína í dag. Þrátt fyrir allt var þokkalegt hljóð í mönnum í gærkvöld og þeir ákveðnir í að 
læra af mistökum gærdagsins. Í gær áttu okkar menn í höggi við þrjá menn með skírnarnafnið John – 
og í dag eru tveir slíkir í liði andstæðinganna!  

Í enska liðinu eru reyndir leikmenn sem hafa tekið þátt í allmörgum stórmótum. Fyrirliðinn, D. Michael 
Sutherland, hefur verið með í heimsmeistaramótinu fimmtíu ára og eldri frá upphafi og er því að spila á 
sínu fjórða móti nú. Að auki var hann í landsliði Englendinga á Evrópumótinu 1989 og 1998. Þriðji 
maður liðsins John Brown, á að baki sjö Evrópumót, tvö heimsmeistaramót og eitt heimsmeistaramót í 
eldri flokknum. Annar maður Englendinga, John MacDougall er nú að taka þátt í sínu fjórða 
heimsmeistaramóti í eldri flokknum. Fyrsti maður Englendinga, Robin Gemmell, á að baki eitt 
Evrópumót og eitt heimsmeistaramót. Róðurinn getur því orðið erfiður í dag en á góðum degi er allt 
mögulegt í íþróttum. 



Liðin: 

1. Ágúst Hilmarsson Robin Gemmill 

2. Sigurgeir Haraldsson John MacDougall 

3. Hallgrímur Valsson John Brown 

4. Gísli Kristinsson D. Michael Sutherland 

Leikurinn hefst kl. 16:30 og verða fréttir af gangi mála sagðar hér á curling.is um leið og þær berast.  

Áfram Ísland! 

20. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Stórtap gegn Nýja Sjálandi 

Ekki reyndist fréttaritari curling.is sannspár þegar hann fyrr í dag spáði því að Íslendingar myndu vinna 
í sínum öðrum leik á HM50+ gegn Nýsjálendingum. Niðurstaðan varð stórtap og þar með gátu 
Nýsjálendingar fagnað sínum fyrsta sigri á stórmóti.  

Því miður höfðu okkar menn ekki erindi sem erfiði gegn andstæðingum sínum í dag og voru hreinlega 
saltaðir ef svo má segja. Nýsjálendingar sigruðu okkar menn semsagt síðdegis með 16 stigum gegn 3 
og náðu því meðal annars að skora sjö stig í einni umferðinni.  

Nánari fréttir af gangi leiksins koma inn síðar í kvöld en nú er bara að bíta á jaxlinn og skilja þetta tap 
eftir þegar menn halda í næsta leik - sem verður á morgun mánudag kl. 16:30 gegn Englendingum.   

Áfram Ísland! 

20. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Góðir vinningsmöguleikar gegn Nýja Sjálandi 

Annar leikur okkar manna á HM50+ hófst kl. 16:30 og leikur liðið gegn Nýja Sjálandi. Nýsjálendingar 
hafa tvisvar áður tekið þátt í HM50+ og töpuðu öllum leikjum sínum í bæði skiptin. Þrír úr liðinu eru að 
taka þátt í sínu fyrsta stórmóti og heita þeir allir John að fornafni - en fyrirliðinn Peter Becker var fyrirliði 
liðs Nýja Sjálands 2003 og varamaður 2004. 

Liðin eru þannig skipuð: 

1. Ágúst Hilmarsson John Sanders 

2. Sigurgeir Haraldsson John Allen 

3. Hallgrímur Valsson John Campell 

4. Gísli Kristinsson Peter Becker 

Leikurinn hófst kl. 16:30 og verða fréttir af gangi mála sagðar hér á curling.is um leið og þær berast.  

Áfram Ísland! 

20. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Naumt tap gegn Hollendingum 



Keppni á HM50+ er nú komin aftur í gang eftir rafmagnsleysi í Skotlandi og þar með fylgjandi 
ísvandræði á mótsstað í Greenacres og raunar einnig í Paisley þar sem HM kvenna fer fram.   

Íslendingar léku gegn Hollendingum í morgun og töpuðu naumlega 6-7 eftir að þeir höfðu yfirhöndina 
nær allan leikinn og voru tveimur stigum yfir fyrir lokaumferðina.  

2. umferð 

Ísland 2 1 0 0 0 2 1 0 6 

Holland 0 0 1 2 1 0 0 3 7 

Íslendingar unnu fyrstu tvær umferðirnar í leiknum og komust í 3-0 en Hollendingar náðu að jafna í 
næstu umferðum. Okkar menn komust svo aftur yfir en töpuðu lokaumferðinni með þremur stigum og 
leiknum þar með 6-7. „Þetta var reynsluleysi í okkur að tapa þessu niður í restina. Við leyfum okkur að 
vera hálfsvekktir yfir því að tapa en þessi úrslit sýna að við eigum fullt erindi á þetta mót. Við vorum að 
spila ágætis leik þrátt fyrir allt,“ sagði Hallgrímur Valsson, einn liðsmanna, í samtali við fréttaritara 
curling.is eftir leikinn í morgun.  

Í aðdraganda mótsins var mikið rætt um það hvort okkar menn ættu erindi í keppni sem þessa, hvort 
liðið yrði hugsanlega rassskellt í hverjum leik eða hvort menn ættu að gera sér vonir um að sigra 
einhverja af þeim níu andstæðingum sem liðið leikur við í B-deildinni. Sumum fannst rétt að stefna að 
því að forðast stórtap í hverjum leik en öðrum fannst rétt að stefna að sigri í hverjum leik og reyna að 
komast sem hæst á stigatöflunni. Að sjálfsögðu stefna menn alltaf að sigri og því eru menn örlítið 
svekktir eftir leikinn í morgun – sem þó var fyrsti leikur Íslendinga á stórmóti í krullu og fátt sem hægt 
var að byggja á til þess að gera sér raunhæfar hugmyndir um möguleika liðsins. Úrslitin í morgun sýna 
að minnsta kosti að liðið á erindi í þessa keppni eins og Hallgrímur bendir á.  

Af tæknilegum ástæðum höfum við ekki enn fengið myndir frá mótinu. 

Næsti leikur liðsins verður í dag kl. 16:30 og leika okkar menn þá gegn Nýsjálendingum. Miðað við 
úrslitin í morgun ættu að vera góðir möguleikar á sigri - og leyfir curling.is sér hreinlega að spá sigri í 
dag! 

Áfram Ísland! 

19. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Fyrsta leik okkar manna frestað! 

Svo óheppilega vildi til nú síðdegis að fresta þurfti leikjum á HM50+ í krullu þar sem of heitt var orðið í 
krulluhöllinni. Okkar menn áttu að leika sinn fyrsta leik gegn Frökkum kl. 16:30 en sá leikur hefur nú 
verið færður aftast á dagskrána. Reiknað er með að liðið leiki sinn fyrsta leik í fyrramálið gegn 
Hollendingum samkvæmt áður ákveðinni dagskrá. Sá leikur á að hefjast kl. 8:30 í fyrramálið þannig að 
okkar menn þurfa að taka daginn snemma. Í stuttu símtali fréttaritara curling.is við Hallgrím Valsson 
skömmu fyrir klukkan sex í dag þegar liðið bjó sig undir að halda til kvöldverðar kom fram að það tæki 
þá um klukkustund að aka frá hótelinu að krulluhöllinni þar sem mótið fer fram og því væri eins gott að 
fara snemma á fætur í fyrramálið – eða eins og hann sagði sjálfur: „Þetta er svo langt út í sveit að 
þarna eru bara rollur á beit og manni hefði ekki dottið í hug að krulluhöll væri byggð á svona stað.“  

Hallgrímur sagði hins vegar allt hafa gengið eftir áætlun hjá þeim sjálfum og Skotlandsferðin hafi 
hingað til verið mikil upplifun fyrir þá þrátt fyrir þessa byrjunarörðugleika sem liðið hefur mátt þola. 
Opnunarhátíð mótsins var í gömlu klaustri og fyrstu leikirnir voru leiknir í morgun.  

Von er á myndum frá Hallgrími í kvöld þegar hann hefur komist í netsamband og getur sent curling.is 
tölvupóst. Þá fást væntanlega einnig nákvæmari fréttum af gangi mála. 



Áfram Ísland! 

19. mars 2005: 

Heimsmeistaramót kvenna hafið í Paisly í Skotlandi 

Það eru fleiri heimsmeistaramót í gangi í krullunni þessa dagana en HM eldri karla og kvenna. Í Paisly 
í Skotlandi – ekki langt frá Greenacres, þar sem Heimsmeistaramót leikmanna fimmtíu ára og eldri (í 
karla-og kvennaflokki) fer fram – stendur nú yfir á sama tíma Heimsmeistaramót í kvennaflokki. Keppni 
á HM-kvenna hófst í morgun klukkan tíu og stendur fram á páskadag, 27. mars.  

Mögulegt er að fylgjast með framgangi mála á HM-kvenna á vefnum og í beinum 
sjónvarpsútsendingum á Eurosport. Á vefjunum www.curlit.com, wcc.curlit.com og 
www.curlingarena.com eru upplýsingar um liðin, úrslit leikja og að auki hægt að fylgjast með framgangi 
leikjanna á meðan þeir fara fram. Á vef Eurosport eru upplýsingar um beinar útsendingar frá HM 
kvenna.  

Því miður er ekki jafnmiklar og jafnnákvæmar fréttir að fá af framgangi leikja á HM eldri leikmanna en 
að sjálfsögðu mun curling.is gera sitt besta til að koma á framfæri fréttum af gengi karlanna okkar! 

19. mars 2005: 

Heimsmeistaramótið: Merkisdagur í sögu krulluíþróttarinnar á Íslandi 

Dagurinn í dag, 19. mars 2005, er merkisdagur í sögu krulluíþróttarinnar á Íslandi. Í dag fer fram fyrsti 
opinberi landsleikur Íslands í íþróttinni þegar okkar menn hefja keppni kl. 16:30 á heimsmeistaramóti 
leikmanna fimmtíu ára og eldri í Greenacres í Skotlandi. Keppni á mótinu hefst reyndar með sex 
leikjum í karlaflokki kl. 12:30. Þrír leikir verða í karlaflokki kl. 16:30 en þá hefst jafnframt keppni í 
kvennaflokki með þremur leikjum. 

