Krullufréttir 2005

29. desember 2006:

Áramótamótið: Stóri litli bróðir sigraði litla stóra bróður
Hið árlega og skemmtilega Áramótamót í krullu fór fram í gærkvöld. Þátttaka var góð eins og oftast
áður, átta lið með 29 leikmenn innanborðs tóku þátt. Til uppgjörs kom milli bræðra í lokin og má segja
að stóri litli bróðir hafi unnið litla stóra bróður. Lið þeirra Davíðs Valssonar og Hallgríms Valssonar
áttust við í úrslitaleik í lokaumferðinni. Í liði með Davíð voru þeir Arnar Sigurðsson, Eiríkur Bóasson og
Jóhann Símon Björnsson. Þeir sigruðu Hallgrím og félaga 3-1 og unnu þar með mótið.
Þó svo krulluvefurinn hafi ekki upplýsingar um úrslit allra leikja liggur þó fyrir röð liðanna og er hún sú
sama og á myndunum. Athygli vekur að þau lið sem þurftu að sætta sig við að hafa aðeins þrjá
leikmenn raða sér í neðri sætin en fullskipuðu liðin í efri sætin.

22. desember 2006:

Frá Krullunefnd ÍSÍ: Krullari ársins er Jón S. Hansen

Jón S. Hansen er einn af frumherjum íþróttarinnar á Íslandi og jafnframt einn
sterkasti leikmaðurinn í dag. Hann stýrði liði sínu, Skytturnar, til sigurs á
Íslandsmeistaramóti 2006. Jón hefur einnig verið þjálfari úrvalsliðs Íslands í
öldungaflokki.
Jón mun taka við viðurkenningu í hófi íþróttafréttamanna sem haldið verður á
milli jóla og nýjárs í tilefni af vali íþróttamanns ársins.
(Tilkynning frá Krullunefnd ÍSÍ)

21. desember 2006:

Krullan fellur niður miðvikudagskvöldið 27. desember
Vakin er athygli á því að krullan fellur niður miðvikudaginn 27. desember. Minnum í staðinn á
Áramótamótið fimmtudaginn 28. desember kl. 18:30.
Upplýsingar um Áramótamótið hér...
Æfingar falla að sjálfsögðu einnig niður mánudagskvöldið 25. desember og 1. janúar. Keppni á
Akureyrarmótinu hefst aftur miðvikudagskvöldið 3. janúar.
19. desember 2006:

Áramótamótið verður fimmtudagskvöldið 28. desember
Áramótamót 2006 verður haldið í Skautahöllinni fimmtudaginn 28. desember kl. 19:00. Mæting kl
18:30 eða kl. 18:00 fyrir þá sem vilja taka þátt í að undirbúa svellið.
Dregið verður í lið úr öllum viðstöddum leikmönnum. Leiknir verða 3 leikir á lið, hver leikur er 4
umferðir. Leikið verður eftir Schenkel kerfinu þar sem lið hlið við hlið í töfluröðinni að hverjum leik
loknum leika saman. Röð lið fer eftir stigum en ef lið eru jöfn að stigum eru taldar unnar umferðir og
loks fjöldi steina ef þau eru enn jöfn. Vegleg verðlaun verða veitt fyrir 1. sæti. Ekkert þátttökugjald.
Æskilegt er að þáttökutilkynningar berist til Gísla Kristinssonar á gisli[hjá]arkitektur.is fyrir leikdag.
16. desember 2006:

Evrópumótið: Svisslendingar meistarar í karlaflokki
Svisslendingarnir Andreas Schwaller, Ralph Stöckli, Thomas Lips, Damian Grichting og Raphael
Brütsch tryggðu sér í dag Evrópumeistaratitilinn í krullu á heimavelli í Basel í Sviss. Þeir unnu
heimsmeistara Skota í spennandi úrslitaleik. Svisslendingarnir komust yfir í fyrri hluta leiksins 5-2 en
Skotar spiluðu vel og jöfnuðu leikinn. Svisslendingar komust í 6-5 þegar ein umferð var eftir en Skotar
jöfnuðu og því þurfti aukaumferð. Þar höfðu Svisslendingar síðasta stein og þurftu að setja síðasta
stein í aukaumferðinni inn á 4ra feta hringinn til að skora. Það tókst og þeir tryggðu sér sigurinn 7-6.
16. desember 2006:

Evrópumótið: Rússar meistarar í kvennaflokki
Þær Ludmila Privivkova, Olga Jarkova, Nkeiruka Ezekh, Ekaterina Galkina og Margarita Fomina eru
Evrópumeistarar í krullu kvenna. Þær skipa lið Rússa og er þetta í fyrsta skipti sem Rússar eignast
Evrópumeistara í flokki fullorðinna. Þrjár úr þessu liði eru reyndar einnig ríkjandi Evrópumeistarar í
flokki yngri leikmanna. Rússar sigruðu Ítali í úrslitaleik í morgun, 9-4. Svissneska liðið fékk
bronsverðlaun eftir tap gegn því rússneska í bronsleik í gær, 5-7.
Heimsmeistarar Skota mæta Svisslendingum í úrslitaleik karla á Evrópumótinu í krullu sem fram fer í
Basel í Sviss í dag. Leikurinn verður sýndur beint á Eurosport kl. 14:25-17:00 í dag. Svíar hrepptu
bronsverðlaunin í karlaflokki eftir tap gegn Skotum í gær, 2-5.
Rétt er að taka fram að einhverjir leikjanna á Evrópumótinu hafa einnig verið í beinni útsendingu á vef
Eurosport, www.eurosport.com.
Til gamans má geta þess að þau fjögur sem skipuðu lið Airport Bratislava BTS, silfurliðið á Ice Cup í
vor, tóku öll þátt í Evrópumótinu. Kvennalið Slóvaka með Gabrielu Kajanovu innanborðs varð í 19.
sæti af 21 (1 sigur, 4 töp). Í karlaliði Slóvaka voru þrír úr silfurliðinu frá Ice Cup, þeir Franticek Pitonak,
Boris Kutka og Milan Kajan ásamt Rene Petko (sem ætlaði að koma á Ice Cup en varð að hætta við).

Þeir náðu besta árangri Slóvaka til þessa á Evrópumótinu en þetta er í þriðja skipti sem lið frá Slóvakíu
tekur þátt. Liðið keppti í B-flokki, vann 5 leiki og tapaði 4 og endaði í 18.-19. sæti ásamt Pólverjum.
Líklega hefur Ice Cup verið góð æfing fyrir Evrópumótið!
13. desember 2006:

Akureyrarmótið: Mammútar á toppnum um jólin
Síðasta umferð í Akureyrarmótinu fyrir jól fór fram í kvöld og standa Mammútar nú einir á toppnum,
hafa unnið alla fjóra leiki sína til þessa og eru eina liðið sem ekki hefur tapað stigi á mótinu. Þeir
sigruðu Svörtu pardusana nokkuð örugglega, 10-3, í viðureign toppliðanna í kvöld. Þar með töpuðu
Svörtu pardusarnir sínum fyrstu stigum í mótinu eftir góða byrjun. Skytturnar töpuðu einnig sínum
fyrstu stigum þegar Garpar lögðu þá að velli, 6-4, í kvöld. Það bar einnig til tíðinda í kvöld að þau þrjú
lið sem ekki höfðu náð stigi á mótinu sóttu öll stig í kvöld, meðal annars nýja liðið, Bananananas, sem
náði sínum fyrstu stigum á ferlinum.
Garpar standa nú einir efstir með 8 stig, Svörtu pardusarnir eru í 2. sæti með 6 stig, þá Garpar með 5
stig og Kústarnir og Skytturnar með 4 stig.
Rétt er að leiðrétta mistök sem komu fram í frétt hér eftir leiki mánudagskvöldið 11. desember. Þá var
því haldið fram að þrjú lið, Mammútar, Svörtu pardusarnir og Skytturnar, væru taplaus. Hið rétta er að
þessi lið voru þau einu sem ekki höfðu tapað stigi en Garpar voru einnig taplausir, höfðu gert eitt
jafntefli og tapað þar með einu stigi. Hlutaðeigandi eru beðnir afsökunar á þessari rangfærslu. Garpar
eru reyndar enn taplausir eins og Mammútar.
Úrslit kvöldsins:
Bananananas - Fífurnar

6-6

Víkingar - Fálkar

4-5

Skytturnar - Garpar

4-6

Bragðarefir - Norðan 12

6-6

Svörtu pardusarnir Mammútar

3-10

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

4

4

0

0

8

0

2.

Svörtu pardusarnir

4

3

0

1

6

2

3.

Garpar

3

2

1

0

5

1

4.

Kústarnir

4

2

0

2

4

4

5.

Skytturnar

3

2

0

1

4

2

6.

Fífurnar

4

1

1

2

3

5

7.

Víkingar

4

1

1

2

3

5

8.

Norðan 12

3

1

1

1

3

3

9.

Fálkar

3

1

0

2

2

4

10.

Bragðarefir

4

0

1

3

1

7

11.

Bananananas

4

0

1

3

1

7

Leikir kvöldsins voru þeir síðustu í Akureyrarmótinu fyrir jól en keppni hefst aftur miðvikudagskvöldið 3.
janúar. Rétt er þó að vekja athygli á því að æfingar verða á mánudags- og miðvikudagskvöld í næstu
viku, 18. og 20. desember.
Leikir 3. janúar:
Braut 2: Garpar - Norðan 12
Braut 3: Skytturnar - Mammútar
Braut 4: Bragðarefir - Fálkar
Braut 5: Víkingar - Kústarnir
12. desember 2006:

Nýliðamót í krullu... á nýju ári
Krulludeild Skautafélags Akureyrar boðar til nýliðamóts í krullu í byrjun febrúar. Mótið er einkum ætlað
nýliðum í íþróttinni en þó fær hvert lið einn vanan leikmann sér til aðstoðar og má sá leikmaður spila
með sínu liði. Skilgreiningin á vönum leikmanni miðast við að viðkomandi hafi tekið þátt í móti eða
mótum (öðru en fyrirtækja- og hópakeppni) síðastliðinn vetur. Allir aðrir teljast nýliðar eða óvanir.
Krulludeild mun sjá til þess að öll lið sem þess óska geti valið sér aðstoðarmann/leikmann úr hópi
reyndari leikmanna. Krullufólk sem stundar íþróttina er einnig hvatt til að safna að sér vinum og
kunningjum til að mynda lið. Boðið er upp á glæsileg verðlaun, svo sem kvöldverð á veitingastað
fyrir sigurliðið, gjafakörfur og að auki verða jafnvel útdráttarverðlaun. Þátttökugjald er 5.000
krónur á hvert lið.
Gert er ráð fyrir að mótið hefjist mánudagskvöldið 5. febrúar kl. 20:15. Reikna má með að öll lið leiki 34 leiki. Leikið er á mánudags- og miðvikudagskvöldi en reynt verður að hafa lokaumferð og
verðlaunaafhendingu á föstudags- eða laugardagskvöldi. Tímasetning fer nokkuð eftir fjölda liða. Hver
leikur verður fjórar umferðir eða um 1 klst. Keppendur eru beðnir um að mæta tímanlega til leiks. Allur
nauðsynlegur búnaður, svo sem rennslissólar og kústar, er til staðar í Skautahöllinni. Nauðsynlegt er
að keppendur komi til leiks í hreinum og stömum skóm, ásamt hlýjum og teygjanlegum fatnaði. Þeim
sem áhuga hafa gefst kostur á að mæta á æfingar í desember og janúar, á mánudagskvöldum kl.
20:15-23:00 og á miðvikudagskvöldum kl. 21:15-23:30 fram að móti á meðan húsrúm leyfir. Tilvalið er
að mynda lið sem fyrst, fá vanan leikmann til aðstoðar og æfa nokkrum sinnum fyrir mótið.
Vinnufélagar, vinahópar, saumaklúbbar og aðrir eru hvattir til að slá saman og mynda lið til að taka
þátt í skemmtilegum viðburði. Krulla er íþrótt sem kemur skemmtilega á óvart. Nánari upplýsingar um
íþróttina og starfsemi Krulludeildar SA er að finna á vef deildarinnar, www.curling.is.
Þátttaka tilkynnist til undirritaðra í síðasta lagi sunnudaginn 4. febrúar 2007.

Einnig veitum við undirritaðir góðfúslega allar upplýsingar um krullu og nýliðamótið.
Davíð Valsson, s. 892 3466, davidvals@simnet.is
Hallgrímur Valsson, s. 840 0887, hallgrimur@isl.is
Haraldur Ingólfsson, s. 824 2778, haring@simnet.is

11. desember 2006:

Akureyrarmótið: Þrjú lið enn taplaus
Fjórir leikir fóru fram í Akureyrarmótinu í kvöld. Þrjú lið af þeim ellefu sem taka þátt eru enn taplaus en
tvö þeirra mætast í næstu umferð. Svörtu pardusarnir og Mammútar eru enn í efstu sætunum þrátt fyrir
að liðin ættu frí í kvöld. Þessi lið mætast í toppslag næstu umferðar en þau hafa bæði unnið þrjá fyrstu
leiki sína. Þriðja liðið sem er án taps er Skytturnar en liðið hefur unnið tvo leiki. Kústarnir eru einnig
með 4 stig en hafa lokið fjórum leikjum.
Úrslit kvöldsins:
Bragðarefir - Skytturnar

5-9

Bananananas - Garpar

6-10

Víkingar - Norðan 12

4-5

Kústarnir - Fálkar

5-3

Næstu leikir í Akureyrarmótinu verða miðvikudagskvöldið 13. desember. Það verður síðasta umferð í
mótinu fyrir jólafrí en keppni hefst aftur miðvikudagskvöldið 3. janúar. Í næstu umferð mætast:
Braut 2: Bananananas - Fífurnar
Braut 3: Víkingar - Fálkar
Braut 4: Skytturnar - Garpar
Braut 5: Bragðarefir - Norðan 12
Braut 6: Svörtu pardusarnir - Mammútar
8. desember 2006:

Reykjavík: Borgarstjórinn sýndi tilþrif með kúst og stein
Vegna fréttar hér á krulluvefnum í gær af svelli á Ingólfstorgi í Reykjavík í tilefni af hálfrar aldar afmæli
TM er rétt að bæta við örlitlum fróðleik. Þegar vísað var í frétt á mbl.is var sagt frá því að á mynd þar
væru Þorgeir Einarsson, formaður Krulludeildar Þróttar, Óskar Magnússon, forstjóri TM, og fleiri. Það
sem fréttaritari áttaði sig ekki á var að á milli þeirra Þorgeirs og Óskars var enginn annar en
borgarstjórinn í Reykjavík, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson. Eins og lesendur Morgunblaðsins í dag hafa
síðan væntanlega tekið eftir er stór mynd af borgarstjóranum á baksíðu Moggans þar sem hann sýnir
flott tilþrif með kúst og stein. Krullan er sem sagt komin á æðstu staði í höfuðborginni. Til hamingju
með það Þróttarar. Raunar mun vera umfjöllun í fleiri blöðum um svellið og ísíþróttir í dag í framhaldi
af þessu frumlega framtaki TM.
Við þetta má síðan bæta að Þróttarar verða með kynningu á krullu á þessu nýstárlega svelli í
höfuðborginni núna um helgina. Á laugardag og sunnudag kl. 14-16 verða fulltrúar frá Krulludeild
Þróttar á staðnum með steina og kústa og munu kynna íþróttina fyrir gestum og gangandi. Ástæða er
til að hvetja krullufólk úr SA sem á leið í höfuðborgina til að líta við á Ingólfstorginu (með krulluskóna
með sér að sjálfsögðu) og sýna félögum okkar syðra samstöðu í þessari viðleitni þeirra til að kynna
hina göfugu íþrótt krulluna.

7. desember 2006:

Evrópumótið: Beinar útsendingar á Eurosport
Evrópumótið í krullu kvenna og karla hefst í Basel í Sviss laugardaginn 9. desember og stendur til 16.
desember. Aðildarþjóðir Evrópska krullusambandsins eru samtals 35 og senda 30 þeirra lið til keppni í
karlaflokki en 22 í kvennaflokki. Þau aðildarlönd ECF sem ekki senda lið í karlaflokki eru Andorra,
Ísland, Lichtenstein, Luxembourg og Úkraína. Í kvennaflokki vantar lið frá Hvíta-Rússlandi, Belgíu,
Búlgaríu, Grikklandi, Írlandi, Kazakhstan, Serbíu, Wales auk landanna sem ekki senda karlalið.
Eurosport mun sem fyrr sjónvarpa beint og óbeint frá mótinu. Eftirfarandi tafla yfir útsendingar
Eurosport frá Evrópumótinu er tekin af vef Evrópska krullusambandsins.
Lau. 9. des.

20:00

Svíþjóð - Skotland (kk)

Sun. 10. des.

17:00

Sviss - Þýskaland (kvk)

Mán. 11. des.

08:00

Skotland - Noregur (kk)

16:00

Svíþjóð - Sviss (kk)

09:00

Þýskaland - Danmörk (kk)

15:00

Rússland - Svíþjóð (kvk)

09:00

Rússland - Þýskaland (kvk)

15:00

Sviss - Þýskaland (kk)

19:00

Sviss - Danmörk (kvk)

Fim. 14. des.

08:00

Svíþjóð - Þýskaland (kk)

Fös. 15. des

09:00

Úrslitakeppni karla

15:00

Undanúrslit kvenna

Lau. 16. des.

09:00

Úrslitaleikur kvenna

Sun. 16. des.

15:00

Úrslitaleikur karla

Þri. 12. des.
Mið. 13. des.

Sumir leikjanna eru í beinni útsendingu, sumir eru sýndir eftirá. Nánari upplýsingar um mótið og
útsendingarnar eru á www.ecf-web.org og á dagskrárvef Eurosport. Fréttir af mótinu sjálfu eru á vef
mótshaldara og á krulluvef Eurosport.
7. desember 2006:

Reykjavík: Krullað á Ingólfstorgi
Kollegar okkar í Krulludeild Þróttar kalla ekki allt ömmu sína og nota nú ýmsar aðferðir við að kynna
íþróttina sunnan heiða. Núna í desember stendur deildin fyrir kynningum á krullu á Ingólfstorgi í
Reykjavík. Tryggingamiðstöðin heldur um þessar mundir upp á afmæli fyrirtækisins og hefur meðal
annars komið upp skautasvelli á Ingólfstorgi. Að sjálfsögðu verður svellið nýtt einnig undir krullu og er
ætlunin að vera með kynningar þar nokkrum sinnum í desember.
Þessi tíðindi af starfseminni sunnan heiða tengjast meðal annars því að Krulludeild Þróttar hefur nú
fengið íshefil eins og þann sem krullufólk á Akureyri notar. Þá eru komin þrjú ný steinasett til Þróttara
þannig að nú eru allar forsendur fyrir því að starfsemin þar eflist enn frekar.
Í frétt á mbl.is í dag er sagt frá svellinu á Ingólfstorgi en að vísu ekki minnst á krullukynningar. Á mynd
af svellinu er hins vegar fallegur krulluhringur mjög áberandi, með Þorgeir Einarsson, formann
Krulludeildar Þróttar, Óskar Magnússon, forstjóra TM og fleiri í baksýn. Sjá fréttina á mbl.is hér...
6. desember 2006:

Akureyrarmótið: Svörtu pardusarnir og Mammútar á sigurbraut
Svörtu pardusarnir og Mammútar héldu uppteknum hætti í Akureyrarmótinu í kvöld og unnu bæði sinn
þriðja sigur í röð. Liðin eru nú efst með 6 stig eftir þrjá leiki en næstir koma Víkingar með 3 stig og svo
Kústarnir, Fífurnar og Skytturnar með 2 stig. Sum liðanna hafa nú leikið þrjá leiki en önnur aðeins einn.
Úrslit kvöldsins:
Mammútar - Kústarnir

6-4

Norðan 12 - Svörtu
pardusarnir

4-5

Fálkar - Fífurnar

1-6

Garpar - Víkingar

5-5

Skytturnar - Bananananas

7-1

Tvö síðustu liðin luku við skotkeppnina í kvöld.
Skytturnar

Norðan 12

Birgitta

39

Jens

60

Sigurgeir

79

Valdís

165

Ágúst

183

Anna

183

Jón S.

183

Helgi

183

Samt.

484

Samt.

591

Næstu leikir í Akureyrarmótinu verða mánudagskvöldið 11. desember og er það næstsíðasta umferðin
fyrir jólafrí. Þá eigast við:
Braut 2: Bragðarefir - Skytturnar
Braut 3: Bananananas - Garpar
Braut 4: Víkingar - Norðan 12
Braut 5: Kústarnir - Fálkar
4. desember 2006:

Bikarmótið: Dramatík í úrslitum, Garpar unnu bikarinn
Óhætt er að segja að dramatík hafi sett svip á lok bikarúrslitaleiks
Garpa og Norðan 12 sem fram fór í Skautahöllinni á Akureyri í
kvöld. Framan af leik hafði Norðan 12 yfirhöndina og virtist liðið
ætla að tryggja sér bikarinn. Skorið var þó ekki hátt því hver
umferð vannst aðeins með einu stigi og staðan var 4-0 þegar

tveimur umferðum var ólokið. Þrátt fyrir að hafa hitt fremur illa og
ekki haft heppnina með sér í fyrri hluta leiksins gáfust Garpar ekki
upp. Liðið hefur sýnt það áður að allt er hægt og aldrei má gefast
upp of fljótt. Í næstsíðustu umferðinni skoruðu Garpar 1 stig og
staðan því 4-1 fyrir lokaumferðina. Þrátt fyrir að Norðan 12 ætti
síðasta stein í lokaumferðinni tókst liðinu ekki að skora til að

tryggja sér bikarinn. Garpar skoruðu 3 stig í lokaumferðinni og jöfnuðu þar með
leikinn. Því kom til framlengingar, þ.e. spiluð var aukaumferð. Þar átti Norðan 12 aftur
lokasteininn en tókst ekki að skjóta út stein Garpanna. Garpar skoruðu 2 stig í
aukaumferðinni og tryggðu sér þannig bikarinn eftir að hafa verið undir allan fyrri
hluta leiksins.
Þetta er í annað sinn sem lið Garpa sigrar á
Bikarmótinu en þó er aðeins einn liðsmaður
sem unnið hefur bikarinn með liðinu í bæði
skiptin, fyrirliðinn Hallgrímur Valsson.
Bikarmeistarar 2006 eru Albert Hannesson,
Ásgrímur Ágústsson, Hallgrímur Valsson,
Sigurður Aðils og Yngvar Björskol. Þrír úr liðinu eru á sínu fyrsta
ári í krullunni.
Til gamans má geta þess að hvorugt liðanna sem léku til úrslita í kvöld náði sér í
verðlaun á Gimli Cup fyrr í haust þannig að í þeim tveimur mótum sem nú er lokið hjá
Krulludeild SA í haust hafa fimm lið staðið á verðlaunapalli. Þetta sýnir vel breiddina
og hve jöfn og spennandi keppnin er orðin á hverju einasta móti.
Krulluvefurinn óskar Görpum til hamingju með titilinn.
4. desember 2006:

Akureyrarmótið: Beta setti á punktinn!
Svörtu pardusarnir tylltu sér á toppinn ásamt Mammútum en bæði liðin hafa unnið tvo fyrstu leiki sína í
mótinu. Þrír leikir fóru fram í kvöld en vegna Bikarmótsins hafa nokkur lið nú leikið tvo leiki en nokkur
lið hafa ekki hafið keppni.
Úrslit kvöldsins:
Kústarnir - Svörtu pardusarnir

2-10

Mammútar - Bragðarefir

4-3

Fífurnar - Víkingar

1-7

Hafi einhver haldið að árangur Giedre Vilcinskaite í skotkeppninni frá því í síðustu viku yrði ekki bættur
hafði sá eða sú rangt fyrir sér. Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, fyrirliði Svörtu pardusanna, gerði sér lítið
fyrir og setti sinn stein á miðjupunktinn í skotkeppninni og bætti þar með árangur Giedre sem var
hálfum sentímetra frá punktinum.
Fjögur lið tóku skotkeppnina í kvöld og stóðu Kústarnir sig langbest allra liða og eru með langbesta
árangurinn til þessa.
Kústarnir

Víkingar

Bragðarefir

Kristján

32

Jóhann

35

Heimir

Gunnar

51

Rúnar

48

Jóhann Ingi

Svörtu pardusar
52

Elísabet

0

125

Sigurður

183

Eiríkur

118

Gísli

183

Jón

183

Örn Smári

183

Samt.

287

Samt.

449

Samt.

543

Samt.

549

Næstu leikir í Akureyrarmótinu verða miðvikudagskvöldið 6. desember en þá eigast við:
Braut 2: Mammútar - Kústarnir
Braut 3: Norðan 12 - Svörtu pardusarnir
Braut 4: Fálkar - Fífurnar
Braut 5: Garpar - Víkingar
Braut 6: Skytturnar - Bananananas
Sjá öll úrslit og leikjadagskrá í excel-skjali hér...
Þau lið sem þá leika fullskipuð og hafa ekki lokið sinni skotkeppni eiga að framkvæma hana að leik
loknum.
29. nóvember 2006:

Akureyrarmótið: Giedre með meistaraskot í skotkeppninni
Þrír leikir fóru fram á fyrsta keppniskvöldi Akureyrarmótsins. Akureyrarmeistararnir, Mammútar,
byrjuðu með látum og unnu nýliðana í Bananananas 11-1. Mammútarnir náðu meðal annars að skora
6 stig í einni umferðinni.
Úrslit kvöldsins:
Banananans - Mammútar

1-11

Svörtu pardusarnir - Fífurnar

4-3

Bragðarefir - Kústarnir

2-6

Fimm lið luku sinni skotkeppni í kvöld en eins og kunnugt er ræður niðurstaða úr þeirri keppni röð
liðanna ef tvö eða fleiri lið enda jöfn að stigum. Fífurnar stóðu sig best af þeim sem tóku sín skot í
kvöld og nýr liðsmaður þeirra, Giedre Vilcinskaite, átti sannkallað meistaraskot þegar hún nánast lagði
steininn að miðju. Mælingin sýndi að hann staðnæmdist hálfum sentímetra frá miðjunni.
Fífurnar

Mammútar

Giedre

0,5

Arnar

Jón

35

Björgvin

Fanney

183

Svana
Samt.

Fálkar
48

Garpar

Árni

110

Sigurður

160

Haraldur

128

Albert

Jón Ingi

183

Ómar

183

183

Ólafur

183

Sigfús

401,5

Samt.

574

Samt.

Bananananas
79

Andri

147

183

Sigurjón

144

Ásgrímur

183

Steini

183

183

Hallgrímur

183

Karl

183

604

Samt.

628

Samt.

657

Næstu leikir í Akureyrarmótinu verða mánudagskvöldið 4. desember en þá eigast við eftirtalin lið:
Braut 4: Kústarnir - Svörtu pardusarnir
Braut 5: Mammútar - Bragðarefir
Braut 6: Fífurnar - Víkingar
Þau lið sem þá leika fullskipuð og hafa ekki lokið sinni skotkeppni eiga að framkvæma hana að leik
loknum.

29. nóvember 2006:

Bikarmótið: Garpar og Norðan 12 í úrslit
Lið Garpa og Norðan 12 tryggðu sér í kvöld rétt til að leika í úrslitum bikarmótsins.
Garpar sigruðu Fálka nokkuð örugglega og Norðan 12 lagði Skytturnar. Árangur
liðanna tveggja sem komin eru í úrslit er athyglisverður í því ljósi að bæði hafa þau á
að skipa tveimur nýliðum í íþróttinni. Þetta undirstrikar það sem kom fram á Gimli
Cup fyrr í haust að liðin eru jafnari en áður og segja má að allir geti unnið alla.
Úrslit kvöldsins:
Garpar - Fálkar

8-4

Norðan 12 - Skytturnar

6-3

Úrslitaleikurinn milli Garpa og Norðan 12 fer fram Mánudagskvöldið 4. desember.
29. nóvember 2006:

Akureyrarmótið: Skotkeppni eftir leikina í kvöld
Vakin er athygli á því að svipað fyrirkomulag verður á Akureyrarmótinu og í Gimli Cup til að raða upp
liðum sem enda jöfn að stigum í mótslok. Framkvæmd verður skotkeppni (Draw to the button) að
loknum fyrsta leik liða í mótinu (eða síðar ef lið er ekki fullskipað). Eina breytingin frá því í Gimli Cup er
sú að nú verður mæld fjarlægð frá miðjupunkti að steini í stað þess að gefa ákveðinn stigafjölda fyrir
þann hring sem hitt er í. Lendi steinn utan hrings fær sá leikmaður 183 sentimetra skráða.
Samanlagður árangur fjögurra leikmanna gildir sem skor í skotkeppninni - og að sjálfsögðu markmiðið
að hafa skorið sem lægst!
Í kvöld fara fram þrír leikir í Akureyrarmótinu og eiga þau lið (Bananananas, Mammútar, Svörtu
pardusarnir, Fífurnar, Bragðarefir og Kústarnir) að framkvæma skotkeppni að leik loknum ef lið er
fullskipað. Fjögur lið til viðbótar, þau sem leika í undanúrslitum Bikarmótsins í kvöld (Fálkar, Garpar,
Norðan 12 og Skytturnar) mega framkvæma sína skotkeppni fyrir Akureyrarmótið eftir leikina í kvöld.
28. nóvember 2006:

Krulludeild Þróttar býður upp í dans
Þróttarar bjóða akureyrskum liðum eða einstaklingum að heimsækja sig í Skautahöllina í Laugardal
næstkomandi sunnudagskvöld, 3. desember kl. 20:30. Vonir standa til að þá verði nýir steinar komnir í
hús og vilja þeir endilega fá að spreyta sig í vinsamlegum leik (friendly game) við snillinga að norðan.
Áhugasamir hafi samband við Þorgeir formann, netfang toggie@simnet.is, sími 863 3349.
28. nóvember 2006:

Akureyrarmótið: Reglur keppninnar
Ellefu lið taka þátt:
Víkingar, Bragðarefir, Garpar, Svörtu pardusarnir, Mammútar, Fálkar, Fífurnar, Skytturnar, Norðan 12,
Bananananas og Kústarnir.
Leikin verður einföld umferð allra liða á tímabilinu 29. nóvember til 29. janúar. Hver leikur er 6
umferðir. Að jafnaði skulu vera 4 leikmenn í hvoru liði þegar leikur hefst. Þó má hefja leik með 3
leikmönnum ef gildar ástæður liggja fyrir forföllum. Leikur telst tapaður ef ekki næst að hefja leik með

a.m.k. 3 leikmönnum. Fyrir að vinna leik fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli.
Strax að loknum fyrsta leik í keppninni taka öll lið skot að miðju hrings (ef lið verða ekki fullskipuð í
fyrsta leik þá strax eftir fyrsta leik sem lið verða fullskipuð í). Eitt skot á hvern leikmann, leyfilegt er að
sópa. Mæla skal fjarlægð steina frá miðju hrings og samanlögð fjarlægð allra steina hvers liðs skráð
niður. Steinar sem ekki ná að snerta hringinn verða skráðir með fjarlægð 183 sm.
Um endanlega röð liða að mótinu loknu ráða stig úr leikjum. Ef þau eru jöfn ræður næst niðurstaða úr
skotkeppni og síðan skoraðir steinar í mótinu. Ef enn þarf að skera úr kemur til hlutfallið skoraðir
steinar á móti steinum fengnum á sig í keppninni.
Að öðru leyti gilda alþjóðlegar krullureglur um keppnina.
Þátttökugjald er 8.000 krónur á lið og greiðist í einu lagi við skráningu. Bankareikningur er 302-13301232. Einnig má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar, gjaldkera Krulludeildar. Eindagi greiðslu
er fyrir síðasta leik viðkomandi liðs í mótinu. Hafi lið ekki greitt þátttökugjald á eindaga spilar það ekki
síðasta leik og verður ekki með í niðurröðun yfir úrslit mótsins. Jafnframt missa allir leikmenn liðsins
þátttökurétt í næsta móti á eftir.
28. nóvember 2006:

Akureyrarmótið: Keppni hefst miðvikudagskvöldið
29. nóvember
Akureyrarmótið er nú að hefjast í þriðja sinn en fyrst var keppt um þennan titil
haustið 2004. Víkingar sigruðu fyrsta árið en Mammútar eru núverandi
Akureyrarmeistarar eftir sigur í fyrra. Níu lið tóku þátt í fyrsta mótinu, síðan tíu
í fyrra og nú eru þau ellefu.
Leikmenn sem orðið hafa Akureyrarmeistarar eru:
Arnar Sigurðsson (Mammútar)
Birgitta Reinaldsdóttir (Víkingar)
Björgvin Guðjónsson (Víkingar)
Björn Arason (Víkingar)
Gísli Kristinsson (Víkingar)
Hallgrímur Indriðason (Víkingar)
John Júlíus Cariglia (Mammútar)
Jón Ingi Sigurðsson (Mammútar)
Jón S. Hansen (Víkingar)
Ólafur Númason (Mammútar)

Leikjauppröðun tilbúin
Uppröðun leikja fyrir Akureyrarmótið er nú lokið en dráttur um röð liðanna fór fram að loknum leikjum í
Bikarmótinu í gærkvöld. Við uppröðun var reynt að dreifa fríkvöldum með sanngjörnum hætti þannig
að lið ætti ekki frí tvö leikkvöld í röð. Einnig var haft að leiðarljósi að dreifa leikjum liða á brautirnar sem
notaðar verða (2-6) þannig að öll lið leika að minnsta kosti einn leik á hverri braut. Keppni á
Akureyrarmótinu hefst áður en Bikarmótinu lýkur og því eru þau lið sem komin eru í undanúrslit í
bikarnum í fríi frá Akureyrarmóti fyrstu tvö leikkvöldin, þ.e. 29. nóvember og 4. desember. Þetta hefur
að sjálfsögðu áhrif á uppröðunina því nokkur lið verða búin að leika tvo leiki áður en þessi fjögur lið
hefja keppni. Fyrirliðar liðanna eru vinsamlega beðnir um að athuga leiki síns liðs og láta vita ef villur
hafa ratað inn í leikjaplanið.
Leikir miðvikudagskvöldið 29. nóvember:
Braut 4: Bananananas - Mammútar
Braut 5: Svörtu pardusarnir - Fífurnar
Braut 6: Bragðarefir - Kústarnir
Reglur fyrir Akureyrarmótið eru væntanlegar á vefinn síðar í dag eða á morgun.

