Krullufréttir 2007
31. desember 2007:

Áramótamótið: Þrettán mættu til leiks
Þátttaka í hinu árlega áramótamóti var óvenju lítil þetta
árið en mótið fór fram föstudagskvöldið 28. desember.
Fjögur lið tóku þátt, reyndar aðeins eitt þeirra fullskipað
með fjórum mönnum en hin þrjú voru þriggja manna lið,
sem sagt 13 þátttakendur í allt.
Leiknir voru þriggja umferða leikir og léku allir við alla,
einfalda umferð. Í sigurliðinu voru þeir Gunnlaugur
Þorgilsson, Jón Grétar Rögnvaldsson og Sigfús Sigfússon.
Liðið vann tvo leiki og tapaði einum, fékk 4 stig. Liðið í öðru sæti fékk einnig 4 stig en vann einni
umferð minna en sigurliðið. Í silfurliðinu voru þau Gísli Kristinsson, Kristján Þorkelsson og Svanfríður
Sigurðardóttir. Mánahlíðargengið undir styrkri stjórn Gunnars H. Jóhannessonar hlaut 2 stig og varð í
þriðja sæti en í fjórða sæti urðu þau Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, Davíð Valsson og Hallgrímur Valsson.
Þau fengu einnig 2 stig eins og bronsliðið en unnu færri umferðir.

28. desember 2007:

Krullumaður ársins
Krullunefnd ÍSÍ útnefndi Ólaf Hreinsson krullumann ársins og var hann á meðal þeirra íþróttamanna
sem heiðraðir voru í hófi Félags íþróttafréttamanna áður en kjöri íþróttamanns ársins var lýst. Áðu
hafði Ólafur einnig hlotið útnefningu Krulludeildar SA sem íþróttamaður ársins úr röðum krullufólks á
Akureyri.

27. desember 2007:

Áramótamótið - dagskrá hefst kl. 20:30 í fundarsalnum
Áramótamótið verður haldið föstudagskvöldið 28. desember og er reiknað með að keppni geti hafist
um kl. 22:00.
Fyrir mótið verður dálítil dagskrá og er mæting í fundarsalinn í Skautahöllinni kl. 20:30. Krullufólk sem
ekki ætlar að taka þátt í mótinu er að sjálfsögðu einnig velkomið. Á dagskránni er að afhjúpa nýtt merki
Krulludeildar. Einnig verður kynning á CurlTV, sem félagsmenn deildarinnar munu fá aðgang að
fljótlega en þetta er kanadískur vefur þar sem sýnt er beint frá fjölda leikja bæði austan hafs og vestan.
Heitt kakó verður í boði félagsins. Skráð verður til þátttöku í Áramótamótinu og dregið í lið rétt áður en
keppni hefst en reiknað er með að keppni hefjist um kl. 22:00 og ljúki um kl. 01:00 eftir miðnætti.
19. desember 2007:

Áramótamótið haldið föstudagskvöldið 28. desember
Hið árlega áramótamót í krullu verður haldið föstudagskvöldið 28. desember. Mæting er í fundarsalinn
í Skautahöllinni kl. 20:30 þar sem dregið verður saman í lið en áætlað er að hefja leik kl. 21:30. Leiknir
verða þrír þriggja umferða leikir og ef lið eru jöfn að stigum raðast þau eftir fjölda unninna umferða og
ef þau eru þá enn jöfn raðast þau eftir fjölda skoraðra steina.
Vegna undirbúnings væri gott að það krullufólk sem ætlar örugglega að taka þátt sendi staðfestingu á
netfangið hallgrimur@isl.is.
18. desember 2007:

Jólafrí
Krullufólk er komið í jólafrí því ákveðið var að sleppa æfingu miðvikudaginn 19. desember. Næsti
möguleiki til að komast í krullu verður á milli jóla og nýárs þegar við höldum okkar árlega áramótamót.
Dagsetningin er ekki alveg komin á hreint en upplýsingar verða settar hér inn um leið og tímasetning
verður ákveðin.
18. desember 2007:

Akureyrarmótið: Svarta gengið sigraði Kústana
Einn leikur fór fram í Akureyrarmótinu í gærkvöld, leikur úr þriðju umferðinni sem fresta þurfti á sínum
tíma. Svarta gengið og Kústarnir áttust við og gerði Svarta gengið sér lítið fyrir og sigraði 6-3. Liðið
komst reyndar í 6-0 áður en Kústunum tókst að skora og má segja að hvað skorið varðar hafi leikurinn
skipst alveg í tvennt því Svarta gengið vann þrjár fyrstu umferðirnar og komst í 6-0 en síðan unnu
Kústarnir næstu þrjár umferðir en náðu þó aðeins að minnka muninn í 6-3.
Með þessum úrslitum er Svarta gengið komið upp í fjórða sætið með 6 stig en liðið á reyndar annan
frestaðan leik til góða. Kústarnir halda þriðja sætinu þrátt fyrir tapið.
Næstu leikir verða miðvikudaginn 2. janúar en þá fara fram frestaðir leikir úr 2. og 6. umferð,
Skytturnar gegn Svarta genginu og Garpar gegn Mammútum. Síðustu þrjár umferðirnar fara síðan
fram 7., 9. og 14. janúar og má búast við spennandi lokaspretti í mótinu því tvö lið hafa nú 8 stig, fjögur
lið hafa 6 stig og fjögur hafa 4 stig.

14. desember 2007:

Ólafur Hreinsson valinn íþróttamaður ársins innan
Krulludeildar SA

Ólafur Hreinsson hefur verið valinn krullumaður ársins úr röðum Krulludeildar
SA. Stjórn Krulludeildar óskaði eftir tilnefningum og eftir nokkrar umræður
ákvað hún einróma að útnefna Ólaf sem krullumann ársins.
Ólafur stýrir liði Kústanna sem meðal annars varð Íslandsmeistari á þessu ári
og ávann sér þar með rétt til að keppa fyrir Íslands hönd á Evrópumótinu nú í
desember. Ólafur og lið hans eru þar með brautryðjendur í íþróttinni hérlendis
því þetta er í fyrsta skipti sem lið héðan tekur þátt í Evrópumóti. Ólafur hefur
sýnt með árangri sínum og ekki síður með framkomu sinni og íþróttamennsku
að hann er vel að þessum titli kominn. Lið hans, Kústarnir, er ávallt
skemmtilegur andstæðingur og er í toppbaráttu í
flestum mótum.
Krulluvefurinn óskar Ólafi til hamingju með útnefninguna.
Á myndinni til hægri heldur Ólafur á Íslandsbikarnum 2007 en á myndinni til
vinstri er liðið sem keppti á EM nú á dögunum. Ólafur er þriðji frá hægri.
13. desember 2007:

Akureyrarmótið: Þrjú neðstu unnu þrjú efstu
Akureyrarmótið opnaðist upp á gátt með úrslitum sjöttu umferðarinnar þar sem þrjú neðstu liðin unnu
þrjú efstu liðin. Fyrir umferðina var Norðan 12 í efsta sætinu, Kústarnir í öðru og Mammútar í þriðja.
Fífurnar sigruðu Norðan 12, Garpar unnu Kústana og Bragðarefir lögðu Mammúta í leik þar sem bæði
liðin skoruðu tvo þrista. Víkingar komust upp að hlið Norðan 12 með 8 stig en liðið sigraði Riddara í
gærkvöld. Fimmta leik kvöldsins, viðureign Skyttanna og Svarta gengisins, var frestað til 2. janúar.
Norðan 12 heldur efsta sætinu þrátt fyrir tapið en Víkingar eru komnir upp að hlið þeirra með 8 stig.
Kústarnir, Mammútar og Fífurnar eru í þremur næstu sætunum. Fimm af liðinum tíu eiga reyndar
ólokið frestuðum leikjum og hafa því sum liðanna lokið 6 leikjum, sum 5 og eitt liðið hefur aðeins lokið
4 leikjum.
Úrslit frestaðra leikja eiga væntanlega eftir að breyta röð liðanna eitthvað. Tvö lið eru nú jöfn í efsta
sætinu með 8 stig, síðan koma þrjú lið með 6 stig og þá fimm lið með 4 stig. Ef litið er á tapaða leiki
sést að fimm lið standa þar jöfn að vígi með aðeins tvö töp, þá koma þrjú lið sem hafa tapað þremur
leikjum og tvö hafa tapað fjórum. Stigin í frestuðum leikjum og þeim þremur umferðum sem leiknar
verða á nýju ári eru því dýrmæt í baráttunni um Akureyrarmeistaratitilinn 2007.
Staðan í mótinu eftir sex umferðir:
Sæti

Lið

Leikir

Stig

Töpuð stig

1.

Norðan 12

6

8

4

2.

Víkingar

6

8

4

3.

Kústarnir

5

6

4

4.

Mammútar

5

6

4

5.