Eins og fram kom í frétt hér á vefnum í gær eru fleiri en okkar menn að stíga sín fyrstu skref á stórmóti. 
Allir liðsmenn Frakka eru að hefja keppni á sínu fyrsta stórmóti þannig að segja má að liðin standi í 
svipuðum sporum að því leyti – en bakgrunnurinn er þó ólíkur að því leyti að hér er á ferðinni okkar 
fyrsta landslið í krullu en Frakkar tóku fyrst þátt í stórmóti þegar þeir sendu lið á Ólympíuleikana 1924 
þar sem krulla var sýningargrein. Frakkar hafa átt lið á heimsmeistara- og Evrópumótum allt frá 1968 
og kepptu á Ólympíuleikunum 2002.  

Þegar öllu er á botninn hvolft – og á svellið er komið – er það þó ekki saga landsliða eða fjöldi 
stórmóta sem þjóðirnar hafa tekið þátt í sem skipta máli heldur taugar, geta, vilji og dagsform þeirra 
einstaklinga sem sem mætast. Stundum er sagt að það sem hver og einn liðsmaður í krullu þurfi að 
gera til að stuðla að sigri í leik sé að hafa yfirhöndina gegn sama leikmanni hins liðsins, þ.e. fyrsti gegn 
fyrsta og svo framvegis. 

Uppröðun liðanna verður þessi - og það eina sem þarf er að gera betur en næsti maður… 

1. Ágúst Hilmarsson Pierre Perrin 

2. Sigurgeir Haraldsson Jean Porquet 

3. Hallgrímur Valsson Christophe Lehuenen 

4. Gísli Kristinsson Maurice Arozamena 

...og fyrir þá lesendur curling.is sem ekki þekkja íþróttina þá fer leikurinn þannig fram að hver 
liðsmaður sendir tvo steina og skiptast liðin á að senda, einn stein í senn. Þannig mun fyrsti maður 
annars liðsins senda einn stein, síðan fyrsti maður hins liðsins, þá aftur fyrsti maður fyrra liðsins og svo 
koll af kolli þangað til bæði liðin hafa sent alla átta steinana. Fjórði maður er fyrirliði og stýrir því 
hvernig spilað er og hvert meðspilarar hans senda sína steina. Þegar allir liðsmenn hafa sent sína tvo 



steina hver lýkur umferðinni og það lið skorar sem á stein næst miðju hringsins á hinum enda 
brautarinnar. Ef lið er til dæmis með þrjá steina nær miðju hringsins en sá steinn andstæðinganna sem 
næstur er miðju hringsins þá skorar viðkomandi lið þrjú stig. Í hverjum leik á þessu móti eru átta slíkar 
umferðir. 

Áfram Ísland! 

15. mars 2005: 

Heimsmeistaramót: Fleiri að stíga sín fyrstu skref en okkar menn 

Karlarnir okkar – fyrsta landslið Íslands í krullu – halda utan í dag til keppni á HM fimmtíu ára og eldri. 
Segja má að við rennum blint í sjóinn því lítil reynsla er af viðureignum leikmanna okkar við kollega 
sína utan Akureyrar. Þjálfarinn og tveir úr liðinu hafa tvisvar áður tekið þátt í mótum erlendis, tveir hafa 
einu sinni haldið utan til keppni í krullu og einn er að fara í sína fyrstu ferð.   

Leikmenn íslenska liðsins eru ekki þeir einu sem taka nú þátt í sínu fyrsta stórmóti í krullu – en með 
stórmóti er hér átt við heimsmeistaramót, álfumót og Ólympíuleika, jafnt yngri sem eldri leikmanna. 
Eins og fram hefur komið leika Íslendingar gegn átta þjóðum í B-keppninni en efsta liðið í þeirri keppni 
kemst í undanúrslitaleik. Til gamans er hér örlítill fróðleikur um keppnisreynslu fyrirliða þeirra liða sem 
„KARLARNIR OKKAR“ munu eiga í höggi við á næstu dögum. Fréttaritari curling.is mun síðan halda 
áfram að framreiða fróðleiksmola um HM50+ í krullu á meðan á mótinu stendur – sjálfum sér og 
vonandi fleirum til gamans.  

Frakkland – laugardagur 19. mars kl. 16:30 
Frakkar eru okkar fyrstu mótherjar en liðin mætast kl. 16:30 á laugardag. Allt franska liðið, eins og það 
íslenska, er að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti í krullu. Þetta er þó í annað sinn sem Frakkar senda lið á 
HM-50+. Í fyrra enduðu Frakkar í 14. og næstsíðasta sætinu, unnu einn leik en töpuðu sjö. 

Holland – sunnudagur 20. mars kl. 08:30 
Þrír úr hollenska liðinu eru að taka þátt í stórmóti í fyrsta skipti, þeirra á meðal fyrirliðinn Rob 
Boymans, en tveir úr hafa einu sinni mætt á HM50+ áður.  

Nýja-Sjáland – sunnudagur 20. mars kl. 16:30 
Fyrirliði Nýsjálendinga, Peter Becker, tekur nú þátt í HM50+ í þriðja sinn en hann hefur áður fagnað 
bronsverðlaunum á Kyrrahafsmótinu 1994 en enduðu þá reyndar í 3. sæti af þremur liðum. 
Nýsjálendingar hafa enn ekki fagnað sigri í leik á stórmóti, töpuðu öllum leikjum sínum og enduðu í 
neðsta sæti á HM50+ 2003 og 2004.  

England – mánudagur 21. mars kl. 16:30 
Fyrirliði Englands, D. Michael Sutherland, hefur verið með á HM50+ frá upphafi og á Evrópumótinu 
1989 og 1998. Bestum árangri náði hann á fyrsta HM50+ 2002 en þá enduðu Englendingar í 6. 
sætinu. Í fyrra unnu þeir þrjá leiki en töpuðu fimm og enduðu í 10. sæti. 

Ítalía – þriðjudagur 22. mars kl. 08:30 
Fyrirliði Ítala, Dino Zardini, tekur nú þátt í HM50+ í annað sinn. Fyrir tveimur árum leiddi hann lið Ítala 
sem sigraði í tveimur leikjum en tapaði í fjórum og endaði í 9. sæti. Zardini var fyrirliði Ítala á EM 1980 
og endaði þar í 7. sæti. 

Írland – þriðjudagur 22. mars kl. 20:30 
Hið sama á við um írska liðið og það franska. Allir leikmenn liðsins eru að taka þátt í sínu fyrsta 
stórmóti í íþróttinni. Einn liðsmanna írska liðsins, Gordon McIntyre, fagnaði hins vegar 
silfurverðlaunum í B-keppni HM 2004 sem þjálfari írska liðsins. 

Japan – miðvikudagur 23. mars kl. 12:30 
Satoru Asakawa, fyrirliði Japan, er að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti. Hið sama á við um aðra liðsmenn 



japanska liðsins. Japönsk lið hafa þó verið með á stórmótunum síðan 1992, þar á meðal tvisvar á 
HM50+. 

Ástralía – miðvikudagur 23. mars kl. 20:30 
Fyrirliði Ástralanna, Loyd Roberts, er að keppa í annað sinn á Heimsmeistaramóti leikmanna fimmtíu 
ára og eldri (HM50+). Liðið tapaði öllum leikjum sínum á mótinu fyrir tveimur árum en ein breyting 
hefur verið gerð á liðinu frá því á því móti.  

Wales – Fimmtudagur 24. mars kl. 16:30 
Fyrirliði Wales, Peter Williams, á að baki langan feril. Hann tók þátt í Evrópumótinu fyrir hönd lands 
síns 1980, 1982, 1983, 1992 og 1998 og hefur hæst náð að komast í 9. sætið (1982). Þetta er í annað 
sinn sem hann tekur þátt í HM50+. Í fyrra leiddi hann lið sitt til sigurs í tveimur leikjum af sjö og endaði 
í 13. sæti.  

15. mars 2005: 

Heimsmeistaramót: Okkar menn hefja leik á laugardag 

Eins og fram hefur komið í fréttum hér á síðunni er fyrsta landslið Íslands í krullu á leið til Greenacres í 
Skotlandi til þátttöku á heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri. Í liðinu eru þeir Gísli Kristinsson, 
Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson, Ágúst Hilmarsson og Júlíus Fossberg Arason. Fyrsti 
keppnisdagur á mótinu er laugardagurinn 19. mars en kapparnir halda utan á föstudag. 

Liðið leikur í b-flokki en alls taka nítján þjóðir þátt í mótinu. Liðunum er skipt í tvær deildir, A og B-deild 
og koma okkar menn að sjálfsögðu inn í B-deildina sem nýtt lið í þessari keppni. Íslendingar eru ekki 
þeir einu sem nú taka þátt í mótinu í fyrsta skipti. Írar eru í sömu sporum og við að því leyti. 
Andstæðingar okkar í mótinu verða Ástralir, Englendingar, Frakkar, Írar, Ítalir, Japanir, Hollendingar, 
Nýsjálendingar og Walesverjar.  

Dagskrá okkar manna verður sem hér segir: 

Laugardagur 19. mars  kl. 16:30  Ísland – Frakkland 

Sunnudagur 20. mars  kl. 08:30 Ísland – Holland 

Sunnudagur 20. mars kl. 16:30 Ísland – Nýja Sjáland 

Mánudagur 21. mars kl. 16:30 Ísland – England 

Þriðjudagur 22. mars kl. 08:30 Ísland – Ítalía 

Þriðjudagur 22. mars    kl. 20:30 Ísland – Írland 

Miðvikudagur 23. mars  kl. 12:30 Ísland – Japan 

Miðvikudagur 23. mars  kl. 20:30 Ísland – Ástralía 

Fimmtudagur 24. mars kl. 16:30 Ísland – Wales 

Undanúrslitaleikir fara síðan fram föstudaginn 25. mars og úrslitaleikir um gull og brons laugardaginn 
26. mars. Liðið kemur heim þriðjudaginn 29. mars. Þrjú efstu liðin úr A-deildinni ásamt sigurvegurum í 
B-deildinni komast í undanúrslit en þar mætir sigurliðið úr A-deild sigurliðinu úr B-deild en í hinum 
undanúrslitaleiknum mætast liðin í 2. og 3. sæti A-deildar.  