27. nóvember 2006:

Bikarmótið: Skytturnar, Norðan 12, Fálkar og Garpar áfram
Leikirnir í 8-liða úrslitum Bikarmótsins urðu ekki eins jafnir og leikirnir í 1. umferðinni í
liðinni viku. Skytturnar, Norðan 12, Fálkar og Garpar tryggðu sér keppnisrétt í
undanúrslitum með sigrum gegn andstæðingum sínum í kvöld. Tapliðin sem komust
áfram eftir 1. umferðina féllu bæði úr leik í kvöld. Þrjú af þeim fjórum liðum sem komin
eru áfram hafa leikið úrslitaleik á Bikarmótinu.
Úrslit kvöldsins:
Skytturnar - Mammútar

8-3

Fífurnar - Norðan 12

4-7

Fálkar - Svörtu pardusarnir

9-6

Víkingar - Garpar

4-9

Eftir leikina var dregið um hvaða lið mætast í undanúrslitum.
Braut 2: Garpar - Fálkar
Braut 3: Norðan 12 - Skytturnar
26. nóvember 2006:

Akureyrarmótið: Dregið á mánudagskvöld
Ellefu lið hafa skráð sig til leiks á Akureyrarmótinu, sömu lið og í Bikarmótinu. Þetta
eru Bananananas, Bragðarefir, Fálkar, Fífurnar, Garpar, Kústarnir, Mammútar,
Norðan 12, Skytturnar, Svörtu pardusarnir og Víkingar.
Fyrstu leikirnir fara fram miðvikudagskvöldið 29. nóvember, á sama tíma og
undanúrslit í Bikarmótinu fara fram og svo næstu leikir á sama tíma og úrslitaleikur
Bikarmótsins fer fram, þ.e. 4. desember.
Strax að loknum leikjum mánudagskvöldið 27. nóvember verður dregið um töfluröð
liðanna en reglur og leikjadagskrá verða birt fljótlega. Leikjadagskráin veltur að hluta
á því hvaða lið fara áfram í undanúrslit Bikarmótsins.
Listi yfir liðin er í excel-skjali hér - vinsamlega farið yfir nafnalista og sendið
leiðréttingar til fréttaritara á netfangið haring[hjá]simnet.is.
24. nóvember 2006:

Bikarmótið: Garpar og Fálkar hafa unnið
Bikarmótið er leikið með útsláttarkeppni og því í eðli sínu stysta mótið og með fæstu
leikina. Bikarmótið fer nú fram í þriðja sinn en fyrsta árið var þó ekki keppt um bikar!
Garpar sigruðu á fyrsta Bikarmótinu árið 2004, léku þá gegn Víkingum í úrslitaleik og
unnu 6-3. Fyrir annað Bikarmótið gáfu Garpar bikar til minningar um látinn liðsmann,
Magnús E. Finnsson. Fálkar sigruðu á Bikarmótinu í fyrra, unnu Skytturnar 4-3 í

úrslitaleik og voru því fyrstir til að hampa umræddum bikar. Níu lið tóku þátt fyrsta
árið, átta lið í fyrra en ellefu núna.
Eftirtaldir leikmenn hafa unnið bikarinn:
Árni Arason (Fálkar)
Davíð Valsson (Garpar)
Guðmundur Pétursson (Garpar)
Hallgrímur Valsson (Garpar)
Haraldur Ingólfsson (Fálkar)
Júlíus Arason (Fálkar)
Sigfús Sigfússon (Fálkar)
Sigurður Gunnarsson (Garpar)
Til gamans má geta þess að tveir leikmenn sem sigruðu á Bikarmótinu með Görpum
léku áður með Fálkum og einn af þeim sem vann bikarinn með Fálkum lék áður með
Görpum.
24. nóvember 2006:

Gimli Cup: Stærsta mótið hingað til
Gimli Cup var stærsta mót sem haldið hefur verið hér á landi að einu leyti. Alls voru leiknir 45 leikir
sem eru fleiri leikir í einu móti en nokkru sinni áður þó svo mótið hafi ekki verið það fjölmennasta
hingað til. Tíu lið tóku þátt í mótinu og léku einfalda umferð öll gegn öllum.
Í leikjunum 45 voru samtals skoruð 487 stig eða 10,82 stig að meðaltali í leik. Sigurliðin skoruðu að
meðaltali 7,22 stig en tapliðin 3,6 stig þannig að fyrir hvert stig sem taplið skoraði náði sigurlið að
skora því sem næst tvö stig. Sigurlið unnu að jafnaði 3,73 umferðir í hverjum leik en tapliðin 2,24
umferðir.
Einu sinni í mótinu gerðist það að hvorugt liðið skoraði í einni umferðinni. Það gerðist í viðureign
Mammúta við Skytturnar. Einu sinni skoraði lið 6 stig í umferð en það gerðu Bragðarefir gegn Fífunum.
Fimm sinnum voru skoruð 5 stig í umferð en það gerðu Fálkar gegn Víkingum, Mammútar gegn
Kústunum, Svörtu pardusarnir gegn Sauðum, Fálkar gegn Svörtu pardusunum og Víkingar gegn
Sauðum. Alls voru spilaðar 270 umferðir í leikjunum 45 og í yfir helmingi þeirra (142) var skorað 1 stig.
Stærsti sigur á mótinu var 13-4 sigur Fálka á Sauðum. Mesta skor sigurliðs var einnig í þeim leik sem
og í 13-5 sigri Mammúta á Fálkum. Hæsta samanlagða skor í leik var 19 stig þegar Víkingar sigruðu
Sauði 11-8. Lægsta samanlagða skor í leik var 6 stig þegar Fífurnar og Kústarnir gerðu 3-3 jafntefli.
Sex leikir enduðu með jafntefli eða einn af hverjum níu sem verður að teljast óvenju mikið.
23. nóvember 2006:

Vinnufúsar hendur óskast þriðjudagskvöldið 28. nóvember
Næstkomandi þriðjudagskvöld, 28. nóvember kl. 20:00, verður vinnukvöld inni í Skautahöll. Vinnufúsar
hendur óskast til að setja upp geymsluskápa sem keyptir hafa verið á suðurvegginn.

22. nóvember 2006:

Bikarmót: Mjótt á munum í 1. umferðinni

Það var mjótt á munum í flestum leikjum kvöldsins í 1. umferð Bikarmótsins, einn leik þurfti að
framlengja og þrír enduðu með eins stigs sigri. Sigurliðin í leikjunum fimm tryggðu sér þátttökurétt í 8liða úrslitum ásamt þeim tveimur tapliðum sem stóðu sig best. Sú óvenjulega staða kom upp að tvö
taplið unnu 4 umferðir í sínum leikjum og komust því áfram.
Sigurliðin í kvöld voru Fífurnar, Garpar, Mammútar, Skytturnar og Norðan 12 en tapliðin sem komust
áfram voru Víkingar og Svörtu pardusarnir. Áttunda liðið inn í 8-liða úrslitin eru bikarmeistarar Fálkar.
Kústarnir, Bragðarefir og Bananananas eru úr leik.
Úrslit kvöldsins:
Kústarnir - Fífurnar

5-6

Garpar - Víkingar

6-5

Mammútar - Bragðarefir

3-6 (3-3)

Skytturnar - Bananananas

7-2

Norðan 12 - Svörtu pardusarnir

5-4

Jafnt var í leik Mammúta og Bragðarefa eftir 6 umferðir og var því leikin aukaumferð. Þar skoruðu
Mammútar 3 stig og unnu því leikinn.
Eftir leikina var dregið um leiki í 8-liða úrslitum:
Braut 2: Skytturnar - Mammútar
Braut 3: Fífurnar - Norðan 12
Braut 4: Fálkar - Svörtu pardusarnir
Braut 5: Víkingar - Garpar
Leikirnir fara fram mánudagskvöldið 27. nóvember.
20. nóvember 2006:

Óvenju margt á svellinu
Líklega hafa aldrei verið jafnmargir á svellinu við iðkun, áhorf eða kennslu í krullu og í kvöld. Tveir
skólahópar, frá Síðuskóla á Akureyri og Valsárskóla á Svalbarðseyri, komu í heimsókn og fengu
krakkarnir leiðsögn í krullu og spiluðu síðan stutta leiki. Auk þeirra voru að sjálfsögðu mættir foreldrar
og aðrir fylgjendur hópanna, allmargir úr röðum Krulludeildar til leiðbeiningar og svo 10-15 unglingar
sem mæta reglulega á æfingar. Reyndar komust færri að en vildu á svellinu í kvöld. Þegar flest var
voru líklega um 70 manns á svellinu í kvöld.
Eins og sjá má af þessum myndum skein áhuginn úr hverju andliti. Eftir góðan sprett á svellinu fékk
annar hópurinn sér pizzur en hinn kakó og allir virtust skemmta sér ágætlega.
Takk fyrir komuna!

20. nóvember 2006:

Bikarmót: Búið að draga
Dregið var til fyrstu umferðar í Bikarmóti Krulludeildar í kvöld. Ellefu lið taka þátt og sitja
bikarmeistararnir yfir í fyrstu umferð.
Leikir fyrstu umferðar fara fram miðvikudagskvöldið 22. nóvember en þá eigast við:
Braut 2: Kústarnir - Fífurnar
Braut 3: Garpar - Víkingar
Braut 4: Mammútar - Bragðarefir
Braut 5: Skytturnar - Bananananas
Braut 6: Norðan 12 - Svörtu pardusarnir
Eins og reynslan hefur sýnt í leikjum haustsins má búast við jöfnum og spennandi leikjum og óhætt að
fullyrða að allir geti unnið alla. Til dæmis er forvitnilegt að skoða úrslit í leikjum þessara sömu liða í
Gimli Cup, þ.e. Kústanna gegn Fífunum, Garpa gegn Víkingum og Mammúta gegn Bragðarefum, og
velta fyrir sér hvort þessir leikir verða álíka jafnir og viðureignir liðanna þá.
Þau tíðindi hafa orðið síðan í síðasta móti að Sauðir hafa þurft að draga sig í hlé vegna anna við
annað. Norðan 12 koma nú inn aftur með tvo vel æfða nýliða í hópnum og glænýtt lið, Bananananas,
tekur nú þátt í sínu fyrsta móti. Þar koma saman fjórir félagar sem hafa æft stíft að undanförnu og
verður forvitnilegt að fylgjast með framgangi þeirra. Skemmst er að minnast innkomu Mammútanna
sem komu inn með svipuðum hætti en þeir hafa á þeim tveimur árum sem liðið hefur keppt í krullu
skipað sér í hóp sterkustu liða.
Rétt er að minna þátttakendur, jafnt nýja sem reynda, á að kynna sér reglur og siði íþróttarinnar sem
meðal annars var dreift á fundi deildarinnar nú í haust. Reglur eru aldrei of oft upp rifjaðar því
vafaatriðin geta verið mörg og að mörgu að hyggja varðandi hegðun og framkomu á svellinu.

19. nóvember 2006:

Akureyrarmót: Þátttökugjald 8.000 krónur á lið, skráning fyrir 22.
nóvember
Ákveðið hefur verið að þátttökugjald í Akureyrarmótinu verði 8.000 krónur en keppni hefst
miðvikudagskvöldið 29. nóvember. Reiknað er með að fyrstu leikirnir fari fram sama kvöld og
undanúrslit í Bikarmótinu. Frestur til að tilkynna þátttöku í Akureyrarmótinu er til 22. nóvember og skal
senda tilkynningar í netfangið gisli[hjá]arkitektur.is. Keppnisfyrirkomulag fer eftir fjölda liða sem taka
þátt. Reiknað er með að hefja Akureyrarmótið, taka síðan gott jólafrí og ljúka svo mótinu strax eftir
áramót.
Þátttökugjald greiðist í einu lagi inn á bankareikning 302-13-301232, kennitala kt. 590269-2989. Einnig
má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar gjaldkera Krulludeildar. Eindagi greiðslu er fyrir síðasta
leik viðkomandi liðs í mótinu. Hafi lið ekki greitt þáttökugjald á eindaga spilar það ekki síðasta leik og
verður ekki með í niðurröðun yfir úrslit mótsins. Jafnframt missa allir leikmenn liðsins þáttökurétt í
næsta móti á eftir.
19. nóvember 2006:

Bikarmót: Dregið til fyrstu umferðar á mánudagskvöld
Ellefu lið hafa tilkynnt þáttöku í Bikarmóti Krulludeildar SA 2006: Víkingar, Bragðarefir, Fálkar, Garpar,
Norðan 12, Fífur, Skyttur, Svörtu pardusarnir, Mammútar, Kústar og Bananananas. Dregið verður um
leiki 1. umferðar mánudagskvöldið 20. nóvember kl. 20:00 í Skautahöllinni.
Stjórn Krulludeildar hefur ákveðið eftirtaldar reglur og keppnisfyrirkomulag fyrir mótið:
•
•
•

•
•
•
•

Núverandi bikarmeistarar sitja yfir í 1. umferð
Tíu lið spila 1. umferð 22. nóvember
Núverandi bikarmeistarar og 5 vinningslið komast í 8 liða úrslit ásamt tveimur tapliðum sem
stóðu sig best. Þá er talið fyrst umferðir og síðan steinar. Þá hlutfall steina og loks hlutkesti ef
allar tölur eru jafnar.
Átta liða úrslit fara fram 27. nóvember, 4 liða úrslit 29. nóvember og úrslitaleikur 4. desember.
Strax að leikjum loknum verða lið dregin saman í næstu umferð. Fyrsta og annað lið í drætti
verða á braut 2, þriðja og fjórða á braut 3 og svo framvegis.
Hver leikur er 6 umferðir, leikin skal aukaumferð ef með þarf til að fá hrein úrslit. Þrír leikmenn
að lágmarki skulu vera í hvoru liði þegar leikur hefst. Að öðrum kosti telst leikur tapaður.
Þátttökugjald er 2000 krónur á lið og greiðist í einu lagi við skráningu. Bankareikningur er 30213-301232, kt. 590269-2989. Einnig má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar, gjaldkera
Krulludeildar. Eindagi greiðslu er 27. nóvember. Hafi lið ekki greitt þátttökugjald á eindaga er
þátttöku þess í bikarmótinu lokið og allir leikmenn liðsins missa þátttökurétt í næsta móti á
eftir. (Akureyrarmóti).

Leikjadagskrá og úrslit í excel-skjali hér...
Athugið að í excel-skjalinu eru listar yfir liðsmenn einstakra liða. Þar vantar nokkur nöfn og einhverjar
breytingar gætu hafa orðið sem ekki hafa skilað sér til umsjónarmanns. Vinsamlegast farið yfir
nafnalistana og látið vita um lagfæringar í netfangið haring[hjá]simnet.is.
16. nóvember 2006:

Unglingastarfið: Tveir hópar í heimsókn - þörf á vönu
fólki til aðstoðar
Það verður mikið um að vera á svellinu mánudagskvöldið 20. nóvember því
þá mæta tveir skólahópar til þess að kynnast krullunni, líklega um 50
unglingar. Annar hópurinn er frá Lundarskóla en hinn frá Valsárskóla ásamt
þeim fasta kjarna unglinga sem hafa verið að mæta á æfingar. Það verður því

lítið um reglulega æfingu hjá eldri iðkendum þetta kvöld en því meiri þörf á leiðbeinendum og
aðstoðarfólki. Krullufólk er því beðið um að hafa samband við Hallgrím Valsson í netfanginu
hallgrimur[hjá]isl.is og láta vita ef það getur liðstinnt honum þetta kvöld. Þörf er á að minnsta kosti 1015 manns til aðstoðar.
Unglingastarfið hefur annars farið rólega af stað en þó hafa verið um 12 krakkar sem mætt hafa
reglulega á æfingar og oft nýir sem koma og prófa. Í undirbúningi er að halda skólamót fljótlega eftir
páska þar sem vonandi verður hægt að tefla fram liðum frá öllum grunnskólunum á Akureyri og
nærsveitum.
Á myndinni er hópur áhugasamra unglinga sem eru óðum að ná góðum tökum á krullunni eftir að hafa
mætt reglulega á æfingar í vetur.
15. nóvember 2006:

Fálkar í 4. sæti á Glenfarclas Anniversary Bonspiel

Lið Fálka, sem var skipað tveimur liðsmönnum frá Akureyri og tveimur frá
Reykjavík, náði 4. sæti af 12 á Glenfarclas Anniversary Bonspiel sem fram fór í
Fenton's Rink í Englandi dagana 10.-12. nóvember. Liðið vann þrjá leiki en
tapaði tveimur.
Nánar um ferðina og árangur liðsins hér...
14. nóvember 2006:

Gimli Cup: Mammútar sigruðu eftir ótrúlega jafna
keppni

Lokaumferðin í Gimli Cup fór fram í gærkvöld og er
óhætt að fullyrða að mótið er eitt af því allra jafnasta
og mest spennandi sem haldið hefur verið í krullu á
Akureyri. Þegar upp var staðið voru fjögur lið efst og
jöfn með 12 stig og liðið í fimmta sæti aðeins stigi á
eftir þeim. Þessi útkoma þýddi það að úrslit mótsins
réðust af árangri liða í skotkeppni sem framkvæmd var snemma móts. Þar var árangur Mammúta
einstakur, 30 stig, en þeim þremur liðum sem vöru jöfn Mammútum gekk allra liða verst í
skotkeppninni, Víkingar fengu 2 stig en Fálkar og Kústarnir ekkert. Víkingar fengu því silfurverðlaun.
Fálkar og Kústarnir voru jafnir í skotkeppninni þannig að það voru skoraðir steinar sem skáru úr um
hvort liðið fengi brons og hvort endaði í fjórða sæti.
Fálkar unnu þann samanburð.
Sigurvegarar í keppninni um Gimli bikarinn 2006 eru
semsagt Mammútar með 12 stig. Spennan var mikil
þegar leikjunum var um það bil að ljúka því Víkingar
voru undir gegn Bragðarefum og Mammútar undir
gegn Fífunum á sama tíma og Kústarnir og Sauðir
stóðu jafnir. Kústarnir gerðu út um leikinn í
lokaumferðinni og sigruðu 7-4, fengu þar með 12
stig. Bragðarefir gerðu sér lítið fyrir og sigruðu Víkinga en miðað við stöðuna í
leik Mammúta gegn Fífunum hefði það ekki komið að sök fyrir Víkinga því útlit
var fyrir að þeir enduðu með 12 stig ásamt Fálkum og Kústum og næðu því
bikarnum. Ef Fífunum hefði tekist að skjóta út síðasta stein Mammúta í
lokaumferðinni hefðu Mammútar því endað í fjórða sæti. En á nokkrum
sekúndum færðust þeir úr fjórða sætinu upp í það efsta því þeir náðu einu
stigi og jöfnuðu leikinn gegn Fífunum, 5-5. Það nægði þeim til að ná 12
stigum eins og Víkingar, Fálkar og Kústarnir og til sigurs eins og áður sagði.

Liði Mammúta eru hér með færðar hamingjuóskir með sigurinn en Mammútarnir eru einmitt núverandi
Akureyrarmeistarar eftir góðan sigur á því móti fyrir tæpu ári síðan. Þeirra næsta verkefni verður
væntanlega að reyna að verja Akureyrarmeistaratitilinn. Í liði Mammúta eru Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur
Númason, Björgvin Guðjónssin, John Júlíus Cariglia og Arnar Sigurðsson.
Gimli bikarinn var gefinn til Krulludeildar SA við opnun Skautahallarinnar árið 2000. Það voru þau Alma
og Ray Sigurdsson frá Gimli í Manitóba sem færðu akureyrsku krullufólki bikarinn og hefur verið keppt
um hann frá 2001. Liðsmenn Mammúta voru allir að vinna Gimli bikarinn í fyrsta sinn.
Úrslit leikja í lokaumferðinni:
Garpar - Skytturnar

2-5

Kústarnir - Sauðir

7-3

Víkingar - Bragðarefir

4-6

Mammútar - Fífurnar

5-5

Úrslit mótsins:

Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Stig í
skotk.

1.

Mammútar

9

5

2

2

12

30

2.

Víkingar

9

6

0

3

12

2

3.

Fálkar

9

5

2

2

12

0

4.

Kústarnir

9

5

2

2

12

0

5.

Bragðarefir

9

5

1

3

11

6.

Fífurnar

9

3

2

4

8

7.

Svörtu pardusarnir

9

3

1

5

7

16

8.

Garpar

9

3

1

5

7

10

9.

Skytturnar

9

3

1

5

7

4

9

1

0

8

2

10. Sauðir

Eins og sjá má var mjótt á munum nær hvar sem litið er á stigatöfluna. Svörtu pardusarnir, Garpar og
Skytturnar náðu öll 7 stigum og ræður árangur í skotkeppninni röðuninni á þessum liðum.
Úrslit allra leikja, leikjadagskrá og stöðuna í mótinu er að finna í excel skjali hér...
Á myndunum, sem Ásgrímur Ágústsson tók má sjá Mammúta hampa bikarnum en á myndunum eru,
taldir frá vinstri, Björgvin Guðjónsson, Ólafur Númason, John Júlíus Cariglia og Jón Ingi Sigurðsson. Á
myndinni efst til hægri reiknar Hallgrímur Valsson, varaformaður Krulludeildar SA út stigin, næstefsta
mynd hægra megin sýnir Víkinga taka við silfurverðlaununum og neðst taka Fálkar við
bronsverðlaununum. Því miður gátu einn liðsmaður Mammúta, einn liðsmaður Víkinga og þrír
liðsmenn Fálka ekki mætt til verðlaunaafhendingarinnar af ýmsum ástæðum.
7. nóvember 2006:

Íslenskt krullulið til Englands: Krullað í fjósinu!

Blandað lið frá Akureyri og Reykjavík mun reyna sig gegn krullufólki frá Englandi, Skotlandi og
víðar á móti í Englandi dagana 9.-12. nóvember. Krullusalurinn, sem er á bóndabæ í útjaðri
Tunbridge Wells, var áður fjós.
Fjórir krullumenn halda á morgun til Englands til keppni á alþjóðlegu krullumóti í Kent á Englandi. Liðið
sem fer til Englands er blandað Akureyringum og Reykvíkingum en mun keppa í nafni Fálka. Tveir af
þeim sem fara til Englands keppa að jafnaði undir merkjum Fálka, þeir Haraldur Ingólfsson fyrirliði og
Árni Arason frá Krulludeild Skautafélags Akureyrar. Hinir tveir koma úr röðum Krulludeildar Þróttar,
þeir Þorgeir Einarsson, sem er formaður deildarinnar, og Bjarni Sæmundsson.
Krulluklúbburinn ber nafnið Fenton’s Rink og er á bóndabæ rétt utan við borgina Tunbridge Wells í
Kent, suðaustur af London. Bóndinn þar, Ernest Fenton, hætti búskap fyrir nokkrum árum og breytti
fjósinu í krullusal en nýtir jörðina sem veiðilendur fyrir skotveiðimenn. Það má því orða það svo að
íslenskir krullumenn muni krulla í fjósinu um næstu helgi.
Krullusalurinn er sá eini í Englandi og er þetta í þriðja sinn sem þetta mót er haldið. Með mótinu halda
heimamenn upp á að tvö ár eru frá opnun klúbbsins enda kallast mótið Anniversary Bonspiel. Tveir
Íslendingar kepptu á þessu sama móti í fyrra, annar með þremur Bandaríkjamönnum en hinn með
þremur Englendingum. Liðin enduðu bæði í 7.-8. sæti af 14.
Liðið sem heldur utan hefur fengið styrki úr ýmsum áttum, meðal annars frá Sparisjóði Norðlendinga
og Krulludeild SA.
Upplýsingar um Fálka er að finna á bloggsíðunni www.falkarcurling.blogspot.com. Vonandi verður
hægt að setja inn úrslit á bloggsíðuna fljótlega eftir leikina.
7. nóvember 2006:

Stutt í næstu mót: Akureyrarmót og Bikarmót hefjast í nóvember
Stjórn Krulludeildar hefur ákveðið að næstu mót í krullunni og verða þau sem hér segir:

Bikarmót
Mótið hefst miðvikudagskvöldið 22. nóvember. Þátttökugjald er 2.000 krónur á hvert lið. Dregið verður
um uppröðun liðanna mánudagskvöldið 20. nóvember. Þátttökutilkynningar berist til Gísla
Kristinssonar í netfangið gisli[hjá]arkitektur.is fyrir 17. nóvember. Bikarmótið er leikið með
útsláttarfyrirkomulagi. (Ath.: Skráningar má einnig senda á haring[hjá]simnet.is.)

Akureyrarmót
Mótið hefst miðvikudagskvöldið 29. nóvember. Þátttökugjald hefur ekki verið ákveðið en verður auglýst
fljótlega. Dregið verður um uppröðun liðanna mánudagskvöldið 27. nóvember. Þátttökutilkynningar
berist til Gísla Kristinssonar í netfangið gisli[hja]arkitektur.is fyrir 22. nóvember. Keppnisfyrirkomulag í
Akureyrarmótinu verður auglýst þegar það hefur verið ákveðið. (Ath.: Skráningar má einnig senda á
haring[hjá]simnet.is.)
Þáttökugjald greiðist við skráningu. Bankareikningur er 302-13-301232, kennitala kt. 590269-2989.
Einnig má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar gjaldkera Krulludeildar. Eindagi greiðslu er fyrir
síðasta leik viðkomandi liðs í mótinu. Hafi lið ekki greitt þáttökugjald á eindaga spilar það ekki síðasta
leik og verður ekki með í niðurröðun yfir úrslit mótsins. Jafnframt missa allir leikmenn liðsins
þáttökurétt í næsta móti á eftir.

6. nóvember 2006:

Gimli Cup: Þrjú lið eiga enn möguleika á bikarnum
Eftir leiki kvöldsins í Gimli Cup eiga þrjú lið enn möguleika á að sigra á mótinu, Víkingar, Bragðarefir
og Mammútar. Fálkar misstu af möguleika á sigri í mótinu í kvöld þrátt fyrir sigur í leik kvöldsins því
þeir hafa lokið keppni og eru nú jafnir Víkingum en með lakari árangur í skotkeppni.
Víkingar eru nú í efsta sæti, hafa 12 stig og eiga einn leik eftir. Fálkar eru jafnir Víkingum að stigum en
hafa lokið sínum leikjum. Kústarnir eru í þriðja sæti með 10 stig og eiga einn leik eftir. Bragðarefir og
Mammútar koma næstir með 9 stig en bæði liðin eiga tvo leiki eftir og eiga því möguleika á að fara upp
fyrir Víkinga og hirða Gimli bikarinn. Liðin geta þó ekki bæði farið í 13 stig því þau eigast einmitt við á
miðvikudagskvöld. Það er því ljóst að leikirnir sem eftir eru verða spennandi.
Tveir leikir fara fram miðvikudagskvöldið 8. nóvember og skipta úrslitin í örðum leiknum miklu máli fyrir
röðun efstu liða því þar eigast við liðin í 4. og 5. sæti, Bragðarefir og Mammútar. Liðið sem sigrar í
þeim leik á möguleika á efsta sætinu en liðið sem tapar á þá í besta falli möguleika á
bronsverðlaunum. Í lokaumferðinni geta Víkingar einfaldlega tryggt sér efsta sæti með sigri á
Mammútum en ef Víkingar tapa þeim leik gætu annað hvort Bragðarefir eða Mammútar skotist í efsta
sætið.
Sá möguleiki er fyrir hendi að fimm lið endi efst og jöfn með 12 stig en það myndi þýða að Mammútar
sigruðu, Bragðarefir yrðu í 2. sæti og Víkingar í 3 en Fálkar og Kústarnir kæmu þar á eftir.
Leikirnir í kvöld einkenndust af háu skori í nokkrum umferðum en úrslit urðu þessi:
Skytturnar - Kústarnir

3-7

Fálkar - Sauðir

13-4

Garpar - Svörtu pardusarnir

10-5

Fífurnar - Víkingar

2-9

Staðan í mótinu er nú þessi:

Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Víkingar

8

6

0

2

12

4

2.

Fálkar

9

5

2

2

12

6

3.

Kústarnir

8

4

2

2

10

6

4.

Mammútar

7

4

1

2

9

5

5.

Bragðarefir

7

4

1

2

9

5

6.

Svörtu pardusarnir

9

3

1

5

7

11

7.

Garpar

8

3

1

4

7

9

8.

Fífurnar

7

2

1

4

5

9

9.

Skytturnar

8

2

1

5

5

11

7

1

0

6

2

12

10. Sauðir

Næstu leikir fara fram miðvikudagskvöldið 8. nóvember en þá eigast við:

Braut 2: Bragðarefir - Mammútar
Braut 4: Sauðir - Fífurnar
Lokaleikirnir verða síðan leiknir mánudagskvöldið 13. nóvember en þá leika:
Braut 2: Garpar - Skytturnar
Braut 3: Kústarnir - Sauðir
Braut 4: Víkingar - Bragðarefir
Braut 5: Mammútar - Fífurnar
2. nóvember 2006:

Gimli Cup: Enn magnast spennan
Enn eiga sex lið möguleika á að vinna Gimli bikarinn þegar aðeins þrír
leikdagar eru eftir og flest liðin eiga eftir að leika tvo leiki.
Víkingar endurheimtu efsta sætið með sigri á Sauðum í gærkvöld í leik þar
sem mikið var skorað í flestum umferðum og úrslitin 11-8. Fálkar, sem náðu
efsta sætinu á mánudagskvöldið, töpuðu stórt gegn Mammútum, 5-13, í leik
þar sem Mammútar náðu tvisvar að skora 4 stig.

Víkingar standa nú best að vígi eftir leiki þessarar viku, eru með 10 stig, hafa
aðeins tapað fjórum stigum og eiga tvo leiki eftir. Fálkar eru í öðru sæti jafnir
Víkingum að stigum en eiga aðeins einn leik eftir. Bragðarefir og Mammútar
koma næstir, aðeins stigi á eftir toppliðunum og eiga tvo leiki eftir. Kústarnir
eru í 5. sæti og eiga möguleika á bikarnum eins og liðin fjögur fyrir ofan þá. Fífurnar eru enn með í
slagnum um efsta sætið en liðið er nú í 7. sæti með 6 stig og á þrjá leiki eftir. Möguleiki er að aðeins
11 stig nægi til að ná sigri á mótinu, jafnvel að fimm lið myndu enda efst og jöfn með 11 stig, en þá
kæmi til kasta árangurs liðanna í skotkeppninni.
Það er því ljóst að spenna verður í lokaumferðunum en meðal leikja sem eftir eru má nefna VíkingarBragðarefir, Mammútar-Bragðarefir, Víkingar-Fífurnar og Mammútar-Fífurnar. Þetta eru allt fjögurra
stiga leikir eins og stundum er sagt á íþróttamáli.
Úrslitin í gærkvöld:
Sauðir - Víkingar

8-11

Garpar - Bragðarefir

4-5

Fálkar - Mammútar

5-13

Skytturnar - Svörtu pardusarnir

7-5

Úrslit síðastliðið mánudagskvöld urðu þessi:
Fífurnar - Kústarnir

3-3

Sauðir - Mammútar

3-6

Bragðarefir - Skytturnar

5-5

Svörtu pardusarnir - Fálkar

4-7

Staðan í mótinu er nú þessi:

Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Víkingar

7

5

0

2

10

4

2.

Fálkar

8

4

2

2

10

6

3.

Mammútar

7

4

1

2

9

5

4.

Bragðarefir

7

4

1

2

9

5

5.

Kústarnir

7

3

2

2

8

6

6.

Svörtu pardusarnir

8

3

1

4

7

9

7.

Fífurnar

6

2

1

3

5

7

8.

Garpar

7

2

1

4

5

9

9.

Skytturnar

7

2

1

4

5

9

6

1

0

5

2

10

10. Sauðir

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 6. nóvember en þá eigast við:
Braut 2: Skytturnar – Kústarnir
Braut 3: Fálkar – Sauðir
Braut 4: Garpar – Svörtu pardusarnir
Braut 5: Fífurnar - Víkingar
27. október 2006:

Gimli Cup: Takmörkuð fréttaþjónusta
Vegna fjarveru fréttaritara curling.is í næstu viku verða takmarkaðar fréttir af´úrslitum og stöðu í Gimli
Cup eftir leikina mánudagskvöldið 30. október og miðvikudagskvöldið 1. nóvember. Þetta þýðir
væntanlega eingöngu minni skrif því vonandi verður hægt að setja úrslit inn í excel-skjal og í rammana
hér efst á síðunni. Hafi einhver ekki áttað sig á því nú þegar er hægt að opna excel-skjalið með því að
smella á "Gimli Cup" í römmunum efst á síðunni. Í excel-skjalinu er að sjálfsögðu hægt að sjá
leikjadagskrána út mótið.
Blöð til að færa inn skor munu að sjálfsögðu liggja frammi í Skautahöllinni þegar leikið er eins og
venjulega.

26. október 2006:

Gimli Cup: Toppliðin töpuðu stigum, þéttist aftur á toppnum
Hafi einhver búist við því að línur færu að skýrast í baráttu um efstu sætin í mótinu þá sýna úrslit
gærkvöldsins að slíkir spádómar munu ekki rætast í bráð. Efsta liðið tapaði sínum leik og það
næstefsta gerði jafntefli þannig að hópurinn þéttist aftur nokkuð. Víkingar og Fálkar eru nú efstir með 8
stig en Svörtu pardusarnir og Kústarnir eru þar næst á eftir með 7 stig. Öll þessi lið hafa leikið 6 leiki
en í næstu sætum eru Bragðarefir með 6 stig og Mammútar með 5 stig, bæði eftir 5 leiki.
Víkingar, Fálkar og Bragðarefir hafa nú tapað 4 stigum, Svörtu pardusarnir, Kústarnir og Mammútar
hafa tapað 5 stigum og Fífurnar og Sauðir hafa tapað 6 stigum. Það er því ljóst að hver einasti leikur
skiptir máli fyrir toppbaráttuna og staðan getur breyst fljótt í þeim umferðum sem eftir eru en alls eru 18
leikir af 45 eftir í mótinu.
Úrslitin í gærkvöld:

Garpar - Fálkar

6-6

Fífurnar - Svörtu pardusarnir

5-6

Kústarnir - Víkingar

6-2

Staðan í mótinu er nú þessi:

Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Víkingar

6

4

0

2

8

4

2.

Fálkar

6

3

2

1

8

4

3.

Svörtu pardusarnir

6

3

1

2

7

5

4.

Kústarnir

6

3

1

2

7

5

5.

Bragðarefir

5

3

0

2

6

4

6.

Mammútar

5

2

1

2

5

5

7.

Garpar

6

2

1

3

5

7

8.

Fífurnar

5

2

0

3

4

6

9.

Skytturnar

5

1

0

4

2

8

4

1

0

3

2

6

10. Sauðir

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 30. október en þá eigast við:
Braut 2: Fífurnar – Kústarnir
Braut 3: Sauðir – Mammútar
Braut 4: Bragðarefir – Skytturnar
Braut 5: Sv. pardusarnir - Fálkar
23. október 2006:

Gimli Cup: Teygist úr hópnum
Heldur teygðist á hópnum við leiki kvöldsins í Gimli Cup en fjórir leikir fóru fram í kvöld, þar á meðal
milli tveggja toppliðanna, Víkinga og Mammútar. Víkingar náðu sigrinum með því að skora fjögur stig í
lokaumferðinni og tróna því einir á toppnum, hafa náð 8 stigum. Fálkar fylgja þeim fast eftir og eru með
7 stig eftir sigur á Skyttunum í kvöld og Bragðarefir eru nú einir í þriðja sætinu með 6 stig eftir sigur á
Fífunum þar sem þeir náðu meðal annars að skora 6 stig í þriðju umferðinni.
Mótið er nú rétt rúmlega hálfnað, 24 leikir af 45 hafa verið leiknir. Enn eru því mörg stig í pottinum og
mörg lið sem enn eiga möguleika á að ná í Gimli bikarinn.
Úrslit kvöldsins
Mammútar - Víkingar

4-6

Fálkar - Skytturnar

9-3

Sauðir - Garpar

6-2

Fífurnar - Bragðarefir

4-9

Staðan í mótinu er nú þessi:

Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Víkingar

5

4

0

1

8

2

2.

Fálkar

5

3

1

1

7

3

3.

Bragðarefir

5

3

0

2

6

4

4.

Mammútar

5

2

1

2

5

5

5.

Svörtu pardusarnir

5

2

1

2

5

5

6.

Kústarnir

5

2

1

2

5

5

7.

Fífurnar

4

2

0

2

4

4

8.

Garpar

5

2

0

3

4

6

9.

Skytturnar

5

1

0

4

2

8

4

1

0

3

2

6

10. Sauðir

Næstu leikir fara fram miðvikudagskvöldið 25. október en þá eigast við:
Braut 2: Garpar - Fálkar
Braut 3: Fífurnar - Sv. pardusar
Braut 4: Kústarnir - Víkingar
Úrslit allra leikja, leikjadagskrá og stöðuna í mótinu er að finna í excel skjali hér...
19. október 2006:

Gimli Cup: Víkingar taka forystuna
Víkingar skutust á toppinn í keppninni um Gimli bikarinn með sigri á
Skyttunum í gærkvöld, 5-3, og eru nú einir efstir með 6 stig eftir fjóra leiki. Ef
miðað er við töpuð stig er staðan enn sú sama og áður, Víkingar og Fífurnar
standa þar best að vígi. Víkingar leika gegn Mammútum í næstu umferð en
þessi lið eru nú í tveimur efstu sætunum. Fjögur lið koma fast á hæla Víkinga
með fimm stig en það eru Mammútar, Svörtu pardusarnir, Fálkar og Kústarnir.
Úrslit leikja í gærkvöld urðu þessi:
Kústarnir - Svörtu pardusarnir

7-3

Víkingar - Skytturnar

5-3

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 23. október en þá eigast við:
Braut 2: Mammútar - Víkingar
Braut 3: Fálkar - Skytturnar
Braut 4: Sauðir - Garpar
Braut 5: Fífurnar - Bragðarefir
Úrslit allra leikja, leikjadagskrá og stöðuna í mótinu er að finna í excel skjali
hér...

17. október 2006:

Gimli Cup: Fífurnar og Víkingar hafa tapað fæstum stigum
Eins og fram hefur komið er keppnin um Gimli Cup jöfn og spennandi. Við uppröðun mótsins var því
miður ekki hægt að raða upp leikjum þannig að alltaf væru öll lið búin að leika jafnmarga leiki. Unnin
stig segja að sjálfsögðu til um stöðuna en um leið getur verið að sum liðann hafi leikið einum eða
tveimur leikjum fleiri en önnur lið. Það gefur því einnig góða mynd af stöðunni að líta á hve mörgum
stigum lið hefur tapað.
Hér er til gamans staðan eins og hún er nú:
Röð Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

4

2

1

1

5

3

2.

Svörtu pardusarnir

4

2

1

1

5

3

3.

Fálkar

4

2

1

1

5

3

4.

Fífurnar

3

2

0

1

4

2

5.

Bragðarefir

4

2

0

2

4

4

6.

Garpar

4

2

0

2

4

4

7.

Víkingar

3

2

0

1

4

2

8.

Kústarnir

4

1

1

2

3

5

9.

Skytturnar

3

1

0

2

2

4

3

0

0

3

0

6

10. Sauðir

Mammútar, svörtu pardusarnir og Fálkar hafa náð flestum stigum en eins og sjá má af töflunni standa
Fífurnar og Víkingar best að vígi ef litið er til tapaðra stiga. Bæði liðin hafa aðeins tapað einum leik eða
2 stigum. Mammútar, Svörtu pardusarnir og Fálkar hafa tapað þremur stigum hvert lið, þ.e. tapað
einum leik og gert eitt jafntefli. Næst á eftir þeim koma Bragðarefir, Garpar og Skytturnar sem tapað
hafa tveimur leikjum hvert lið, eða fjórum stigum. Næstir koma Kústarnir með fimm glötuð stig og síðan
Sauðir sem hafa mátt þola tap í öllum þremur leikjum sínum til þessa og hafa því tapað 6 stigum.
Enn eru margir leikir eftir og næsta víst að röðin á eftir að breytast frá umferð til umferðar. Úrslit allra
leikja, skor í stigakeppni, samanlagðan árangur og stöðuna í mótinu má finna í excel-skjali hér...
16. október 2006:

Gimli Cup: Enn jafnast keppnin, eins stigs munur á 1. og 7. sætinu
Fjórir leikir fóru fram í Gimli Cup í kvöld og jafnaðist keppnin enn því Fífurnar, sem voru í efsta sæti
fyrir leiki kvöldsins og höfðu ekki tapað leik, urðu að játa sig sigraðar gegn Görpum eftir mikla spennu.
Fífurnar höfðu yfirhöndina framan af leik en Garpar skoruðu 5 stig í tveimur síðustu umferðunum og
sigruðu 6-5. Mammútar, Svörtu pardusarnir og Fálkar skutust þar með upp fyrir Fífurnar.
Mammútar eru nú efstir, hafa náð 5 stigum eftir fjóra leiki. Jafnir þeim að stigum eru Svörtu pardusarnir
og Fálkar en Mammútarnir náðu langbestum árangri þessara liða í skotkeppninni. Í næstu fjórum
sætum eru lið með 4 stig en það eru Fífurnar, Bragðarefir, Garpar og Víkingar. Það munar því aðeins
einu stigi á liðunum í 1. og 7. sætinu.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Garpar - Fífurnar

6-5

Mammútar - Kústarnir

8-3

Bragðarefir - Fálkar

1-9

Svörtu pardusarnir - Sauðir

11-6

Næstu leikir fara fram miðvikudagskvöldið 18. október en þá eigast við:
Braut 4: Kústarnir - Svörtu pardusarnir
Braut 5: Víkingar - Skytturnar
11. október 2006:

Gimli Cup: Fífurnar á toppinn, enn ósigraðar
Fífurnar eru enn eina ósigraða liðið í Gimli Cup eftir leiki kvöldsins og eru nú með 4 stig eins og
reyndar Bragðarefir og Víkingar. Fífurnar hafa þó aðeins leikið tvo leiki en Bragðarefir og Víkingar þrjá.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Kústarnir - Fálkar

5-5

Skytturnar - Fífurnar

4-10

Víkingar - Garpar

7-4

Fífurnar gerðu góða ferð í Skautahöllina í gær því eftir stórsigur á Skyttunum skoraði liðið 18 stig í
skotkeppninni, sem er næstbesti árangurinn til þessa. Það getur að sjálfsögðu skipt höfuðmáli þegar
upp er staðið í lok móts og miðað við árangur Fífanna í byrjun móts má reikna með þeim í
toppbaráttunni í lokin.

Fífurnar

18 (Fanney 8, Svanfríður 6, Jens 4, Jón
0)

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 16. október en þá eigast við:
Braut 2: Garpar - Fífurnar
Braut 3: Mammútar - Kústarnir
Braut 4: Bragðarefir - Fálkar
Braut 5: Svörtu pardusarnir - Sauðir
9. október 2006:

Gimli Cup: Kústarnir jöfnuðu metið, Bragðarefir á toppinn
Bragðarefir skutust á toppinn í Gimli Cup með stórum sigri á Sauðum í kvöld, 7-1, og komust þar með í
fjögur stig eftir þrjá leiki. Á hæla þeim koma Mammútar og Svörtu pardusarnir með þrjú stig eftir þrjá
leiki. Aðeins eitt lið, Fífurnar, er nú taplaust í mótinu eftir að bæði Garpar og Víkingar lutu í lægra haldi
gegn andstæðingum sínum í kvöld.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Bragðarefir - Sauðir

7-1

Víkingar - Fálkar

3-10

Svörtu pardusarnir - Mammútar

6-6

Garpar - Kústarnir

3-6

Kústunum tókst að jafn fimm daga gamalt met Fálkanna í skotkeppninni þegar engum liðsmanni þeirra
tókst að setja stein inn í hringinn.
Kústarnir

0 (Gunnar 0, Ólafur 0, Kristján 0, Pálmi 0)

Næstu leikir fara fram miðvikudagskvöldið 11. október en þá eigast við:
Braut 2: Kústarnir - Fálkar
Braut 3: Skytturnar - Fífurnar
Braut 4: Víkingar - Garpar
5. október 2006:

Gimli Cup: Fálkar settu met
Þrír leikir fóru fram í Gimli Cup í gærkvöld. Þó svo mótið sé nýhafið gefa úrslit fyrstu tveggja kvöldanna
tilefni til að búast við jöfnu og spennandi móti því nú þegar hafa sjö lið tapað leik þar sem tvö sigurlið
frá því á mánudagskvöld töpuðu í gærkvöld.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Mammútar - Skytturnar

4-3

Svörtu pardusarnir - Bragðarefir

8-2

Fífurnar - Fálkar

6-3

Skotkeppnin hélt áfram en aðeins eitt lið bættist í hópinn í kvöld og er óhætt að segja að það hafi tekið
skotkeppnina með stæl. Fálkar settu met með árangri sínum í skotkeppninni, skoruðu ekkert stig!
Fífurnar gátu ekki farið í skotkeppni í kvöld þar sem einn liðsmann vantaði. Nú eiga þrjú lið eftir að
ljúka skotkeppninni, Fífurnar, Sauðir og Kústarnir en samkvæmt reglum mótsins skal lið fara í
skotkeppni strax eftir fyrsta leik sem það leikur fullskipað.
Fálkar

0 (Árni 0, Haraldur 0, Ómar 0, Páll 0)

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 9. október en þá eigast við:
Braut 2: Bragðarefir - Sauðir
Braut 3: Víkingar - Fálkar
Braut 4: Svörtu pardusarnir - Mammútar
Braut 5: Garpar - Kústarnir
4. október 2006:

Unglingastarfið komið í gang

Nýlega auglýsti Krulludeild upphaf unglingastarfs í krullu fyrir þrettán ára og eldri. Miðað er við að
unglingatímarnir verði kl. 20:15-21:45 á mánudagskvöldum en að sjálfsögðu eru allir velkomnir á
æfingar á mánudögum og miðvikudögum samkvæmt tímatöflu (sjá hér til hliðar).
Æfingagjald er ekkert en allir sem taka þátt í mótum greiða þátttökugjald. Allur búnaður er til staðar í
Skautahöllinni, þ.e. kústar og sólar sem leikmenn nota til að renna sér eftir svellinu. Krullufólk með
allmikla reynslu tekur vel á móti þeim ungmennum mæta á svellið, kennir grundvallaratriðin og
aðstoðar við að ná færni í íþróttinni. Það eina sem hafa þarf í huga er að mæta á hreinum og
stömum íþróttaskóm og í hlýjum og teygjanlegum fatnaði.
Unglingastarfið hefur farið hægt af stað en þó hafa nokkrir áhugasamir piltar mætt nú þegar og munu
vonandi halda áfram að mæta. Stúlkurnar hafa hins vegar ekki látið sjá sig og er það miður því þessi
íþrótt hentar jafnt báðum kynjum. Ef nægilega mörg ungmenni mæta á æfingar í vetur er ætlunin að
halda einhvers konar keppni milli grunnskólanna í vor.
3. október 2006:

Gimli Cup: Hallgrímur hefur unnið oftast
Keppni um Gimli bikarinn er nú hafin og er þetta í sjötta sinn sem keppt er um
þann veglega grip sem hingað var gefinn af áhugasömu krullufólki af
íslenskum ættum í Gimli Manitoba.
Skytturnar unnu Gimli bikarinn í fyrra (sjá mynd) en alls hafa fjórtán leikmenn
hampað bikarnum frá upphafi.
Leikmaður:

Fj. titla

Hallgrímur Valsson

3

Ágúst Hilmarsson

2

Ásgrímur Ágústsson

2

Birgitta Reinaldsdóttir

2

Gísli Kristinsson

2

Jón S. Hansen

2

Magnús E. Finnsson

2

Sigurður Gunnarsson

2

Björn Arason

1

Davíð Valsson

1

Guðmundur Pétursson

1

Jón Grétar Rögnvaldsson

1

Sigfús Sigfússon

1

Sigurgeir Haraldsson

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.

2005: Skytturnar - Ágúst Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón S. Hansen, Sigurður Gunnarsson og
Sigurgeir Haraldsson.
3. október 2006:

Gimli Cup: Mammútar með ótrúlegan árangur í skotkeppninni
Fyrsta umferð Gimli Cup hófst í gærkvöld með fjórum leikjum. Bragðarefir, Garpar, Skytturnar og
Víkingar unnu leiki kvöldsins og raða sér í efstu sætin.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Svörtu pardusarnir - Víkingar

2-6

Mammútar - Garpar

3-7

Sauðir - Skytturnar

4-10

Kústarnir - Bragðarefir

3-7

Í fyrsta skipti á Íslandi ræðst röð liða sem enda jöfn að stigum nú af árangri í skotkeppni þar sem öll
liðin taka þátt. Þau lið sem léku fullskipuð í gærkvöld luku sinni skotkeppni og er óhætt að segja að
uppskeran hafi verið ærið misjöfn. Mammútar gerðu sér lítið fyrir og skoruðu 30 stig af 40 mögulegum
á sama tíma og Íslandsmeistaraliðið Skytturnar fékk 4 stig og Víkingar 2. Að sjálfsögðu skipta þó
stigin í mótinu sjálfu mestu máli því skotkeppnin sker aðeins úr um röð liða sem enda jöfn að
stigum. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Mammútar standa sig vel í skotkeppni því í Ice Cup 2005 þurfti
skotkeppni þriggja liða til að skera úr um röð þeirra í riðlakeppninni. Þar höfðu Mammútarnir betur
gegn Kústunum og bandaríska liðinu USWCA. Í þeirri keppni hafnaði steinn Ólafs aðeins 7,2
sentímetra frá miðjupunkti og steinn Björgvins aðeins 18,6 sentímetra frá miðju. Ólafur og Björgvin
skoruðu báðir 8 stig í gærkvöld ásamt Jóni Inga. Þeir leikmenn sem kalla mætti nýliða stóðu sig
ágætlega í skotkeppninni, Örn Smári skoraði 8 stig og Albert 4.
Sex lið hafa lokið við skotkeppnina og er árangurinn þessi:
Mammútar

30 (Arnar 6, Björgvin 8, Jón Ingi 8, Ólafur 8)

Svörtu pardusarnir

16 (Elísabet 4, Sveinn 4, Sigurður 0, Örn 8)

Bragðarefir

12 (Heimir 6, Jóhann 6, Davíð 0, Jón 0)

Garpar

10 (Albert 4, Hallgrímur 4, Sigurður 2, Ásgrímur
0)

Skytturnar

4 (Jón S. 4, Ágúst 0, Birgitta 0, Sigurgeir 0)

Víkingar

2 (Björn 2, Gísli 0, Leifur 0, Rúnar 0)

miðvikudagskvöldið 4. október en þá eigast við:
Braut 2: Mammútar - Skytturnar
Braut 3: Svörtu pardusarnir - Bragðarefir
Braut 4: Fífurnar - Fálkar

30. september 2006:

Gimli Cup: Leikjadagskrá og reglur

Næstu leikir fara fram

Eftir nokkra handavinnu er leikjadagskráin fyrir Gimli Cup nú loks tilbúin og komin á heimasíðuna.
Leiknir verða fjórir leikir á mánudögum og þrír flesta miðvikudaga á tímabilinu 2. október til 13.
nóvember. Við uppröðun leikja var reynt að koma til móts við nokkrar séróskir en um leið voru
eftirfarandi atriði tryggð:
•
•
•
•

Ekkert lið leikur oftar en þrisvar á sömu brautinni.
Öll lið leika að minnsta kosti einu sinni á hverri braut.
Eitt lið leikur tvo leiki á miðvikudögum að eigin ósk en hin liðin leika þrisvar eða fjórum sinnum
á miðvikudögum.
Reynt var að dreifa frídögum sem jafnast yfir mótið eins og kostur var. Ekkert lið fær frí tvo
leikdaga í röð nema að Fálkar eru í fríi tvö síðustu kvöldin vegna keppnisferðar til Englands.

Keppni hefst mánudagskvöldið 2. október en þá leika verða þessir leikir:
2. braut: Svörtu pardusarnir - Víkingar
3. braut: Mammútar - Garpar
4. braut: Sauðir - Skytturnar
5. braut: Kústarnir - Bragðarefir

22. september 2006:

Gimli Cup: Reglur
Leikin verður einföld umferð allra liða á tímabilinu 2. október til 13. nóvember. Hver leikur er 6
umferðir. Þrír leikmenn að lágmarki skulu vera í hvoru liði þegar leikur hefst. Að öðrum kosti telst leikur
tapaður. Fyrir að vinna leik fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli.
Strax að loknum fyrsta leik sínum í keppninni taka öll lið skot að miðju hrings (ef lið er ekki fullskipað í
fyrsta leik þá strax eftir fyrsta leik sem liðið leikur fullskipað). Eitt skot á hvern leikmann, leyfilegt er að
sópa. Fyrir að snerta ysta hring fást 2 stig, fyrir 183 cm hring fást 4 stig, fyrir 122 cm hring 6 stig, fyrir
61 cm hring 8 stig og fyrir miðjuna fást 10 stig. Miðja steins segir til um í hvaða hring steinninn er.

Um endanlega röð liða að mótinu loknu ráða stig úr leikjum. Ef þau eru jöfn ráða næst stig úr skotum
að miðju hrings og síðan skoraðir steinar í mótinu. Ef enn þarf að skera úr kemur til hlutfallið skoraðir
steinar á móti steinum fengnum á sig í keppninni.
Að öðru leyti gilda alþjóðlegar krullureglur um keppnina.
Þáttökugjald er 5.000 krónur á lið og greiðist í einu lagi við skráningu. Bankareikningur er 302-13301232, kt. 590269-2989. Einnig má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar, gjaldkera Krulludeildar.
Eindagi greiðslu er fyrir síðasta leik viðkomandi liðs í mótinu. Hafi lið ekki greitt þátttökugjald á eindaga
spilar það ekki síðasta leik og verður ekki með í niðurröðun yfir úrslit mótsins. Jafnframt missa allir
leikmenn liðsins þátttökurétt í næsta móti á eftir.

21. september 2006:

Almennur félagsfundur Krulludeildar
Almennur félagafundur Krulludeildar verður haldinn miðvikudaginn 27. september kl. 20:00 í
fundarherbergi Skautahallar.
Á fundinum verða seinustu forvöð að tilkynna þátttöku í Gimli Cup en jafnframt verður dregið um
bókstafi fyrir keppnina á fundinum.

Stefnt er að golfkeppni krullufólks laugardaginn 30. september. Nánar um það síðar.

21. september 2006:

Gimli Cup: Keppni hefst 2. október, skráning til 27. september
Gimli Cup hefst mánudaginn 2. október og stendur yfir til 13. nóvember. Leikin verður einföld umferð
og leikdagar verða aðallega mánudagar. Einhverjir leikir fara einnig fram á miðvikudagskvöldum eftir
þörfum til þess að ná að klára mótið á tilsettum tíma (fer eftir fjölda liða). Öll lið taka vítaskot að loknum
fyrsta leik í keppninni. Úr þeim fá liðin stig sem verða notuð til að ákveða röð þeirra sem verða jöfn að
stigum í lok keppninnar.
Keppnin er opin öllum áhugasömum 4 manna liðum. Þátttökutilkynningar berist fyrir 27. september til
Gísla Kristinssonar í netfangið gisli[hjá]arkitektur.is.
Þáttökugjald er 5.000 krónur á lið og greiðist í einu lagi við skráningu inn á bankareikning 302-13301232, kt. 590269-2989. Einnig má greiða gjaldið beint til Ólafs Hreinssonar gjaldkera Krulludeildar.
Ef greitt er í heimabanka vinsamlegast sendið þá staðfestingu á netfangið
olafur.hreinsson[hjá]vegagerdin.is. Eindagi greiðslu er fyrir síðasta leik viðkomandi liðs í mótinu. Hafi
lið ekki greitt þátttökugjald á eindaga spilar það ekki síðasta leik og verður ekki með í niðurröðun yfir
úrslit mótsins. Jafnframt missa allir leikmenn liðsins þáttökurétt í næsta móti á eftir.

20. september 2006:

Unglingastarf að hefjast í krullunni
Krulludeild hyggst hefja unglingastarf og hefur auglýst eftir áhugasömum unglingum, þrettán ára og
eldri, til að mæta á krulluæfingar í vetur. Markmiðið er að fá nógu marka iðkendur á grunnskólaaldri til
að geta efnt til keppni milli grunnskólanna í vor. Æfingar unglingaflokks verða á mánudögum kl.
20:15-21:45.
Umsjónarmaður unglingastarfs er Hallgrímur Valsson, varaformaður Krulludeildar. Áhugasamir
unglingar geta haft samband við Hallgrím – s. 840 0887 – hallgrimur@isl.is – eða einfaldlega mætt á
æfingar á mánudagskvöldum. Hér á vef deildarinnar er meðal annars að finna útskýringar á íþróttinni
fyrir þá væntanlegu iðkendur sem vilja kynna sér krulluna aðeins áður en þeir skella sér á svellið smellið hér.
Rétt er að minna nýja iðkendur á að nauðsynlegt er að vera á hreinum og stömum íþróttaskóm og
hlýjum og teygjanlegum fötum. Annar búnaður er til staðar í Skautahöllinni, þ.e. kústar og sólar sem
notaðir eru þegar leikmaður rennir steininum eftir svellinu.

13. september 2006:

Gamlir hætta, nýir byrja...
Ljóst er að einhverjar breytingar munu verða á liðum frá því síðastliðið vor þó svo enn hafi allmargir
ekki mætt á æfingar. Tilfærslur verða á mönnum á milli liða, einhverjir leggja skóna á hilluna eða draga
úr iðkun, nýir iðkendur bætast í hópinn og svo framvegis. Því miður hafa margir ekki enn séð sér fært
eða ekki getað mætt á æfingar þó svo svellið hafi verið klárt frá 23. ágúst og nú þegar hafi farið fram 6
æfingar. Því er ekki ljóst enn hvaða leikmenn vantar lið og hvaða lið vantar leikmenn. Ef lið og/eða
leikmenn vilja koma slíkum upplýsingum á framfæri til þess að ganga frá sínum málum áður en kemur
að fyrsta móti er tilvalið að hafa samband við fréttaritara curling.is sem mun glaður birta slíkar
upplýsingar hér á vefnum. Einnig væri eflaust gagnlegt fyrir "markaðinn" ef þau lið sem þegar eru

fullskipuð myndu láta vita af því og senda inn lista yfir liðsmenn. Netfangið er haring[hjá]simnet.is og
farsímanúmerið 824 2778.

23. ágúst 2006:

Krullan byrjar í kvöld - ný tímatafla hefur tekið gildi
Krulluæfingar í Skautahöllinni á Akureyri hefjast í kvöld, miðvikudagskvöldið 23. ágúst. Vegna
misskilnings var auglýst hér á vefnum í liðinni viku að æfingar myndu hefjast á mánudagskvöld og er
beðist velvirðingar á því.
Ákveðnar hafa verið breytingar á tímatöflu frá því á liðnum vetri. Á mánudögum fáum við svellið kl.
20:05 (heflun kl. 19:55-20:05) og höfum það fram eftir kvöldi en tíminn á miðvikudögum er óbreyttur,
heflun kl. 21:00-21:10 og krulla kl. 21:10-23:00.
Semsagt:
Mánudagar kl. 20:05-23:00
Miðvikudagar kl. 21:10-23:00
Áætlað er að fyrsta mót vetrarins hefjist í byrjun október. Góða skemmtun!

17. ágúst 2006:

Krullan byrjar mánudagskvöldið 21. ágúst
Frystivélarnar í Skautahöllinni hafa verið ræstar og nú styttist óðum í að krullufólk komist á svellið. Ef
allt gengur eftir ætti svellið að verða tilbúið um helgina og er reiknað með að fyrsta æfing geti orðið á
mánudagskvöld. Miðað er við tímatöfluna eins og hún var síðastliðinn vetur þannig að fyrsta
krulluæfingin ætti að geta hafist mánudagskvöldið 21. ágúst kl. 19:00. Óhætt er að fullyrða að
krullufólk hefur aldrei hafið æfingar jafnsnemma að haustinu/sumrinu og nú. Átta manns mættu í
gærkvöld til þess að ganga frá merkingum krullubrautanna í svellinu og gekk það verk vel.

17. ágúst 2006:

Curlingdeild Bjarnarins stofnuð í kvöld
Samkvæmt frétt á vef Skautafélagsins Bjarnarins verður aðalfundur félagsins fyrir árið 2006 verði
haldinn í félagsheimili Bjarnarins í dag kl. 17:00. Auk venjulegra aðalfundarstarfa er á dagskránni að
stofna curlingdeild innan félagsins. Curling.is óskar Bjarnarfólki góðs á þeirri braut.

11. ágúst 2006:

Merkingar krullubrauta - sjálfboðaliðar óskast
Áætlað er að hefja frystingu í Skautahöllinni í næstu viku. Miðað við tímaáætlanir þarf að setja niður
borðana sem marka brautirnar á miðvikudagskvöld. Sjálfboðaliðar óskast til aðstoðar við það verk.
Vinsamlega hafið samband við Hallgrím í síma 822 2015 ef þið hafið tök á að koma
miðvikudagskvöldið 16. ágúst.

22. maí 2006:

Krulludeild SA tíu ára í dag!
Krulludeild Skautafélags Akureyrar er tíu ára í dag. Á aðalfundi Skautafélagsins þann 22. maí 1996 var
samþykkt að stofna krulludeild innan félagsins. Fyrsti opinberi krulluleikurinn á Íslandi fór hins vegar
fram nokkrum mánuðum áður, eða í nóvember 1995.
Upphaf krulluiðkunar á Akureyri, og þar með Íslandi, má hins vegar rekja aftur til ársins 1990 og alla
leið vestur til Seattle í Bandaríkjunum. Upphafsmanneskjan að því að koma Íslendingum á krullukortið
er Sophie Wallace, fædd á Íslandi en býr nú í nágrenni Seattle í Washington fylki í Bandaríkjunum.
Hún og eiginmaður hennar, Tom Wallace, héldu til Íslands 1990, með leyfi Alþjóða krullusambandsins,
til fundar við forystumenn íþróttahreyfingarinnar í þeim tilgangi að fá Íslendinga til að ganga í
sambandið. Markmiðið var að ná 25. aðildarþjóðinni inn í sambandið til þess að krulla gæti orðið
fullgild keppnisgrein á Ólympíuleikunum. Það gekk eftir.
Samkvæmt frétt sem fréttaritari curling.is rakst á fyrir nokkru á netinu býr Sophie nú í Whatcom County
í nágrenni Seatlle. Stutt er síðan hún hætti að spila krullu en hún mun vera 88 ára gömul.

18. maí 2006:

Aðalfundur SA: Mimmi kjörin formaður
Aðalfundur Skautafélagsins var haldinn í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld. Fundurinn var jafnframt
aðalfundur Krulludeildar þar sem ekki hafði verið boðað til aðalfundar deildarinnar fyrir aðalfund
félagsins.

Ein breyting á stjórn Krulludeildar
Stjórn Krulludeildar situr áfram nær óbreytt. Einar Jóhannsson, sem var meðstjórnandi, hættir en í stað
hans kemur Ágúst Hilmarsson inn í stjórnina.
Stjórnin er þannig skipuð: Gísli Kristinsson formaður, Hallgrímur Valsson varaformaður, Ólafur
Hreinsson gjaldkeri, Ásgrímur Ágústsson ritari, og Davíð Valsson, Jón Hansen og Ágúst Hilmarsson
meðstjórnendur.
Á fundinum kom meðal annars fram að hagnaður Krulludeildar á árinu 2005 varð 287.683,- krónur.
Tekjur voru samtals 1.524.019,- krónur og gjöld samtals 1.236.336,- krónur.

Nýr formaður félagsins
Nokkrar breytingar urðu á aðalstjórn félagsins og meðal annars var kjörinn nýr formaður. Þórdís
Ingvadóttir fráfarandi formaður gaf ekki kost á sér áfram sem formaður en verður meðstjórnandi í nýrri
stjórn. Jón Rögnvaldsson, Hilmar Brynjólfsson og Sigurgeir Haraldsson hætta í stjórn en áður hafði
Jón Hansen sagt sig úr stjórninni.
Nýkjörin stjórn Skautafélags Akureyrar er þannig skipuð: Lena Kaisa Vitanen formaður (betur þekkt
sem Mimmi), Jón Björnsson varaformaður, Ólafur Hreinsson gjaldkeri, Ólöf Sigurðardóttir ritari, og
Helga Margrét Clarke, María Jónsdóttir og Þórdís Ingvadóttir meðstjórnendur. Endurskoðendur
félagsins voru kjörnir þeir Jón Rögnvaldsson og Sigurgeir Haraldsson.
Upplýst var að viðsnúningur hefur orðið á rekstri félagsins og er hann nú í jafnvægi þannig að SA
félagar geta væntanlega horft með bjartsýni fram á veginn.

Allmargar lagabreytingar
Stjórn Skautafélagsins hefur unnið að því frá aðalfundi 2005 að endurskoða lög félagsins. Á
aðalfundinum nú voru lagðar fram allmargar breytingatillögur og flestar samþykktar óbreyttar. Ný lög
félagsins hafa því tekið gildi.

Meðal annars var gerð breyting á 7. grein laganna og hljóðar hún nú svo: “Árgjald félagsins skal
ákveðið árlega á aðalfundi og rennur það í aðalsjóð félagsins. Æfingagjöld renna óskipt til þeirrar
deildar sem félagi/iðkandi er skráður í. Félagar yngri en 16 ára greiða ekki árgjald til félagsins.”
Samþykkt var tillaga stjórnar um að árgjaldið skuli vera 2.000,- krónur.
Í 6. grein laganna kemur fram að félagsmenn 35 ára og eldri geti gerst “ævifélagar” gegn greiðslu
ákveðins gjalds í eitt skipti fyrir öll og skuli stjórn ákveða upphæð þess gjalds hverju sinni. Upplýst var
um það á fundinum að stjórn félagsins hefði ákveðið að slíkt gjald yrði 15.000,- krónur.
Væntanlega munu nýsamþykkt lög verða birt á vefsíðu félagsins innan tíðar.

Aðalfundur eða ekki – fimm tillögur um krullumál afgreiddar
Undir liðnum önnur mál komu meðal annars fram nokkrar tillögur frá Haraldi Ingólfssyni og tengdust
þær allar starfsemi Krulludeildar. Nokkur umræða varð um réttmæti þess að aðalfundur
Skautafélagsins fjallaði um sérmál Krulludeildar og hvort aðalfundur Skautafélagsins teldist vera
aðalfundur Krulludeildar einnig þar sem aðalfundur Krulludeildar hafði ekki verið haldinn.
Tvær af tillögunum voru samþykktar en þremur var vísað til stjórnar Krulludeildar til umfjöllunar.
Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða:
Aðalfundur Krulludeildar Skautafélags Akureyrar, haldinn í Skautahöllinni á Akureyri 18. maí 2006,
beinir því til Krullunefndar (Curlingnefndar) ÍSÍ og stjórnar Krulludeildar SA að hefja nú þegar
undirbúning að stórátaki til þess að leita eftir föstum styrktarsamningum við fyrirtæki í tengslum við
þátttöku íslenskra liða á stórmótum erlendis, svo sem Evrópumóti karla, kvenna og blandaðra liða og
Heimsmeistaramóti 50 ára og eldri. Jafnframt verði leitað liðsinnis ÍSÍ, Evrópska krullusambandsins og
Alþjóða krullusambandsins til þess að stíga fyrstu skrefin í þátttöku Íslands á Evrópumótum. Haft verði
að leiðarljósi að allir sem áhuga hafa á að taka þátt í þessum mótum fyrir Íslands hönd eigi þess
raunhæfan kost, ekki aðeins þeir leikmenn sem hafa efni á að greiða meirihluta kostnaðarins sjálfir.
Aðalfundurinn beinir því til hlutaðeigandi að hugað verði mjög tímanlega að slíkri vinnu.
Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða
Aðalfundur Krulludeildar Skautafélags Akureyrar, haldinn í Skautahöllinni á Akureyri 18. maí 2006,
samþykkir að tekið skuli upp kjör á besta karli og bestu konu innan deildarinnar á hverri leiktíð, ásamt
bestu nýliðunum af hvoru kyni og/eða efnilegustu leikmönnunum. Fundurinn samþykkir að vísa því til
stjórnar Krulludeildar að huga nú þegar að því að semja reglur um slíkt kjör þannig að þær verði
tilbúnar við upphaf keppnistímabilsins 2006-2007 og kjörið fari í fyrsta sinn fram vorið 2007. Fundurinn
vekur athygli á þeim möguleika að undir lok keppnistímabils kjósi iðkendur krullufólk ársins úr röðum
Krulludeildar SA og að slíkar viðurkenningar verði afhentar á lokahófi Ice Cup. Jafnvel væri möguleiki
á að slík kosning færi fram á lokahófi Ice Cup.
Samþykkt var með 12 atkvæðum gegn 2 að vísa eftirfarandi tillögu til umfjöllunar og afgreiðslu
í stjórn Krulludeildar:
Aðalfundur Krulludeildar Skautafélags Akureyrar, haldinn í Skautahöllinni á Akureyri 18. maí 2006,
skorar á Krullunefnd (Curlingnefnd) ÍSÍ að beita sér nú þegar fyrir því að reglur Alþjóða
Krullusambandsins verði þýddar á íslensku, gefnar út og afhentar öllum þeim sem stunda íþróttina.
Aðalfundurinn telur jafnframt brýnt að í tengslum við þá útgáfu verði útbúinn leiðbeiningarbæklingur
eða kynningarrit sem starfandi krulludeildum og krullufélögum í landinu verði gert skylt að afhenda
öllum þeim sem stunda íþróttina sem og öllum þeim sem hefja ástundun hennar í framtíðinni. Í slíkum
bæklingi verði meðal annars lögð áhersla á helstu reglur íþróttarinnar, umgengni, siðareglur og
hegðun í keppni, upplýsingar um starfsemi krulluhreyfingarinnar á Íslandi, tengsl Íslendinga við erlend
samtök krullufólks og fleira sem gæti stuðlað að því að auka veg íþróttarinnar hér á landi.
Samþykkt var með þorra greiddra atkvæða gegn 1 að vísa eftirfarandi tillögu til umfjöllunar og
afgreiðslu í stjórn Krulludeildar:

Aðalfundur Krulludeildar Skautafélags Akureyrar, haldinn í Skautahöllinni á Akureyri 18. maí 2006,
beinir því til Krullunefndar (Curlingnefndar) ÍSÍ að hefja nú þegar undirbúning þess að senda lið til
keppni á Evrópumótunum í krullu (karla-, kvenna- og blandaðra liða). Aðalfundurinn beinir því til
Krullunefndar að við undirbúning að þátttöku í þessum mótum verði tekin upp sú regla að efnt verði til
keppni milli liða eða fyrirliða um réttinn til að taka þátt fyrir hönd Íslands, eins og tíðkast í öðrum
löndum í stað þess að velja einstaklinga saman í landslið.
Samþykkt var með 9 atkvæðum gegn 2 að vísa eftirfarandi tillögu til umfjöllunar og afgreiðslu í
stjórn Krulludeildar:
Aðalfundur Krulludeildar Skautafélags Akureyrar, haldinn í Skautahöllinni á Akureyri 18. maí 2006,
skorar á Krullunefnd (Curlingnefnd) ÍSÍ að vinna ötullega, skipulega og tímanlega að því að gera
Íslandsmótið í krullu aftur að stærsta móti keppnistímabilsins og tryggja að slys eins og við
skipulagningu og framkvæmd Íslandsmótsins 2006 hendi ekki aftur. Aðalfundurinn lýsir þeirri skoðun
sinni að Íslandsmót í hverri íþróttagrein eigi að vera aðalmót hvers keppnistímabils og lýsir furðu sinni
á því að á fjölmennasta Íslandsmótinu hingað til skuli lið aðeins hafa fengið að leika 2-6 leiki.
Aðalfundurinn lýsir óánægju sinni með það hve seint undirbúningur fyrir Íslandsmótið 2006 hófst og
hve þröngar skorður voru settar fyrir forkeppni mótsins innan krulludeilda SA og Þróttar.

Hlé fyrir Silvíu Nótt
Fundurinn var þokkalega sóttur. Fundarstjóri var Sigfús Helgason varaformaður ÍBA og stýrði hann
fundinum af röggsemi. Þess má til gamans geta að stutt hlé var gert á skýrslu gjaldkera Íshokkídeildar
á meðan Silvía Nótt spriklaði á sviðinu í Aþenu.

8. maí 2006:

Árshátíð SA verður haldin föstudagskvöldið 19. maí
Föstudagskvödlið 19.maí verður árshátíð SA og Narfa haldin í Lóni við Hrísalund og hefst kl. 20:30.
Á boðstólum verður frábær matur og enn betri skemmtiatriði (sem gestir koma með sjálfir). Skráningar
þurfa að berast til Jóhönnu Ólafsdóttur á johannas19@hotmail.com eða til Jóns Rögnvaldssonar á
tves@internet.is fyrir 15.maí.
Miðaverð er kr. 3.000 og þarf að leggjast inná 0302-26-95239, kt. 290260-7449, fyrir sama tíma.

8. maí 2006:

Aðalfundur SA haldinn fimmtudagskvöldið 18. maí kl. 20:00
Samkvæmt frétt á aðalvef félagsins er boðað til aðalfundar Skautafélags Akureyrar fimmtudagskvöldið
18. maí í Skautahöllinni á Akureyri. Fundarefni er venjuleg aðalfundarstörf, lagabreytingar og önnur
mál. Fundurinn hefst kl. 20:00.
Krulluvefurinn hvetur félagsmenn SA, jafnt krullufólk sem aðra, til að mæta á aðalfundinn og sýna
samstöðu um framtíð og velferð félagsins.