Núverandi heimsmeistarar eru Kanadamenn sem unnu Bandaríkjamenn í úrslitaleik í Gävle í Svíþjóð í 
fyrra en þá gerðist það einmitt að Svisslendingar, sem sigruðu í B-deildinni, hrepptu bronsið með sigri 
á Norðmönnum. Þetta er í fjórða skipti sem Heimsmeistaramót leikmanna 50 ára og eldri er haldið. 
Kanada og Bandaríkin hafa einokað úrslitaleikina. Bandaríkjamenn sigruðu Kanadamenn í úrslitum 
2002 en Kanadamenn sigruðu Bandaríkjamenn í úrslitum 2003 og 2004. Svíar, Skotar og 
Svisslendingar hafa fengið bronsverðlaunin.  



Fréttir af gengi liðsins verða birtar reglulega hér á curling.is en einnig er hægt að fá allar upplýsingar 
um liðin, úrslit leikja og fleira á vef Alþjóða Curlingsambandsins (World Curling Federation). 

Curling.is óskar landsliðinu góðs gengis á þessu fyrsta stórmóti okkar Íslendinga í krullu – og í anda 
þess að kappar í yngri landsliðum í ýmsum íþróttum eru kallaðir strákarnir okkar er hér með lagt til að 
okkar menn verði kallaðir KARLARNIR OKKAR! 

9. mars 2005: 

Íslandsmótið: Skytturnar náðu bronsinu í lokaumferðinni - 
Fimmtíuplús er Íslandsmeistari og Kústar tóku silfrið á sínu fyrsta 
Íslandsmóti 

Fjórða Íslandsmótinu í krullu lauk í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld með fjórum leikjum. Fyrir 
lokaumferðina var ljóst hvaða lið hrepptu gull og silfur, Fimmtíuplús sigraði með yfirburðum og Kústar 
höfðu þegar tryggt sér silfurverðlaun. Skytturnar náðu að tryggja sér bronsverðlaunin með sigri í leik 
sínum í kvöld.  

Lið skipað leikmönnum sem allir hafa náð 50 ára aldri sigraði með yfirburðum á mótinu, vann alla átta 
leiki sína og hlaut 16 stig, 5 stigum meira en næsta lið. Liðið heldur í næstu viku í víking til Skotlands til 
þátttöku á heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri sem fram fer í Greenacres dagana 19.-26. 
mars. Í liðinu, sem keppti á Íslandsmótinu undir heitinu Fimmtíuplús, eru þeir Gísli Kristinsson, 
Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson, Ágúst Hilmarsson og Júlíus Fossberg Arason. 
Íslandsmeistaratitillinn er væntanlega gott veganesti fyrir liðsmenn sem fyrstir íslenskra krullara taka 
þátt í stórmóti í íþróttinni. Curling.is óskar þeim til hamingju með titilinn og óskar þeim velfarnaðar á 
Heimsmeistaramótinu.   

Kústar, sem er lið skipað fimm starfsmönnum Vegagerðarinnar á Akureyri, náðu öðru sæti og 
silfurverðlaunum í sínu fyrsta Íslandsmóti. Kústarnir sigruðu í fimm leikjum, gerðu eitt jafntefli en 
töpuðu tveimur. Í liði Kústa eru þeir Ólafur Hreinsson, Kristján Þorkelsson, Eiríkur Bóasson, Gunnar 
Jóhannesson og Pálmi Þorsteinsson.   

Skytturnar náðu að tryggja sér bronsverðlaunin með sigri á Sauðagærunum í lokaumferðinni. Liðið átti 
ágætan endasprett, sigraði í þremur síðustu leikjum sínum eftir brösótt gengi framan af móti. 
Skytturnar eru Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir.  

Úrslitin í lokaumferðinni: 

Ísmeistarar - Fífurnar og fræið 9-2 

Mammútar - Fimmtíuplús 3-14 

Sauðagærurnar - Skytturnar 5-6 

Ernir - Ísbrjótar 7-6 

Metþátttaka var í þessu fjórða Íslandsmóti. Níu lið tóku þátt og eru þau öll frá Akureyri. Reikna má með 
að þetta sé síðasta Íslandsmótið þar sem öll liðin koma úr röðum Krulludeildar Skautafélags Akureyrar 
því hreyfing er komin á áhugasama krulluiðkendur á höfuðborgarsvæðinu.   

Lokastaðan á Íslandsmótinu: 

Lið Leikir Sigrar Jafntefli Töp Stig 

Fimmtíuplús 8 8 0 0 16 

Kústar 8 5 1 2 11 



Skytturnar 8 4 1 3   9 

Ísmeistarar 8 3 2 3   8 

Ernir 8 3 1 4   7 

Mammútar 8 3 1 4   7 

Fífurnar og fræið 8 2 1 5   5 

Ísbrjótar 8 2 1 5   5 

Sauðagærurnar 8 2 0 6   4 

Eftirtaldir léku fyrir lið sín í lokaumferðinni: 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Viðar Jónsson og Björn Arason. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Lilja 
Þorkelsdóttir. 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson og Arnar Sigurðsson. 
Fimmtíuplús: Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson, Ágúst Hilmarsson og Júlíus 
Fossberg Arason. 
Sauðagæran: Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Hafdís E. Jónsdóttir og Rúnar Steingrímsson. 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir. 
Ernir: Sigfús Sigfússon, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Einar Jóhansson og Stefán Eyfjörð 
Steingrímsson. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson og Rúnar Jóhannesson. 

9. mars 2005: 

Íslandsmótið: Fjögur lið eiga möguleika á bronsinu 

Eins og sjá má hér að ofan verða fjórir leikir í lokaumferðinni í Íslandsmótinu í krullu í kvöld - að 
sjálfsögðu í Skautahöllinni á Akureyri eins og allir leikir á Íslandsmótum hingað til. Nú þegar eru úrslit 
ráðin varðandi Íslandsmeistaratitilinn og silfurverðlaunin einnig. Fimmtíuplús tryggði sér titilinn fyrir viku 
síðan og Kústar tryggðu sér silfurverðlaunin á mánudagskvöldið. Enn er þó nokkur spenna í keppninni 
því fjögur lið eiga möguleika á bronsverðlaununum.  

Fjölmargir möguleikar eru enn á endanlegri röðun liðanna í mótinu. Til dæmis gætu þrjú lið endað með 
sjö stig og fjögur þar rétt á eftir með sex stig. Innbyrðis viðureignir myndu þá skera úr um 
bronsverðlaunahafana. Einnig gæti farið svo að fjögur lið stæðu jöfn með 7 stig og þá þyrfti að athuga 
úrslit úr innbyrðisviðureignum þeirra liða.  

Hér er yfirlit um möguleika liðanna í keppni um bronsverðlaunin: 
 
Tvö lið, Skytturnar og Mammútar gætu endað með 9 stig og þyrftu þá að heyja vítakeppni um bronsið 
þar sem liðin gerðu jafntefli í mótinu.  
 
Mammútar og Ísmeistarar gætu endað jöfn með 8 stig og þá stæðu Ísmeistarar betur og fengju bronsið 
því þeir sigruðu Mammútana í mótinu. 
 
Skytturnar og Ísmeistarar gætu endað jöfn með átta stig en í því tilfelli fengju Skytturnar bronsið þar 
sem liðið sigraði í leik þessara liða í mótinu. 
 
Ef þessi þrjú lið, Skytturnar, Mammútar og Ísmeistarar, stæðu uppi jöfn, annað hvort með 7 eða 8 stig, 
myndi það koma sér vel fyrir Skytturnar, sem standa best að vígi í innbyrðis viðureignum þessara 
þriggja liða.  
 
Skytturnar, Mammútar og Fífurnar og fræið gætu endað jöfn með 7 stig. Þá fengju Mammútar 
bronsverðlaunin þar sem liðið sigraði Fífurnar og fræið en gerði jafntefli við Skytturnar og er því með 



þrjú stig úr innbyrðis viðureignum þessara þriggja liða. 
 
Skytturnar, Mammútar, Ísmeistarar og annað hvort Ernir eða Ísbrjótar gætu endað saman með 7 stig. Í 
báðum tilfellum fengju Skytturnar bronsverðlaunin. 
 
Fífurnar og fræið hreppa bronsverðlaunin ef liðið endar jafnt Skyttunum, Mammútum og Örnum með 7 
stig. 

Þó svo nú þegar sé ráðið hvaða lið fá gull- og silfurverðlaun á Íslandsmótinu 2005 má búast við 
spennandi og skemmtilegum viðureignum í lokaumferðinni í kvöld. Leikirnir hefjast kl. 21:30 og eru 
áhorfendur velkomnir á meðan húsrúm leyfir. 

Staða liðanna er sem hér segir: 

Fimmtíuplús: 14 stig, einn leikur eftir Geta náð 16 stigum. 
Andstæðingar: Mammútar.  

Kústar: 11 stig. Hafa lokið keppni og tryggt sér silfrið.  

Skytturnar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Sauðagærurnar. 

Mammútar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Fimmtíuplús. 

Ísmeistarar: 6 stig, einn leikur eftir. Geta náð 8 stigum. 
Andstæðingar: Fífurnar og fræið. 

Fífurnar og fræið: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ímeistarar. 

Ernir: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ísbrjótar. 

Ísbrjótar: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ernir. 

Sauðagærurnar: 4 stig, einn leikur eftir. Geta náð 6 stigum.  
Andstæðingar: Skytturnar.  

7. mars 2005: 

Íslandsmótið: Kústarnir tryggðu sér silfrið á sínu fyrsta 
Íslandsmóti 

Kústarnir héldu sínu striki í kvöld eins og í gegnum nær allt Íslandsmótið. Kústar 
sigruðu vinnufélaga sína í Sauðagærunum 8-2 í kvöld og tryggðu sér þar með 
silfurverðlaun í fyrsta Íslandsmótinu sem liðið tekur þátt í. Liðið er vel að þessum 
verðlaunum komið og óskar curling.is Kústum til hamingju með árangurinn. (Á 
myndina hér til hliðar vantar einn liðsmann Kústa, Kristján Þorkelsson).  