4. maí 2006:

Ice Cup: Vel heppnað mót, erlendu liðin röðuðu sér í efstu sætin
Eins og fram hefur komið hér á krulluvefnum stóð Krulludeild
Skautafélags Akureyrar fyrir alþjóðlega krullumótinu Ice Cup í
Skautahöllinni á Akureyri dagana 28.-30. apríl. Fjórtán lið tóku þátt í

mótinu með 66 leikmenn innanborðs, þar af ellefu erlenda leikmenn. Erlendu liðin þrjú röðuðu
sér í efstu sætin.
Úrslitaleikirnir fóru fram eftir hádegi sunnudaginn 30. apríl. Til úrslita um
gullverðlaun léku Ókunnugir og Airport Bratislava en hitt slóvakíska liðið, 1.CC
Bratislava lék gegn Víkingum um bronsverðlaunin. Víkingar komust í 4. sætið
eftir forkeppnina með því að vinna einni umferð meira en Skytturnar en liðin
fengu bæði 6 stig.
Blandaða liðið tók snemma völdin í úrslitaleiknum, skoraði 4 stig í
þriðju umferðinni og virtist ætla að vinna auðveldan sigur. Sumir voru þó farnir að velta fyrir sér
hvort leikurinn væri að snúast þeim í óhag í lokaumferðinni þegar slóvakíska liðið var komið
með fjóra steina inn í hringinn og Ókunnugir áttu aðeins eftir að senda sinn síðasta stein. Eins
og sönnum meisturum sæmir setti Richard Maskel, fyrirliði Ókunnugra, síðasta steininn
mátulega langt inn í hring til þess að skora eitt stig og vinna þar með leikinn 6-3. Ef hann hefði
farið aðeins of langt hefði hitt liðið skorað 4 stig og unnið. Það var semsagt erlenda liðið með
íslenska leikmanninum og íslenska nafninu sem sigraði. Ókunnugir unnu alla 6 leiki sína á
mótinu. Liðsmenn voru Richard Maskel, Ben Wiegers, Reinier Butot og Viðar
Jónsson.
Fyrirliði sigurliðsins, Richard Maskel á að baki yfir 500 mót eins og Ice Cup og
var þetta í 118. sinn sem hann sigrar á slíku helgarmóti. Hann hefur verið í
fremstu röð krullufólks í Bandaríkjunum í áraraðir og hefur meðal annars hlotið
bronsverðlaun á Heimsmeistaramóti. Viðar Jónsson, framkvæmdastjóri
Skautahallarinnar, er fyrstur Íslendinga til að vinna til gullverðlauna á Ice Cup.
Þess má geta að Richard Maskel og Svanfríður Sigurðardóttir fengu
viðurkenningu frá liði Mammútanna á lokahófinu sem haldið var á Hótel Kea á
sunnudagskvöld. Þau voru útnefnd sem eins konar heiðursmammútar og fengu forláta
"mammútahúfur" að gjöf.
Slóvakíska liðið Airport Bratislava varð semsagt í 2.
sæti. Liðið vann fjóra leiki af fimm í undankeppninni,
tapaði aðeins gegn Ókunnugum og töpuðu síðan aftur
fyrir þeim í úrsltialeiknum. Í liðinu léku þau Milan Kajan,
Gabriela Kajanova, Frantisek Pitonak og Boris
Kutka.
Hitt slóvakíska liðið, 1.CC Bratislava, sem hefur keppt fyrir hönd Slóvakíu á tveimur
undanförnum Evrópumótum sigraði Víkinga 9-4 í úrslitaleik um bronsið en liðsmenn slóvakíska
liðsins eru þeir Pavel Kocian, Pavol Pitonak, Radomir Vozar og Juraj Kapolka.
Nr.

Lið

Stig

Umferðir

Steinar

1.

Ókunnugir

10

21

48

2.

Airport Bratislava BTS

8

20

38

3.

1.CC Bratislava

8

16

32

4.

Víkingar

6

17

32

5.

Skytturnar

6

16

31

6.

Krullus Maximus

5

15

30

7.

Mammútar

5

14

23

8.

Fálkar

4

19

35

9.

Bragðarefir

4

19

28

10.

Fífurnar

4

17

26

11.

Norðan 12

4

15

22

12.

Svörtu pardusarnir

4

13

27

13.

Kústarnir

2

17

27

14.

2XD

0

9

12

Lið sem jöfn urðu að stigum röðuðust upp eftir fjölda unninna umferða og
síðan eftir fjölda skoraðra steina. Þess má geta að liðið 2XD fékk sérstök
heiðursverðlaun, naut úr bronsi og nautstungur frá Kjarnafæði fyrir að vera
sterkasta liðið sem þurfti að halda öllum hinum liðunum uppi.
Þetta er í þriðja sinn sem Ice Cup krullumótið er haldið og þykir það hafa tekist
með ágætum. Framkvæmd mótsins gekk mjög vel fyrir sig og lýstu erlendu keppendurnir yfir mikilli
ánægju með móttökur og gestrisni heimamanna.
Fjölmörg fyrirtæki styrktu mótshaldið auk þess sem sjálfboðaliðar úr röðum krullufólks og maka þeirra
lögðu á sig mikla vinnu til að gera mótshaldið sem best úr garði. Helstu styrkjendur mótsins voru
Akureyrarbær, Brauðgerð Kristjáns, Brynja, Goði.is, Góa, Hótel Kea, Kjarnafæði, Matur og mörk,
Nettó, Norðurmjólk, Norðurmynd, Nýja Kaffibrennslan, Samherji, SBA-Norðurleið, Sjóvá, Skautahöllin
á Akureyri og Vífilfell.
Mótsnefnd Ice Cup vill þakka öllum þeim sem lögðu sitt af mörkum til þess að gera mótið að vel
heppnuðum viðburði sem erlendir jafnt og innlendir þátttakendur munu minnast sem stórviðburðar

30. apríl 2006:

Ice Cup: Ókunnugir sigruðu
Ókunnugir sigruðu Airport Bratislava í úrslitaleik Ice Cup sem fram fór í dag. Endanlegar tölur urðu 6-3.
Í sigurliðinu eru Richard Maskel, Ben Wiegers, Reinier Butot og Viðar Jónsson. Viðar er fyrsti
Íslendingurinn sem vinnur til gullverðlauna á mótinu en undanfarin tvö ár hafa lið frá Kanada sigrað. Í
liði Airport Bratislava eru Frantisek Pitonak, Boris Kutka, Milan Kajan og Gabriela Kajanova.
Í leik um bronsverðlaunin sigraði 1.CC Bratislava lið Víkinga 9-4. Slóvakíska liðið er skipað þeim Pavel
Kocian, Pavol Pitonak, Radomir Vozar og Juraj Kapolka.
Alls tóku 14 lið þátt í mótinu. Úrslit allra leikja og röð allra liða er að finna í excel-skjali hér...

28-30. apríl 2006:

Ice Cup: Úrslit leikja
1. umferð
Mammútar - Kústarnir

8-5

Norðan 12 - Fálkar

6-5

1.CC Bratislava - Bragðarefir

11-3

Svörtu pardusarnir - Skytturnar

2-7

Víkingar - Ókunnugir

4-8

Airport Bratislava BTS - Krullus Maximus

12-0

Fífurnar - 2XD

7-2

2. umferð
Airport Bratislava BTS - 1.CC Bratislava

7-0

Mammútar - Skytturnar

4-3

Fífurnar - Norðan 12

5-6

Ókunnugir - Kústarnir

9-4

Fálkar - Víkingar

7-2

Bragðarefir - Svörtu pardusarnir

10-3

2XD - Krullus Maximus

6-8

3. umferð
Kústarnir - 2XD

8-2

Víkingar - Svörtu pardusarnir

9-3

Fálkar - Skytturnar

3-12

1.CC Bratislava - Krullus Maximus

6-3

Bragðarefir - Fífurnar

6-4

Airport Bratislava BTS - Norðan 12

9-2

Ókunnugir - Mammútar

10-1

4. umferð
Kústarnir - Víkingar

3-9

Fálkar - Krullus Maximus

3-12

2XD - Svörtu pardusarnir

2-10

Skytturnar - Bragðarefir

7-4

Norðan 12 - 1.CC Bratislava

3-10

Mammútar - Fífurnar

3-6

Airport Bratislava - Ókunnugir

4-14

5. umferð
Ókunnugir - Skytturnar

7-2

Airport Bratislava - Bragðarefir

6-5

1.CC Bratislava - Fífurnar

5-4

Víkingar - Norðan 12

8-5

Kústarnir - Svörtu pardusarnir

7-9

Fálkar - 2xD

17-0

Krullus Maximus - Mammútar

7-7

Úrslitaleikur - gullverðlaun
Ókunnugir - Airport Bratislava BTS

6-3

Úrslitaleikur - bronsverðlaun
1.CC Bratislava - Víkingar

9-4

30. apríl 2006:

Ice Cup: Þrjú erlend lið og eitt íslenskt leika um verðlaunasætin
Erlendu liðin þrjú sem kepptu á Ice Cup röðuðu sér í efstu sætin og tryggðu sér þar með réttinn til að
leika um verðlaun á mótinu ásamt einu íslensku liði, Víkingum. Ókunnugir, blandað lið með tvo
Hollendinga, einn Bandaríkjamann og einn Íslending innanborðs, unnu alla leikina og leika til úrslita
um gullverðlaun við annað af slóvakísku liðunum, Airport Bratislava BTS. Hitt slóvakíska liðið, 1.CC
Bratislava varð í þriðja sæti eftir 5 umferðir og leikur um brons gegn Víkingum.
Úrslitaleikirnir hófust kl. 14:00 og lýkur um kl. 16:00.

24. apríl 2006:

Ice Cup: Leikir fyrstu umferðar
Í kvöld var dregið að nýju fyrir leiki fyrstu umferðar á Ice Cup en fækkað hefur um tvö lið eins og
kunnugt er og var því ákveðið að draga að nýju.
Leikir fyrstu umferðar verða sem hér segir:
Föstudagur 28. apríl kl. 8:30
Braut 2: Mammútar - Kústarnir
Braut 3: Norðan 12 - Fálkar
Braut 4: 1.CC Bratislava - Bragðarefir
Braut 5: Svörtu pardusarnir - Skytturnar
Föstudagur 28. apríl kl. 11:00
Braut 2: Víkingar - Ókunnugir
Braut 3: Airport Bratislava BTS - Krullus Maximus
Braut 4: Fífurnar - 2XD
Krulluvefurinn óskar öllum þátttakendum góðra steina.

23. apríl 2006:

Ice Cup: Tímasetningar viðburða
Þrátt fyrir hræring sem orðið hefur á skipulagi Ice Cup eru allar tímasetningar á hreinu og rétt að
auglýsa þær hér með. Þar sem ekki hafa allir sem stunda krullu aðgang að tölvu og netinu eru fyrirliðar
liðanna sem taka þátt hvattir til að tryggja það að allir liðsmenn þeirra fái þessar upplýsingar.

Fimmtudagur 27. apríl

Kl. 20:30: Opnunarhóf á Hótel Kea, léttir drykkir, mótið sett, keppnisfyrirkomulag og liðin kynnt.
Síðustu forvöð að greiða þátttökugjaldið. Til sölu verða miðar á lokahófið fyrir gesti.

Föstudagur 28. apríl

Kl. 8:30-18:30: Keppni. Leikir hefjast kl. 8:30, 11:00, 14:00 og 16:30. Keppendur þurfa að sjálfsögðu
að mæta tímanlega. Lið fá samtals 10 mínútna upphitun fyrir leiki og ákveða sjálf hvort fer á undan. Öll
lið leika tvo leiki á föstudegi.
Kl. 19:00: Rannsóknarferð í Viking brugg. Rútuferð verður frá Skautahöllinni kl. 18:50 með viðkomu á
Hótel Kea og Hótel Norðurlandi. Rútuferð til baka að lokinni rannsókn, ekki vitað hvenær. Þeir sem
vilja geta komið beint í Viking brugg um kl. 19:00.

Laugardagur 29. apríl

Kl. 8:30-18:30: Keppni. Leikir hefjast kl. 8:30, 11:00, 14:00 og 16:30. Keppendur þurfa að sjálfsögðu
að mæta tímanlega. Lið fá samtals 10 mínútna upphitun fyrir leiki og ákveða sjálf hvort fer á undan. Öll
lið leika tvo leiki á laugardegi.

Sunnudagur 30. apríl

Kl. 8:30-16:00: Keppni. Leikir hefjast kl. 8:30, 11:00 og svo úrslitaleikir kl. 14:00. Keppendur þurfa að
sjálfsögðu að mæta tímanlega. Lið fá samtals 10 mínútna upphitun fyrir leiki og ákveða sjálf hvort fer á
undan. Öll lið leika einn leik á sunnudegi auk þess sem fjögur efstu liðin leika um verðlaunasæti kl.
14:00.
Kl. 19:00: Lokahóf. Salurinn á Hótel Kea verður opnaður kl. 19:00 en áætlað er að borðhald hefjist um
kl. 20:00. Í boði er lambakjöt með tilheyrandi og svo kaffi og konfekt á eftir. Fram fer
verðlaunaafhending og fleira skemmtilegt. Við höfum síðan salinn áfram og getum dansað inn í
nóttina. Innifalið í þátttökugjaldi er miði á lokahófið fyrir fjóra leikmenn. Viðbótarmiðar fyrir fimmta
leikmann og gesti verða til sölu á opnunarhófinu og í veitingasölunni í Skautahöllinni. Fólk er hvatt til
að kaupa þessa miða tímanlega þannig að við höfum áreiðanlegar upplýsingar um fjölda gesta og til
þess að auðvelda skipulagningu lokahófsins.

22. apríl 2006:

Ice Cup: Dregið verður að nýju til fyrstu umferðar
Því miður hefur komið upp sú staða að lið sem skráð hafði verið til leiks hefur dregið sig úr keppni.
Mótsnefndin hafði unnið út frá því að komin væru 15 lið og miðaði við að setja saman sextánda liðið
þar sem mun einfaldara er að setja upp mót þar sem fjöldi liða er jöfn tala en með oddatölu. Um leið
og Rubber ducks liðið ákvað að draga sig úr keppni var því hætt við að mynda sextánda liðið. Þar með
standa eftir fjórtán lið.
Eftir að hafa farið yfir alla möguleika í stöðunni hefur mótsnefnd ákveðið að nauðsynlegt sé að ógilda
fyrri drátt fyrir leiki fyrstu umferðar og draga að nýju. Gengið er út frá sama keppnisfyrirkomulagi og
áður nema hvað eini munurinn er sá að stundum verða leiknir þrír leikir í einu og stundum fjórir.
Boðað er til fundar mánudagskvöldið 24. apríl í fundarherberginu á 2. hæð eftir krulluæfingu.
Þar verður dregið að nýju um bókstafi liðanna fjórtán með sama hætti og gert var áður. Eins og
áður er gengið út frá því að verða við ósk eins liðsins um að það fái að hefja leik kl. 11:00 á
föstudeginum eins og samþykkt var við fyrri drátt. Ef önnur lið hafa til þess gildar ástæður verður reynt
að verða við óskum um ákveðinn leiktíma í fyrstu umferð (8:30 eða 11:00).
Jafnframt er ætlunin að fara yfir nokkur atriði er varða mótið, reglur og umgengni og annað sem
væntanlegir þátttakendur telja þörf á að ræða eða útskýra varðandi framkvæmdina.

20. apríl 2006:

Ice Cup: Bronsverðlaunahafi frá HM 1986 krullar á Akureyri
Eftir miklar hræringar af ýmsum ástæðum í liðinu sem upphaflega var hollenskt-danskt en er núna
orðið hollenskt-bandarískt-íslenskt er óhætt að fullyrða að það verður bæði forvitnilegt fyrir okkur að fá
þetta lið og ekki síður lærdómsríkt fyrir þau lið héðan sem spila við þetta lið sem hefur tekið sér hið
íslenska nafn “Ókunnugur”.
Meðal liðsmanna er Bandaríkjamaður að nafni Richard Maskel frá Madiscon Curling Club í Wisconsin.
Hann á að baki langan og farsælan feril. Hann hefur tvisvar keppt á Heimsmeistaramóti, vann
bronsverðlaun með liði sínu 1986 og endaði í fjórða sæti 2002.

Auk þessa á hann að baki marga sigra jafnt innan Bandaríkjanna sem utan. Bandaríska
krullusambandið hefur upplýsingasíðu um þá leikmenn sem leikið hafa fyrir Bandaríkin á stórmótum. Á
þessari slóð má finna upplýsingar um Richard:
http://www.usacurl.org/athletes/biographies/richard_maskel05.html
Eins og áður hefur komið fram eru Hollendingarnir tveir í liðinu einnig reyndir í íþróttinni, annar þeirra,
Ben Wiegers, hefur fylgt hollenska kvennalandsliðinu á stórmót sem þjálfari síðan 2002 og hinn,
Reinier Butot, hefur keppt fyrir hönd Hollands á fjórum Evrópumótum og þremur Heimsmeistaramótum
yngri leikmanna.
Það verður að sjálfsögðu forvitnilegt hvernig þessir menn smella saman í lið með framkvæmdastjóra
Skautahallarinnar, Viðari Jónssyni, sem hleypur í það skarð sem komið hefur í liðið frá því það var
upphaflega skráð til leiks.

20. apríl 2006:

Frá stjórn: Vinsamlega greiðið árgjald/æfingagjald
Stjórn Krulludeildar hefur ákveðið að árgjald/æfingagjald til deildarinnar þennan veturinn verði 5.000,krónur á mann. Einhverjir hafa nú þegar greitt þessa upphæð fyrir yfirstandandi tímabil en þeir sem
ekki hafa greitt eru beðnir um að leggja upphæðina inn á reikning deildarinnar, kt. 590269-2989,
reikningur 0302-13-301232. Ef lagt er inn í gegnum netbanka er nauðsynlegt að senda staðfestingu á
netfangið olafur.hreinsson[hjá]vegagerdin.is.
Beðist er velvirðingar á að þessi innheimta/áminning skuli koma fram á sama tíma og greiða þarf
þátttökugjald fyrir Ice Cup.

14. apríl 2006:

Vertíðarlokin nálgast: Þrír krullutímar eftir þennan veturinn
Nú styttist óðum í vertíðarlok hjá krullufólki og ekki margar æfingar eftir á þessum vetri. Eins og allir
vita væntanlega verður Ice Cup haldið dagana 28.-30. apríl og lýkur krulluvertíðinni með lokahófi Ice
Cup sunnudagskvöldið 30. apríl.
Þriðjudagskvöldið 25. apríl hefst vinna við að breyta svellinu úr hokkí/listhlaupssvelli í krullusvell.
Síðasta æfingin okkar fyrir Ice Cup verður því mánudagskvöldið 24. apríl á eðlilegum tíma. Ef vinna við
svellið gengur vel geta þátttakendur á Ice Cup væntanlega tekið aukaæfingu síðdegis fimmtudaginn
27. apríl. Að minnsta kosti eitt erlendu liðanna mun mæta í höllina til að taka æfingu hér fyrir mótið.
Æfingar sem eftir eru á þessum vetri eru semsagt þessar:
Mánudagur 17. apríl (annar í páskum) 19:00-21:15
Miðvikudagur 19. apríl 21:15-23:30
Mánudagur 24. apríl kl. 19:00-21:15
Fimmtudagur 27. apríl - Ice Cup upphitun, tímasetning óráðin.

14. apríl 2006:

Vertíðarlokin nálgast: Þrír krullutímar eftir þennan veturinn

Nú styttist óðum í vertíðarlok hjá krullufólki og ekki margar æfingar eftir á þessum vetri. Eins og allir
vita væntanlega verður Ice Cup haldið dagana 28.-30. apríl og lýkur krulluvertíðinni með lokahófi Ice
Cup sunnudagskvöldið 30. apríl.
Þriðjudagskvöldið 25. apríl hefst vinna við að breyta svellinu úr hokkí/listhlaupssvelli í krullusvell.
Síðasta æfingin okkar fyrir Ice Cup verður því mánudagskvöldið 24. apríl á eðlilegum tíma. Ef vinna við
svellið gengur vel geta þátttakendur á Ice Cup væntanlega tekið aukaæfingu síðdegis fimmtudaginn
27. apríl. Að minnsta kosti eitt erlendu liðanna mun mæta í höllina til að taka æfingu hér fyrir mótið.
Æfingar sem eftir eru á þessum vetri eru semsagt þessar:
Mánudagur 17. apríl (annar í páskum) 19:00-21:15
Miðvikudagur 19. apríl 21:15-23:30
Mánudagur 24. apríl kl. 19:00-21:15
Fimmtudagur 27. apríl - Ice Cup upphitun, tímasetning óráðin.

12. apríl 2006:

Ice Cup: Búið að draga fyrir 1. umferðina
Í kvöld var dregið um röð liðanna 16 sem taka þátt í Ice Cup og er þar með ljóst hvaða lið mætast í
fyrstu umferðinni og klukkan hvað öll lið eiga að hefja leik á föstudeginum.
Kl. 8:30
Ókunnugir - 1.CC Bratislava
Stelpurnar - Svörtu pardusarnir
Mammútar - The Others
Fálkar - Norðan 12
Kl. 11:00
Bragðarefir - Kústarnir
Víkingar - Krullus Maximus
Airport Bratislava BTS - Fífurnar
Rubber ducks - Skytturnar
Ítarlegri upplýsingar um mótið, keppnisreglur, tímasetningar, lið og leikmenn og fleira slíkt verða birtar
hér á vefnum mjög fljótlega. Svo skemmtilega vildi til í drættinum í kvöld að tvö erlend lið mætast í
fyrstu umferðinni, þ.e. liðið sem valið hefur sér íslenska nafnið Ókunnugir (með aðstoð orðabókar)
leikur gegn liði sem spilað hefur fyrir hönd Slóvakíu á tveimur undanförnum Evrópumótum, 1.CC
Bratislava. Annað skondið sem vekur athygli þegar litið er yfir liðin er að ekki aðeins heitir eitt erlenda
liðið íslensku nafni heldur heita þrjú íslensku liðin erlendum nöfnum, The Others, Krullus Maximus
(latína?) og Rubber ducks.
Þátttakendur í Ice Cup eru beðnir um að fylgjast vel með hér á krulluvefnum fram að móti því hér
verða birtar ýmsar hagnýtar upplýsingar um mótið sem og ábendingar eða tillögur um hegðun í leikjum
og umgengni á svellinu, siðareglur og annað sem vonandi kemur að gagni.

12. apríl 2006:

Ice Cup: Nýtt merki hannað af Geimstofunni
Mótsnefnd Ice Cup ákvað fyrir nokkru, með samþykki stjórnar Krulludeildar,
að láta hanna merki fyrir Ice Cup sem hægt væri að nota í kynningarskyni og

til að framleiða merki, boli eða annan varning sem keppendur og gestir gætu keypt til minja.
Leitað var til hinna skeleggu Geimstofupilta sem brugðust skjótt við og hönnuðu einfalt, glæsilegt og í
alla staði gott merki.
Mótsnefndin færir hönnuðunum bestu þakkir fyrir vel unnið verk.

12. apríl 2006:

Ice Cup: Dregið í kvöld og keppnisfyrirkomulag kynnt
Mótsnefnd Ice Cup boðar til dráttar fyrir Ice Cup miðvikudagskvöldið 12. apríl kl. 20:30 í
fundarherberginu í Skautahöllinni á Akureyri. Allir þátttakendur í mótinu eru velkomnir. Drátturinn fer
þannig fram að fulltrúar þeirra liða sem þess óska draga nafn liðs úr hatti og svo bókstaf fyrir það lið.
Athugið: Ef gildar ástæður liggja að baki er mögulegt að verða við óskum um að tiltekið lið fái að leika
sinn fyrsta leik á ákveðnum tíma á föstudeginum og fái að draga bókstaf sérstaklega með tilliti til þess.
Nú þegar hefur eitt lið óskað eftir að eiga sinn fyrsta leik kl. 11:00 á föstudeginum. Hafi einhver
athugasemdir við það óskast þær gerðar fyrir drátt í kvöld.
Því miður varð mótsnefndin að hætta við að nota áður auglýst keppnisfyrirkomulag vegna andstöðu
forsvarsmanna Krulludeildar. Á sameiginlegum fundi mótsnefndar og stjórnar Krulludeildar
þriðjudagskvöldið 11. apríl var ákveðið að keppni á Ice Cup yrði með eftirfarandi hætti:
Öll lið leika í einum og sama hópnum og er engin riðlaskipting. Fyrir mótið verður dregið um bókstafi
fyrir liðin og í fyrstu umferð leika A-B, C-D, E-F o.s.frv. Síðan er liðum raðað eftir stigum eftir hverja
umferð (ef lið eru jöfn að stigum er þeim raðað eftir unnum umferðum eða eftir skoruðum steinum ef
þau hafa unnið jafnmargar umferðir). Í hverri umferð leikur síðan efsta liðið gegn því næstefsta og svo
koll af kolli, þó þannig að sömu liðin mætast ekki tvisvar að úrslitaleikjum frátöldum. Öll lið leika tvo
leiki á föstudegi, tvo á laugardegi og einn á sunnudagsmorgni. Tvö efstu liðin leika síðan úrslitaleik um
gullverðlaun og liðin í þriðja og fjórða sæti leika um bronsverðlaun. Leikir hefjast kl. 8:30, 11:00, 14:00
og 16:30 á föstudag og laugardag og kl. 8:30: 11:00 og 14:00 á sunnudag. Vakin er athygli á því að
mögulegt er að einhver lið þurfi að sú staða getur komið upp að lið þurfi að leika kl. 11:00 og svo aftur
kl. 14:00 á föstudegi og laugardegi.
Keppnisdagskráin sjálf verður sett inn á vefinn innan fárra daga ásamt nákvæmum reglum fyrir mótið
og upplýsingum um lið og leikmenn.

9. apríl 2006:

Ice Cup: Dregið á mánudagskvöld, sextán lið taka þátt
Nú styttist óðum í Ice Cup og ljóst að 16 lið munu taka þátt í mótinu. Að vísu á enn eftir að ganga
endanlega frá liðsskipan tveggja liða en unnið er að því að klára þau mál. Ljóst er að þrjú erlend lið og
næstum þrjú lið frá Reykjavík taka þátt. Öll lið leika fjóra leiki en að auki leika fjögur efstu liðin tvo leiki í
sérstakri úrslitakeppni sunnudaginn 30. apríl.

Boðað til dráttar

Mótsnefndin boðar til dráttar í fundarherberginu í Skautahöllinni mánudagskvöldið 10. apríl um
kl. 21:30, þ.e. eftir krulluæfingu. Þar verður dregið um bókstafi fyrir öll liðin og verður þar með ljóst
hvaða lið mætast í fyrstu umferð mótsins og hvenær á föstudeginum öll liðin eiga að leika. Fulltrúar
liðanna munu þó ekki draga bókstaf fyrir sitt lið heldur munu þeir sem vilja taka þátt í drættinum fyrst
draga nafn einhvers liðs úr pottinum og síðan bókstaf fyrir það lið. Þetta er gert til þess að gæta allrar
sanngirni þar sem ekki verða fulltrúar frá öllum liðum viðstaddir.

Keppnisfyrirkomulag ákveðið
Á fundi sínum laugardaginn 8. apríl samþykkti mótsnefndin að við upphaf leikja verði klukkan í
Skautahöllinni stillt á 85 mínútur. Að þeim tíma liðnum flautar klukkan og þá skal klára þá umferð sem
þá er í gangi og síðan leika eina umferð í viðbót. Þetta er sams konar fyrirkomulag og var á fyrsta Ice
Cup mótinu 2004. Reynslan sýnir að með þessu móti verða flestir leikir 7-8 umferðir.
Mótsnefndin hefur einnig ákveðið sjálft keppnisfyrirkomulagið. Leikið verður eftir kerfi þar sem efsta lið
leikur gegn því næstefsta og svo koll af kolli. Í upphafi fá öll liðin bókstaf, A-P. Í fyrstu umferð leika A-B,
C-D og svo koll af kolli.
Til þess að tryggja að lið þurfi ekki að leika tvo leiki í röð er liðunum 16 í upphafi skipt í tvo hópa, lið AH í hóp 1 og lið I-P í hóp 2. Annar hópurinn leikur á föstudag kl. 8:30 og 14:00 en hinn kl. 11:00 og
16:30. Eftir leiki föstudagsins eru hóparnir sameinaðir og liðunum raðað upp að nýju. Liðunum er síðan
skipt að nýju í tvo hópa fyrir keppni laugardagsins (tilkynnt á föstudagskvöld), átta efstu í A-flokk og
átta þau neðri í B-flokk. Síðan fara fjögur efstu liðin í úrslit á sunnudeginum.
Í undanúrslitum sem hefjast kl. 10:00 á sunnudeginum leikur efsta liðið gegn liðinu í fjórða sæti og hins
vegar liðin í öðru og þriðja sæti. Sigurliðin leika til úrslita en tapliðin leika um bronsverðlaun.
Úrslitaleikirnir hefjast kl. 14:00.
Keppnisfyrirkomulagið og reglur verða nánar útskýrðar innan tíðar hér á vefnum.

8. apríl 2006:

Heimsmeistaramót karla: Kanada, Skotland og Noregur berjast um
verðlaunasætin
Nú er orðið ljóst að það verða Kanada, Skotland og Noregur sem næla sér í verðlaun á
Heimsmeistaramóti karla í krullu en mótinu lýkur nú um helgina. Bandaríkjamenn komust í undanúrslit
ásamt þessum þremur liðum en töpuðu gegn Norðmönnum 5-8 og féllu því út. Skotar urðu efstir eftir
undankeppnina, unnu 9 leiki en töpuðu aðeins 2, og léku gegn Kanadamönnum sem urðu í öðru sæti.
Kanadamenn hefndu fyrir tapið í undankeppninni og sigruðu 8-2 en Skotar gáfust upp eftir aðeins 6
umferðir. Þetta þýðir að Kanadamenn fara beint í úrslitaleikinn en Skotar leika gegn Norðmönnum.
Tapliðið í þeim leik fær bronsverðlaunin en sigurliðið leikur um gullið gegn Kanadamönnum.
Skotar og Norðmenn leika í dag og hefst leikurinn kl. 17:00 að íslenskum tíma. Bein útsending hefst á
Eurosport 2 kl. 17:30 en kl. 18:40 færist útsendingin yfir á Eurosport og stendur til kl. 20:00.
Úrslitaleikurinn milli Kanadamanna og sigurliðsins í leik Skota og Norðmanna hefst kl. 16:30 á
sunnudag og verður í beinni útsendingu á Eurosport til kl. 19:15. Vinsamlega athugið að
útsendingartímar Eurosport eru teknir af vef stöðvarinnar en mögulegt er að breytingar verði á
dagskrá.
Til gamans má geta þess að fréttaritari curling.is spáði Kanada, Bandaríkjunum og Svíþjóð í þrjú efstu
sætin þannig að ljóst er að úr því sem komið er getur hann aðeins haft eina af þessum þjóðum rétta. Í
pistli um mótið áður en það hófst voru hins vegar nefndar sjö þjóðir sem gætu blandað sér í baráttuna
um efstu sætin og einmitt þær sjö þjóðir urðu í sjö efstu sætunum. Lokastaðan í undankeppninni varð
semsagt þessi:
Sigrar

töp

Skotland

9

2

Kanada

8

3

Noregur

7

4

Bandaríkin

7

4

Finnland

6

5

Sviss

6

5

Svíþjóð

6

5

Ástralía

5

6

Danmörk

5

6

Þýskaland

4

7

Japan

2

9

Írland

1

10

7. apríl 2006:

Íslendingar komnir í Evrópusambandið!
Eflaust þykir einhverjum skjóta skökku við að Íslendingar skuli nú þegar vera komnir inn í
Evrópusambandið án þess að fram hafi farið þjóðaratkvæðagreiðsla um málið. Staðreyndin er samt sú
að Ísland hefur verið samþykkt sem fullgildur aðili að Evrópusambandinu - þó ekki þessu stóra sem
alltaf er verið að ræða um í fréttum heldur Evrópska krullusambandinu, ECF (European Curling
Federation). Þetta var samþykkt á ársfundi sambandsins sem haldinn var í Lowell í Bandaríkjunum nú
í vikunni í tengslum við Heimsmeistaramót karla sem þar fer fram. Krullunefnd ÍSÍ sendi fulltrúa sinn á
þingið og var það enginn annar en Páll Tómasson sem einn Íslendinga hefur æft krullu bæði á
Akureyri og í Reykjavík. Honum hefur að sjálfsögðu verið tekið með kostum og kynjum í alþjóða
krulluhreyfingunni og samkvæmt fregnum frá Páli eru Íslendingar vel þekktir á þeim vettvangi, meðal
annars fyrir alþjóðlega mótið Ice Cup.
Ísland hefur hins vegar verið aðili að Alþjóða krullusambandinu, WCF (World Curling Federation) síðan
upp úr 1990 en þá urðu Íslendingar 25. aðildarþjóð sambandsins sem gerði það mögulegt að krulla
yrði Ólympíuíþrótt.

4. apríl 2006:

Ice Cup: Líklegt að liðin verði 16 en skráningu liða og leikmanna ekki
lokið
Skráningu liða og leikmanna fyrir Ice Cup er ekki alveg lokið en skráningarfrestur var framlendur til
miðvikudagsins 5. apríl til þess að gefa síðustu liðunum ráðrúm til að ganga frá sínum málum. Það er
því ekki alveg á hreinu enn hve mörg lið taka þátt en líklegt er að þau verði á bilinu 14-16.

Reyndir menn að utan
Þrjú erlend lið hafa skráð sig til leiks eins og áður hefur komið fram. Um tíma voru þau fjögur en eitt
varð að hætta við vegna brúðkaups eins og sagt hefur verið frá hér á vefnum. Líklegt er að það lið
komi á Ice Cup á næsta ári.
Þau erlendu lið sem nú eru skráð til leiks eru 1.CC Bratislava en það lið hefur keppt fyrir hönd
Slóvakíu á tveimur undanförnum Evrópumótum. Annað lið frá Slóvakíu er skráð til leiks, Airport
Bratislava BTS en það lið hefur meðal annars reynt örlítið fyrir sér á mótaröðinni World Curling Tour
en þó ekki með miklum árangri. Þriðja erlenda liðið leikur undir heitinu "Ókunnugir" fær íslenskan
leikmann til liðs við sig því einn úr liðinu varð að hætta við. Í liðinu eru tveir Hollendingar og einn Dani.
Annar Hollendingurinn, Reinier Bûtot (sjá mynd), hefur keppt fyrir hönd Hollands á fjórum
undanförnum Evrópumótum og þrisvar keppti hann fyrir Holland á Heimsmeistaramóti yngri leikmanna.
Hinn Hollendingurinn, Ben Wiegers, hefur fylgt hollenska kvennaliðinu sem þjálfari á Evrópumót frá

2002 og á Heimsmeistaramótið sem fram fór nú í mars. Daninn í liðinu, Allan Ploug, er frá Tårnby
klúbbnum og var í liði Dana á Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri í byrjun mars.

Mikill áhugi fyrir Ice Cup 2007
Þrátt fyrir mikla vinnu við að vekja athygli á mótinu hefur ekki tekist að fjölga þeim liðum sem koma á
mótið núna. Fyrirspurnir bárust frá nokkrum liðum og fengu þau upplýsingar um mótið og fleira sem á
þurfti að halda en ekkert hefur þó orðið úr þátttöku þeirra. Hins vegar virðast allmörg lið vera að huga
að því að koma á Ice Cup 2007 og einhver þeirra eru reyndar alveg ákveðin í að koma. Þó skráning sé
ekki hafin og því ekkert öruggt enn er líklegt að bandaríska kvennaliðið sem kom á Ice Cup 2005 komi
aftur á næsta ári. Einnig hefur heyrst af skosk/dansk blönduðu liði sem er líklegt og inniheldur
leikmenn sem hafa komið áður á Ice Cup. Þá hafa fjórir glaðhlakkalegir Skotar í Kanada eða
Kanadamenn af skoskum ættum lýst yfir áhuga á að koma hingað vorið 2007 ef upplýsingar um mótið
liggja fyrir í September þegar þeir skipuleggja á hvaða mót þeir fara þann veturinn. Unglingalið frá
Tårnby í Danmörku hafði áhuga á að koma en líklegra er að liðið komi á næsta ári. Þá er einnig líklegt
að svissneska Margarita liðið sem ætlaði að koma í ár stefni á að koma á næsta ári. Það má því búast
við skemmtilegri blöndu liða á næsta ári miðað við þann áhuga sem þegar hefur komið fram.

Lokafrágangur í gangi
Ekki er alveg komið á hreint hve mörg íslensk lið verða með á Ice Cup. Átta lið frá Akureyri eru þó búin
að skrá sig og eru fullmönnuð. Auk þeirra eru tvö til þrjú að ganga frá liðsskipan og nafni á liðið. Tvö til
þrjú lið munu koma úr Reykjavík en þar er einnig verið að leggja lokahönd á skráningu og
liðsuppstillingar. Það ætti að komast á hreint á allra næstu dögum hvernig þessum málum verður
háttað. Búast má við að lágmarki 14 liða móti en líklegra er þó að liðin verði 16 eins og í fyrra.
Keppnisfyrirkomulag verður ekki ákveðið og kynnt fyrr en endanlega er ljóst hve mörg lið taka þátt í
mótinu.
Þau lið sem þegar hafa skráð sig og þau lið sem eru að vinna í sínum málum eru hvött til að greiða
þátttökugjaldið inn á reikning Krulludeildarinnar, kt. 590269-2989, reikningur 0302-13-301232.
Þátttökugjald er 18.000,- krónur á hvert lið. Innifalið í þátttökugjaldinu er einnig matur fyrir fjóra
leikmenn á lokahófinu. Fimmti leikmaður og makar sem ætla á lokahófið greiða 2.500,- krónur fyrir
það. Skráning á lokahófið og innheimta fyrir það verða auglýst síðar.

4. apríl 2006:

Ice Cup: Líklegt að liðin verði 16 en skráningu liða og leikmanna ekki
lokið
Skráningu liða og leikmanna fyrir Ice Cup er ekki alveg lokið en skráningarfrestur var framlendur til
miðvikudagsins 5. apríl til þess að gefa síðustu liðunum ráðrúm til að ganga frá sínum málum. Það er
því ekki alveg á hreinu enn hve mörg lið taka þátt en líklegt er að þau verði á bilinu 14-16.

Reyndir menn að utan
Þrjú erlend lið hafa skráð sig til leiks eins og áður hefur komið fram. Um tíma voru þau fjögur en eitt
varð að hætta við vegna brúðkaups eins og sagt hefur verið frá hér á vefnum. Líklegt er að það lið
komi á Ice Cup á næsta ári.
Þau erlendu lið sem nú eru skráð til leiks eru 1.CC Bratislava en það lið hefur keppt fyrir hönd
Slóvakíu á tveimur undanförnum Evrópumótum. Annað lið frá Slóvakíu er skráð til leiks, Airport
Bratislava BTS en það lið hefur meðal annars reynt örlítið fyrir sér á mótaröðinni World Curling Tour
en þó ekki með miklum árangri. Þriðja erlenda liðið leikur undir heitinu "Ókunnugir" fær íslenskan
leikmann til liðs við sig því einn úr liðinu varð að hætta við. Í liðinu eru tveir Hollendingar og einn Dani.
Annar Hollendingurinn, Reinier Bûtot (sjá mynd), hefur keppt fyrir hönd Hollands á fjórum
undanförnum Evrópumótum og þrisvar keppti hann fyrir Holland á Heimsmeistaramóti yngri leikmanna.
Hinn Hollendingurinn, Ben Wiegers, hefur fylgt hollenska kvennaliðinu sem þjálfari á Evrópumót frá
2002 og á Heimsmeistaramótið sem fram fór nú í mars. Daninn í liðinu, Allan Ploug, er frá Tårnby
klúbbnum og var í liði Dana á Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri í byrjun mars.

Mikill áhugi fyrir Ice Cup 2007
Þrátt fyrir mikla vinnu við að vekja athygli á mótinu hefur ekki tekist að fjölga þeim liðum sem koma á
mótið núna. Fyrirspurnir bárust frá nokkrum liðum og fengu þau upplýsingar um mótið og fleira sem á
þurfti að halda en ekkert hefur þó orðið úr þátttöku þeirra. Hins vegar virðast allmörg lið vera að huga
að því að koma á Ice Cup 2007 og einhver þeirra eru reyndar alveg ákveðin í að koma. Þó skráning sé
ekki hafin og því ekkert öruggt enn er líklegt að bandaríska kvennaliðið sem kom á Ice Cup 2005 komi
aftur á næsta ári. Einnig hefur heyrst af skosk/dansk blönduðu liði sem er líklegt og inniheldur
leikmenn sem hafa komið áður á Ice Cup. Þá hafa fjórir glaðhlakkalegir Skotar í Kanada eða
Kanadamenn af skoskum ættum lýst yfir áhuga á að koma hingað vorið 2007 ef upplýsingar um mótið
liggja fyrir í September þegar þeir skipuleggja á hvaða mót þeir fara þann veturinn. Unglingalið frá
Tårnby í Danmörku hafði áhuga á að koma en líklegra er að liðið komi á næsta ári. Þá er einnig líklegt
að svissneska Margarita liðið sem ætlaði að koma í ár stefni á að koma á næsta ári. Það má því búast
við skemmtilegri blöndu liða á næsta ári miðað við þann áhuga sem þegar hefur komið fram.

Lokafrágangur í gangi
Ekki er alveg komið á hreint hve mörg íslensk lið verða með á Ice Cup. Átta lið frá Akureyri eru þó búin
að skrá sig og eru fullmönnuð. Auk þeirra eru tvö til þrjú að ganga frá liðsskipan og nafni á liðið. Tvö til
þrjú lið munu koma úr Reykjavík en þar er einnig verið að leggja lokahönd á skráningu og
liðsuppstillingar. Það ætti að komast á hreint á allra næstu dögum hvernig þessum málum verður
háttað. Búast má við að lágmarki 14 liða móti en líklegra er þó að liðin verði 16 eins og í fyrra.
Keppnisfyrirkomulag verður ekki ákveðið og kynnt fyrr en endanlega er ljóst hve mörg lið taka þátt í
mótinu.
Þau lið sem þegar hafa skráð sig og þau lið sem eru að vinna í sínum málum eru hvött til að greiða
þátttökugjaldið inn á reikning Krulludeildarinnar, kt. 590269-2989, reikningur 0302-13-301232.
Þátttökugjald er 18.000,- krónur á hvert lið. Innifalið í þátttökugjaldinu er einnig matur fyrir fjóra
leikmenn á lokahófinu. Fimmti leikmaður og makar sem ætla á lokahófið greiða 2.500,- krónur fyrir
það. Skráning á lokahófið og innheimta fyrir það verða auglýst síðar.

1. apríl 2006:

Íslandsmótið: Skytturnar Íslandsmeistarar
Skytturnar úr Krulludeild SA eru Íslandsmeistarar í krullu 2006 eftir sigur á Mammútum, sem einnig eru
úr Krulludeild SA, 5-2 í úrslitaleik sem fram fór í Skautahöllinni á Akureyri í dag. Í leik um bronsið áttust
einnig við tvö lið úr röðum SA, Bragðarefir og Sauðir. Bragðarefir höfðu betur í framlengdum leik, 7-4.
Kústarnir (SA) sigruðu Hittna (Þróttur) í leik um 5. sætið 11-1 og Fífurnar (SA) sigruðu Rubber Ducks
(Þróttur) í leik um 7. sætið 8-5.
Skytturnar eru: Ágúst Hilmarsson, Hallgrímur Valsson, Jón S. Hansen, Sigurður Gunnarsson og
Sigurgeir Haraldsson.
Mammútar eru: Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Júlíus Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson og
Ólafur Númason.
Bragðarefir eru: Davíð Valson, Heimir Jónasson, Jóhann Ingi Einarsson og Jón Einar Jóhannesson.
Curling.is óskar verðlaunahöfum á Íslandsmótinu 2006 til hamingju með árangurinn.
Verðlaunahóf Íslandsmótsins verður á veitingastaðnum Strikinu í Skipagötu á Akureyri og hefst í kvöld
kl. 20:00.

1. apríl 2006:

Íslandsmótið: Mammútar og Skytturnar leika um
Íslandsmeistaratitilinn

Það verða Mammútar og Skytturnar sem leika til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn 2006. Mammútar
sigruðu Sauði í undanúrslitum 8-3 og Skytturnar sigruðu Bragðarefi 11-2. Bragðarefir og Sauðir leika
því um bronsið. Öll þessi lið koma úr röðum Krulludeildar SA. Í keppninni um 5.-8. sætið sigruðu Hittnir
lið Rubber Ducks 8-3 og Kústarnir sigruðu Fífurnar 8-3. Það verða því Hittnir úr Krulludeild Þróttar og
Kústarnir frá Krulludeild SA sem leika um 5. sætið og hins vegar Fífurnar úr Krulludeild SA og Rubber
Ducks úr Krulludeild Þróttar sem leika um 7. sætið. Allir þessir leikir hefjast kl. 11:30.

1. apríl 2006:

Íslandsmótið: Jafnt og spennandi í átta liða úrslitum
Leikirnir í átta liða úrslitum Íslandsmótsins sem fram fóru í Skautahöllinni á Akureyri í gærkvöld voru
jafnir og spennandi eins og búast mátti við og þurfti reyndar aukaumferð til að fá fram úrslit í einum
þeirra. Sunnanliðin Rubber Ducks og Hittnir byrjuðu vel í sínum leikjum en andstæðingar þeirra, Sauðir
og Mammútar, sigu síðan fram úr og unnu. Bragðarefir tryggðu sér sigur gegn Kústunum með því að
skora þrjú stig í lokaumferðinni og komast þannig einu stigi yfir. Skytturnar og Fífurnar voru jöfn eftir
sex umferðir, 4-4, og þurftu því að leika aukaumferð til að útkljá leikinn. Í henni tryggðu Skytturnar sér
sigur með síðasta steininum.
Leikir í átta liða úrslitum:
Rubber Ducks (Þróttur) – Sauðir (SA) 3-7
Mammútar (SA) – Hittnir (Þróttur) 6-3
Bragðarefir (SA) – Kústarnir (SA) 6-5
Skytturnar (SA) – Fífurnar (SA) 5-4
Leikið verður í undanúrslitum kl. 9:00 í dag og svo til úrslita kl. 11:30. Jafnframt leika tapliðin úr átta
liða úrslitum um 5.-8. sæti í dag.
Undanúrslit:
Sauðir - Mammútar
Bragðarefir - Skytturnar
Leikir um 5.-8. sæti
Rubber Ducks - Hittnir
Kústarnir - Fífurnar

31. mars 2006:

Íslandsmótið: Úrslitakeppnin hefst í kvöld, Íslandsmeistarar krýndir á
morgun
Úrslitakeppni Íslandsmótsins í krullu hefst í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld. Átta lið, sex úr Krulludeild
SA og tvö úr Krulludeild Þróttar í Reykjavík, tryggðu sér rétt til þátttöku í úrslitakeppninni. Leikið verður
í átta liða úrslitum í kvöld og hefjast leikirnir kl. 22:00.
Leikir í átta liða úrslitum:
Rubber Ducks (Þróttur) – Sauðir (SA)
Mammútar (SA) – Hittnir (Þróttur)
Bragðarefir (SA) – Kústarnir (SA)
Skytturnar (SA) – Fífurnar (SA)

Sigurliðin í þessum leikjum komast í undanúrslit en þar mætast sigurliðin úr tveimur fyrrnefndu
leikjunum annars vegar og svo hins vegar sigurliðin úr tveimur síðarnefndu leikjunum. Undanúrslitin
hefjast kl. 9:00 á laugardagsmorgun. Þá verður jafnframt leikið um 5.-8. sæti mótsins en það gera að
sjálfsögðu tapliðin úr leikjunum í átta liða úrslitum.
Sjálfur úrslitaleikurinn um Íslandsmeistaratitilinn hefst síðan kl. 11:30 á laugardagsmorgun en á sama
tíma verður leikið um bronsverðlaun sem og endanlega röðun í 5.-8. sæti. Verðlaunahóf verður síðan
haldið á veitingastaðnum Strikinu í Skipagötu 14 á Akureyri (áður Fiðlarinn) og hefst það klukkan
20:00 á laugardagskvöld.
Liðin sem leika í úrslitum eru skipuð eftirtöldum leikmönnum:
Bragðarefir (SA)

Davíð Valsson, Heimir Jónasson, Jóhann Ingi Einarsson og Jón Einar
Jóhannesson.

Fífurnar (SA):

Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, Fanney Valsdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson
og Svanfríður Sigurðardóttir.

Hittnir (Þróttur):

Emil Rafn Jóhannsson, Kristín Sif Jónínudóttir, Rúnar Þór Árnason,
Þuríður Stefánsdóttir og Þorgeir Einarsson.

Kústarnir (SA):

Eiríkur Bóasson, Gunnar H. Jóhannesson, Kristján Þorkelsson, Ólafur
Hreinsson og Pálmi Þorsteinsson.

Mammútar (SA):

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

Rubber Ducks
(Þróttur):

Finnur Daði Matthíasson, Haukur Jarl Kristjánsson, Ívar Pálsson og Páll
Stefánsson.

Sauðir (SA):

Árni Ingólfsson, Jón Már Snorrason, Kristján Bjarnason og Sigurður
Jónsson.

Skytturnar (SA):

Ágúst Hilmarsson, Hallgrímur Valsson, Jón S. Hansen, Sigurður
Gunnarsson og Sigurgeir Haraldsson.

Núverandi Íslandsmeistari er liðið 50+ sem skipað var sömu leikmönnum og tóku þátt í
Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri 2005, þeim Ágústi Hilmarssyni, Gísla Kristinssyni,
Hallgrími Valssyni, Júlíusi Arasyni og Sigurgeir Haraldssyni.

Þetta er í fimmta sinn sem Íslandsmótið er haldið og það fyrsta sem lið utan
Akureyrar taka þátt. Alls hafa fjórtán manns orðið Íslandsmeistarar á þeim
fjórum árum sem keppt hefur verið um titilinn. Þar fer fremstur í flokki Sigurgeir
Haraldsson en hann hefur þrisvar orðið Íslandsmeistari með liðum sínum,
tvisvar með Ísmeisturum og einu sinni með 50+. Sigurgeir er að sjálfsögðu
ekki óvanur því að hampa Íslandsmeistaratitli því áður en hann fór að gera
garðinn frægan í krullunni hampaði hann Íslandsmeistaratitli í íshokkí
margsinnis með SA. Gísli Kristinsson, Hallgrímur Ingólfsson og Sveinn
Björnsson hafa allir orðið Íslandsmeistarar tvisvar.
Til gamans er hér listi yfir þau lið og þá einstaklinga sem orðið hafa Íslandsmeistara í krullu frá því að
keppni um Íslandsmeistaratitilinn var tekin upp árið 2002:

2002 - Ísmeistarar
Baldur Ó. Baldursson
Carl Watters
Hallgrímur Ingólfsson
Sigurgeir Haraldsson
Sveinn Björnsson

2003 – Víkingar
Birgitta Reinaldsdóttir
Björn Arason
Gísli Kristinsson
Jón B. Gíslason
Jón S. Hansen

2004 – Ísmeistarar
Audrey Freyja Clarke
Björn Sigmundsson
Hallgrímur Ingólfsson
Sigurgeir Haraldsson
Sveinn Björnsson

2005 – 50+
Ágúst Hilmarsson
Gísli Kristinsson
Hallgrímur Valsson
Júlíus Arason
Sigurgeir Haraldsson
Eftirtaldir leikmenn hafa orðið Íslandsmeistarar:
Sigurgeir Haraldsson

3

Gísli Kristinsson

2

Hallgrímur Ingólfsson

2

Sveinn Björnsson

2

Audrey Freyja Clarke

1

Ágúst Hilmarsson

1

Baldur Ó. Baldursson

1

Birgitta Reinaldsdóttir

1

Björn Arason

1

Björn Sigmundsson

1

Carl Watters

1

Gísli Kristinsson

1

Hallgrímur Ingólfsson

1

Hallgrímur Valsson

1

Jón B. Gíslason

1

Jón S. Hansen

1

Júlíus Arason

1

Björn Arason

1

Björn Sigmundsson

1

Carl Watters

1

Gísli Kristinsson

1

Hallgrímur Ingólfsson

1

Hallgrímur Valsson

1

Jón B. Gíslason

1

Jón S. Hansen

1

Júlíus Arason

1

30. mars 2006:

Kanadískir og íslenskir Fálkar hittust á svellinu
Í kvöld fór fram í Skautahöllinni á Akureyri hokkíleikur milli kvennaliðs SA og
kanadíska liðsins Winnipeg Falcons. Það væri auðvitað ekki í frásögur færandi
á krulluvef nema fyrir þær sakir að kanadíska liðið er nefnt eftir fræknu
hokkíliði sem skipað var sonum íslenskra innflytjanda og vann fyrsta
ólympíugullið í hokkí á leikunum í Belgíu 1920. Það sem tengir þetta lið við
krulluna er að lið Fálka í krullunni er nefnt eftir þessu sama liði, einu íslensku
ólympíumeisturunum. Svo skemmtilega vildi til að tveir úr krulluliði Fálkanna,
þeir Árni Arason og Haraldur Ingólfsson, voru við störf á hokkíleiknum í kvöld og færðu kanadíska
liðinu merki liðsins innrammað. Eftir leikinn voru þeir síðan myndaðir með kanadísku Fálkunum.
Þess má geta að leiknum lauk með sigri þeirra kanadísku 4-0 þannig að gengi hinna kanadísku Fálka
var heldur betra en þeirra íslensku upp á síðkastið. Kanadíska liðið leikur aftur í Skautahöllinni á
Akureyri á laugardag kl. 18:00 og mætir þá íslenska landsliðinu - sem verður að sjálfsögðu skipað
leikmönnum úr báðum kvennaliðunum í hokkíinu, SA og Birninum.

29. mars 2006:

Íslandsmótið: Verðlaunahóf á laugardagskvöld
Eins og kunnugt er lýkur keppni á Íslandsmótinu í krullu 2006 um hádegisbilið á laugardag en þá hafa
samtals verið leiknir 27 leikir á þessu Íslandsmóti. Krullunefnd ÍSÍ stendur fyrir verðlaunahófi á
laugardagskvöld. Hófið hefst kl. 20:00 og verður á veitingastaðnum Strikinu við Geislagötu (áður
Fiðlarinn). Krullufólk getur að sjálfsögðu mætt fyrr. Ekki er gert ráð fyrir borðhaldi en því krullufólki sem
þess óskar er að sjálfsögðu frjálst að panta sér borð á Strikinu við þetta tækifæri. Verðlaunahófið sjálft
hefst hins vegar kl. 20:00 eins og áður sagði.

29. mars 2006:

HM karla: Keppni hefst laugardaginn 1. apríl
Heimsmeistaramót karla í krullu hefst í Lowell í Massachusetts í Bandaríkjunum laugardaginn 1. apríl.
Íslendingar eiga fulltrúa á staðnum þó ekki verði lið héðan í keppninni. Páll Tómasson, einn
nefndarmanna í Krullunefnd ÍSÍ, fer til Bandaríkjanna til fundar við fulltrúa annarra þjóða í Evrópska
krullusambandinu og Alþjóða krullusambandinu. Ferð Páls er meðal annars í tengslum við inngöngu
Íslands í Evrópska krullusambandið.
Tólf þjóðir taka þátt á HM, Ástralir, Bandaríkjamenn, Danir, Finnar, Írar, Japanir, Kanadamenn,
Norðmenn, Skotar, Svisslendingar, Svíar og Þjóðverjar. Leikið er í einum riðli, allir við alla. Sama kerfi
er síðan notað og á Heimsmeistaramóti kvenna, liðin í tveimur efstu sætunum leika um réttinn til að
fara beint í úrslitaleikinn. Liðin í 3.-4. sæti leika í hinum undanúrslitaleiknum en síðan leikur sigurliðið
úr þeim leik gegn tapliðinu úr hinum leiknum. Sigurliðið í þeim leik fer í úrslitaleikinn en tapliðið fær
bronsverðlaunin.
Fyrstu leikir verða laugardaginn 1. apríl en úrslitaleikurinn verður sunnudaginn 9. apríl. Erfitt er að spá
fyrir um það hvaða þjóðir muni verða á toppnum. Aðeins örfá lið af þeim sem léku á Ólympíuleikunum í
febrúar eru einnig á Heimsmeistaramótinu. Það kemur til af því að í hverju landi er sérstök keppni um
það hvaða lið fer á Ólympíuleikana og eins og margir vita er ekki valið í landslið, heldur keppa lið sín á
milli um þennan rétt. Yfirleitt eru það síðan sigurvegarar á landsmóti í hverju landi sem fara á HM. Af
þjóðunum tíu sem áttu krullulið á Ólympíuleikunum eru átta með á HM. Hvorki núverandi Heims-,
Evrópu- né Ólympíumeistarar eru með á HM að þessu sinni.
Fjórar þjóðir eru með sama lið á HM og á Ólympíuleikunum en það eru Bandaríkjamenn, Finnar,
Svisslendingar og Skotar, sem reyndar kepptu undir merkjum Bretlands á ÓL. Reikna má með að öll
þessi lið blandi sér í baráttuna. Kanadamenn eru alltaf í toppbaráttunni á stórmótum, alveg sama
hvaða lið þeir senda. Liðið sem keppir fyrir hönd Kanada að þessu sinni hefur reyndar ekki áður tekið
þátt í stórmóti, þó að vísu megi kalla kanadíska meistaramótið stórmót. Kanadíska liðið er frá Quebec
og er skipað ungum leikmönnum sem allt eins gætu farið alla leið eða kiknað undan álaginu. Finnska
liðið kom skemmtilega á óvart á Ólympíuleikunum, fór alla leið í úrslitaleikinn, og því má gera ráð fyrir
Finnunum ofarlega á HM. Bandaríska liðið vann brons á ÓL og er til alls líklegt á þessu móti. Skoska
liðið varð í fjórða sæti á ÓL og vann silfurverðlaun á HM 2005 og er því líklegt til að vera í
toppbaráttunni. Svisslendingar tefla fram reyndum mönnum, liði sem vann silfurverðlaun á HM 2003.
Þá verður forvitnilegt að fylgjast með árangri Norðmanna og Svía. Sænska liðið vann nýlega
silfurverðlaun á HM yngri leikmanna en Norska liðið er skipað reyndum leikmönnum, meðal annars
einum Ólympíumeistara frá 2002. Þar með hafa verið talin upp sjö lið sem eru líkleg til að vera í
toppbaráttunni á tólf liða móti. Til gamans er hér spá curling.is um röð efstu liða: 1. Kanada, 2.
Bandaríkin, 3. Svíþjóð.
Nokkuð verður sýnt frá leiknum á Eurosport en ekki hafa borist fréttir af áhuga íslenskra
sjónvarpsstöðva á beinum útsendingum. Rétt er að vekja athygli á því að krulluáhugafólk getur horft á
Eurosport og aðrar stöðvar í fundarherberginu í Skautahöllinni. Sumir leikjanna eru á Eurosport en
sumir á Eurosport 2 en báðar stöðvarnar eru hluti af áskriftarpakkanum í Skautahöllinni.
Dagskráin á Eurosport verður sem hér segir,

Dagur

Kl. (ísl.)

Lið

Útsending
Beint

Stöð

Mánudagur 3. apríl

18:00-21:00

Noregur - Bandaríkin

Eurosport

Þriðjudagur 4. apríl

08:30-10:00

Bandaríkin - Skotland Leikur frá mánudeginum

Eurosport

Þriðjudagur 4. apríl

18:00-21:00

Kanada - Noregur

Frá því fyrr um daginn

Eurosport 2

Þriðjudagur 4. apríl

23:00-01:00

Noregur - Danmörk

Beint

Eurosport 2

Miðvikudagur 5. apríl

08:30-11:00

Noregur - Danmörk

Endursýning

Eurosport

Miðvikudagur 5. apríl

13:00-15:00

Noregur - Danmörk

Endursýning

Eurosport 2

Fimmtudagur 6. apríl

08:30-11:00

Kanada - Sviss

Leikur frá miðvikudeginum Eurosport

Fimmtudagur 6. apríl

13:00-15:55

Finnland - Bandaríkin Beint

Eurosport 2

Fimmtudagur 6. apríl

23:00-01:00

Danmörk - Svíþjóð

Beint

Eurosport 2

Föstudagur 7. apríl

06:30-07:45

Danmörk - Svíþjóð

Endursýning

Eurosport

Laugardagur 8. apríl

17:30-18:45

Bronsleikur

Beint

Eurosport 2

Laugardagur 8. apríl

18:45-20:00

Bronsleikur

Beint

Eurosport

Sunnudagur 9. apríl

18:30-21:30

Úrslitaleikur

Beint

Eurosport

Vinsamlega athugið að curling.is tekur ekki ábyrgð á hugsanlegum villum í dagskránni né heldur á
breytingum á dagskrá.
Nokkrir vefir með upplýsingum og myndum:
HM-vefur Alþjóða krullusambandsins
HM-vefur mótshaldara
Myndir frá mótinu
Curl TV - áskriftarsjónvarp sem sýnir mikið frá mótinu

28. mars 2006:

Íslandsmótið: Mammútar, Sauðir og Bragðarefir í úrslit
Akureyrarliðin níu sem skráðu sig til keppni á Íslandsmótinu í krullu þetta árið hafa lokið undankeppni
um það hvaða 6 lið komast í úrslit. Alls voru leiknir 9 leikir á Akureyri í undankeppni fyrir Íslandsmótið,
hvert lið lék tvo leiki. Liðin 6 sem fara í úrslit leika þrjá leiki til viðbótar. Þetta fjölmennasta Íslandsmót
hingað til er því jafnframt það stysta. Liðin 6 frá Akureyri sem hafa tryggt sér þátttökurétt í úrslitum
Íslandsmótsins föstudagskvöldið 31. mars og laugardaginn 1. apríl eru: Bragðarefir, Fífurnar,
Kústarnir, Mammútar, Sauðir og Skytturnar. Auk þessara liða keppa tvö lið frá Krulludeild Þróttar í
úrslitum en þar tóku fjögur lið þátt í undankeppninni.
Í B-riðli unnu Mammútar stórsigur á Víkingum í gærkvöld, 7-0. Það þýðir að Mammútar eru efstir í
riðlinum með 4 stig og Sauðir í öðru sæti með 2 stig. Þessi tvö lið komast áfram í úrslitakeppnina.
Víkingar urðu í neðsta sæti riðilsins, töpuðu báðum leikjum sínum og fá því aðeins að leika tvo leiki á
þessu Íslandsmóti.
Bragðarefir unnu stórsigur á Fálkum í C-riðli, 10-0. Þar með tryggðu Bragðarefir sér efsta sæti riðilsins
með 4 stig en Fífurnar eru í öðru sæti með 2 stig. Fálkar urðu í neðsta sæti riðilsins, töpuðu báðum
leikjum sínum og fá því aðeins að leika tvo leiki á þessu Íslandsmóti.
Í D-riðli var þegar ljóst að Kústarnir og Skytturnar kæmust í úrslit en þessi lið áttust við í lokaumferð
riðilsins. Skytturnar sigruðu 7-5 og náðu því efsta sæti riðilsins með 4 stig en Kústarnir urðu í öðru sæti
með 2 stig. Nornir urðu í neðsta sæti riðilsins, töpuðu báðum leikjum sínum og fá því aðeins að leika
tvo leiki á þessu Íslandsmóti.
Lokastaðan í riðlunum:
Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

2

2

0

0

4

B-Riðill
1. Mammútar

2. Sauðir

2

1

0

1

2

3. Víkingar

2

0

0

2

0

1. Bragðarefir

2

2

0

0

4

2. Fífurnar

2

1

0

1

2

3. Fálkar

2

0

0

2

0

1. Skytturnar

2

2

0

0

4

2. Kústarnir

2

1

0

1

2

3. Nornir

2

0

0

2

0

C-Riðill

D-Riðill

Úrslitakeppnin hefst föstudagskvöldið 31. mars en þá verða átta liða úrslit. Sigurliðin í þeim leikjum
fara í undanúrslit á laugardagsmorgni en tapliðin keppa um 5.-8. sætið.
Þessi lið eigast við í átta liða úrslitum:
Rubber Ducks - Sauðir
Mammútar - Hittnir
Bragðarefir - Kústarnir
Skytturnar - Fífurnar

26. mars 2006:

HM kvenna: Þær sænsku áfram heimsmeistarar
Annette Norberg og liðsfélagar hennar í sænska landsliðinu héldu áfram ótrúlegri sigurgöngu sinni í
krullunni í kvöld þegar þeim tókst að verja heimsmeistaratitilinn. Þær sænsku unnu bandaríska liðið
10-9 í úrslitaleiknum. Kanadíska liðið fær bronsverðlaunin eftir tap gegn Bandaríkjunum í gær.
Skorið í úrslitaleiknum í kvöld var þannig:
Svíþjóð

1

0

2

0

3

1

0

2

0

1

10

Bandaríkin

0

1

0

4

0

0

2

0

2

0

9

Þær Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl, Anna Svärd og Ulrika Bergman hafa náð að skapa
ótrúlega sigursælt lið. Þær unnu tólf leiki af þrettán á Heimsmeistaramótinu nú, töpuðu aðeins gegn
skoska liðinu. Sænska liðið er nú heims, ólympíu- og evrópumeistari, hvorki meira né minna.
Það væri hægt að lýsa sigurgöngu þessara kvenna í mörgum orðum en fljótlegasta leiðin er að skoða
tölfræðiupplýsingar um hverja og eina inni á vef Alþjóða Krullusambandsins. Smellið á nöfn kvennanna
til að fá fram upplýsingarnar:
Anette Norberg
Eva Lund
Cathrine Lindahl
Anna Svärd
Ulrika Bergman

25. mars 2006:

HM kvenna: Svíþjóð, Bandaríkin og Kanada berjast um verðlaunin
Heimsmeistaramóti kvenna lýkur nú um helgina í Grand Prairie í Alberta í Kanada. Tólf þjóðir taka þátt
í mótinu. Svíar, Bandaríkjamenn og Kanadamenn keppa í dag og á morgun um verðlaunasætin.
Kerfið sem leikið er eftir er nokkuð öðruvísi en við eigum að venjast. Eftir að liðin tólf höfðu leikið
innbyrðis (allir við alla) komust fjögur efstu liðin í úrslit. Þá léku liðin í tveimur efstu sætunum, Svíar og
Bandaríkjamenn, um réttinn til að fara beint í úrslitaleikinn. Sænsku heims-, evrópu- og
ólympíumeistararnir sigruðu örugglega 8-5. Síðan léku liðin í þriðja og fjórða sæti, Þjóðverjar og
Kanadamenn. Þær kanadísku sigruðu 8-4 og tryggðu sér þar með leik við þær bandarísku í
undanúrslitum. Sigurliðið í þeim leik fer í úrslitaleikinn gegn þeim sænsku en tapliðið fær
bronsverðlaunin.
Undanúrslitaleikurinn verður leikinn í dag kl. 16:30 að íslenskum tíma og verður í beinni útsendingu á
Eurosport 2. Úrslitaleikurinn verður í beinni útsendingu á Eurosport og hefst útsendingin kl. 19:15 á
sunnudagskvöld.
Til gamans má geta þess að danska liðið er frá Tårnby Curling Club en sá klúbbur er Akureyringum að
góðu kunnur eftir þrjár keppnisferðir liða frá Akureyri þangað, nú síðast á Heimsmeistaramóti
leikmanna 50 ára og eldri. Tvær úr liðinu eru reyndar dætur Johannesar og Kirstenar Jensen en þau
tóku þátt í Gimli Cup hér á Akureyri í maí 2003. Varamaður í liðinu var Charlotte Hedegård sem lék
með sænsku drottningunum á fyrsta Ice Cup mótinu vorið 2004. Charlotte lék reyndar nokkra leiki þar
sem skipper danska liðsins, Angelina Jensen, gat ekki leikið. Danska liðið vantaði aðeins einn sigur
upp á að komast í undanúrslit.

22. mars 2006:

Íslandsmótið: Fífurnar, Kústarnir og Skytturnar örugg áfram
Þrjú lið frá Akureyri, Fífurnar, Kústarnir og Skytturnar, hafa tryggt sér sæti í úrslitakeppni
Íslandsmótsins þegar ein umferð af þremur er eftir í riðlakeppninni.
Í B-riðli er allt opið enn og eiga öll liðin möguleika á að komast áfram. Mammútar sigruðu Sauði í
kvöld, 6-3. Það þýðir að Mammútar og Sauðir hafa 2 stig hvort lið en Víkingar geta náð þeim að stigum
ef þeir sigra Mammúta í lokaumferðinni. Í þeim leik mun því hver unnin umferð og hver skoraður steinn
geta skipt sköpum þegar upp er staðið. Sauðir hafa unnið 6 umferðir og skorað 10 steina, Mammútar
hafa unnið 3 umferðir og skorað 6 steina og Víkingar einnig. Sigri Mammútar Víkinga eða ef jafntefli
verður í þeim leik þá falla Víkingar út en Mammútar og Sauðir komast áfram.
Bragðarefir og Fálkar munu berjast um laust sæti í úrslitum í lokaleik C-riðils á mánudagskvöld.
Fífurnar sigruðu Fálka í kvöld 6-2 og tryggðu sér þar með sæti í úrslitum því alveg sama er hvernig
úrslit verða í leik Bragðarefanna og Fálka, verði liðin öll jöfn fara Fífurnar áfram á fjölda unninna
umferða í leikjum þessara liða þar sem ekki er mögulegt að bæði Bragðarefir og Fálkar fari upp fyrir
Fífurnar á fjölda unninna umferða. Sigri Bragðarefir eða ef leikurinn endar með jafntefli fara þeir áfram
ásamt Fífunum. Sigri Fálkar fara þeir áfram ef þeir vinna fjórar umferðir eða meira en Bragðarefir færu
áfram ef Fálkar ynnu leikinn með því að vinna aðeins þrjár umferðir.
Kústarnir og Skytturnar komast áfram úr D-riðli eftir að Skytturnar sigruðu Nornir í kvöld 7-2. Nornir
töpuðu báðum leikjum sínum í riðlinum og eru því úr leik, fengu aðeins að leika tvo leiki á þessu
Íslandsmóti. Í lokaleik riðilsins kljást því Kústarnir og Skytturnar um það hvort liðið vinnur riðilinn og
hvort liðið lendir í 2. sæti.

Það er því óhætt að fullyrða að spenna verður í leikjunum þremur næstkomandi mánudagskvöld, enda
ræðst það væntanlega þá hvaða lið komast í úrslit Íslandsmótsins 31. mars og 1. apríl.
Í lokaumferð riðlanna mánudagskvöldið 27. mars verða þessir leikir:
D-riðill - Braut 2: Skytturnar - Kústarnir
B-riðill - Braut 3: Mammútar - Víkingar
C-riðill - Braut 4: Fálkar - Bragðarefir
Staðan í riðlunum:
Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

1. Sauðir

2

1

0

1

2

2. Mammútar

1

1

0

0

2

3. Víkingar

1

0

0

1

0

1. Fífurnar

2

1

0

1

2

2. Bragðarefir

1

1

0

0

2

3. Fálkar

1

0

0

1

0

1. Kústarnir

1

1

0

0

2

2. Skytturnar

1

1

0

0

2

3. Nornir

2

0

0

2

0

B-Riðill

C-Riðill

D-Riðill

20. mars 2006:

Ice Cup: Tillaga að verkefnum sjálfboðaliða
Fyrir og á meðan Ice Cup stendur yfir er þörf á að margir taki til hendinni og vinni ýmis verk. Listi með
verkefnum hefur legið frammi og fólk getað skráð sig á hann.
Hér að neðan er listi yfir verkefni og tillaga að mönnun starfshópanna. Nöfn rituð með svörtu er það
fólk sem þegar hefur boðið sig fram en nöfn rituð með rauðu er tillaga frá mótsstjóra. Vinsamlega hafið
samband við mótsstjóra (haring@simnet.is / s. 824 2778) eða merkið við nafn ykkar á sams konar
blaði sem hangir uppi í búningsklefanum inni í Skautahöll.
Rétt er að taka fram að þetta er aðeins tillaga og því auðvelt að gera breytingar og tilfærslur eftir því
sem fólk óskar. Það krullufólk sem er mjög upptekið af ýmsum ástæðum fyrir mót verður að sjálfsögðu
ekki neytt til að taka þátt í undirbúningi. Hins vegar er öll hjálp vel þegin.

Ísvinnsla fyrir mót,

Hefilstjórar

Viðar Jónsson
Hallgrímur Valsson
Jóhann Björgvinsson

Kristján Bjarnason
Árni Arason

hefla, flæða o.s.frv.

(áætlað að hefla að morgni og aftur eftir tvo
leiki)

Jón Hansen
Rúnar Steingrímsson
Sigurgeir Haraldsson

Hallgrímur Valsson
Jón Hansen
Kristján Þorkelsson

Verðlaun og gjafir

Bólarar

Svanfríður Sigurðardóttir
Arnar Sigurðsson
Björgvin Guðjónsson
Jón Ingi Sigurðsson

Jón G. Rögnvaldsson
Björn Sigmundsson
Eiríkur Bóasson
Gísli Kristinsson
Júlíus Arason
Sigurgeir Haraldsson

(Nefnd sem sér um að ákveða, kaupa og
útvega verðlaun og helst einnig gjafir fyrir
erlenda keppendur)

(að morgni og eftir hvern leik)

Veitingatjald, borð og stólar,
fánar og annar aðbúnaður

Slíparar

Jón G. Rögnvaldsson
Kristján Þorkelsson
Árni Arason
Ágúst Hilmarsson
Jón Einar Jóhannsson
Jón Már Snorrason
Júlíus Arason
Sigurgeir Haraldsson
Sigurður Jónsson

Árni Ingólfsson
Heimir Jónasson
Jens Gíslason
Jón Einar Jóhannsson
Jón Már Snorrason
Ólafur Hreinsson
Sigfús Sigfússon
Sigurður Jónsson

(alltaf eftir bólun)

Yfirferð á þeim búnaði sem til er, Mopparar
endurnýjun, viðbætur eða
(alltaf fyrir bólun og aftur eftir slípun)
viðgerðir
(Til dæmis skortöflur, númeraspjöld, kústar,
sólar og fleira þess háttar)
Ólafur Hreinsson
Árni Ingólfsson
Jóhann Ingi Einarsson
Jón Már Snorrason

Svanfríður Sigurðardóttir
Ásgrímur Ágústsson
Ágúst Hilmarsson
Anna Eyfjörð Eiríksdóttir
Elísabet Inga Ásgrímsdóttir
Gunnar Jóhannesson
Jóhann Ingi Einarsson
Pálmi Þorsteinsson

Tiltekt og umgengni
(taka af borðum, hirða upp rusl, tómar umbúðir
o.s.frv.)
Sveinn H. Steingrímsson
Dagbjört Hulda Eiríksdóttir
Gunnar Jóhannesson

20. mars 2006:

Íslandsmótið: Sviptingasamt í fyrstu umferðinni
Undankeppni Akureyringa fyrir Íslandsmótið í krullu hófst í kvöld með þremur leikjum, einum í hverjum
riðli en eins og kunnugt er spila níu akureyrsk lið í þremur þriggja liða riðlum og komast tvö áfram úr
hverjum riðli.