Fimmtíuplús hélt uppteknum hætti og sigraði í sínum sjöunda leik í röð í kvöld. Liðið lék gegn 
Ísmeisturum og sigraði 6-5 eftir að Ísmeistarar náðu að jafna 5-5 með því að skora 4 steina í 
næstsíðustu umferðinni.  

Úrslit kvöldsins: 



Sauðagærurnar - Kústar 2-8 

Ísmeistarar - Fimmtíuplús 5-6 

Lokaumferð mótsins fer fram á miðvikudagskvöld og enn eiga fjögur lið möguleika á að hreppa 
bronsverðlaunin. Skytturnar og Mammútar hafa nú 7 stig, Ísmeistarar hafa náð 6 stigum og fjórða liðið 
sem getur hreppt bronsið er Fífurnar og fræið sem nú hefur 5 stig. Fífurnar og fræið geta komist í 7 
stig og verða því að treysta á að liðin fyrir ofan tapi stigum. Fari svo að Skytturnar og Mammútar tapi 
og Ísmeistarar tapi og Ernir vinni Ísbrjóta þá hreppa Fífurnar og fræið bronsverðlaunin vegna 
hagstæðra úrslita í innbyrðisviðureignum við önnur hugsanleg bronslið. Raunar geta Ísbrjótar eða Ernir 
komist í 7 stig einnig en úrslit innbyrðisviðureigna þessara liða við hin hugsanlegu bronsliðin eru þeim 
óhagstæð.  

Í lokaumferðinni eigast eftirtalin lið við: 
Braut 1: Ísmeistarar - Fífurnar og fræið 
Braut 2: Mammútar - Fimmtíuplús 
Braut 3: Sauðagærurnar - Skytturnar 
Braut 4: Ernir - Ísbrjótar 

Eins og fram kemur hér að ofan eiga fjögur lið enn möguleika á bronsverðlaunum og til að skýra 
stöðuna er hér sama yfirlit og áður um stöðu liðanna og andstæðinga í lokaumferðinni. 

Fimmtíuplús: 14 stig, einn leikur eftir Geta náð 16 stigum. 
Andstæðingar: Mammútar.  

Kústar: 11 stig. Hafa lokið keppni og tryggt sér silfrið.  

Skytturnar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Sauðagærurnar. 

Mammútar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Fimmtíuplús. 

Ísmeistarar: 6 stig, einn leikur eftir. Geta náð 8 stigum. 
Andstæðingar: Fífurnar og fræið. 

Fífurnar og fræið: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ímeistarar. 

Ernir: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ísbrjótar. 

Ísbrjótar: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ernir. 

Sauðagærurnar: 4 stig, einn leikur eftir. Geta náð 6 stigum.  
Andstæðingar: Skytturnar.  

4. mars 2005: 

Íslandsmótið: Tvö lið eiga möguleika á silfrinu, sex á bronsinu 

Tveir leikir fara fram í Íslandsmótinu í krullu á mánudagskvöld en lokaumferðin verður leikin á 
miðvikudagskvöldið. Eins og fram hefur komið er liðið Fimmtíuplús þegar búið að tryggja sér 
Íslandsmeistaratitilinn. Curling.is óskar liðsmönnum til hamingju með titilinn og biðst afsökunar á því að 
hamingjuóskir vantaði í fyrstu frétt eftir að liðið náði þessum áfanga. Liðið á eftir að leika tvo leiki og 
skipta þeir nokkru máli varðandi það hvaða lið hreppa silfur- og bronsverðlaunin því andstæðingar 



þeirra í þessum leikjum þurfa á stigum að halda til þess að komast í verðlaunasæti.  
 
Nú eiga aðeins tvö lið möguleika á silfrinu. Kústar, sem nú taka þátt í sínu fyrsta 
Íslandsmóti, hafa nú 9 stig og leika sinn síðasta leik á mánudagskvöldið. 
Andstæðingar þeirra eru engir aðrir en vinnufélagarnir úr Vegagerðinni, 
Sauðagærurnar eins og liðið kallar sig. Er ekki að efa að þar verður allt lagt í 
sölurnar og eflaust mikið rætt um krullu á kaffistofu Vegagerðarinnar á 
mánudaginn. Sigri Kústar í þeim leik hafa þeir tryggt sér silfurverðlaunin því með 

því færu þeir í 11 stig og ekkert lið getur þá náð þeim að stigum.  
 
Ísmeistarar hafa nú 6 stig og eiga tvo leiki eftir, gegn Fimmtíuplús og Fífunum og 
fræinu, og gætu þá tryggt sér silfrið með því að vinna þá báða en verða þá að 
treyst á að Kústar tapi sínum leik. Hins vegar er möguleiki á að Ísmeistarar og 
Kústar standi uppi jafnir að stigum, annað hvort ef Kústar gera jafntefli við 
Sauðagærur og Ísmeistarar vinna báða sína leiki eða ef Kústar tapa sínum leik 
og Ísmeistarar ná þremur stigum úr sínum leikjum. Skytturnar og Mammútar, sem 
nú hafa sjö stig, gætu náð Kústum að stigum en það nægir þeim ekki til silfurverðlauna þar sem Kústar 
unnu bæði þessi lið.  
 
Sex lið eiga enn möguleika á bronsverðlaunum; Kústar, Skytturnar, Mammútar, Ísmeistarar, Fífurnar 
og fræið og Sauðagærurnar. Margir möguleikar eru á úrslitum þeirra leikja sem eftir eru og uppröðun 
liðanna og verður ekki farið nákvæmlega út í þá sálma hér. Til dæmis gætu fjögur lið endað jöfn með 9 
stig í 2.-5. sæti eða fjögur lið gætu endað með 8 stig í 3.-6. sæti. Ýktasti möguleikinn væri þó ef sex lið 
enduðu jöfn í 3.-8. sæti með 7 stig en tveir mismunandi möguleikar eru á að það gerist. Síðan gætu 
einnig fjögur lið endað jöfn með níu stig og fjögur lið með 6 stig. Athygli er vakin á því að samkvæmt 
reglum mótsins skiptir ekki máli hve margar umferðir liðin unnu í leikjum sínum né heldur hve marga 
steina þau skoruðu, aðeins hvort innbyrðis leikir unnust, töpuðust eða enduðu með jafntefli.  
 
Línur skýrast væntanlega nokkuð á mánudagskvöldið en þá eigast við annars vegar Fimmtíuplús og 
Ísmeistarar en hins vegar Kústar og Sauðagærurnar. Að sjálfsögðu eiga öll lið í keppni um það í hvaða 
sæti þau enda og því eru hér endurteknar upplýsingar um stöðu liðanna og leiki sem eftir eru: 

Fimmtíuplús: 12 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 16 stigum. 
Andstæðingar: Ísmeistarar og Mammútar.  

Kústar: 9 stig, einn leikur eftir. Geta náð 11 stigum. 
Andstæðingar: Sauðagærurnar. 

Skytturnar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Sauðagærurnar. 

Mammútar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar: Fimmtíuplús. 

Ísmeistarar: 6 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 10 stigum. 
Andstæðingar: Fimmtíuplús og Fífurnar og fræið. 

Fífurnar og fræið: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ímeistarar. 

Ernir: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ísbrjótar. 

Ísbrjótar: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar: Ernir. 

Sauðagærurnar: 4 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 8 stigum.  
Andstæðingar eftir: Kústar og Skytturnar.  



2. mars 2005: 

Íslandsmótið: Fimmtíuplús tryggði titilinn með stórsigri 

HM-fararnir í Fimmtíuplús liðinu tryggðu sér í kvöld Íslandsmeistaratitilinn í Krullu 2005 með stórsigri á 
Sauðagærunum, 16-0. Liðið hefur nú náð 12 stigum og á eftir tvo leiki en ekkert lið getur náð því að 
stigum. Kústar settu aðra höndina á silfrið með góðum sigri á Mammútunum í kvöld. Kústar eru nú 
með 9 stig í öðru sætinu, eiga einn leik eftir en eru þó ekki öruggir með silfrið því Ísmeistarar eru nú í 4 
sæti með 6 stig, eiga eftir tvo leiki og geta því komist í 10 stig. Skytturnar og Mammútar eru nú í 3.-4. 
sæti með 7 stig og eiga einn leik eftir en Ísmeistarar hafa 6 stig og eiga tvo leiki eftir.  

Úrslit kvöldsins: 

Fimmtíuplús - Sauðagærurnar 16-0 

Ísbrjótar - Fífurnar og fræið 5-5 

Kústar - Mammútar 8-2 

Ernir - Skytturnar 3-4 

Enn eiga tvö lið möguleika á að ná silfrinu og nokkur eiga möguleika á bronsinu. 

Næstu leikir, mánudagskvöldið 7. mars: 
Braut 2: Sauðagærurnar - Kústar 
Braut 3: Ísmeistarar - Fimmtíuplús 

Kústar geta tryggt sér silfrið með sigri á vinnufélögum sínum í Vegagerðinni. Ísmeistarar þurfa á sigri 
að halda í baráttunni um brons eða silfur. 

Staða liðanna er nú þessi: 

Fimmtíuplús: 12 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 16 stigum. 
Andstæðingar sem eftir eru: Ísmeistarar og Mammútar.  

Kústar: 9 stig, einn leikur eftir. Geta náð 11 stigum. 
Andstæðingar: Sauðagærurnar. 

Skytturnar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar eftir: Sauðagærurnar. 

Mammútar: 7 stig, einn leikur eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar eftir: Fimmtíuplús. 

Ísmeistarar: 6 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 10 stigum. 
Andstæðingar eftir: Fimmtíuplús og Fífurnar og fræið. 

Fífurnar og fræið: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar eftir: Ímeistarar. 

Ernir: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar eftir: Ísbrjótar. 

Ísbrjótar: 5 stig, einn leikur eftir. Geta náð 7 stigum. 
Andstæðingar eftir: Ernir. 