Sviptingasamt varð í leikjum kvöldsins. Víkingar komust í 3-0 gegn Sauðum. Sauðirnir sneru blaðinu
við og skoruðu 5 stig í fjórðu umferðinni og sigruðu að lokum 7-6. Bragðarefir komust í 3-0 eftir fyrstu
umferðina gegn Fífunum en Adam var ekki lengi í Paradís því í næstu þremur lotum skoruðu Fífurnar
sjö stig og komust í 7-3. Bragðarefir minnkuðu síðan muninn í 7-4 fyrir lokaumferðina og sigurinn virtist
blasa við Fífunum. Í lokaumferðinni gerðu Bragðarefir hið ómögulega, skoruðu fjögur stig og sigruðu
að lokum 8-7. Kústarnir náðu snemma tökum á leiknum gegn Nornum og sigruðu 10-2.
Í annarri umferð miðvikudagskvöldið 22. mars verða þessir leikir:
C-riðill - Braut 2: Fífurnar - Fálkar
D-riðill - Braut 3: Nornir - Skytturnar
E-riðill - Braut 4: Sauðir - Mammútar
Staðan í riðlunum:
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B-Riðill

C-Riðill

D-Riðill

19. mars 2006:

Skautafélagið Björninn: Stefnt að stofnun krulludeildar
Samkvæmt frétt á vef Bjarnarins frá 10. mars var samþykkt á aðalfundi félagsins þann 8. mars að
stefna að stofnun krulludeildar innan félagsins. Fram kemur að fundað hafi verið með fulltrúum Nýsis,
eiganda Egilshallar, um það að byggja fjögurra brauta krullusal norður úr húsinu á jarðhæð.
Nýsismenn munu samkvæmt fréttinni hafa tekið hugmyndinni vel og hafa þegar hafið vinnu við
skipulagningu krullusalar. Fram kemur í fréttinni að ÍTR, ÍBR, ÍSÍ og Krullunefnd ÍSÍ hafi verið kynnt
þetta verkefni.
Á fundi aðalstjórnar félagsins 8. mars, var samþykkt að stefna að stofnun Curlingdeildar Bjarnarins.
Þegar hefur verið fundað með Nýsimönnum um það að byggja fjögurra brauta curlingsal norður úr
húsinu á jarðhæðinni. Nýsismenn tóku hugmyndinni mjög vel og hafa þegar hafið vinnu við að
skipuleggja curlingsalinn. Þá hefur ÍTR, ÍBR, ÍSÍ og Curlingnefnd ÍSÍ verið kynnt verkefnið.
Frétt á vef Bjarnarins um málið - smellið hér...

19. mars 2006:

Íslandsmótið: Undankeppnin á Akureyri hefst á mánudagskvöld
Fyrsta umferð í undankeppni akureyrskra liða á Íslandsmótinu í krullu 2006 verður leikin
mánudagskvöldið 20. mars en þá fara fram þrír leikir, einn í hverjum riðlanna, B, C og D.
B-riðill - Braut 2: Víkingar - Sauðir
C-riðill - Braut 3: Bragðarefir - Fífurnar
D-riðill - Braut 4: Kústarnir - Nornir

18. mars 2006:

Samkeppni á hálum ís: Nettó sigraði eftir æsispennandi lokaumferð
Lokaumferðin í samkeppni á hálum ís varð æsispennandi og réðust úrslit mótsins ekki fyrr en við
síðasta stein í síðasta leik ef svo má segja. Nettó hafði sigur að lokum en litlu munaði að 10-11 tækist
að skjótast í efsta sætið. 10-11 sigraði Úrval 4-0 í lokaumferðinni og fór þar með í sjö stig. Þegar þeim
leik lauk voru Bónus og Nettó enn að spila síðustu umferðina í sínum leik. Bónusliðið hafði yfir 4-2 og
virtist gerði sig líklegt til að sigra í lokaumferðinni. Það hefði þýtt að 10-11 hefði náð Nettó að stigum
og tekið fyrsta sætið með því að vinna fleiri umferðir á mótinu öllu. Nettó sneri hins vegar leiknum gegn
Bónus sér í hag með sínum síðustu steinum, unnu lokaumferðina með 2 steinum og jöfnuðu þar með
leikinn 4-4. Þar með var ljóst að Nettóliðið var eitt í efsta sætinu með 8 stig, 10-11 í öðru sæti með 7
stig og Bónus í þriðja sæti með 5 stig.
Úrslit leikja í lokaumferðinni:
Úrval - 10-11

0-4

Hagkaup - Strax

1-3

Bónus - Nettó

4-4

Lokastaðan:
Röð

Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

1.

Nettó

5

3

2

0

8

2.

10-11

5

3

1

1

7

3.

Bónus

5

2

1

2

5

4.

Hagkaup

5

2

0

3

4

5.

Úrval

5

2

0

2

4

6.

Strax

5

1

0

4

2

Mál manna var að mótið hefði tekist vel og ekki kæmi á óvart þó Samkeppni á hálum ís verði árlegur
viðburður hér eftir. Vert er að geta þáttar Davíðs Valssonar við undirbúning og framkvæmd mótsins, en
óhætt er að fullyrða að án hans hefði þetta mót aldrei orðið að veruleika. Takk fyrir það Davíð.

Nettó

10-11

Bónus

Hagkaup

Úrval

Strax

13. mars 2006:

Mánaðarmótið: Fálkar, Mammútar og Bragðarefir í verðlaunasætum
Fálkar sigruðu á Mánaðarmótinu sem lauk í kvöld,
Mammútar fengu silfurverðlaun og Bragðarefir bronsið.
Lokaleikur Mánaðarmótsins fór fram í kvöld en það var
frestaður leikur frá því síðastliðinn miðvikudag. Fífurnar
og Víkingar áttust við í kvöld en úrslit leiksins breyttu
engu um röðun í verðlaunasæti mótsins. Fífurnar áttu
að vísu tölfræðilegan möguleika á að ná toppliðunum
en gerði það ekki þrátt fyrir 7-2 sigur. Fífurnar skutust í fjórða sætið með
sigrinum, einu stigi upp fyrir HASS. Þrátt fyrir tap björguðu Víkingar sér af
botninum og upp í 7. sæti. Bragðarefir nældu sér í sín fyrstu verðlaun á
krullumóti og óskar krulluvefurinn þeim að sjálfsögðu til hamingju með þann
áfanga.
Lokastaðan er því þessi:
Leikir

Sigrar

Töp

STIG

Fálkar

4

4

0

87

2.

Mammútar

4

3

1

86

3.

Bragðarefir

4

3

1

83

4.

Fífurnar

4

2

2

70

5.

HASS

4

2

2

69

6.

Sauðir

4

1

3

50

7.

Víkingar

4

1

3

45

8.

Kústarnir

4

1

3

43

9.

Nornir

4

1

3

42

Röð

Lið

1.

11. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Svíþjóð og Kanada unnu

Svíar urðu heimsmeistarar 50 ára og eldri í kvennaflokki eftir sigur á Kanadamönnum í úrslitaleik 7-3.
Kanadíska liðið komst reyndar í 3-0 eftir aðra lotu en þá unnu þær sænsku sex lotur í röð. Í karlaflokki
urðu Kanadamenn heimsmeistarar eftir 9-1 sigur á Bandaríkjamönnum í aðeins sex umferðum. Í
leikjum um bronsverðlaun unnu Svisslendingar Íra 9-8 í kvennaflokki og Svíar unnu Dani 12-6 í
karlaflokki.
Endanleg röð allra liða er því þessi:

Kvennaflokkur

Karlaflokkur

1. Svíþjóð

1. Kanada

2. Kanada

2. Bandaríkin

3. Sviss

3. Svíþjóð

4. Írland

4. Danmörk

5. Skotland

5. Sviss

6. England

6. England

7. Japan

7. Noregur

8. Finnland

8. Þýskaland

9. Danmörk

9. Skotland

10. Holland

10. Finnland

11. Bandaríkin

11. Japan

12. Nýja-Sjáland

12. Wales
13. Írland
14. Ísland
15. Eistland

10. mars 2006:

Ice Cup: Eitt erlent lið inn, annað út
Eins og áður hefur verið auglýst er skráningarfrestur í Ice Cup til 1. apríl. Heimafólk er hvatt til að huga
að þeim málum sem fyrst, meðal annars til þess að leikmenn sem eru utan liða en hafa áhuga á að
vera með geti áttað sig á stöðunni og haft möguleika á að mynda lið. Krullufólk í Reykjavík er jafnframt
hvatt til þess að huga að norðurferðinni og skráningu í Ice Cup sem fyrst. Með þeim uppgangi sem
orðið hefur syðra munu Akureyringar fagna mjög og taka vel á móti því krullufólki að sunnan sem vill
taka þátt í Ice Cup.
Af þátttöku erlendra liða eru bæði góðar fréttir og slæmar. Slæmu fréttirnar,
sem þó eru orsakaðar af góðum fréttum, eru þær að lið Margarita Sviss hefur
dregið sig úr keppni vegna þess að einn stofnenda Margarita klúbbsins, Chris
Robinson (sjá mynd), hefur ákveðið að ganga í hjónaband sömu helgi og við
höldum Ice Cup og þar sem Markus Fischer, fyrirliði svissneska liðsins, er
góður vinur Chris og einn stofnenda klúbbsins, mun hann sækja Chris og frú heim en ekki okkur að
þessu sinni. Hann hefur þó tilkynnt að hann muni koma síðar. Að sjálfsögðu væri besta hugmyndin sú
að Chris gengi einfaldlega í hjónaband hér á landi og notaði ferðina til að spila í Ice Cup.

Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að borist hefur önnur skráning frá liði í Slóvakíu, Airport Bratislava
BTS en í því liði eru Milan Kajan, Frantisek Pitonak, Boris Kutka and Rene Petko.

9. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Tap gegn Wales
Lokaleikur Íslendinga á Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri fór fram í dag. Ísland mætti
Wales og tapaði 2-8. Íslenska liðið lenti undir 0-3 eftir þrjár umferðir. Síðan skiptust þjóðirnar á að
skora í næstu umferðum og staðan orðin 2-4 eftir sex umferðir. Í sjöundu umferðinni náðu Walesverjar
að skora fjögur stig, staðan þá orðin 2-8 og Íslendingar gáfu leikinn. Leikinn í dag léku þeir Gísli
Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Eiríkur Bóasson og Ágúst Hilmarsson. Íslendingar enduðu í 6. og
næstneðsta sæti b-flokks, unnu einn leik en töpuðu fimm.
1

2

3

Ísland
Wales

4

5

1
1

1

1

6

7

1
1

4

8

Úrslit

x

2

x

8

Önnur úrslit í b-flokki í dag urðu þau að Finnar sigrðuðu Eistlendinga örugglega, 13-2, og Írar unnu
Japani 8-2. Sigur Íra tryggði Dönum efsta sætið í b-flokki og þar með leik gegn sigurvegara a-flokks í
undanúrslitum.
Úrslit b-flokks
Land

Sigrar

Töp

1 Danmörk

5

1

2 Japan

4

2

Finnland

4

2

Wales

4

2

4 Írland

3

3

Ísland

1

5

Eistland

0

6

7

Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess
www.wscc2006.com
Á vef mótsins er hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni
útsendingu gegnum vefmyndavél:
http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum á meðan leikirnir
fara fram:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

9. mars 2006:

Samkeppni á hálum ís: Nettó með pálmann í höndunum

Nettó náðri góðri forystu fyrir lokaumferðina í krullumóti matvöruverslana með því að sigra Hagkaup og
gera jafntefli við 10-11 í gærkvöld. Þriðja og fjórða umferð voru leiknar í gær en lokaumferðin verður
föstudagskvöldið 17. mars. Hagkaup, sem var efst eftir tvær umferðir, tapaði báðum leikjum sínum í
gærkvöld en Úrval, sem tapaði báðum leikjum sínum fyrsta kvöldið, vann báða leikina í gærkvöld.
Nettó hefur nú sjö stig í efsta sætinu og 10-11 fimm stig í öðru sætinu. Aðeins þessi tvö lið eiga
möguleika á að vinna mótið. Næst á eftir þeim koma Hagkaup, Úrval og Bónus með fjögur stig.
Úrslit 3. umferðar:
Hagkaup - Nettó

0-6

Úrval - Strax

5-1

10-11 - Bónus

4-1

Úrslit 4. umferðar:
Bónus - Strax

3-1

10-11 - Nettó

3-3

Úrval - Hagkaup

3-2

Staðan:
Röð

Lið

Leikir

Sigrar Jafntefli

Töp

Stig

1.

Nettó

4

3

1

0

7

2.

10-11

4

2

1

1

5

3.-5.

Hagkaup

4

2

0

2

4

3.-5.

Úrval

4

2

0

2

4

3.-5.

Bónus

4

2

0

2

4

6.

Strax

4

0

0

4

0

Lokaumferðin fer fram föstudagskvöldið 17. mars og er áætlað að leikir hefjist um kl. 21:30. Í
lokaumferðinni eigast við:
Úrval - 10-11
Hagkaup - Strax
Bónus - Nettó
Nettó getur tryggt sér sigur í mótinu með jafntefli eða sigri gegn Bónus. Ef Nettó tapar hins vegar getur
10-11 náð þeim að stigum með sigri á Úrval. Verði lið jöfn skiptir máli hvort liðið vann fleiri umferðir í
leikjum sínum í mótinu. Ef þau standa jöfn að því leyti einnig skiptir máli hvort liðið skoraði fleiri steina
samtals. Staðan milli Nettó og 10-11 eftir fjórar umferðir er þannig að Nettó hefur unnið 10 umferðir og
skorað 13 steina en 10-11 hefur unnið 8 umferðir og skorað 12 steina. Hagkaup, Úrval og Bónus fylgja
10-11 fast eftir í stigafjölda og eiga því öll góða möguleika á að ná 2. sæti mótsins. Það er því ljóst að
lokaumferðin föstudagskvöldið 17. mars verður æsispennandi.

9. mars 2006:

Mánaðarmótið: Fálkar sigruðu í uppgjöri toppliðanna

Fálkar svo gott sem tryggðu sér sigur á Mánaðamótinu með því að leggja Mammúta að velli 6-5 í
uppgjöri toppliðanna í lokaumferðinni. Leik Fífanna og Víkinga í lokaumferðinni var frestað. Með
stórsigri eiga Fífurnar tölfræðilega möguleika á að komast í röð efstu liða og því verður ekki fullyrt hér
og nú um endanlega röð. Verðlaunaafhendingu var jafnframt frestað af sömu ástæðu og fer
væntanlega fram mánudagskvöldið 13. mars en þá leika Fífurnar og Víkingar.
Þrátt fyrir sigur á Mammútum í gær og þar með sigur í öllum leikjum sínum eru Fálkar aðeins einu stigi
ofar en Mammútar. Það helgast af því keppnisfyrirkomulagi sem keppt var eftir í mótinu þar sem hátt
skor og margar unnar umferðir skipta máli. Tvisvar unnu Fálkar leik með því að vinna aðeins tvær
umferðir. Fyrir lokaumferðina voru Mammútar með 6 stigum meira en Fálkar. Úrslit leiksins þýddu hins
vegar að Fálkar fengu 20 stig en Mammútar 13. Í hinum leiknum í gærkvöldi unnu Bragðarefir Sauði 64 og eru nú í þriðja sæti.
Staðan í mótinu þegar aðeins einum leik er ólokið er þessi:
Sæti

Lið

Leikir

Sigrar

Töp

Stig

1.

Fálkar

4

4

0

87

2.

Mammútar

4

3

1

86

3.

Bragðarefir

4

3

1

83

4.

HASS

4

2

2

69

5.

Sauðir

4

1

3

50

6.

Fífurnar

3

1

2

45

7.

Kústarnir

4

1

3

43

8.

Nornir

4

1

3

42

9.

Víkingar

3

1

2

39

6. mars 2006:

Mánaðarmótið: Mammútar efstir fyrir lokaumferðina
Mammútar komust í efst sæti Mánaðarmótsins með stórsigri á Nornum í fimmtu umferðinni sem leikin
var í kvöld, 8-1. Mammútar hafa unnið þrjá leiki og eru taplausir eins og Fálkar sem nú eru í þriðja
sæti. HASS situr nú í 2. sæti en hefur lokið sínum leikjum. HASS sigraði Kústana í lokaleik liðanna, 82. Víkingar unnu Sauði í kvöld 6-5.
Staðan í mótinu er nú þessi:
Lið

Sæti

Leikir

Sigrar

Töp

Stig

1.

Mammútar

3

3

0

73

2.

HASS

4

2

2

69

3.

Fálkar

3

3

0

67

4.

Bragðarefir

3

2

1

59

5.

Fífurnar

3

2

1

45

6.

Kústarnir

4

1

3

43

7.

Nornir

4

1

3

42

8.

Sauðir

3

1

2

42

9.

Víkingar

3

1

2

39

Í lokaumferðinni eigast þessi lið við:

Braut 1: Mammútar - Fálkar
Braut 2: Bragðarefir - Sauðir
Braut 3: Fífurnar - Víkingar
HASS, Kústarnir og Nornir hafa lokið sínum leikjum og sitja yfir í lokaumferðinni.

6. mars 2006:

Mánaðarmótið: Mammútar efstir fyrir lokaumferðina
Mammútar komust í efst sæti Mánaðarmótsins með stórsigri á Nornum í fimmtu umferðinni sem leikin
var í kvöld, 8-1. Mammútar hafa unnið þrjá leiki og eru taplausir eins og Fálkar sem nú eru í þriðja
sæti. HASS situr nú í 2. sæti en hefur lokið sínum leikjum. HASS sigraði Kústana í lokaleik liðanna, 82. Víkingar unnu Sauði í kvöld 6-5.
Staðan í mótinu er nú þessi:
Sæti

Lið

Leikir

Sigrar

Töp

Stig

1.

Mammútar

3

3

0

73

2.

HASS

4

2

2

69

3.

Fálkar

3

3

0

67

4.

Bragðarefir

3

2

1

59

5.

Fífurnar

3

2

1

45

6.

Kústarnir

4

1

3

43

7.

Nornir

4

1

3

42

8.

Sauðir

3

1

2

42

9.

Víkingar

3

1

2

39

Í lokaumferðinni eigast þessi lið við:
Braut 1: Mammútar - Fálkar
Braut 2: Bragðarefir - Sauðir
Braut 3: Fífurnar - Víkingar
HASS, Kústarnir og Nornir hafa lokið sínum leikjum og sitja yfir í lokaumferðinni.

6. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Tap gegn Finnum
Íslendingar töpuðu fyrir Finnum í fjórða leik sínum á Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri í
krullu í dag. Liðið hefur nú unnið einn leik en tapað þremur.
Finnar náðu undirtökunum snemma í leiknum með því að skora þrjú stig í fyrstu lotunni og svo aftur
þrjú í þeirri þriðju eftir að Íslendingar höfðu minnkað muninn í 3-2. Eftir að Íslendingar unnu síðan
fjórðu og fimmtu lotuna og minnkuðu muninn í 4-6 tóku Finnar aftur þrjú stig og gerðu út um leikinn,
komust þá í 4-9. Íslendingar neituðu að gefast upp en tókst þó aðeins að skora eitt stig í sjöundu
umferðinni og minnka muninn í fjögur stig. Það bil reyndist hins vegar of stórt til að brúa í
lokaumferðinni enda áttu Finnar þá síðasta stein og skoruðu tvö stig. Endanleg úrslit urðu 5-11 Finnum
í vil.

1

2

Ísland
Finnland

3

2
3

4

5

1

1

3

6

7

8

5

1
3

Úrslit

2

11

Önnur úrslit í 4. umferð urðu þau að Wales vann Eistland 12-1 og Japan vann Danmörku 9-3.
Íslendingar hafa unnið einn leik eins og Írar og Finnar en hafa leikið einum leik meira en þessar þjóðir.
Eistlendingar sitja einir á botni b-flokks fyrir neðan okkar lið. Japanir hafa hins vegar tekið forystuna í
b-flokki, hafa unnið alla leiki sína til þessa en Danir og Walesverjar hafa unnið þrjá leiki eins og Japan
en þessar tvær þjóðir hafa tapað sínum leiknum hvor. Villa var í stöðutöflunni hér á síðunni í gær þar
sem sagt var að Japan hefði unnið tvo leiki og tapað einum.
Land

Sigrar

Töp

1

Japan

3

0

2

Danmörk

3

1

Wales

3

1

Írland

1

2

Finnland

1

2

Ísland

1

3

Eistland

0

3

4

7

Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess
www.wscc2006.com
Á vef mótsins er hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni
útsendingu gegnum vefmyndavél:
http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum á meðan leikirnir
fara fram:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

6. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Tommurnar skipta máli!
Þó svo tölurnar í leik okkar manna gegn Írum segi ef til vill ekki fallega sögu þá
munaði í raun sáralitlu að leikurinn snerist alveg við í lokin. Heppnin var ekki
með okkar mönnum, hvorki í byrjun né í síðustu umferðinni. Írar skoruðu fjögur
stig í fyrstu umferðinni og má segja að þar hafi heppnin ekki verið með okkar
mönnum. Þrátt fyrir að Írar kæmust síðan í sex stiga forystu eftir tvær umferðir
gáfust okkar menn ekki upp heldur náðu að saxa á forskotið í næstu
umferðum.
Minnstu munaði að þeim tækist að snúa leiknum sér í hag með því að skora fimm stig í sjöundu og
næstsíðustu umferðinni. Staðan var þá 4-7 Írum í vil. Í tilraun til að skjóta út steini Íranna munaði
aðeins örfáum sentimetrum. En eins og segir í kanadískri krulluauglýsingu: Sagt er að fótbolti
(ruðningur) sé leikur að tommum. Óskandi væri að við hefðum efni á að leika okkur að tommunum.
(They say that football is a game of inches. We wish we had inches!) Í stað þess að okkar menn
skoruðu fimm stig í sjöundu umferðinni náðu Írar einu stigi og staðan því orðin 4-8 í stað þess að hún
hefði getað orðið 9-7 okkar mönnum í vil. Það þjónaði hins vegar engum tilgangi að spila

lokaumferðina fjórum stigum undir því reyndir menn eins og í írska liðinu fara létt með að halda
leiknum opnum og hreinum, skjóta einfaldlega út nógu marga steina andstæðingsins til þess að tryggja
það að okkar menn gætu ekki skorað fjögur stig. Íslendingar gáfu því síðustu umferðina. Eins og sjá
má segja tölurnar ekki allt.
Kröfurnar til okkar manna um að vinna eru kannski óraunhæfar þegar þeir eiga í höggið við menn sem
flestir hafa leikið krullu í yfir 30 ár eins og Írarnir. Þeir æfa krullu sex sinnum í viku tvo tíma í senn á
meðan við æfum og keppum tvisvar í viku einn og hálfan til tvo tíma í senn. Ef til vill segir þessi
samanburður okkur að við eigum erindi á alþjóðlegan vettvang í þessari íþrótt, ekki aðeins í mót fyrir
eldri leikmenn.
Fréttaritari curling.is heyrði stuttlega í Hallgrími Valssyni í morgun. Hann sagði hljóðið gott í íslenska
liðinu þrátt fyrir allt og liðið væri að gera góða hluti.
Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess
www.wscc2006.com
Á vef mótsins er hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni
útsendingu gegnum vefmyndavél:
http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum á meðan leikirnir
fara fram:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

5. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Írar hrukku í gang
Þriðji leikur Íslands í Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri fór fram fyrr í kvöld. Að þessu sinni
áttu okkar menn í höggi við Íra og urðu að játa sig sigraða 4-8 eftir sjö umferðir. Íslendingar hafa nú
unnið einn en tapað tveimur leikjum og eru í 4.-5. sæti b-flokks ásamt Írum.
Eftir tap í tveimur fyrstu leikjunum gegn Wales og dönsku gestgjöfunum í Tårnby komu Írar ákveðnir til
leiks gegn Íslendingum og skoruðu fjögur stig strax í fyrstu umferðinni og tvö í þeirri næstu. Staðan
orðin 0-6 og erfitt að vinna slíkt forskot upp gegn reyndum mönnum. Íslendingar skoruðu eitt stig í
þriðju umferð en Írar svöruðu fyrir sig með stigi í þeirri fjórðu. Íslendingar réttu örlítið úr kútnum og
skoruðu tvö stig í fimmtu umferðinni og eitt í þeirri sjöttu. Írar skoruðu síðan eitt stig í sjöundu
umferðinni, komust í 4-8 og Íslendingar gáfu leikinn án þess að spila síðustu umferðina. Gísli
Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Eiríkur Bóasson og Ágúst Hilmarsson léku fyrir Íslands hönd í dag.
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Leikir þriðju umferðar unnust allir með miklum mun, Danir unnu Eistlendinga 9-3 og Japanir unnu
Walesverja í aðeins sex umferðum 10-3 eftir að hafa komist í 5-0 í fyrstu umferð.
Í fjórðu umferðinni leika okkar menn gegn Finnum. Leikurinn fer fram á morgun, mánudaginn 6. mars,
og hefst kl. 13:30.
Staðan í b-flokki eftir þrjár umferðir:
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Mögulegt er að senda okkar mönnum tölvupóst, til dæmis með baráttukveðjum, á netfangið
icelandm@taarnbycurlingclub.dk.
Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess
www.wscc2006.com
Á vef mótsins er hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni
útsendingu gegnum vefmyndavél:
http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum á meðan leikirnir
fara fram:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

5. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Naumt tap gegn Japönum
Annar leikur Íslands á Heimsmeistaramóti leikmanna 50 ára og eldri í krullu fór fram í dag og var leikið
gegn Japönum. Japanir sigruðu naumlega 5-4 með því að skjóta út steini íslenska liðsins með síðasta
steini sínum í leiknum.
Leikurinn gegn Japönum hefur væntanlega dregið fram minningar um viðureign þessara þjóða á HM
eldri leikmanna í fyrra. Þá voru Íslendingar einu stigi yfir en Japanir jöfnuðu í lokaumferðinni og
skoruðu síðan sigurstigið í aukaumferð. Engu minni spenna var í leiknum í dag þrátt fyrir að Japanir
næðu nokkuð góðu forskoti í fyrri hluta leiksins.
Japanir komust yfir í byrjun, skoruðu eitt stig í fyrstu umferðinni þrátt fyrir að Íslendingar hefðu síðasta
stein og svo aftur eitt stig í annarri umferð. Íslenska liðið minnkaði muninn í 2-1 í þriðju umferðinni en
þá skoruðu Japanir tvö stig og komust í 4-1. Aftur minnkuðu Íslendingar muninn um eitt stig og staðan
því orðin 4-2 eftir fimm umferðir. Í sjöttu umferðinni áttu íslendingar þokkalega möguleika á að stela
tveimur stigum en náðu aðeins einu og minnkuðu muninn í 3-4. Íslendingar unnu síðan þriðju
umferðina í röð þegar þeir náðu einu stigi í sjöundu umferðinni og jöfnuðu leikinn, 4-4. Það var því ljóst
að Japanir hefðu síðasta stein í lokaumferðinni. Íslenska liðið var snemma komið með stein inn að
miðju í lokaumferðinni og barðist hart fyrir því að verja þann stein. Segja má að lokaumferðin hafi að
verulegu leyti farið þannig fram að Íslendingar lögðu varnarsteina sem Japanir síðan tóku jafnóðum
frá. Japanir náðu síðan að komast framhjá varnarsteini Íslendinga með næstsíðasta steini sínum og
skutu út steininum sem Íslendingar áttu inni í hringnum. Steinn Japananna stoppaði utarlega í átta feta
hringnum og gaf Gísla Kristinssyni, skipper íslenska liðsins, tækifæri á að skjóta honum út þannig að
hans steinn myndi rúlla inn á miðjuna, í skjól við varnarstein íslenska liðsins. Sú tilraun tókst ekki
alveg. Gísli náði reyndar að skjóta út steini Japananna en hans steinn stoppaði á staðnum og var því í
opnu færi fyrir Japanska fyrirliðann sem gerði engin mistök, skaut steini okkar manna út og stoppaði
inni í hringnum. Japanir unnu því 5-4.
Það voru Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Björn Sigmundsson og Ágúst Hilmarsson sem léku
fyrir Íslands hönd í dag.
1

2

3

4

5

6

7

8

Úrslit

Ísland
Japan

1
1

1

1

1

4

1

2

5

1

Næsti leikur liðsins er kl. 19:30 í kvöld en þá mæta okkar menn Írum.
Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess www.wscc2006.com
Á vef mótsins er hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni útsendingu gegnum vefmyndavél:
http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum á meðan leikirnir fara fram:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

4. mars 2006:

HM 50 ára og eldri: Gjörsigruðu Eistlendinga í fyrsta
leik
Íslenska liðið byrjað vel á Heimsmeistaramóti 50 ára og eldri sem hófst í
Tårnby í Danmörku í morgun. Íslendingar léku gegn Eistlendingum og er
skemmst frá því að segja að íslenska liðið valtaði yfir það eistneska. Eftir
fjórar ufmerðir var staðan orðin 7-0 og síðan 8-2 eftir sjöundu umferð en þá
gáfu Eistlendingar leikinn. Að jafnaði eru leiknar átta umferðir í hverjum leik.

Á myndinni hér að ofan eru, talið frá vinstri: Eiríkur Bóasson varamaður, Gísli Kristinsson fyrirliði
(skipper), Ágúst Hilmarsson (2), Hallgrímur Valsson (3), Björn Sigmundsson (1) og Jón Hansen
liðsstjóri.
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Íslendingar áttu síðasta stein í fyrstu umferðinni og skoruðu þá eitt stig en eins og sjá má stálu þeir
næstu fjórum umferðum. Fyrir þá lesendur curling.is sem ekki þekkja til leiksins er rétt að taka fram að
það að stela umferð vísar til þess að lið vinnur umferð þegar hitt liðið á síðasta stein. Það lið sem
vinnur umferð hefur leik í næstu umferð á eftir þannig að hitt liðið á þá síðasta stein. Eins og sjá má á
skortöflunni stálu Íslendingar til dæmis fjórum stigum í fjórðu umferðinni.
Samkvæmt stuttu símtali við Hallgrím Valsson eftir leikinn áttu Eistlendingar ekki góðan dag gegn
okkar mönnum. Íslenska liðið var hins vegar að spila vel og gera góða hluti. Sigur í fyrstu umferðinni er
því staðreynd og óhætt að segja að það markmið að vinna fleiri leiki en í fyrra sé nú í sjónmáli, en í
fyrra vann liðið tvo leiki af níu. Nú leikur liðið reyndar aðeins sex leiki því færri lið taka þátt nú en í
fyrra. Það voru Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Ágúst Hilmarsson og Eiríkur Bóasson sem léku í
morgun en Björn Sigmundsson hvíldi. Jón Hansen er liðsstjóri íslenska liðsins.
Úrslit annarra leikja í B-flokki urðu þau að Danir unnu Finna 8-6 og Walesverjar unnu Íra 8-7.
Næsti leikur liðsins verður á morgun, sunnudaginn 5. mars kl. 11:30 að íslenskum tíma en þá etja þeir
kappi við Japani og vilja örugglega hefna fyrir tap gegn þeim í framlengdum leik í fyrra.
Allar upplýsingar um mótið má finna á vef þess www.wscc2006.com

Þar er meðal annars hægt að fylgjast með okkar mönnum í beinni útsendingu gegnum vefmyndavél á
slóðinni http://87.72.1.140/webcam.html.
Einnig er skorið fært inn á vefinn jafnóðum eftir hverja umferð á slóðinni
http://www.wscc2006.com/endbyend/draw2.htm.

Eiríkur Bóasson og Hallgrímur
Valsson sópa og sópa og
sópa...

Lið Íslands og Eistlands.

Þessar myndir eru teknar af vef mótsins:
http://www.curlinghistory.com/wscc_2006/welcome_index.htm

2. mars 2006:

Samkeppni á hálum ís: Hagkaup og Nettó taplaus
Hagkaup og Nettó eru taplaus eftir fyrstu tvær umferðirnar í Búðaleiknum samkeppni á hálum ís sem
leiknar voru í gærkvöld. Sex lið taka þátt í mótinu.
Úrslit 1. umferðar:
Bónus - Úrval

2-1

Nettó - Strax

3-2

10-11 - Hagkaup

1-5

Úrslit 2. umferðar:
10-11 - Strax

4-2

Bónus - Hagkaup

2-4

Nettó - Úrval

2-1
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Næstu tvær umferðir fara fram miðvikudagskvöldið 8. mars en þá leika:

3. umferð kl. 21:30:
Hagkaup - Nettó
Úrval - Strax
10-11 Bónus
4. umferð kl. 22:30:
Bónus - Strax
10-11 - Nettó
Úrval - Hagkaup

1. mars 2006:

HM eldri leikmanna: Íslendingar með í annað sinn
Föstudaginn 3. mars leggur lið frá Akureyri upp í ferð til Danmerkur til þátttöku í Heimsmeistaramóti
leikmanna 50 ára og eldri í krullu en mótið er haldið í Tårnby í útjaðri Kaupmannahafnar. Fjórtán þjóðir
senda lið til keppni.
Þetta er í annað sinn sem Íslendingar taka þátt í þessu móti en lið frá Akureyri keppti á sama móti í
Skotlandi í fyrra. Liðið vann þá tvo leiki en tapaði sjö og hafnaði í 9. sæti af 10 í B-flokki, en 18. sæti af
19 í heildina. Andstæðingar Íslendinga í B-flokki eru (í tímaröð): Eistlendingar, Japanir, Írar, Finnar,
Danir og Walesverjar. Í liðinu nú eru Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Ágúst Hilmarsson, Björn
Sigmundsson og Eiríkur Bóasson. Liðsstjóri er Jón Hansen. Björn og Eiríkur eru nýir í liðinu. Allir
liðsmenn koma úr röðum Krulludeildar Skautafélags Akureyrar.
Liðið kemur saman í Skautahöllinni í æfingatíma Krulludeildar SA miðvikudagskvöldið 1. mars en
síðasta formlega æfing þess var á mánudagskvöld. Upplýsingar um mótið og úrslit leikja má finna á
vef mótsins, www.wscc2006.com.
Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir:
Laugardagur 4. mars, kl. 09:30
Ísland – Eistland
Sunnudagur 5. mars kl. 11:30
Ísland – Japan
Sunnudagur 5. mars kl. 19:30
Ísland – Írland
Mánudagur 6. mars kl. 13:30
Ísland – Finnland
Þriðjudagur 7. mars kl. 9:00
Ísland – Danmörk
Fimmtudagur 9. mars kl. 13:30
Ísland – Wales
Heldur færri þjóðir taka þátt í mótinu nú en í fyrra. Fjórtán lið eigast við, sjö sterkustu liðin í A-flokki og
önnur sjö í B-flokki. Undanúrslit fara fram föstudaginn 10. mars og úrslitaleikir laugardaginn 11. mars. Í
undanúrslitum eigast við efstu liðin úr hvorum flokki og hins vegar liðin í 2. og 3. sæti A-flokks. Þrátt
fyrir að leika í B-flokki eiga Íslendingar því möguleika, eins og aðrir, á að leika til úrslita um
heimsmeistaratitilinn. Að þessu sinni er stefnan þó aðeins sett á að bæta árangurinn frá því í fyrra.

1. mars 2006:

Búðaleikur Krulludeildar: Samkeppni á hálum ís hefst í kvöld
Eftir vel heppnað nýliðamót Krulludeildar í janúar var ákveðið að koma á fót krullukeppni milli
matvöruverslana á Akureyri, eins konar búðaleik. Mótið hefur hlotið nafnið Samkeppni á hálum ís en
keppni hefst í kvöld, miðvikudagskvöldið 1. mars. Lið frá 10-11, Bónus, Hagkaup, Nettó, Strax og Úrval
taka þátt í mótinu. Fyrstu tvær umferðirnar verða leiknar 1. mars, næstu tvær verða leiknar
miðvikudagskvöldið 8. mars en lokaumferðin föstudagskvöldið 17. mars.
Í fyrstu umferð kl. 21:30 í kvöld leika:
Braut 4: Bónus - Úrval
Braut 5: Nettó - Strax
Braut 6: 10-11 - Hagkaup
Í annarri umferð kl. 22:30 í kvöld leika:
Braut 4: 10-11 - Strax
Braut 5: Bónus - Hagkaup
Braut 6: Nettó - Úrval
Rétt er að benda öðru krullufólki á að brautir 1-3 eru lausar til æfinga í kvöld.

28. febrúar 2006:

Íslandsmótið: Skráningarfrestur framlengdur til 8. mars
Krullunefnd ÍSÍ hefur ákveðið að framlengja skráningarfrest vegna þátttöku í Íslandsmótinu í krullu
2006 til föstudagsins 8. mars. Undankeppni hjá Þrótturum í Reykjavík hest þó væntanlega
föstudagskvöldið 3. mars en undankeppni hjá SA á Akureyri fer fram dagana 20., 22. og 27. mars,
sem er breyting frá áður auglýstum dagsetningum. .
Þátttökutilkynningar með nafni liðs og allra liðsmanna sendist til einhvers af nefndarmönnum í
Krullunefnd ÍSÍ:
Gísli Kristinsson - gisli[hjá]arkitektur.is
Páll Tómasson - palli[hjá]arkitektur.is
Ágúst Hilmarsson – agustehf@simnet.is
Þátttökugjald er 5.000 krónur á hvert lið og skal gjaldið greiðast inn á reikning Krullunefndar
(Curlingnefndar) ÍSÍ um leið og tilkynning er send inn. Kennitala reikningseiganda er 301050-2599,
reikningur 302-26-6496. Vinsamlega sendið staðfestingu á greiðslu á eitthvert netfanganna ef greitt er
í heimabanka.
Smellið hér til að kynna ykkur keppnisreglur fyrir undankeppnina og úrslitakeppnina
Væntanlegir keppendur eru hvattir til að kynna sér reglur og keppnisfyrirkomulag sem og alþjóðlegar
reglur um íþróttina, en þær má meðal annars finna á vef Alþjóða Krullusambandsins,
www.worldcurling.org.

27. febrúar 2006:

Ice Cup: Sjálfboðaliða vantar til ýmissa starfa

Sunnudagskvöldið 26. febrúar boðaði mótsnefnd Ice Cup til almenns fundar með krullufólki til þess að
kynna undirbúning og hugmyndir fyrir mótið og fá fram skoðanaskipti og hugmyndir varðandi ýmis
atriði við framkvæmd þess. Tæplega 15 manns mættu en fundurinn tókst vel og fóru fram ágætar
umræður um ýmis mál. Helstu upplýsingar um mótið er að finna hér á vefnum bæði á íslensku og
ensku.
Upplýsingar um mótið
Tilboð Hótel Kea, Hótel Norðurland, Hótel Harpa, Hótel Björk
Skráningarform
Eitt af því sem mótsnefndin hefur unnið að er að koma á fót starfshópum til þess að sjá um tiltekin
verkefni. Nokkrir fundarmanna skráðu sig til starfa en betur má ef duga skal. Til þess að gefa þeim
sem sátu fundinn og hinum sem ekki komust tækifæri til að bjóða sig fram til starfa er hér birtur listi yfir
starfshópana, hve marga þarf í hvern hóp og helstu verkefni sem viðkomandi sjálfboðaliðar þyrftu að
leysa.

Verðlaun og gjafir (3-4)

Verkefni: Ákveða og útvega verðlaun fyrir þrjú efstu sætin, gjafir fyrir erlenda keppendur og einhver
skemmtileg aukaverðlaun eins og til dæmis fyrir skemmtilegasta liðið, best klædda liðið eða eitthvað
annað sem hópnum dettur í hug. Vel má hugsa sér að fá einhver fyrirtæki í bænum til að styrkja mótið
með því að gefa varning til að hafa í verðlaun eða sem gjafir.
Sjálfboðaliðar:
Svanfríður Sigurðardóttir
...og ?

Ísvinnsla fyrir mót (4-6)

Verkefni: Fara yfir og skipuleggja í samstarfi við Viðar hvenær og hvernig heflun og flæðing geta farið
fram, hve marga daga við þurfum fyrir mótið til ísvinnslunnar og þess háttar.
Sjálfboðaliðar:
?

Ísvinnsla á meðan á móti stendur (20-26)

Verkefni: Endanleg niðurröðun verkefna verður að bíða þangað til ljóst er hvernig keppnin mun fara
fram og hvenær hver og einn leikur. Almenna reglan er sú að keppendur sem eru að ljúka leik gera
svellið klárt fyrir næsta leik. Miðað er við að bóla, slípa og moppa eftir hvern leik en hefla að morgni og
þegar keppnisdagur er hálfnaður.
Bólarar

Tveir úr hverju holli, geta t.d.
heflað 3 brautir hvor eftir leik.

2-3 úr hvoru holli geta skipt með
2-3 úr hvoru holli geta skipt með
sér brautunum. Moppa fyrir og
sér brautunum.
eftir slípun.

Kristján Bjarnason
Árni Arason

(4-6)

Mopparar (4-6)

Hefilstjórar (4)

Jón G. Rögnvaldsson

Svanfríður Sigurðardóttir
Ásgrímur Ágústsson

Hallgrímur Valsson
Slíparar (6)

Tiltekt og umgengni
Skynsamlegt að 2-4 hafi auga með umgengni og taki til á svellinu og
víðar jafnóðum.

Ýmis búnaður (4-6)
Verkefni: Þörf er á að yfir og endurnýja ýmsan búnað, ekki aðeins fyrir Ice Cup heldur almennt vegna
fjölgunar iðkenda. Hér eru settar fram hugmyndir um ýmis verkefni. Sum þeirra eru þegar komin í gang
en almennt þarf þessi starfshópur að vinna í samstarfi við stjórn deildarinnar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smíða tvær nýjar skortöflur og yfirfara sem til eru.
Útbúa fleiri litaspjöld
Útbúa fleiri stigaspjöld
Merkja steinasettin eftir brautum þannig að sömu steinar séu alltaf notaðir á sömu brautum.
Útbúa eða kaupa tvöfaldar spyrnur á eina braut í viðbót.
Yfirfara kústa, taka ónýta frá og lagfæra þá sem mögulegt er.
Ef til vill mætti fá einn til tvo slípunarkassa í viðbót.
Yfirfara sóla, lagfæra þá sem hægt er og henda ónýtum
Útvega fleiri moppur (stórar)

Sjálfboðaliðar:
?

Veitingatjald, borð og stólar (4-6)
Verkefni: Sjá um að koma upp plasttjaldi á svipaðan hátt og í fyrra, útvega ofna til að halda hita í
tjaldinu, útvega og raða upp borðum og stólum. Hafa má í huga að nýta einnig litla salinn uppi.
Sjálfboðaliðar:
Jón G. Rögnvaldsson
Kristján Þorkelsson
Árni Arason
...og ?

Akstur (3-4)
Verkefni: Að líkindum þarfnast einhverjir af keppendum aksturs frá flugvelli að hóteli, milli hótels og
Skautahallar og frá hóteli að flugvelli. Einnig væri gott að geta boðið upp á stuttar skoðunarferðir með
stök lið fyrir eða eftir mót eða þegar tími gefst á milli leikja, ef óskað er. Gott væri að hafa lista yfir
nokkra viljuga og ábyrga bílstjóra ásamt símanúmerum sem mótsnefnd eða keppendur geta hringt í til
að fá akstur.
Sjálfaliðar:
?
Enn er óákveðið hvernig háttað verður veitingasölu á meðan á mótinu stendur.

27. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Fálkar á toppnum, Mammútar einnig ósigraðir
Leikir fjórðu umferðar Mánaðarmótsins sem fram fór í kvöld voru jafnir og spennandi eins og flestir ef
ekki allir leikir í mótinu hingað til. Fálkar komust í fyrsta sætið með sigri í uppgjöri toppliðanna, 5-3
gegn Bragðarefum. Mammútar sátu hjá í kvöld og eru því enn taplausir eins og Fálkar. Bragðarefir
halda öðru sætinu þrátt fyrir tapið en Mammútar eru í þriðja sæti. Nornir unnu Fífurnar 5-4 í jöfnum leik
og Hass sigraði Víkinga 7-4 eftir að Víkingar höfðu komist í 3-0 í fyrstu umferð.
Staðan í mótinu er nú þessi:

Sæti

Lið

Leikir

Sigrar

Töp

Stig

1.

Fálkar

3

3

0

67

2.

Bragðarefir

3

2

1

59

3.

Mammútar

2

2

0

45

4.

Fífurnar

3

1

2

45

5.

HASS

3

1

2

43

6.

Nornir

3

1

2

39

7.

Kústarnir

3

1

2

37

8.

Sauðir

2

1

1

31

9.

Víkingar

2

0

2

17

Ekkert verður leikið í mótinu miðvikudaginn 1. mars en þá hefst samkeppni á hálum ís, keppni milli sex
matvöruverslana á Akureyri. Í fimmtu umferð mánaðarmótsins, sem fram fer mánudagskvöldið 6.
mars, verða þessir leikir:
Braut 2: Mammútar - Nornir
Braut 3: HASS - Kústarnir
Braut 4: Sauðir - Víkingar
Bragðarefir, Fálkar og Fífurnar sitja hjá í 5. umferð.

26. febrúar 2006:

Samkeppni á hálum ís 1., 8. og 17. mars
Miðvikudagskvöldið 1. mars hefst á vegum Krulludeildar svokallaður Búðaleikur undir heitinu
Samkeppni á hálum ís. Komið hefur verið á fót krullumóti á milli risanna á matvörumarkaði undir þessu
heiti. Í mótinu munu etja kappi lið frá 10-11, Bónus, Hagkaup, Nettó, Strax og Úrval. Leiknar verða
fjórar umferðir í hverjum leik, tveir leikir hvert keppniskvöld en keppniskvöldin verða þrjú;
miðvikudagskvöldin 1. og 8. mars og svo föstudagskvöldið 17. mars.
Rétt er að vekja athygli krullufólks á því að föstudagskvöldið 17. mars mun Samkeppni á hálum ís taka
yfir þrjár brautir þannig að þrjár brautir verða lausar fyrir það krullufólk sem vill taka aukaæfingar eða
setja upp einhvers konar örmót.
Leikjadagskráin í Samkeppni á hálum ís verður sem hér segir:
1. umferð - Miðvikudagur 1. mars – kl. 21: 30
Braut 4: Bónus – Úrval
Braut 5: Nettó – Strax
Braut 6: 10-11 – Hagkaup
2. umferð - Miðvikudagur 1. mars – kl. 22:30
Braut 4: 10-11 – Strax
Braut 5: Bónus – Hagkaup
Braut 6: Nettó – Úrval
3. umferð - Miðvikudagur 8. mars – kl. 21:30
Braut 4: Hagkaup – Nettó
Braut 5: Úrval – Strax
Braut 6: 10-11- Bónus

4. umferð - Miðvikudagur 8. mars – kl. 22:30
Braut 4: Bónus – Strax
Braut 5: 10-11 – Nettó
Braut 6: Úrval – Hagkaup
5. umferð - Föstudagur 17. mars – kl. 21:30
Braut 4: Úrval – 10-11
Braut 5: Hagkaup – Strax
Braut 6: Bónus - Nettó

23. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Bragðarefir á toppinn
Þrír leikir fóru fram í Mánaðarmótinu í gærkvöld og má segja að í tveimur þeirra hafi ríkt spenna alveg
fram á síðasta stein um það hvort liðið stæði uppi sem sigurvegari. Bragðarefir tylltu sér á toppinn með
góðum sigri á Kústunum 7-5 og hafa nú 50 stig. Fálkar og Mammútar eru taplausir eins og
Bragðarefirnir, Fálkar hafa 46 stig og Mammútar 45 stig eftir sigur á Fífunum, 6-5. Sauðir sigruðu
Nornir í þriðja leik gærkvöldsins, 6-4.
Staðan í mótinu er nú þessi:

Sæti

Lið

Leikir

Sigrar

Töp

Stig

1.

Bragðarefir

2

2

0

50

2.

Fálkar

2

2

0

46

3.

Mammútar

2

2

0

45

4.

Kústarnir

3

1

2

37

5.

Fífurnar

2

1

1

35

6.

Nornir

2

0

2

18

7.

HASS

2

0

2

18

8.

Víkingar

1

0

1

9

Í fjórðu umferð, sem fram fer mánudagskvöldið 27. febrúar, verða þessir leikir:
Braut 3: Bragðarefir - Fálkar
Braut 4: Fífurnar - Nornir
Braut 5: HASS - Víkingar
Kústarnir, Sauðir og Mammútar sitja hjá í 4. umferð.

22. febrúar 2006:

Íslandsmótið: Skráningarfrestur til 1. mars, reglur tilbúnar
Auglýst er eftir liðum til þátttöku í Íslandsmótinu í krullu 2006. Undankeppni fer fram í Reykjavík og á
Akureyri í mars en úrslitakeppni átta liða fer fram í Skautahöllinni á Akureyri föstudagskvöldið 31. mars
og laugardaginn 1. apríl.

Frestur til að tilkynna þátttöku er til 1. mars. Þátttökutilkynningar með nafni liðs og allra liðsmanna
sendist til einhvers af nefndarmönnum í Krullunefnd ÍSÍ:
Gísli Kristinsson - gisli[hjá]arkitektur.is
Páll Tómasson - palli[hjá]arkitektur.is
Ágúst Hilmarsson – agustehf@simnet.is
Þátttökugjald er 5.000 krónur á hvert lið og skal gjaldið greiðast inn á reikning Krullunefndar
(Curlingnefndar) ÍSÍ um leið og tilkynning er send inn. Kennitala reikningseiganda er 301050-2599,
reikningur 302-26-6496. Vinsamlega sendið staðfestingu á greiðslu á eitthvert netfanganna ef greitt er
í heimabanka.
Krullunefnd ÍSÍ hefur ákveðið reglur fyrir mótið og keppnisfyrirkomulag í úrslitakeppninni - smellið hér
til að skoða reglurnar
Væntanlegir keppendur eru hvattir til að kynna sér reglur og keppnisfyrirkomulag sem og alþjóðlegar
reglur um íþróttina, en þær má meðal annars finna á vef Alþjóða Krullusambandsins,
www.worldcurling.org.
Í reglunum kemur meðal annars fram að í undankeppni á Akureyri og í Reykjavík skuli liðum skipt
niður í riðla, fjögur lið í hverjum riðli og komast tvö efstu lið úr hverjum riðli í úrslitakeppnina. Ákveðið
hefur verið hvenær undankeppnin fer fram á Akureyri, miðvikudagskvöldið 15. mars, mánudagskvöldið
20. mars og miðvikudagskvöldið 22. mars.
Úrslitakeppnin sjálf, þar sem keppa munu sex lið frá Akureyri og tvö frá Reykjavík, er í raun
útsláttarkeppni þar sem liðin sem tapa í fyrstu umferð úrslitakeppninnar föstudagskvöldið 31. mars
eiga ekki möguleika á verðlaunasæti heldur leika um sæti 5-8. Sigurliðin á föstudagskvöld leika í
undanúrslitum kl. 9:00 á laugardagsmorgun. Sigurliðin í þeim leikjum leika síðan um
Íslandsmeistaratitilinn kl. 11:30 á laugardagsmorgninum en tapliðin um bronsverðlaun.

22. febrúar 2006:

Ice Cup: Fundur sunnudagskvöldið 26. febrúar
Mótsnefnd Ice Cup 2006 boðar til kynningar- og umræðufundar um mótið sunnudagskvöldið 26.
febrúar kl. 20:00 í fundarherbergi á 2. hæð í Skautahöllinni á Akureyri.
Mótsnefnd mun kynna hugmyndir sínar varðandi undirbúning og skipulag mótsins og taka við
ábendingum og hugmyndum frá áhugasömu krullufólki. Ice Cup verður haldið 28.-30. apríl eins og
kunnugt er. Skráningarfrestur er til 1. apríl.
Allt krullufólk velkomið og hvatt til að mæta.
Í mótsnefnd Ice Cup eru Árni Arason, Davíð Valsson, Haraldur Ingólfsson og Ólafur Númason.

22. febrúar 2006:

ÓL: Undanúrslit í dag
Undanúrslitaleikir krullukeppni Ólympíuleikanna fara fram í kvöld. Svo virðist sem ekki verði mikið um
útsendingar frá undanúrslitaleikjunum en til að skoða dagskrá ýmissa evrópskra stöðva er hægt að
fara á dagskrárvef Stöðvar 2.

Í kvennaflokki eigast við annars vegar Svíþjóð og Noregur en hins vegar Sviss og Kanada. Að öllu
jöfnu má reikna með sænskum sigri en þær sænsku eru margfaldir Evrópumeistarar. Norska liðið er
hins vegar að spila á sínum þriðju Ólympíuleikum en Dordi Nordby og stöllur hennar í norska liðinu
eiga að baki þátttöku í tugum stórmóta, eins og reyndar þær sænsku einnig. Þær sænsku töpuðu
aðeins tveimur leikjum í riðlakeppninni, öðrum þeirra reyndar gegn þeim norsku 3-10 en hinum gegn
rússnesku konunum. Þær norsku unnu 6 leiki en töpuðu þremur, gegn þeim svissnesku, kanadísku og
rússnesku.
Hinn undanúrslitaleikurinn er ef til vill meira spurningamerki. Þær svissnesku komu út úr riðlakeppninni
með sömu stöðu og þær sænsku, unnu 7 leiki en töpuðu tveimur, gegn þeim sænsku og bresku.
Kanadíska liðið náði að tryggja sér sæti í undanúrslitum með eins stigs sigri á því danska í lokaumferð
riðlakeppninnar. Þær kanadísku unnu 6 leiki en töpuðu þremur, gegn þeim sænsku, svissnesku og
japönsku.
Samkvæmt fréttum frá Ítalíu hafa þær kanadísku átt við lasleika og matareitrun að stríða og þurft að
skipta inn varamanni af þeim sökum. Fyrir mótið voru Shannon Kleibrink og stöllur hennar í kanadíska
liðinu álitnar sigurstranglegastar þrátt fyrir að hafa ekki áður tekið þátt í heimsmeistaramóti eða
Ólympíuleikum. en spurningin er hvort veikindin eru að baki eða hvort þau muni hafa áhrif í
úrslitaleikjunum. Oft er reyndar sagt að kanadíska meistaramótið og úrtökumót Kanadamanna fyrir HM
og Ólympíuleika séu sterkari en stórmótin sjálf. Fréttaritari curling.is spáir því hér með að Svíþjóð og
Kanada muni eigast við í leik um Ólympíugullið en Noregur og Sviss berjist um bronsið.
Í karlaflokki má segja að Finnar hafi komið örlítið á óvart með því að ná efsta sæti riðilsins. Finnarnir
unnu 7 leiki en töpuðu tveimur. Jafnir í 2.-4. sæti komu síðan Kanadamenn, Bretar og Bandaríkjamenn
með 6 sigra og þrjú töp. Finnarnir töpuðu aðeins gegn Sviss og Þýskalandi en sigruðu hins vegar öll
þrjú liðin sem eru með þeim í undanúrslitum. Kanadamenn töpuðu fyrir Finnum, Ítölum og Svíum.
Bandaríkjamenn töpuðu gegn Finnum, Kanadamönnum og Ítölum en þess má til gamans geta að
sigurleikur Ítala gegn Bandaríkjamönnum vakti gríðarlega athygli á Ítalíu og er talið að hátt í 5 milljónir
Ítala hafi horft á hann í beinni sjónvarpsútsendingu. Breska liðið tapaði leikjum sínum gegn hinum
þjóðunum þremur sem komust í undanúrslit.
Finnar leika gegn Bretum (Skotum) í undanúrslitum en hinn undanúrslitaleikurinn verður væntanlega
þrunginn spennu og tilfinningum því þar eigast við Kanadamenn og Bandaríkjamenn. Ekki er gott að
spá um úrslit þessara leikja. Breska liðið stóð vel að vígi framan af en tapaði tveimur síðustu leikjum
sínum í riðlakeppninni. Það sem sést hefur til finnska liðsins hefur sannarlega glatt augað og margir
“flottir steinar” komið frá þeim. Fréttaritari curling.is spáir því hér með að Finnar og Kanadamenn muni
eigast við í úrslitaleiknum en Bretar og Bandaríkjamenn muni berjast um bronsið.

16. febrúar 2006:

ÓL: Beinar útsendingar í Skautahöllinni
Brugðist hefur verið við skorti á beinum útsendingum frá krullukeppni Ólympíuleikanna með því að
tengja Skautahöllina beint út í heim. Sett hefur verið upp ADSL-tenging og keypt áskrift þannig að nú
er mögulegt að horfa á beinar útsendingar Eurosport og fleiri stöðvar, meðal annars norrænu
stöðvarnar NRK og DRK. Ef fólk nennir er því hægt að verja góðum tíma í Skautahöllinni um helgina
við að horfa á útsendingar frá Ólympíuleikunum.
Leikjadagskrá Eurosport hefur þegar verið birt hér á vefnum en rétt er að taka fram að þar eru
tímasetningar ekki miðaðar við íslenskan tíma. Tímasetningar á Eurosport eru klukkutíma á undan
okkar tíma.
Á laugardaginn verður bein útsending frá leik Finna og Norðmanna í karlaflokki og ætti hún að hefjast
kl. 14:30 að íslenskum tíma. Útsending hefst reyndar á NRK kl. 14:00 að íslenskum tíma.

15. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Fjögur lið án taps eftir tvær umferðir
Fálkar tóku forystu í Mánaðarmótinu með 6-2 sigri á Kústunum í gærkvöld. Mammútar sigruðu HASS
7-5 og Bragðarefir sigruðu Nornir 9-4. Fálkar hafa unnið tvo leiki til þessa en þrjú önnur lið eru taplaus,
Bragðarefir, Fífurnar og Mammútar. Staða liðanna segir ekki alla söguna því þrjú lið hafa nú leikið tvo
leiki en hin sex hafa aðeins leikið einn leik. Fálkar eru með 46 stig. Fjögur næstu lið hafa unnið einn
leik hvert. Bragðarefir hafa 27 stig, Kústarnir 26, Fífurnar 24 og Mammútar 23. Af þessum fjórum liðum
hafa einungis Kústarnir leikið tvisvar.
Ekki verður leikið í mótinu á mánudagskvöld en þá verða þrjár brautir uppteknar vegna útleigu til hóps
auk þess sem landslið 50 ára og eldri heldur áfram æfingum og leikur gegn Fálkum. Tvær brautir
verða því lausar fyrir þau lið sem vilja taka æfingu á mánudagskvöld. Þriðja umferð fer fram
miðvikudagskvöldið 22. febrúar en þá eigast við:
Braut 3: Bragðarefir - Kústarnir
Braut 4: Fífurnar - Mammútar
Braut 5: Sauðir - Nornir
Fálkar, Hass og Víkingar sitja hjá í þriðju umferð.

13. febrúar 2006:

Ice Cup: Landslið Slóvakíu boðar komu sína!
Óhætt er að segja að nýjustu tíðindi af Ice Cup séu gleðileg en mótið verður
sem kunnugt er haldið 27.-30. apríl.
Í morgun barst tölvupóstur frá liði sem tilheyrir Krulluklúbbi Bratislava í
Slóvakíu (Bratislava Curling Club) með beiðni um skráningu liðs til þátttöku í
mótinu. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að hér er á ferðinni landslið
Slóvakíu á Evrópumótunum 2004 og 2005. Liðið er að vísu ekki á meðal
topplandsliða í Evrópu en vann þó tvo leiki af sjö árið 2004, varð í 7. sæti B-riðils í B-keppninni og
hafnaði í 21.-24. sæti af 26. Árangurinn varð aðeins betri í fyrra, en þá vann liðið þrjá af átta leikjum,
hafnaði í 6. sæti B-riðils í B-keppninni og 23. sæti af 29 yfir heildina.
Í liðinu eru þeir Pavel Kocian, Pavol Pitonak, Radomir Vozar og Juraj Kapolka.
Hafi Ice Cup verið með norður-amerískum blæ í fyrra þar sem þrjú lið komu frá Bandaríkjunum og eitt
frá Kanada þá er óhætt að segja að evrópskir vindar muni blása um mótið í vor því nú þegar hafa lið
frá Sviss, Hollandi/Danmörku og Slóvakíu boðað komu sína. Miðað við þær skráningar sem borist hafa
hingað til stefnir einnig í aðra breytingu frá því í fyrra því eingöngu karlmenn eru í þeim liðum sem
skráð hafa sig hingað til. Í fyrra tóku 20 erlendir leikmenn þátt í Ice Cup, þar af 12 konur.

13. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Eins stigs munur í öllum leikjum
Fyrsta umferð Mánaðarmótsins fór fram í kvöld og unnust allir leikirnir með einum steini. Fífurnar unnu
Sauði 6-5, Kústarnir unnu Víkinga 4-3 og Fálkar unnu HASS 4-3. Mammútar, Bragðarefir og Nornir
sátu yfir í kvöld.
Fífurnar eru í efsta sæti eftir fyrstu umferðina með 24 stig, Fálkar hafa 22 og Kústarnir 20. Næstu leikir
verða miðvikudagskvöldið 15. febrúar en þá verða þessir leikir:

Braut 3: Fálkar - Kústarnir
Braut 4: HASS - Mammútar
Braut 5: Bragðarefir - Nornir
Sauðir, Fífurnar og Víkingar sitja hjá.
Fyrir mótið var dregið um bókstafi liðanna. Nokkrar tilfæringar þurfti hins vegar við dráttinn til þess að
raða niður að hluta til hvaða lið sitja yfir í hvaða umferð. Rétt er að ítreka að við dráttinn var meðal
annars komið til móts við leikjadagskrá landsliðs 50 ára og eldri í undirbúningi liðsins fyrir þátttöku á
HM, auk þess sem taka þurfti tillit til óska annarra liða um að spila ekki tiltekna daga.

12. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Dregið 13. febrúar, þrír leikir í fyrstu umferð
Sett hefur verið upp leikjadagskrá fyrir Mánaðarmótið sem hefst mánudagskvöldið 13. febrúar. Níu lið
taka þátt og er miðað við að hvert lið leiki aðeins fjóra leiki. Þetta er meðal annars gert til þess að á
næstu vikum verði nokkur göt í leikjadagskránni þannig að liðin hafi tóm til æfinga ef þau óska en
einnig til þess að koma fyrir krullumóti milli matvöruverslana á Akureyri og pressuleikjum fyrir landslið
50 ára og eldri sem nú undirbýr sig fyrir HM50+ í Danmörku. Miðað er við að engir leikir verði
mánudagskvöldið 13. mars þannig að þá geti liðin undirbúið sig fyrir undankeppni Íslandsmótsins sem
hefst miðvikudagskvöldið 15. mars.
Í fyrstu umferð leika 6 lið af þeim níu sem taka þátt í Mánaðarmótinu en ekki verður ljóst fyrr en þegar
dregið er um bókstafi hvaða lið leika í fyrstu umferðinni. Því þurfa öll liðin að mæta og vera tilbúin að
leika. Þegar dregið verður um bókstafi verður fyrst tekið tillit til óska um frí ákveðna leikdaga og til
dagskrár pressuleikja landsliðs 50 ára og eldri. Mammútar munu sitja yfir í fyrstu umferðinni þar sem
þeir munu leika fyrsta pressuleikinn.
Leikjadagskrá og upplýsingar um liðin eru í excel-skjali hér... (í leikjadagskránni eru pressuleikir
merktir með 50+, leikir í móti matvöruverslananna eru merktir með B og leikir í Mánaðarmótinu merktir
með M. Einnig er rétt að minna á að þrjár brautir verða uppteknar vegna hópkrullu mánudaginn 20.
febrúar (SKH.) Eyður í leikjadagskránni sýna lausar brautir hverju sinni þar sem þau lið sem sitja yfir
geta æft ef þau óska.
Í leikjadagskránni má einnig sjá hvenær hvaða lið sitja yfir (merkt með dekkri gulum lit).

10. febrúar 2006:

Ólympíuleikarnir: Krulla ekki í beinni í Sjónvarpinu
Það hefur væntanlega ekki farið framhjá neinum að Ólympíuleikarnir voru settir í kvöld í Tórínó á Ítalíu.
Keppni í krullu hefst mánudaginn 13. febrúar.
Í kvennaflokki eru lið frá Kanada, Danmörku, Bretlandi, Ítalíu, Japan, Noregi, Rússlandi, Svíþjóð, Sviss
og Bandaríkjunum. Í karlaflokki eru lið frá Kanada, Finnlandi, Þýskalandi, Bretlandi, Ítalíu, Nýja
Sjálandi, Noregi, Svíþjóð, Sviss og Bandaríkjunum. Keppnin er svokölluð Round Robin, þ.e. allir við
alla en síðan leika fjögur efstu liðin til úrslita.
Ítrekaðar tilraunir til að fá Sjónvarpið til að sýna beint frá krullukeppni leikanna hafa ekki borið árangur.
Líklega verða þó stutt skot frá leikjum í samantekt eftir hvern keppnisdag.
Eurosport gerir krullunni hins vegar þokkaleg skil. Hér er listi yfir beinar útsendingar og upptökur frá
leikjum í krullu á Eurosport:

Dagur

Tími

Flokkur

Leikur

Lengd
úts.

Beint

Mán.

13.

09:30

Karlar

Ítalía - Bretland

150 mín.

Beint

Mán.

13.

15:00

Konur:

Kanada - Svíþjóð

120. mín.

Beint

Mið.

15.

16:00

Konur

Ítalía - Rússland

60 mín.

Beint

Fim.

16.

09:30

30 mín.

Beint

Fim.

16.

11:30

30 mín.

Beint

Fim.

16.

15:00

Beint

Fös.

17.

09:30

30 mín.

Beint

Fös.

17.

11:30

30 mín.

Beint

Fös.

17.

14:30

Karlar

Noregur - Ítalaía

150 mín.

Beint

Lau.

18.

15:30

Karlar

Finnland - Noregur

90 mín.

Beint

Sun.

19.

15:15

Karlar

Ítalía - Kanada

105 mín.

Beint

Mán.

20.

10:30

Konur

Danmörk - Noregur

165 mín.

Beint

Mán.

20.

14:15

Karlar

Nýja Sjáland - Þýskaland

165 mín.

Beint

Þri.

21.

14:15

Konur/karlar

Aukaleikir um sæti í úrslitum

135 mín.

Beint

Mið.

22.

16:00

Konur/karlar

Undanúrslit

60 mín.

Upptaka Fim.

23.

15:30

Konur

Bronsleikur

90 mín.

Upptaka Fös.

24.

00:30

Konur

Úrslitaleikur

60 mín.

Fös.

24.

14:00

Karlar

Bronsleikur

120 mín.

Upptaka Lau.

25

01:00

Karlar

Úrslitaleikur

60 mín.

Beint

Karlar

Bretland - Þýskaland

120 mín.

9. febrúar 2006:

Íslandsmótið: Úrslitakeppnin fer fram 31. mars og 1. apríl
Því miður hefur komið í ljós að Skautahöllin á Akureyri liggur ekki á lausu undir krullu á þeim tíma sem
ætlunin var að halda úrslitakeppni Íslandsmótsins. Hún getur því ekki farið fram 24. og 25. mars eins
og áætlað var vegna hestamóts í höllinni og hefur því verið frestað um viku. Úrslitakeppni
Íslandsmótsins í krullu 2006 fer því fram föstudagskvöldið 31. mars og laugardagsmorguninn 1. apríl.
Eins og áður hefur komið fram munu átta lið eigast við í úrslitakeppninni og leika þau þrjú leiki hvert.
Undankeppnin fer væntanlega fram í þremur riðlum á Akureyri og einum í Reykjavík og komast tvö lið
úr hverjum riðli í úrslitakeppnina.

9. febrúar 2006:

Mánaðarmótið: Níu lið taka þátt
Níu lið skráðu sig til keppni í Mánaðarmótinu svokallaða sem ætlunin er að hefjist mánudagskvöldið
13. febrúar en skráningarfrestur rann út í gærkvöld. Dregið verður um leiki fyrstu umferðar kl. 19:00
mánudagskvöldið 13. febrúar (að viðstöddum fulltrúum þeirra liða sem þess óska) en þó er óvíst hvort
öll liðin leiki það kvöld. Keppnisfyrirkomulag hefur ekki verið ákveðið en hugsanlega mun verða farið út
í einhverja tilraunastarfsemi og keppt eftir kerfi sem ekki hefur verið notað hér áður.
Keppnisfyrirkomulag og reglur mótsins verða að sjálfsögðu auglýst hér á síðunni áður en mótið hefst.

Leikjaniðurröðun ræðst meðal annars af pressuleikjum sem settir verða upp að ósk landsliðs 50 ára og
eldri næstu þrjár vikurnar, auk þess sem hluti af svellinu verður upptekinn vegna hópleigu í eitt skipti
og hluti af svellinu verður upptekin tvo miðvikudaga í röð vegna væntanlegs móts milli
matvöruverslana á Akureyri. Þetta mun þó skýrast mjög fljótlega. Væntanlega verður mótinu raðað
þannig niður að flest kvöldin verða einhverjar brautir lausar þannig að þau lið sem ekki keppa hverju
sinni hafa tækifæri til æfinga. Líklegt er að hvert lið leiki fjóra eða fimm leiki í mótinu.
Þau lið sem hafa skráð sig til leiks eru:
Bragðarefir: Heimir Jónasson, Jón Ísleifsson, Jón Jóhannsson, Jóhann Ingi Einarsson.
Fálkar: Árni Arason, Haraldur Ingólfsson, Júlíus Arason, Sigfús Sigfússon, Páll Viðar Arason.
Fífurnar: Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, Fanney Valsdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson, Svanfríður
Sigurðardóttir.
Hass: Davíð Valsson, Freydís Heba Konráðsdóttir, Íris Sigurjónsdóttir, Lilja Hjartardóttir, Linda
Björnsdóttir.
Kústarnir: Gunnar H. Jóhannesson, Kristján Þorkelsson, Ólafur Hreinsson, Pálmi Þorsteinsson.
Mammútar: Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson, Ólafur
Númason.
Sauðir: Árni Ingólfsson, Jón Már Þórðarson, Kristján Bjarnason, Sigurður Jónsson.
Víkingar: Einar Már Guðmundsson, Jóhann Björgvinsson, Rúnar Steingrímsson, Sigurgeir
Haraldsson.
? - óákveðið nafn: Anna Eyfjörð Eiríksdóttir, Elísabet Inga Ásgrímsdóttir, Jens Kristinn Gíslason,
Sveinn H. Steingrímsson.
Hugsanlegt er að umsjónarmaður hafi ekki skráð niður nöfn allra leikmanna liðanna og eru fyrirliðar
beðnir um að fara yfir sín lið og láta vita ef upplýsingar eru ekki réttar.

5. janúar 2006:

Nýtt mót: Mánaðarmótið verður haldið 13. febrúar til 13. mars
Auglýst er eftir þátttöku í nýju móti í krullu, mánaðarmóti, sem haldið verður í Skautahöllinni á Akureyri
á tímabilinu 13. febrúar til 13. mars. Mótið er meðal annars sett upp til þess að nýta tímann fram að
forkeppni Íslandsmótsins og á meðan lið héðan undirbýr sig og tekur þátt í Heimsmeistaramóti 50 ára
og eldri. Fyrirkomulag mótsins verður ákveðið þegar í ljós kemur hve mörg lið skrá sig til þátttöku.
Þátttökugjald er kr. 5.000,- á hvert lið. Þátttökutilkynningar sendist á netfangið haring@simnet.is (nafn
liðs og nöfn liðsmanna). Einnig er tekið við tilkynningum í krullutímum á mánudags- og
miðvikudagskvöld í Skautahöllinni. Skráningarfrestur rennur út miðvikudaginn 8. febrúar.
Í febrúar verða einnig settir upp pressuleikir fyrir landslið 50 ára og eldri en Heimsmeistaramótið fer
fram í Tårnby dagana 4.-12. mars.

7. febrúar 2006:

Minningarmót Marjo: Mammútar sigruðu í framlengdum úrslitaleik
Óhætt er að segja að úrslitaleikur Minningarmótsins sem fram fór í gærkvöld hafi verið dramatískur.
Framan af leik leit allt út fyrir að Kústarnir myndu landa sigrinum. Staðan var orðin 4-0 þegar þremur
umferðum var lokið. Í fjórðu umferðinni skoruðu Mammútar hins vegar 5 stig og voru skyndilega
komnir yfir. Kústarnir héldu ró sinni, skoruðu 2 stig í næstsíðustu umferðinni og tóku forystuna á ný, 65 fyrir lokaumferðina. Með góðri hittni í lokaumferðinni tókst Mammútum að jafna leikinn og knýja
þannig fram aukaumferð. Þeir reyndust síðan sterkari í framlengingunni, skoruðu 1 stig og unnu leikinn
7-6.