Sauðagærurnar: 4 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 8 stigum.  
Andstæðingar eftir: Kústar og Skytturnar.  

Eftirtalin léku fyrir lið sín í kvöld: 
Fimmtíuplús: Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson og Júlíus Fossberg Arason. 
Sauðagærurnar: Kristján Bjarnason, Hafdís E. Jónsdóttir, Sigurður Jónsson og Rúnar Steingrímsson. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson og Jón Ísleifsson. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Lilja 
Þorkelsdóttir. 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Gunnar Jóhannesson, Kristján Þorkelsson og Pálmi Þorsteinsson 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson. 
Ernir: Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Einar Jóhannsson og Sigfús Sigfússon. 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson og Árni Arason. 

2. mars 2005: 

Íslandsmótið: Ráðast úrslitin í kvöld? 

Nú þegar aðeins þrjú keppniskvöld og samtals tíu leikir eru eftir á Íslandsmótinu í krullu er ekki úr vegi 
að velta fyrir sér stöðunni í mótinu og möguleikum liðanna sem taka þátt. Enn eiga fimm lið möguleika 
á að verða Íslandsmeistarar en að sjálfsögðu eru möguleikar þeirra mismiklir. Sjö lið eiga enn 
möguleika á silfrinu og öll lið eiga enn möguleika á bronsinu.  

Í grófum dráttum eru möguleikarnir þessir: 
Íslandsmeistarar: Fimmtíuplús, Kústar, Mammútar, Ísmeistarar, Sauðagærurnar. 
Silfurverðlaun: Fimmtíuplús, Kústar, Mammútar, Ísmeistarar, Skytturnar, Ernir, Sauðagærurnar. 

Bronsverðlaun: Öll lið. 

Fimmtíuplús á mesta möguleika á að verða Íslandsmeistari 2005 og þarf liðið 
aðeins tvö stig úr þremur leikjum til þess að tryggja sér titilinn. Liðið getur því 
tryggt sér titilinn með sigri á Sauðagærunum í kvöld. Kústar og Mammútar eiga 
enn möguleika á titlinum og má því búast við spennandi viðureign þessara liða í 
kvöld þar sem þessi lið eiga jafnframt í mestri baráttu um silfurverðlaunin á 
mótinu. Það sem er ef til vill athyglisverðast við þessa stöðu er að bæði liðin eru 
að taka þátt í sínu fyrsta Íslandsmóti og reyndar allir leikmenn beggja liða nema 

Eiríkur Bóasson úr Kústunum. Fimmtíuplús er reyndar einnig að taka þátt í sínu fyrsta Íslandsmóti en 
fjórir af fimm leikmönnum liðsins hafa tekið þátt í Íslandsmótinu frá upphafi, einn er að taka þátt í sínu 
öðru Íslandsmóti og tveir þeirra hafa orðið Íslandsmeistarar.  

Sigur í leik Kústa og Mammúta tryggir silfrið ekki alveg en 
sigurliðið verður óneitanlega komið í góða stöðu. Verði 
jafntefli í leik þeirra í kvöld vænkast nokkuð hagur næstu liða. 
Ísmeistarar og Sauðagærurnar eiga enn tölfræðilega 
möguleika á að verða Íslandsmeistarar en úrslit annarra leikja 
þurfa að vera þeim afar hagstæð til þess að þær vonir gangi 
eftir. Önnur lið verða að láta sér nægja að berjast um silfur eða brons á lokametrunum. 

Fimmtíuplús: 10 stig, þrír leikir eftir. Geta náð 16 stigum. 
Andstæðingar sem eftir eru: Sauðagærurnar, Ísmeistarar og Mammútar.  

Kústar: 7 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 11 stigum. 
Andstæðingar sem eftir eru: Mammútar og Sauðagærurnar. 

Mammútar: 7 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 11 stigum. 
Andstæðingar eftir: Kústar og Fimmtíuplús. 

Ísmeistarar: 6 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 10 stigum. 
Andstæðingar eftir: Fimmtíuplús og Fífurnar og fræið. 



Skytturnar: 5 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar eftir: Ernir og Sauðagærurnar. 

Ernir: 5 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 9 stigum. 
Andstæðingar eftir: Skytturnar og Ísbrjótar. 

Sauðagærurnar: 4 stig, þrír leikir eftir. Geta náð 10 stigum.  
Andstæðingar eftir: Fimmtíuplús, Kústar og Skytturnar. 

Fífurnar og fræið: 4 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 8 stigum. 
Andstæðingar eftir: Ísbrjótar og Ímeistarar. 

Ísbrjótar: 4 stig, tveir leikir eftir. Geta náð 8 stigum. 
Andstæðingar eftir: Fífurnar og fræið og Ernir. 

28. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Enn vænkast hagur Strympu! 

Þrátt fyrir að toppliðið á Íslandsmótinu, Fimmtíuplús, ætti frí frá keppni í kvöld má segja að staða þess 
á toppnum hafi styrkst nokkuð. Liðin í 2. og 3. sæti áttu reyndar einnig frí en liðin í 4. og 5. sæti, 
Ísmeistarar og Ernir, hefðu getað nálgast toppinn með sigrum á andstæðingum sínum í kvöld. Það 
gekk hins vegar ekki eftir því liðin í tveimur neðstu sætunum, Skytturnar og Fífurnar og fræið, tóku sig 
á og sigruðu í leikjum kvöldsins. Fífurnar og fræið tóku öll völd í leik sínum við Erni og sigruðu 8-1. 
Skytturnar og Ísmeistarar áttust við og höfðu Skytturnar sigur að lokum eftir jafnan og skemmtilegan 
leik, 5-3. 

Úrslit kvöldsins: 

Skytturnar - Ísmeistarar 5-3 

Fífurnar og fræið - Ernir 8-1 

Sem fyrr hefur Fimmtíuplús liðið þriggja stiga forystu á 
toppnum en kapphlaupið um verðlaunasæti verður að líkindum æsispennandi á þeim þremur 
keppniskvöldum sem eftir eru því liðin í 2.-3. sæti hafa 7 stig en þrjú neðstu liðin hafa 4 stig. Enn eiga 
því allir möguleika á málmi ef vel er á haldið og heppnin er með. Mesti spennuleikur næstu umferðar 
verður væntanlega viðureign liðanna sem nú sitja í 2.-3. sæti með 7 stig, Mammútanna og Kústanna. 
Sigur í þeim leik gefur góða möguleika á silfurverðlaunum í mótinu - án þess þó að þar með séu augun 
tekin af gullinu.  

Næstu leikir - miðvikudagskvöldið 2. mars kl. 21:30-23:30: 
Braut 1: Fimmtíuplús - Sauðagærurnar 
Braut 2: Ísbrjótar - Fífurnar og fræið 
Braut 3: Kústar - Mammútar 
Braut 4: Ernir - Skytturnar 

Eftirtaldir leikmenn léku fyrir lið sín í kvöld: 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson og Árni Arason 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Björn Sigmundsson og Björn Arason. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Lilja 
Þorkelsdóttir. 
Ernir: Ásgrímur Ágústsson, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Sigfús Sigfússon og Einar Jóhannsson. 

24. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Kústar og Mammútar með toppliðið í seilingarfjarlægð 



Fjórir leikir voru leiknir á Íslandsmótinu í kvöld. HM-liðið Fimmtíuplús heldur sínu 
striki, sigraði Skytturnar örugglega í kvöld, komst í 10 stig og er enn með þriggja 
stiga forystu á næstu lið. Kústar og Mammútar héldu sinni stöðu með sigrum í 
kvöld, hafa nú 7 stig en Ísmeistarar féllu niður í fjórða sætið með jafntefli við Erni.  

Úrslit kvöldsins: 

Skytturnar - Fimmtíuplús 4-8 

Ísmeistarar - Ernir 4-4 

Ísbrjótar - Mammútar 3-6 

Fífurnar og fræið - Kústar 2-7 

Eftirtaldir léku fyrir lið sín í kvöld: 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir. 
Fimmtíuplús: Hallgrímur Valsson, Ágúst Hilmarsson, Sigurgeir Haraldsson og Júlíus Fossberg 
Arason. 
Ísmeistarar: Hallgrímur Ingólfsson, Björn Arason og Viðar Jónsson. 
Ernir: Ásgrímur Ágústsson, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Einar Jóhannsson og Sigfús Sigfússon. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson og Jón Ísleifsson. 
Mammútar: Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, Marija 
Baric og Lilja Þorkelsdóttir. 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Gunnar Jóhannesson, Eiríkur Bóasson og Kristján Þorkelsson. 

Næstu leikir verða mánudagskvöldið 28. febrúar en þá eigast við: 
Braut 2: Skytturnar - Ísmeistarar 
Braut 3: Fífurnar og fræið - Ernir 

22. febrúar 2005: 

Tímamót í krullu á Íslandi: Landslið á leið á HM 50 ára og eldri 

Tímamót verða í sögu Krulludeildar SA í næsta mánuði þegar lið frá deildinni fer til keppni á 
Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri. Mótið verður haldið verður í Greenacres í Skotlandi 
dagana 19.-26. mars. Þetta er í fyrsta skipti sem íslenskt lið tekur þátt í stórmóti í krullu. Mikil vinna 
hefur verið lögð í undirbúning ferðarinnar á undanförnum vikum enda að mörgu að hyggja fyrir 
þátttöku í Heimsmeistaramóti. Meðal annars fylgir þátttökunni verulegur kostnaður og hafa liðsmenn 
unnið ötullega að fjáröflun fyrir ferðina. Enn er unnið í þeim málum og innan tíðar verður ljóst hver 
verða aðalsamstarfsfyrirtæki krullulandsliðsins. 

Fimm leikmenn halda utan ásamt þjálfara. 
Liðið er skipað leikmönnum úr ýmsum liðum 
innan Krulludeildarinnar. Skipulegar æfingar 
hófust strax í haust en síðan var ákveðið að 
liðið léki saman í Íslandsmótinu sem nú 
stendur yfir.  

Liðið leikur nú undir heitinu Fimmtíuplús en 
mun að sjálfsögðu leika sem landslið Íslands 
á HM. Þetta fyrsta landslið Íslands í krullu skipa þeir Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir 
Haraldsson, Ágúst Hilmarsson og Júlíus Fossberg Arason en þjálfari er Jón Hansen. 

21. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Fimmtíuplús með þriggja stiga forystu 



Litlu munaði að Kústum tækist að taka stig af Fimmtíuplús liðinu þegar liðin áttust 
við á Íslandsmótinu í krullu í kvöld. Kústar áttu möguleika á að jafna eða komast 
yfir með síðasta steini sínum í síðustu umferðinni en tókst ekki. Á hinni brautinni 
komu Ísbrjótar aftur niður á ísinn eftir stórsigur gegn Ísmeisturum í liðinni viku en 
Ísbrjótar töpuðu fyrir Sauðagærunum í kvöld. Fimmtíuplús hefur nú 8 stig í fyrsta 
sætinu, þrjú lið koma næst þar á eftir með fimm stig, Ísmeistarar, Kústar og 
Mammútar og síðan þrjú lið með 4 stig, eitt lið með 3 stig og eitt með 2 stig. 

Úrslit kvöldsins: 

Fimmtíuplús - Kústar 5-3 

Sauðagærurnar - Ísbrjótar 6-3 

Eftirtaldir léku fyrir liðin í kvöld: 
Fimmtíuplús: Hallgrímur Valsson, Ágúst Hilmarsson, Sigurgeir Haraldsson og Júlíus Fossberg 
Arason. 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Gunnar Jóhannesson, Eiríkur Bóasson og Kristján Þorkelsson. 
Sauðagærurnar: Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Sigurður Jónsson og Rúnar Steingrímsson.  
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson og Rúnar Jóhannesson.  

Næstu leikir verða miðvikudagskvöldið 23. febrúar en þá eigast eftirtalin lið við: 
Braut 1: Skytturnar - Fimmtíuplús 
Braut 2: Ísmeistarar - Ernir 
Braut 3: Ísbrjótar - Mammútar 
Braut 4: Fífurnar og fræið - Kústar 

 

17. febrúar 2005: 

Afmæli: Björn Sigmundsson sextugur 

Björn Sigmundsson krullari og tæknimaður hjá Ríkisútvarpinu á Akureyri varð 
sextugur fimmtudaginn 17. febrúar. Curling.is óskar Birni til hamingju með afmælið 
og hvetur þá sem eru að velta fyrir sér hvort krulla sé íþrótt sem hentar þeim að 
hafa það í huga að Björn varð Íslandsmeistari í íþróttinni á sínu fyrsta 
keppnistímabili 59 ára gamall. Hann hóf að iðka krullu haustið 2003 og hampaði 
Íslandsmeistaratitil ásamt félögum sínum í Ísmeisturunum í mars 2004. Áfram 
Bjössi! 

 

16. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Fjórir stórsigrar í kvöld 

Óhætt er að segja að lítil spenna hafi ríkt í leikjum kvöldsins í Íslandsmótinu því minnsti sigur kvöldsins 
var 6-2 sigur Mammútanna á Fífunum og fræinu og komust Mammútar þar með upp að hlið annarra 
liða í 2.-4. sæti. Aðrir leikir unnust með meiri mun. Ísmeistarar máttu þola stórtap gegn Ísbrjótunum, 
Kústar unnu stórsigur á Skyttunum og Ernir unnu stóran sigur á Sauðagærunum. 

Úrslit kvöldsins: 

Ísbrjótar - Ísmeistarar 10-1 

Ernir - Sauðagærurnar 7-1 



Kústar - Skytturnar 8-1 

Mammútar - Fífurnar og fræið 6-2 

Fimmtíuplús er enn í efsta sætinu þrátt fyrir að liðið spilaði ekki í kvöld, hefur 6 stig eftir þrjá leiki. Þrjú 
lið hafa fimm stig, Kústar og Ísmeistarar eftir fjóra leiki og Mammútar eftir fimm leiki. 

Eftirtaldir spiluðu fyrir lið sín í kvöld: 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson, Rúnar Jóhannesson og 
Jón Ísleifsson. 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Björn Arason og Viðar Jónsson. 
Ernir: Ásgrímur Ágústsson, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir og Sigfús Sigfússon.  
Sauðagærurnar: Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Hafdís E. Jónsdóttir og Rúnar 
Steingrímsson. 
Kústar: Kristján Þorkelsson, Pálmi Þorsteinsson, Eiríkur Bóasson og Gunnar Jóhannesson. 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir. 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Lilja 
Þorkelsdóttir.  

Næstu leikir - mánudagskvöldið 21. febrúar kl. 19-21: 
Braut 2: Fimmtíuplús - Kústar 
Braut 3: Sauðagærurnar - Ísbrjótar 

 

14. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Óbreytt á toppnum 

Tveir leikir fóru fram í Íslandsmótinu í krullu í kvöld. Útlit er fyrir að framundan sé spennandi mót því 
ómögulegt er að bóka úrslit fyrirfram í nokkrum leik. Staðan á toppnum breyttist ekkert við úrslitin í 
kvöld, Fimmtíuplús er sex stig, fullt hús stiga, í fyrsta sæti og Ísmeistarar í öðru sæti með fimm stig. 
Önnur lið koma síðan í hnapp með þrjú og tvö stig. Öll liðin hafa leikið þrjá leiki nema Mammútar sem 
hafa leikið fjóra.   

Leikmenn léku með sorgarbönd í kvöld til minningar um formann Skautafélags Akureyrar, Magnús 
Einar Finnsson, sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu í gær. Fyrir leikina vottuðu félagar í Krulludeildinni 
honum virðingu með einnar mínútu þögn.  

Úrslit kvöldsins: 

Skytturnar - Mammútar  4-4 
Fífurnar og fræið - 
Sauðagærurnar 4-5 

Eftirtaldir spiluðu fyrir sín lið í kvöld: 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson.  
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Lilja 
Þorkelsdóttir. 
Sauðagærurnar: Kristján Bjarnason, Rúnar Steingrímsson, Hafdís Jónsdóttir og Sigurður Jónsson. 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir.  

Fjórir leikir verða miðvikudagskvöldið 16. febrúar:  
Braut 1: Ísbrjótar - Ísmeistarar 
Braut 2: Ernir - Sauðagærurnar 



Braut 3: Kústar - Skytturnar 
Braut 4: Mammútar - Fífurnar og fræið 

 

†     Andlát     † 

Magnús Einar Finnsson, formaður Skautafélags Akureyrar, lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri sunnudaginn 13. febrúar.  

Skautafélag Akureyrar vottar eftirlifandi eiginkonu hans, fjölskyldu og öðrum aðstandendum 
sína dýpstu samúð.  

Stjórn Skautafélags Akureyrar. 

 

9. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Fimmtíuplús með fullt hús! 

Fjórir leikir fóru fram í Íslandsmótinu í kvöld. HM-liðið okkar hélt áfram sigurgöngu sinni, sigraði 
Fífurnar og fræið í kvöld og er eitt liða með fullt hús stiga, sex stig eftir þrjá leiki. Önnur lið eru þó 
staðráðin í að hleypa Fimmtíuplús ekki of langt í burtu og í kvöld tóku Ísmeistararnir Sauðagærurnar í 
kennslustund og eru nú í 2. sæti með fimm stig. Kústarnir eru í 3. sæti með þrjú stig eftir þrjá leiki. 

Úrslit kvöldsins: 

Mammútar - Ernir 3-5 
Fimmtíuplús - Fífurnar og fræið 6-3 
Kústar - Ísbrjótar 5-8 
Sauðagærurnar - Ísmeistarar 5-11 

Eftirtaldir spiluðu fyrir sín lið í kvöld: 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson.  
Ernir: Ásgrímur Ágústsson, Einar Jóhannsson, Sigfús Sigfússon og Stefán Steingrímsson. 
Fimmtíuplús: Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson og Ágúst Hilmarsson. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson og Lilja Þorkelsdóttir. 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Eiríkur Bóasson, Pálmi Þorsteinsson og Kristinn Þorkelsson. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jón Ísleifsson og Jóhannes Páll Héðinsson. 
Sauðagærurnar: Kristján Bjarnason, Jón Már Snorrason, Rúnar Steingrímsson og Sigurður Jónsson. 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Björn Arason og Viðar Jónsson.  

Tveir leikir verða mánudagskvöldið 14. febrúar 
Braut 2: Skytturnar - Mammútar 
Braut 3: Fífurnar og fræið - Sauðagærurnar 

 

7. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Kústar og Ísmeistarar ósigraðir 

Tveir leikir fóru fram í Íslandsmótinu í kvöld. Kústar og Ísmeistarar komust í þrjú stig í kvöld og 
mjökuðu sér með því upp í 2.-3. sæti en Fimmtíuplús-liðið er efst með 4 stig. Kústar unnu nokkuð 



öruggan sigur á "Ásalausum" Örnum en Ísmeistarar unnu Mammúta með eins stigs mun eftir að þeim 
síðarnefndu mistókst að nýta gullið tækifæri sem þeir fengu til að jafna leikinn með síðasta steini 
síðustu umferðar. 

Úrslit kvöldsins: 
Ernir - Kústar                  1-7 
Ísmeistarar - Mammútar   4-3 

Eftirtaldir spiluðu fyrir sín lið í kvöld: 
Ernir: Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Einar Jóhannsson, Stefán Steingrímsson og Sigfús Sigfússon. 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Eiríkur Bóasson, Gunnar Jóhannesson og Pálmi Þorsteinsson. 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Björn Arason og Björn Sigmundsson. 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson.  

Fjórir leikir verða miðvikudagskvöldið 9. febrúar: 
Braut 1: Mammútar - Ernir 
Braut 2: Fimmtíuplús - Fífurnar og fræið 
Braut 3: Kústar - Ísbrjótar 
Braut 4: Sauðagæran - Ísmeistarar 

 

2. febrúar 2005: 

Íslandsmótið: Jafnt og spennandi á öllum brautum 

Fjórir leikir fóru fram í Íslandsmótinu í kvöld og urðu þeir allir mjög jafnir og spennandi. Til marks um 
það hve jafnir leikir kvöldsins voru má nefna að stærsti sigurinn í kvöld var tveggja stiga sigur. 
Fimmtíuplús tók forystu í mótinu með sigri á Ísbrjótum og hefur liðið nú 4 stig eftir tvo leiki en reyndar 
hafa flest liðin leikið aðeins einn leik.  