Víkingar og Bragðarefir áttust við í jöfnum leik um bronsverðlaun á mótinu. Víkingar höfðu betur, 4-2.
Endanleg röð liðanna varð þessi:
Fjöldi
leikja

Sigrar Jafntefli

Töp

Sæti

Lið

1.

Mammútar

7

5

0

2

2.

Kústarnir

7

5

1

1

3.

Víkingar

7

5

0

2

4.

Bragðarefir

7

3

0

4

5.

Garpar

6

4

0

2

6.

Norðan 12

6

3

0

3

7.

Fálkar

6

3

1

2

8.

Sauðir

6

2

1

3

9.

Skytturnar

6

3

1

2

10.

Fífurnar

6

2

0

4

11.

Ernir

6

1

0

5

12.

Intrum

6

0

0

6

2. febrúar 2006:

Minningarmót Marjo: Kústarnir gegn Mammútum í úrslitaleik
Í gærkvöld fóru fram undanúrslit og leikir um sæti 4-12 í Minningarmótinu. Kústarnir og Mammútar
tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum sem fram fer mánudagskvöldið 6. febrúar en bæði þessi lið léku í Briðli. Bragðarefir og Víkingar urðu að játa sig sigraða í undanúrslitaleikjunum og eigast því við í leik um
bronsið á mánudagskvöld.
Fyrir leikina um einstök sæti þurftu Fálkar og Skytturnar að eigast við í skotkeppni um 4.-5. sæti Ariðils og þar með hvort liðið léki um 7.-8. sætið og hvort um 9.-10. sætið. Þegar upp var staðið munaði
aðeins 8 sentimetrum Fálkum í vil en keppnin fór þannig fram að allir leikmenn beggja liða sendu stein
og var mæld fjarlægð frá miðjupunkti að steini og síðan lagður saman árangur allra leikmanna. Af
einstökum leikmönnum náði Sigurgeir Haraldsson bestum árangri en það dugði liði hans ekki þegar
allt var lagt saman.
Úrslit skotkeppninnar:

Fálkar
Sigfús Sigfússon

Skytturnar
183

183

Birgitta Reinaldsdóttir

Júlíus Arason

63

44

Sigurgeir Haraldsson

Árni Arason

68

95

Jón Hansen

Haraldur Ingólfsson

183

183

Samtals

497

505

Ágúst Hilmarsson

Úrslit leikja:
Undanúrslit 1A-2B Víkingar - Mammútar

2-10

Undanúrslit 1B-2A Kústarnir - Bragðarefir

5-2

5.-6. sæti

Garpar - Norðan 12

9-3

7.-8. sæti

Fálkar - Sauðir

9-5

9.-10. sæti

Skytturnar - Fífurnar

8-6

11.-12. sæti

Ernir - Intrum

9-3

Það verða því Kústarnir og Mammútar sem eigast við í úrslitaleik mótsins mánudagskvöldið 6. febrúar
en þessi lið léku bæði í B-riðli. Kústarnir unnu leik liðanna í riðlakeppninni 8-4. Toppliðin úr A-riðli
eigast við í leik um bronsið en Víkingar höfðu betur í viðureign þessara liða í riðlakeppninni 6-2.
Ef staða er jöfn þegar sex umferðum er lokið í úrslitaleikjunum spila liðin aukaumferð (aukaumferðir ef
þarf). Það lið sem skoraði í næstu umferð á undan hefur leik í aukaumferðinni.

31. janúar 2006:

Heimsmeistaramót 50 ára og eldri: Íslenskt lið með í annað sinn
Ísland sendir lið til þátttöku í heimsmeistaramóti öldunga (50 ára og eldri) í krullu annað árið í röð en
mótið fer að þessu sinni fram í Tårnby í Danmörku dagana 4.-12. mars.
Sextán lið taka þátt í mótinu og er þeim skipt í 2 riðla þar sem 8 sterkustu liðin leik í A-riðli og 8 lakari
liðin í B-riðli. Efstu lið í hvorum riðli spila innbyrðis um þáttökurétt í úrslitaleik mótsins og 2. og 3. lið úr
A-riðli leika um hitt sætið.
Lið Íslands skipa Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson, Ágúst Hilmarsson, Björn Sigmundsson og
Eiríkur Bóasson. Þjálfari er Jón Hansen. Fjórir leikmenn spila hvern leik og er einn til vara. Ekki er skipt
inná en leikmannahópurinn getur breyst milli leikja.
Í B-riðli ásamt Íslandi spila Danmörk, Finnland, Írland, Wales, Japan, Holland og Eistland.
Í fyrra lenti Ísland í næstneðsta sæti og er stefnan núna tekin á að bæta þann árangur um eitt sæti
a.m.k.

31. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Víkingar, Bragðarefir, Kústarnir og Mammútar í
undanúrslit
Víkingar, Bragðarefir, Kústarnir og Mammútar tryggðu sér í gær sæti í undanúrslitum
Minningarmótsins þegar fimmta og síðast umferð riðlakeppninnar fór fram.
Víkingar unnu A-riðil, fengu 8 stig. Þrátt fyrir tap gegn Víkingum héldu
Bragðarefir öðru sæti í A-riðli með 6 stig þar sem Skytturnar töpuðu sínum
leik gegn Norðan 12. Þó svo Norðan 12 hafi með sigrinum náð Bragðarefum
að stigum þá dugði það þeim ekki til að komast í undanúrslit því Bragðarefir
unnu innbyrðis viðureign liðanna og eru því ofar samkvæmt reglum mótsins.
Skytturnar og Fálkar eru hins vegar jöfn í 4.-5. sæti A-riðils með 5 stig. Liðin
gerðu jafntefli í leik sínum í riðlinum og þurfa því að heyja skotkeppni fyrir
leikina á miðvikudagskvöld til þess að skera úr um hvort liðið leikur um 7.-8.
sætið og hvort um 9.-10. sætið. Hið glænýja lið Intrum endaði í sjötta sæti A-riðils án stiga en á þó
hrós skilið fyrir framgöngu sína á mótinu. Liðið tapaði til dæmis naumlega gegn bæði Víkingum og
Fálkum.

Kústarnir unnu öruggan sigur í B-riðli með 9 stig, þremur stigum meira en
næstu lið. Mammútar héldu öðru sætinu þrátt fyrir tap gegn Fífunum í
lokaumferðinni. Mammútar og Garpar enduðu jafnir með 6 stig en Mammútar
sigruðu í innbyrðis leik liðanna. Sauðir koma síðan í fjórða sæti B-riðils með 5
stig, Fífurnar í fimmta sæti með fjögur stig og Ernir í því sjötta án stiga.
Óhætt er að segja að foringi Arnanna, Ásgrímur Ágústsson, hafi gerst
frumkvöðull í þessu móti. Eins og krullufólk hefur væntanlega tekið eftir hefur Ási átt við meiðsli að
stríða og hefur að læknisráði orðið að hætta að renna sér og senda steinana með hefðbundnum hætti.
Hann hefur því fjárfest í forláta priki sem sérstaklega er ætlað þeim sem ekki geta rennt steinunum
með hefðbundnum hætti. Prikið er mikið þarfaþing og getur framlengt krullulíf þeirra sem eiga við
meiðsli að stríða. Ekkert er því til fyrirstöðu að notendur þess geti hitt sínum steinum jafnvel og aðrir.
Þar er það aðeins tæknin og æfingin sem gilda eins og með hefðbundnu leiðinni. Svo skemmtilega vill
reyndar til að Krulludeildin fékk prik að gjöf frá Sue Haigney eftir að hún frétti af meiðslum Ása. Ási
keypti sér hins vegar sitt eigið prik þannig að nú er eitt á lausu... ef einhver vill ná sér í prik!
Úrslit leikja í 4. umferð:
A-Riðill
Intrum - Fálkar

4-7

Víkingar - Bragðarefir

6-2

Norðan 12 - Skytturnar

9-1

B-Riðill
Ernir - Sauðir

6-7

Kústarnir - Garpar

5-3

Mammútar - Fífurnar

2-7

Liðin sem enduðu í 3.-6. sæti riðlanna leika gegn liði í samsvarandi sæti hins riðilsins á
miðvikudagskvöld en liðin í tveimur efstu sætunum leika í undanúrslitum.
Braut 1 Leikur um 9.-10. sæti

Fálkar eða Skytturnar - Fífurnar

Braut 2 Leikur um 7.-8. sæti

Fálkar eða Skytturnar - Sauðir

Braut 3 Leikur um 5.-6. sæti

Norðan 12 - Garpar

Braut 4 Undanúrslit

Víkingar - Mammútar

Braut 5 Undanúrslit

Bragðarefir - Kústarnir

Braut 6 Leikur um 11.-12. sæti

Intrum - Ernir

Ef staða er jöfn þegar sex umferðum er lokið í leikjum í undanúrslitum eða leikjum um sæti spila liðin
aukaumferð (aukaumferðir ef þarf). Það lið sem skoraði í næstu umferð á undan hefur leik í
aukaumferðinni.

26. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Þrjú lið úr hvorum riðli eiga enn möguleika
Fjórða umferð riðlakeppninnar í Minningarmótinu fór fram í gærkvöld og nú eiga þrjú lið úr hvorum riðli
enn möguleika á að komast í fjögurra liða úrslit mótsins, Bragðarefir, Víkingar og Skytturnar í A-riðli og
Kústarnir, Garpar og Mammútar í B-riðli. Kústarnir eru nú eina taplausa liðið eftir að Víkingar lágu fyrir
Skyttunum í gær.

Úrslit leikja í 4. umferð:
A-Riðill
Skytturnar - Víkingar

10-3

Braðgarefir - Intrum

11-1

Fálkar - Norðan 12

4-6

B-Riðill
Fífurnar - Kústarnir

3-5

Garpar - Ernir

5-3

Sauðir - Mammútar

4-7

Lokaumferð riðlakeppninnar fer fram mánudagskvöldið 30. janúar en þá eigast við:
Braut 1: Intrum - Fálkar
Braut 2: Víkingar - Bragðarefir
Braut 3: Norðan 12 - Skytturnar
Braut 4: Ernir - Sauðir
Braut 5: Kústarnir - Garpar
Braut 6: Mammútar - Fífurnar
Rétt er að minna á reglur mótsins en þar kemur meðal annars fram hvernig lið raðast ef þau eru jöfn
að stigum eftir að riðlakeppni lýkur.

24. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Kústarnir með forystu í B-riðli, Víkingar taplausir
í A-riðli
Víkingar eru nú eina liðið sem unnið hefur alla leiki sína í riðlakeppni mótsins en þriðja umferðin var
leikin í gærkvöld. Víkingar eru efstir í A-riðli með 6 stig en næstir þeim koma Bragðarefir með 4 stig.
Víkingar sigruðu Intrum naumlega í gærkvöld, Bragðarefir unnu Norðan 12 og Fálkar og Skytturnar
gerðu jafntefli.
Í B-riðli eru Kústarnir nú komnir á toppinn, eru með 5 stig. Mammútar og Garpar fylgja Kústunum fast
eftir, hafa 4 stig hvort lið. Kústarnir sigruðu Erni í gær, Mammútar sigruðu Garpa og Sauðir sigruðu
Fífurnar.
Úrslit leikja í þriðju umferð:
A-Riðill
Norðan 12 - Bragðarefir

3-8

Fálkar - Skytturnar

5-5

Intrum - Víkingar

5-6

B-Riðill
Mammútar - Garpar

8-4

Sauðir - Fífurnar

7-6

Ernir - Kústarnir

2-4

Næstu leikir verða miðvikudagskvöldið 25. janúar en þá eigast við:
Braut 1: Fífurnar - Kústarnir
Braut 2: Garpar - Ernir
Braut 3: Sauðir - Mammútar
Braut 4: Skytturnar - Víkingar
Braut 5: Bragðarefir - Intrum
Braut 6: Fálkar - Norðan 12
Rétt er að minna á reglur mótsins en þar kemur meðal annars fram hvernig lið raðast ef þau eru jöfn
að stigum eftir að riðlakeppni lýkur.

19. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Víkingar og Garpar með fullt hús, stórsigur hjá
Skyttunum
Önnur umferð Minningarmótsins fór fram í Skautahöllinni í gærkvöld. Eitt lið úr hvorum riðli er nú
taplaust í Minningarmótinu eftir tvær fyrstu umferðirnar. Víkingar í A-riðli og Garpar í B-riðli. Fjögur lið
eru jöfn með 2 stig á eftir Víkingunum í A-riðli en í B-riðlinum fylgja Kústarnir Görpum fast eftir, en
Kústarnir sigruðu Mammúta í gærkvöld og eru með 3 stig. Skytturnar sýndu enga miskunn og sigruðu
nýliðana í Intrum 11-0 en aðrir leikir voru mun jafnari.
Úrslit leikja í annarri umferð:
A-Riðill
Bragðarefir - Fálkar

2-4

Víkingar - Norðan 12

6-3

Skytturnar - Intrum

11-0

B-Riðill
Garpar - Sauðir

7-4

Kústarnir - Mammútar

8-4

Fífurnar - Ernir

10-5

Næstu leikir verða mánudagskvöldið 23. janúar en þá eigast við:
Braut 1: Norðan 12 - Bragðarefir
Braut 2: Fálkar - Skytturnar
Braut 3: Intrum - Víkingar
Braut 4: Mammútar - Garpar
Braut 5: Sauðir - Fífurnar
Braut 6: Ernir - Kústarnir

18. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Nýtt verklag við skráningu úrslita

Umsjónarmaður krulluvefsins hefur ákveðið að dreifa örlítið ábyrgðinni af því að skrá niður úrslit leikja,
meðal annars til að færa vinnubrögð hér til móts við það sem gerist erlendis og til að tryggja að úrslit
verði ávallt rétt skráð.
Fyrir hverja umferð verður því útbúið blað sem liggur frammi á svellinu eða við svellið þar sem skráðir
eru allir leikir það kvöld. Það er síðan á ábyrgð þriðja manns í öllum liðum að úrslitin verði skráð á
blaðið. Til staðfestingar á skráningu úrslita eru viðkomandi einnig beðnir um að setja upphafsstafi sína
við nafn liðs síns. Form blaðsins sjálfs verður í þróun eftir því sem reynslan gefur tilefni til. Ábendingar
eru vel þegnar.
Vinsamlega athugið að þetta er gert til þess að tryggja að úrslit verði rétt skráð, á ábyrgð þeirra sem
léku hvern leik og til þess að umsjónarmaður síðunnar geti einbeitt sér að sínum leik í stað þess að
hefja skráningu úrslita þegar tími er naumur við lok leikja.

17. janúar 2006:

Minningarmót Marjo: Metfjöldi liða og leikmanna
Fyrsta umferð Minningarmóts um Marjo Kristinsson fór fram í Skautahöllinni í gærkvöld. Fyrsta
umferðin var söguleg því aldrei áður hefur verið keppt á öllum sex brautunum samtímis og aldrei áður
hafa jafnmörg lið frá Akureyri tekið þátt í sama mótinu, ef frá er talið Nýliðamótið í liðinni viku en það
mót var mun styttra og leikirnir einnig styttri. Tólf lið með samtals 54 leikmenn innanborðs eru skráð til
leiks í mótinu. Óhætt er að segja að nýafstaðið Nýliðamót hafi fjölgað iðkendum. Í beinu framhaldi af
mótinu eru átta nýir keppendur með liðum á Minningarmótinu. Þar af er eitt glænýtt lið, skipað
starfsfólki Intrum sem hefur fengið Viðar Jónsson sér til aðstoðar.
Fyrir leiki gærkvöldsins var dregið í riðla. Í A-riðli eru Bragðarefir, Fálkar, Norðan 12, Intrum, Víkingar
Skytturnar. Í B-riðli eru Garpar, Sauðir, Mammútar, Ernir, Kústarnir og Fífurnar.
Úrslit fyrstu umferðarinnar urðu þessi:
A-Riðill
Fálkar – Víkingar

4-6

Norðan 12 – Intrum

10-2

Bragðarefir – Skytturnar

4-3

B-Riðill
Sauðir – Kústarnir

5-5

Mammútar – Ernir

11-1

Garpar – Fífurnar

6-2

Næstu leikir verða á miðvikudagskvöld en þá eigast við:
Braut 1: Garpar – Sauðir
Braut 2: Kústarnir – Mammútar
Braut 3: Fífurnar – Ernir
Braut 4: Bragðarefir – Fálkar
Braut 5: Víkingar – Norðan 12
Braut 6: Skytturnar – Intrum

14. janúar 2006:

Nýliðamótið: 47 sigraði með fullt hús stiga
Skautahöllin á Akureyri iðaði af lífi frá því um klukkan sex í kvöld og framundir miðnættið en þá fór
fram síðari hluti Nýliðamóts Krulludeildar 2006.
Þegar upp var staðið var það liðið sem valdi sér nafn
eftir skónúmeri fyrirliðans, Kristjáns Þorkelssonar,
sem sigraði á Nýliðamótinu. Liðið vann alla þrjá leiki
sína og stóð uppi eitt í efsta sætinu með 6 stig. Auk
Kidda voru í liðinu Gunnar Óli Þorkelsson, Erika
Jensen og Jakob Þorsteinsson. Þau fengu bikar,
verðlaunapeninga, konfektkassa frá Lindu og
málsverð fyrir liðið á Greifanum í verðlaun.
Með góðum sigri á Brynju í lokaumferðinni hoppaði Goði.is upp í 2. sætið með
5 stig. Goðaliðið fékk að launum konfektkassa frá Lindu, málsverð á
Kristjánskaffi og verðlaunapeninga. Liðið fékk einnig viðurkenningu sem
fjörugasta liðið en það fór aldrei fram hjá öðrum keppendum eða áhorfendum
í Skautahöllinni þegar Goði.is skoraði og/eða sigraði. Goðaliðið skipuðu þeir
Heimir Jónasson, Ingvar Sigurðsson, Jón Jóhannsson, Björn Ágúst
Brynjarsson og Brynjar Smárason.
Í þriðja sæti varð svo A-lið Pennans eftir sigur á liðinu Eiki Bó Group í
lokaumferðinni. A-lið Pennans hlaut 4 stig eins og fjögur önnur lið en nældi
sér í bronsið með því að vinna fleiri umferðir en hin fjögur liðin. Pennamenn
fengu verðlaunapeninga, konfektkassa frá Lindu og að sjálfsögðu málsverð
eins og hin verðlaunaliðin, eitt stykki 1944 rétt frá SS. Liðið skipuðu þeir Jón
Grétar Rögnvaldsson, Árni Grétar Árnason, Grétar Örn Ásgeirsson og Jón
Kristinn Helgason.
Tvenn útdráttarverðlaun voru í boði en þau verðlaun hrepptu Brynja og
Intrumus. Nokkrar aukaviðurkenningar voru veittar, lið Dame Intrum fékk
viðurkenningu fyrir besta fagnið (sjá mynd), Nettó var valið flottasta liðið fyrir
að hafa skipt yfir í betri fötin fyrir verðlaunaafhendinguna, Goði.is var sem fyrr
segir valið fjörugasta liðið og Straumrás fékk viðurkenningu sem óheppnasta
liðið þar sem vinnufélagarnir yfirgáfu Rúnar Steingríms eftir fyrstu umferðina
þannig að Rúnar þurfti að fara á stúfana og finna sér nýja liðsfélaga fyrir leiki
laugardagskvöldsins.
Þegar öllu er á botninn hvolft heppnaðist Nýliðamótið 2006 mjög vel, margir voru að stíga sín fyrstu
skref á svellinu og nú þegar er ljóst að eitthvað af því fólki sem kom nýtt inn í þetta mót ætlar að halda
áfram krulluiðkun og er nú þegar komið í lið fyrir næsta mót, sem hefst mánudagskvöldið 16. janúar.

13. janúar 2006:

Nýliðamótið: Krulla, pizza, gos og glæsileg verðlaun
Nýliðamótið er sannkölluð krulluhátíð og ástæða til að hvetja fólk til að kíkja í Skautahöllina, horfa á
ættingja, vini eða vinnufélaga stíga sín fyrstu “skref” á svellinu og jafnvel að hvetja þá áfram.
Eins og fram hefur komið munu sum lið hefja fyrri leik sinn á laugardaginn kl. 18:00 og sum kl. 19:15.
Öll liðin leika síðan aftur á laugardagskvöld, sum kl. 20:30 og sum kl. 21:45.

Á einhverjum heppilegum tímapunkti er ætlunin að bjóða keppendum upp á sneið eða rúmlega það af
Greifa-pizzum og Vífilfellsgosi.
Einnig er ástæða til að vekja athygli á glæsilegum verðlaunum og útdráttarverðlaunum sem afhent
verða í lok móts. Þau lið sem ljúka keppni kl. 21:30 ættu því að hinkra á meðan hin liðin ljúka sér af,
horfa á leikina og vonast til að heppnin verði með þeim í útdrættinum.
Það verða líka að sjálfsögðu lausar brautir til að æfa sig á, jafnt fyrir þau lið sem ekki eru að leika
hverju sinni, annað nýtt fólk sem vill prófa krullu eða hina reyndari sem ekki taka þátt í mótinu. Kl. 1819 eru þrír leikir í gangi og því þrjár lausar brautir til keppni, síðan eru tvær brautir lausar kl. 19-20:30
og svo framvegis þangað til mótinu lýkur.

11. janúar 2006:

Nýliðamótið: Sex lið með sigur í fyrstu umferðinni
Fjórir leikir fóru fram í fyrstu umferð Nýliðamótsins í kvöld og lauk umferðinni þar með. Sex lið eru nú
efst og jöfn með tvö stig, tvö lið hafa eitt stig og sex lið töpuðu leik sínum í fyrstu umferðinni og hafa
því ekkert stig. Við uppröðun liða sem eru jöfn að stigum skiptir máli hve margar umferðir liðið hefur
unnið og hve marga steina það hefur skorað. Miðað við þá reglu er A-lið Pennans nú í efsta sæti þeirra
liða sem unnu leik sinn í fyrstu umferðinni.
Úrslit fyrstu umferðar:
Penninn A - Straumrás

10-2

Brynja - Eiki Bó Group

5-2

47 - Intrumus

5-2

Penninn B - Nettó

3-1

HASS - Bónus

5-2

Dame Intrum - Skautahöllin

4-2

Húnarnir - Goði.is

3-3

Önnur umferðin verður leikin á laugardag en þá hefjast þrír leikir kl. 18:00 og fjórir kl. 19:15. Leikir
annarrar umferðar á laugardag verða:
Kl. 18:00
Braut 2: Húnarnir - Skautahöllin
Braut 3: HASS - Dame Intrum
Braut 4: Straumrás - Eiki Bó Group
Kl. 19:15
Braut 2: 47 - Penninn B
Braut 3: Intrumus - Nettó
Braut 4: Goði.is - Bónus
Braut 5: Penninn A - Brynja
Nánari upplýsingar um liðin, leikjadagskrá, tímasetningar og úrslit er að finna í excel-skjali hér...

10. janúar 2006:

Ice Cup: Tvö erlend lið búin að skrá sig

Undirbúningur fyrir Ice Cup er kominn í fullan gang. Eins og áður virðist erlendum kollegum okkar
finnast Ísland spennandi kostur til skemmtilegra krulluferða. Tvö erlend lið hafa nú þegar skráð sig til
leiks. Annað er Margarita lið frá Sviss undir forystu Markusar Fischers en hitt er blandað lið með að
minnsta kosti einum Hollendingi og einum Dana sem báðir eru meðlimir í Margarita klúbbnum.
Forsvarsmaður liðsins, Ben Wiegers, tilkynnti um þátttöku liðsins í gær undir nafninu “Ókunnugir”.
Nánari upplýsingar um þessi lið síðar.

10. janúar 2006:

Mögulegt að greiða þátttökugjöld á Netinu
Þátttökugjöld í Nýliðamótinu og Minningarmóti Marjo eru 5.000 krónur á hvert lið. Gjaldkeri tekur við
greiðslum á mánudags- og miðvikudagskvöldum í Skautahöllinni en einfaldast og þægilegast er þó ef
einn úr hverju liði getur greitt alla upphæðina inn á reikning Krulludeildarinnar.
Kennitala deildarinnar (Skautafélagsins) er 590269-2989. Reikningsnúmer: 0302-13-301232. Til þess
að tryggja að réttar upplýsingar berist er best að senda kvittun á netfang gjaldkerans,
olafur.hreinsson@vegagerdin.is.
Að sjálfsögðu er öllum velunnurum Krulludeildar einnig frjálst að leggja inn á reikning deildarinnar
hvenær sem er og hvaða upphæð sem er, án tilefnis.

5. janúar 2006:

Nýliðamótið: Fjórtán lið skráð til leiks
Línur eru nú að skýrast varðandi Nýliðamótið. Fjórtán lið skráðu sig til leiks. Mótið hefst á
mánudagskvöld með þremur leikjum en fjórir leikir fara fram á miðvikudagskvöld. Síðan leika öll liðin
tvo leiki á laugardagskvöld.
Þau lið sem eiga að mæta til leiks á mánudagskvöld eru: Brynja, Eiki Bó Group, Goði.is, Húnarnir,
Penninn (A eða B) og Straumrás. Dregið verður um það um kl. 19:00 hvaða lið eigast við og eru
fyrirliðar liðanna beðnir um að mæta til að draga fyrir sitt lið. Önnur lið mega mæta til þess að fá tilsögn
og æfa sig.
Þau lið sem eiga að leika á miðvikudagskvöld eru: 47, Bónus, Hass, Intrum A, Intrum B, Nettó,
Penninn (A eða B) og Skautahöllin. Dregið verður um það um kl. 21:00 á miðvikudagskvöld hvaða lið
eigast við og eru fyrirliðar liðanna beðnir um að mæta til að draga fyrir sitt lið. Liðin sem leika á
mánudagskvöld geta mætt á miðvikudagskvöld til æfinga.
Á laugardag hefst keppni stundvíslega kl. 18:00. Öll lið munu leika á laugardagskvöld en ekki kemur í
ljós fyrr en eftir leikina á mánudag og miðvikudag hvaða lið hefja leik kl. 18:00 og hvaða lið eiga að
hefja leik kl. 19:15. Niðurröðun leikja kl. 20:30 og 21:45 fer síðan eftir úrslitum í fyrstu tveimur
leikjunum og stöðu liðanna. Þátttakendur þurfa því að vera viðbúnir því að þurfa að leika kl. 18:00 eða
19:15 og svo aftur kl. 20:30 eða 21:45. Reiknað er með að hver leikur taki um klukkustund en leiknar
eru fjórar umferðir.
Eftir leiki fyrstu umferðar á mánudags- og miðvikudagskvöld verða upplýsingar um leiki fyrri hluta
laugardagskvöldsins settar inn á vefinn.
Fréttaritari curling.is hefur ekki upplýsingar um liðsmenn allra liða en þetta eru þau lið sem hafa skráð
sig og þeir leikmenn sem "vitað" er um.

Lið

Leikmenn

47

Kristján Þorkelsson, Gunnar Óli Kristjánsson, Erika Jensen, Jakob Þorsteinsson

Bónus
Brynja

Júlíus Arason, Jóhann Ingi Einarsson, Jóhanna Ólafsdóttir, Auðbjörg Kristinsdóttir.

Húnarnir

Árni Arason, Ari Steinn Árnason, Brynjar Darri Jónasson, Elvar Þór Bjarnason og
Páll Viðar Árnason.

Eiki Bó Group

Eiríkur Bóasson, Bjarni Eiríksson, Bergsveinn Snorrason, Ómar Guðmundsson

HASS

Davíð Valsson, ...

Intrum A
Intrum B
Nettó
Goði.is

Heimir Jónasson, Ingvar Sigurðsson, Björn Ágúst Brynjarsson, Brynjar Smárason.

Penninn A

Jón Grétar Rögnvaldsson, Árni Grétar Árnason, Grétar Örn Ásgeirsson og Jón
Kristinn Helgason.

Penninn B

Hallgrímur Valsson, Birgir Steingrímur Birgisson, Eyþór Ásmundsson og Freydís
Heba Konráðsdóttir.

Skautahöllin

Goran Gusic, Marija Baric

Straumrás

Rúnar Steingrímsson, Jóhann Björgvinsson, Gústaf Jóhannsson, Guðni
Hermansson

6. janúar 2006:

Minningarmót um Marjo: Keppni hefst mánudaginn 16. janúar,
skráning liða hafin
Auglýst er eftir liðum til þátttöku í Minningarmóti um Marjo Kristinsson. Mótið hefst mánudagskvöldið
16. janúar. Keppnisfyrirkomulag verður svipað og á Gimli Cup í haust. Liðum verður skipt í tvo riðla og
leika allir við alla innan riðlanna en síðan er leikið til úrslita um sæti.
Þátttaka tilkynnist til formanns Krulludeildar, Gísla Kristinssonar, í netfangið gisli[hjá]arkitektur.is eða til
fréttaritara curling.is í netfangið haring@simnet.is, í síðasta lagi föstudaginn 13. janúar. Þátttökugjald
er 5.000 krónur á lið og greiðist fyrir mót.

6. janúar 2006:

Íslandsmót 2006: Fjórir undanriðlar og síðan úrslitakeppni á Akureyri
Krullunefnd samþykkti á fundi í gær að Íslandsmótið 2006 skuli spilað í 4 riðlum með allt að 4 liðum í
riðli. Einn riðill verður spilaður í Reykjavík og 3 riðlar á Akureyri. Tvö efstu lið úr hverjum riðli komast
áfram í úrslitakeppnina sem fer fram 24. og 25. mars á Akureyri. Hvert lið spilar 3 leiki í
úrslitakeppninni, einn leik á föstudagskvöldi og tvo leiki á laugardagsmorgni. Fyrirkomulag
riðlakeppninnar ræðst af aðstæðum hjá hvoru félagi fyrir sig.
Samkvæmt mótadagskrá sem sett hefur verið upp fyrir janúar til apríl 2006 verður keppni í
Akureyrarriðlum undankeppninnar fyrir Íslandsmótið háð dagana 15., 20. og 22. mars.

6. janúar 2006:

Mótadagskrá og keppnisdagar í janúar til apríl 2006
Stjórn Krulludeildar SA hefur gefið út yfirlit um mót og keppnisdaga fyrir janúar til apríl 2006. Eins og
kunnugt er stendur Nýliðamótið nú fyrir dyrum en síðan tekur eitt við af öðru.
Dagskráin er sem hér segir:
9.-14. janúar

Nýliðamót (9., 11., 14.)

16. janúar – 6. febrúar Minningarmót um Marjo (16., 18., 23., 25., 30., 1., 6.)
13.-22. febrúar

Pressuleikir (13., 15., 20., 22.)

4.-12. mars

Þátttaka í Heimsmeistaramóti karla 50 ára og eldri í Tårnby í Danmörku.

15.-22. mars

Íslandsmót, þrír undanriðlar á Akureyri (15., 20., 22.)

24.-25. mars

Íslandsmót, úrslitakeppni á Akureyri.

28.-23. apríl

Ice Cup.

5. janúar 2006:

Nýliðamótið: Skráningar streyma inn
Línur eru teknar að skýrast varðandi nýliðamótið í krullu sem fram fer í Skautahöllinni á Akureyri í
næstu viku. Nokkur lið hafa þegar mætt á svellið til æfinga og er reiknað með að einhver þeirra muni
leika mánudagskvöldið 9. janúar. Þau lið sem enn hafa ekki haft tækifæri til æfinga geta mætt á svellið
á mánudagskvöld til að æfa sig en eiga síðan leik miðvikudagskvöldið 11. janúar. Öll liðin leika síðan
tvo leiki laugardagskvöldið 14. janúar.
Skráningarfrestur rennur út sunnudaginn 8. janúar og er fulltrúum liðanna bent á að fylgjast með
fréttum hér á heimasíðunni varðandi það hvaða lið eiga að leika á mánudag og hvaða lið eiga að leika
á miðvikudag.
Þau lið sem eiga eftir að skrá sig eru vinsamlega beðin um að hafa samband við Davíð í síma 892
3466, Hallgrím í síma 822 2015 eða Harald í síma 824 2778. Einnig má senda tölvupóst á netfangið
haring@simnet.is. Öll lið sem þess óska geta fengið með sér einn vanan leikmann/þjálfara úr hópi
krullufólks sem veitir tilsögn og má leika með liðinu.
Nú þegar hafa eftirtalin lið skráð sig til leiks og fleiri eru að hugleiða þátttöku (athugið að þetta eru ekki
endanleg nöfn á sumum liðum). Hugsanlegt er að á þennan lista vanti einhverja sem hafa haft
samband en ekki skráð sig formlega.

Lið

Leikmenn
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Kristján Þorkelsson, Gunnar Óli Kristjánsson, Erika Jensen, Jakob Þorsteinsson

Bónus
Brynja

Júlíus Arason, Jóhann Ingi Einarsson, Jóhanna Ólafsdóttir, Auðbjörg Kristinsdóttir.

Húnarnir

Árni Arason, Ari Steinn Árnason, Brynjar Darri Jónasson, Elvar Þór Bjarnason og
Páll Viðar Árnason.

Eiki Bó Group

Eiríkur Bóasson, Bjarni Eiríksson, Bergsveinn Snorrason, Ómar Guðmundsson

HASS

Davíð Valsson, ...

Intrum A
Intrum B
Nettó
Goði.is

Heimir Jónasson, Ingvar Sigurðsson, Björn Ágúst Brynjarsson, Brynjar Smárason.

Penninn A

Jón Grétar Rögnvaldsson, ...

Penninn B

Hallgrímur Valsson, ...

Skautahöllin

Goran Gusic, Marija Baric

Straumrás

Rúnar Steingrímsson, Jóhann Björgvinsson, Gústaf Jóhannsson, Guðni
Hermansson

5. janúar 2006:

Ice Cup: Mótsnefnd Ice Cup 2006 tekin til starfa, skráning í mótið hafin
Skipað hefur verið í mótsnefnd fyrir Ice Cup 2006. Á stjórnarfundi Krulludeildar skömmu fyrir jól var
ákveðið að fela Haraldi Ingólfssyni framkvæmdastjórn mótsins að ósk hans en með honum í
mótsnefnd verða þeir Árni Arason, Davíð Valsson og Ólafur Númason. Fyrsti fundur mótsnefndar var
haldinn mánudagskvöldið 19. desember.
Nokkuð er síðan ákveðið var að Ice Cup 2006 færi fram síðustu helgina í apríl, þ.e. föstudaginn 28. og
laugardaginn 29 apríl. Á fyrsta fundi sínum ákvað mótsnefndin að stefna að því að jafnframt muni efstu
lið leika til úrslita sunnudaginn 30. apríl. Endanlegt keppnisfyrirkomulag og tímasetningar liggja þó ekki
fyrir og munu ákvarðanir um slíkt verða kynntar þegar þar að kemur. Fyrirkomulag mótsins mun að
sjálfsögðu taka nokkuð mið af fjölda liða sem skrá sig til leiks.
Ákveðið hefur verið að þátttökugjald á Ice Cup verði 18.000 krónur á hvert lið en innifalið í því er miði á
lokahóf fyrir fjóra leikmenn. Skráningarfrestur er til 1. apríl.
Mótsnefndin mun koma fljótlega saman aftur til þess að ræða framkvæmd mótsins, dagskrá,
tímasetningar, keppnisfyrirkomulag og fleira. Markmið nefndarinnar er að halda væntanlegum
þátttakendum, innlendum sem erlendum, vel upplýstum um gang mála. Fréttir af undirbúningi mótsins
verða því birtar reglulega hér á síðunni. Nú þegar lítur út fyrir að keppendur verði gladdir með óvæntri
uppákomu eftir keppni á föstudeginum... meira um það síðar.
Upplýsingar um Ice Cup hafa verið sendar til fjölda krullufólks í Evrópu og Norður-Ameríku. Nú þegar
hefur eitt svissneskt lið skráð sig til leiks. Stefnt er að því að liðin sem taka þátt verði að minnsta kosti
jafnmörg og í fyrra en þá tóku sextán lið þátt. Miðað er við að hámarksfjöldi verði 24 lið. Tæplega þarf
þó að búast við því að vísa þurfi liðum frá. Hins vegar er rétt að benda á að byrjað er að taka við
skráningum í mótið. Upplýsingar um nafn liðs og nöfn liðsmanna má senda til mótsstjóra á
haring@simnet.is eða hringja í síma 824 2778.