Úrslit kvöldsins: 

Braut 1: Kústar - Ísmeistarar                  4-4 
Braut 2: Mammútar - Sauðagærur          6-5 
Braut 3: Fífurnar og fræið - Skytturnar     4-2 
Braut 4: Ísbrjótar - Fimmtíuplús              4-5 

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 7. febrúar en þá leika: 
Braut 2: Ernir - Kústar 
Braut 3: Ísmeistarar - Mammútar 

Eftirtaldir leikmenn léku í kvöld: 
Kústar: Ólafur Hreinsson, Gunnar Jóhannesson, Eiríkur Bóasson og Pálmi Þorsteinsson. 
Ísmeistarar: Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Björn Sigmundsson og Viðar Jónsson. 
Mammútar: Björgvin Guðjónsson, Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur Númason og Arnar Sigurðsson. 
Sauðagærur: Jón Már Snorrason, Sigurður Jónsson, Hafdís E. Jónsdóttir og Rúnar Steingrímsson. 
Fífurnar og fræið: Svanfríður Sigurðardóttir, Jón Rögnvaldsson, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir og Marija 
Baric. 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason og Birgitta Reinaldsdóttir. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jóhannes Páll Héðinsson, Jón Ísleifsson og Rúnar 
Jóhannesson. 
Fimmtíuplús: Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson og Ágúst Hilmarsson. 

 

31. janúar 2005: 

Íslandsmótið: Fyrstu leikjum lokið 



Fyrstu leikir Íslandsmótsins í krullu 2005 fóru fram í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld. Eins og flestu 
krulluáhugafólki ætti að vera kunnugt er lið frá SA á leið til Skotlands upp úr miðjum mars til keppni á 
Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri. Leikmenn liðsins sem fer til Skotlands tóku sig saman 
og mynda lið sem tekur þátt í Íslandsmótinu undir heitinu Fimmtíuplús. Breytingar hafa orðið á öðrum 
liðum í tengslum við þessar breytingar. Segja má að þrjú ný lið hafi hafið feril sinn með leikjunum í 
kvöld. Athyglisvert er að í kjölfar þessara breytinga standa Ísmeistarar uppi sem eina liðið sem spilað 
hefur í Íslandsmótinu frá upphafi - þótt reyndar séu leikmenn í "nýju" liðunum sem tekið hafa þátt í 
öllum Íslandsmótunum. 

Úrslit kvöldsins: 
Skytturnar - Ísbrjótar   10-2  
Fimmtíuplús - Ernir      7-2 

Í anda sagnfræðinnar er ætlunin að halda saman upplýsingum um það hvaða leikmenn spila hverju 
sinni. Eftirtaldir spiluðu fyrir sín lið í kvöld: 
Skytturnar: Jón Hansen, Haraldur Ingólfsson, Árni Arason, Birgitta Reinaldsdóttir. 
Ísbrjótar: Davíð Valsson, Sigurður Gunnarsson, Jón Ísleifsson, Jóhannes Páll Héðinsson. 
Fimmtíuplús: Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Sigurgeir Haraldsson, Ágúst Hilmarsson. 
Ernir: Ásgrímur Ágústsson, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Einar Jóhannsson, Sigfús Sigfússon. 

 

30. janúar 2005: 

Íslandsmótið: Reglur sem gilda um mótið 

Í Íslandsmótinu gilda að sjálfsögðu almennar reglur krulluíþróttarinnar. Að auki gilda eftirfarandi reglur 
um mótið sjálft: 

Leikir skulu hefjast í síðasta lagi kl. 19:40 á mánudögum og í síðasta lagi kl. 21:40 á 
miðvikudögum. 

Að minnsta kosti þrír leikmenn skulu vera í hvoru liði þegar leikur hefst.  

Fyrir unninn leik fást tvö stig og eitt stig fyrir jafntefli.  

 Verði tvö eða fleiri lið efst og jöfn að keppni lokinni, ráða úrslit innbyrðis leikja röð liðanna. 
(Einungis stig eru talin). 

Ef þannig fæst ekki niðurstaða og tvö eða fleiri lið eru enn jöfn skal fara 
fram vítakeppni.  

Vítakeppnin skal framkvæmd í næsta æfingatíma Krulludeildar eftir að keppni lýkur og eru 
leikreglur sem hér segir:  

  

Allir liðsmenn (4) hvers liðs sem þátt tekur í vítakeppninni senda einn stein í átt að 
miðju hrings á hinum enda brautarinnar. Ekki er sópað. Vítakeppnin er framkvæmd 
þannig að liðsmenn liðanna senda steina til skiptis og byrjar það lið sem hefur fremsta 
bókstaf í stafrófinu. Það lið sem þannig fær flest stig er Íslandsmeistari 2005. 

  
Fyrir stein á miðju fást 10 stig, á 60 cm hring 8 stig, á 120 cm hring 6 stig og á 180 cm 
hring 4stig. Fyrir að snerta ysta hring fást 2 stig. Steinn telst tilheyra þeim hring sem 
meirihluti flatarmáls hans er á. 

Þess er vænst að leikmenn allra liða mæti tímanlega í leikina, spili af prúðmennsku, fari í öllu 
eftir reglum og sýni keppinautunum virðingu innan svells sem utan. Velkomin til leiks! 

 

29. janúar 2005: 
Fyrsta lyfjamálið í krullunni 



Frá því er sagt í frétt AP-fréttastofunnar í vefútgáfu The New York Times í dag að Bandaríkjamaður 
hefur verið dæmdur í tveggja ára keppnisbann í krullu vegna þess að hann neitaði að gangast undir 
lyfjapróf. 

Í vikunni sem leið var Mitchell Marks, ungur og efnilegur leikmaður, dæmdur í tveggja ára keppnisbann 
fyrir að neita að gangast undir lyfjapróf utan keppni í október síðastliðnum. Bannið er í raun sjálfkrafa 
afleiðing þess að neita prófi. 

Mitchell sjálfur er hissa á þeirri athygli sem mál hans hefur fengið. Haft er eftir honum í fréttinni að 
miðað við allt uppistandið núna og vegna hinnar neikvæðu umfjöllunar sem nafn hans hefur fengið 
myndi hann líklega gangast undir próf ef hann yrði beðinn um það nú. Mitchell er 22 ára og hefur 
stundað krullu síðan hann var í áttunda bekk. 

Liðsfélagi Mitchells, Craig Brown, vísar til þess að krulla sé ekki meiriháttar atvinnumannaíþrótt þar 
sem lyf skipta máli og þau skipti Mitchell ekki máli heldur. Lið þeirra komst í undanúrslit Bandaríska 
meistaramótsins í fyrra. Þar með komust þeir í hóp þeirra íþróttamanna sem lögum samkvæmt eru 
skyldugir til að gangast undir lyfjapróf ef Lyfjaeftirlitsstofnun Bandaríkjanna óskar þess. Þann 30. 
október var Mitchell valinn til þess að gangast undir lyfjapróf utan keppni. Eins og áður er sagt fara 
íþróttamenn sjálfkrafa í tveggja ára keppnisbann ef þeir neita að gangast undir lyfjapróf og það vissi 
Mitchell að því er fram kemur í umræddri frétt. 

Mitchell hefur ekkert keppt á yfirstandandi leiktíð vegna þess að hann er að ljúka námi í félagsfræði við 
Wisconsin Háskóla. Af fréttinni má ráða að hann hafi hugsað sín mál þannig að vegna námsins ætti 
hann heldur enga möguleika á að vera í Ólympíuliði Bandaríkjamanna í Tórínó á næsta ári. Með þetta 
í huga hafi ekki staðið til að hann keppti neitt á næsta ári heldur og hafi því ekki þótt þörf á því að 
gangast undir prófið. Honum láðist hins vegar að tilkynna það til Lyfjaeftirlitsins og var því enn á lista 
yfir þá sem réttilega mátti krefja um lyfjapróf.  

Eftir að hafa velt fyrir sér möguleikunum ákvað Mitchell að hann nennti ekki að standa í því að taka 
lyfjaprófið, neitaði og var því dæmdur í keppnisbann. Hann fullyrðir hins vegar að hann hafi ekki haft 
neina ástæðu til þess að neita prófinu aðra en sitt eigið prinsipp. Hann hafi ekki neytt neinna lyfja og 
bendir því til stuðnings á að hann hefur nýlega sótt um starf hjá lögreglunni í Madison. Ef hann hefði 
neytt óleyfilegra lyfja hefði hann augljóslega ekki sótt um slíkt starf. “Ég get ekki breytt því hvernig fólk 
hugsar. Fólk mun mynda sér þá skoðun sem það vill óháð því sem  þú segir því,” segir Mitchell að 
lokum í frétt AP. 

 

28. janúar 2005: 
Íslandsmótið: Liðin 

Sem kunnugt er hafa orðið nokkrar breytingar á liðunum sem taka þátt í Íslandsmótinu og ný lið einnig 
komin til leiks. Samhliða breytingum á liðunum hafa verið mynduð lið með nýjum nöfnum og þrjú lið 
sem hafa tekið þátt í öllum þremur Íslandsmótunum hingað til, Fálkar, Garpar og Víkingar, eru nú ekki 
skráð til leiks. Liðsmenn úr þessum liðum hafa myndað ný lið eða gengið til liðs við lið sem fyrir voru. 
Fréttaritara telst svo til að 44 keppendur séu skráðir til leiks í þeim níu liðum sem taka þátt í mótinu, 
þar af nítján keppendur sem ekki hafa tekið þátt í Íslandsmótinu áður. 

Liðsskipan í mótinu er sem hér segir: 

Ernir 



 

 

   

Ásgrímur 
Ágústsson Einar Jóhannsson Elísabet Inga 

Ásgrímsdóttir Sigfús Sigfússon Stefán Eyfjörð 
Steingrímsson 

Fimmtíuplús 

     
Ágúst Hilmarsson Gísli Kristinsson Hallgrímur Valsson Júlíus Fossberg 

Arason 
Sigurgeir 

Haraldsson 

Fífurnar og fræið 

     
Dagbjört Hulda 

Eiríksdóttir 
Jón Grétar 

Rögnvaldsson Lilja Þorkelsdóttir Marija Baric Svanfríður 
Sigurðardóttir 

Ísbrjótar 

 

 

   

Davíð Valsson Jóhannes Páll 
Héðinsson Jón Ísleifsson Rúnar Jóhannesson Sigurður 

Gunnarsson 

Ísmeistarar 

     



Björn Arason Björn Sigmundsson Hallgrímur 
Ingólfsson Sveinn Björnsson Viðar Jónsson 

Kústar 
  

     
Eiríkur Bóasson Gunnar 

Jóhannesson Kristján Þorkelsson Ólafur Hreinsson Pálmi Þorsteinsson 

Mammútar 
  

 

  

   
Arnar Sigurðsson Baldvin 

Zóphoníasson 
Björgvin 

Guðjónsson Jón Ingi Sigurðsson Ólafur Númason 

Skytturnar 
  

    
Árni Arason Birgitta Reinaldsdóttir Haraldur Ingólfsson Jón S. Hansen 

Sauðagærurnar 

 
  

  

Hafdís E. Jónsdóttir Jón Már Snorrason Kristján Bjarnason Rúnar 
Steingrímsson Sigurður Jónsson 

Eins og sjá má stendur yfir myndvinnsla og er von á fleiri og nýrri myndum á næstu dögum. 

 



26. janúar 2005: 
Íslandsmótið í krullu: Dregið um töfluröð 

Að lokinni æfingu í kvöld (miðvikudagskvöld) var dregið um töfluröð liðanna sem taka þátt í 
Íslandsmótinu.  

Fyrstu leikirnir verða mánudagskvöldið 31. janúar kl. 19-21 en þá eigast við: 

Braut 2: Skytturnar – Ísbrjótar 
Braut 3: Fimmtíuplús – Ernir 

Miðvikudaginn 2. febrúar kl. 21-23 verða fjórir leikir: 

Braut 1: Kústar – Ísmeistarar 
Braut 2: Mammútar – Sauðagæran 
Braut 3: Fífurnar og fræið – Skytturnar 
Braut 4: Ísbrjótar – Fimmtíuplús 

Öll leikjadagskráin verður væntanlega sett inn á netið á morgun (fimmtudag) ásamt upplýsingum um 
leikmenn allra liða og reglum sem gilda um mótið. 

 

25. janúar 2005: 
Íslandsmótið í krullu: Aldrei jafnmörg lið og nú! 

Níu lið skráðu sig til keppni í Íslandsmótinu í krullu en skráningarfrestur rann út í gærkvöld. Segja má 
að færri hafi komist að en vildu því sunnanmenn í Golfklúbbi Guttorms tudda óskuðu eftir að 
fyrirkomulag mótsins yrði þannig að þeim yrði gert kleift að vera með. Því miður var ekki hægt að 
verða við þeim óskum og var þá vísað til þess að þeir geta ekki boðið upp á keppnisaðstöðu á 
heimaslóðum. Hins vegar má telja líklegt miðað við þróun mála syðra að breyting verði á næsta vetur. 

Þetta er metþátttaka en sex lið tóku þátt í mótinu í fyrra, fimm árið 2003 og fjögur í fyrsta Íslandsmótinu 
sem fram fór 2002. Vegna þessa fjölda verður aðeins leikin einföld umferð á mótinu en ekki tvöföld 
eins og hingað til. Mótið hefst mánudagskvöldið 31. janúar og er gert ráð fyrir að því ljúki fyrir miðjan 
mars. 

Nokkrar breytingar hafa orðið á liðunum frá því í fyrra sem skýrist aðallega af því að 
leikmennirnir fimm sem fara á Heimsmeistaramót eldri leikmanna í mars munu leika 
saman í liðinu Fimmtíuplús í Íslandsmótinu til þess að koma sterkari til leiks á HM. Í 
nokkrum liðum eru nýir leikmenn sem ekki hafa tekið þátt í Íslandsmótinu áður. 
Nafnalisti verður birtur um leið og ljóst er hvernig öll lið eru skipuð. Fyrirliðar liðanna 
mega gjarnan koma upplýsingum um það hverjir skipa liðin í tölvupósti á 
haring@simnet.is. 

Hvert lið mun leika átta leiki þannig að hvert feilspor getur reynst liðum dýrkeypt. Ætlunin er að draga 
um röð liðanna á æfingu á miðvikudagskvöld (26. janúar) og er stefnt að því að þá verði 
leikjadagskráin jafnframt tilbúin. Áætlað er að leika á tveimur brautum á mánudagskvöldum og fjórum 
brautum á miðvikudagskvöldum. 

Á efri myndinni fagna Ísmeistarar Íslandsmeistaratitlinum 2004 en á þeirri neðri eru Víkingar sem urðu 
Íslandsmeistarar 2003. 

 



23. janúar 2005: 

Lið Skautahallarinnar sigraði í fyrirtækja- og 
hópakeppninni  

Það var mikið um að vera í Skautahöllinni í allan gærdag, laugardaginn 22. 
janúar. Eftir að vel yfir 900 manns heimsóttu höllina eftir hádegið tóku krullarar 
við síðdegis og héldu áfram með fyrirtækja- og hópakeppni í krullu. Þrettán lið 
tóku þátt í keppninni, þar af eitt frá Reykjavík. Margir keppendur voru að keppa 
í krullu í fyrsta skipti og má reikna með að einhverjir þeirra hafi nú þegar fallið 
kylliflatir – ekki á svellið heldur fyrir íþróttinni. 

Lið Skautahallarinnar sigraði í keppninni, fékk 7 stig – vann þrjár viðureignir en gerði eitt jafntefli. Það 
voru þeir Sveinn Björnsson, Hallgrímur Ingólfsson, Goran Gusic og Viðar Jónsson sem kepptu fyrir 
Skautahöllina. 

Í öðru sæti varð lið Pennans með 6 stig og bæjarstarfsmenn sem kölluðu sig Bangsa urðu í þriðja sæti 
með 5 stig. Síðan komu sjö lið jöfn með 4 stig, tvö lið fengu 3 stig en eitt lið varð að bíta í það súra epli 
að fá ekkert stig. 

Óhætt er að segja að keppnin hafi verið vel heppnuð og gengu allir ánægðir af svelli þegar nálgaðist 
miðnættið eftir skemmtilega keppni. 

 

19. janúar 2005: 
Fyrirtækja- og hópakeppni hafin - og þá var kátt í höllinni 

Sex leikir fóru fram í fyrirtækja- og hópakeppninni í kvöld og má segja að Skautahöllin hafi iðað af lífi 
því margt nýtt fólk reyndi sig í fyrsta sinn í keppni. 

Úrslit leikja í kvöld: 

Hass 2 - Norðurmynd  1-5 

Hass 1 - Vegagerð 1 2-3 

Penninn - Vegagerð 2 1-7 

Fífurnar - Bangsar 0-6 

Fasteignir Akureyrarbæjar - Hass 1 2-2 

Verslunin Brynja - Hass 2 0-8 

Keppninni verður fram haldið á laugardag og hefjast fyrstu leikir stundvíslega klukkan 17:00. Dagskrá 
laugardagsins er sem hér segir: 

Kl. 17:00 
Bangsar – Skautahöll 
Vegagerð 1 – Penninn 
Fasteignir Akureyrarbæjar – Golfklúbbur Guttorms tudda 
Vegagerð 2 – Straumrás 

Kl. 18:15 
Straumrás – Hass 2 
Skautahöll – Fasteignir Akureyrarbæjar 



Norðurmynd – Hass 1 
Golfklúbbur Guttorms tudda – Brynja 

Kl. 19:30 
Fífurnar – Hass 1 
Brynja – Straumrás 
Bangsar – Penninn 
Skautahöll – Vegagerð 1 

Kl. 20:45 
Golfklúbbur Guttorms tudda – Norðurmynd 
Fífurnar – Vegagerð 2 
Vegagerð 1 – Fasteignir Akureyrarbæjar 
Penninn – Hass 2 

Kl. 22:00 
Vegagerð 2 – Brynja 
Norðurmynd – Bangsar 
Straumrás – Fífurnar 
Golfklúbbur Guttorms tudda - Skautahöll 

 

8. janúar 2005: Auglýsing frá Curlingnefnd ÍSÍ: 

Íslandsmótið í krullu 

Íslandsmót í krullu verður haldið í Skautahöllinni á Akureyri í febrúar og mars. Þáttökugjald er kr. 
5000/lið. Þáttökutilkynningar skulu berast til Gísla Kristinssonar á netfangið gisli@arkitektur.is í síðasta 

lagi föstudaginn 21. janúar 2005. mánudaginn 24. janúar 2005. 

 

6. janúar 2005: 

HASS í krullunni!!! 

Fyrirsögnin á þessari frétt vísar ekki til þess að krullufólk hafi fallið á lyfjaprófi heldur brá svo við á 
æfingu í gærkvöld að 13 sölumenn á Akureyri mættu á æfingu til þess að kynnast krullunni og komast 
að því hverjir þeirra ættu heima í liði eða liðum HAgsmunaSambands Sölumanna á Akureyri (eða 
Norðurlandi?) sem taka munu þátt í fyrirtækja- og hópakeppni Krulludeildar SA sem fram fer á 
næstunni. Starfsmannahópar, saumaklúbbar eða aðrir hópar sem áhuga hafa á að mæta liðum 
sölumanna og fleiri liðum eru hvattir til að mæta á æfingar í næstu viku til þess að kynnast íþróttinni, fá 
upplýsingar um mótið og skrá sig til keppni. Áhugasamir geta einnig haft samband við formann 
deildarinnar, Gísla Kristinsson, með tölvupósti. Upplýsingar um keppnina er einnig að finna hér. 
Meðfylgjandi eru nokkrar myndir af sölumönnum á svellinu. 

 
 

 