Fífurnar

6

6

6

6.

Skytturnar

5

4

6

7.

Bragðarefir

6

4

8

8.

Garpar

5

4

6

9.

Svarta gengið

4

4

4

10.

Riddarar

6

4

8

Úrslit leikja í 6. umferð:
Skytturnar - Svarta gengið

Frestað til 2. jan.

Riddarar - Víkingar

1-5

Norðan 12 - Fífurnar

4-5

Mammútar - Bragðarefir

6-8

Garpar - Kústarnir

8-1

Frestaðir leikir verða leiknir sem hér segir:
Mánudagur 17. desember
Braut 3: Kústarnir - Svarta gengið
Miðvikudagur 2. janúar
Braut 2: Skytturnar - Svarta gengið
Braut 3: Garpar - Mammútar
7. umferðin fer svo fram mánudaginn 7. janúar:
Braut 2: Kústarnir - Mammútar
Braut 3: Svarta gengið - Garpar
Braut 4: Víkingar - Skytturnar
Braut 5: Fífurnar - Riddarar
Braut 6: Bragðarefir - Norðan 12
10. desember 2007:

Frá stjórn: Óskað eftir ábendingum um íþróttamann ársins innan
Krulludeildar
Deildir Skautafélagsins velja sér hver um sig íþróttamann ársins úr sínum röðum. Stjórn Krulludeildar
óskar eftir tilnefningum um krullumann ársins innan deildarinnar. Rétt er að taka fram að hér er ekki
um kosningu að ræða, aðeins óskað eftir ábendingum en síðan tekur stjórn deildarinnar ákvörðun.
Tilnefningar berist á netfangið hallgrimur@isl.is fyrir kl. 19:00 miðvikudaginn 12. desember.
Einnig er rétt að taka fram að hér er ekki um sama val að ræða og þegar Krullunefnd ÍSÍ tilnefnir
krullumann ársins sem verðlaunaður er í hófi blaðamanna við útnefningu á íþróttamanni ársins.
10. desember 2007:

Aðventumótið: Jón Einar vann, Jón Grétar fékk silfrið
Lokaumferðir Aðventumótsins voru leiknar í kvöld. Jón Einar Jóhannsson hélt
toppsætinu með því að sigra í fyrri leik sínum í kvöld og gera síðan jafntefli í
lokaleiknum. Jón Grétar Rögnvaldsson náði silfrinu með því að sigra í báðum
leikjum sínum í kvöld.
Við stigaútreikning og verðlaunaafhendingu gerði mótsstjóri hins vegar mistök
varðandi þriðja sætið. Sigfús Sigfússon fékk bronsverðlaunin og á þau
auðvitað skilið og stendur áfram sem verðlaunahafi en við nánari athugun þegar heim var komið

reyndist Árni Arason vera jafn Sigfúsi en ekki hálfu stigi á eftir honum eins og upphaflega var tilkynnt.
Samkvæmt reglunum hefðu því Sigfús og Árni átt að fara í skotkeppni að móti loknu til að skera úr um
hvor hlyti verðlaun fyrir þriðja sætið. Þar sem það var ekki gert teljast þeir báðir til verðlaunahafa og
verður Árna bættur skaðinn við fyrsta tækifæri. Mótsstjóri biðst hér með afsökunar á þessum
hræðilegu mistökum í útreikningi. Þessum mistökum fylgdi að sjálfsögðu einnig að Árni var ekki
myndaður með öðrum verðlaunahöfum en þess í stað er birt hér að neðan mynd sem tekin var af
honum við lok Gimli Cup fyrir tveimur árum.
Segja má að spútnik mótsins hafi verið Rúnar Steingrímsson því hann lék aðeins þrjá leiki af fimm en
komst engu að síður í áttunda sætið, með því að vinna alla þrjá leikina. Svo skemmtilega vildi til að
Rúnar fékk einmitt útdráttarverðlaun kvöldsins.
Stigahæsti nýliði mótsins var Gunnlaugur Árnason.
Þátttakendur í mótinu skemmtu sér ágætlega enda var keppnisfyrirkomulagið þægileg tilbreyting frá
okkar hefðbundnu keppni þó svo skemmtilegra hefði verið ef keppendur hefðu verið fleiri. Keppendur
voru 19 í fyrstu umferð, síðan 18, þá 20 í þriðju umferðinni en aðeins 14 í fjórðu og fimmtu umferð.
Eitthvað af krullufólki nýtti þetta mót til að taka sér frí frá keppni en alls tóku ellefu manns þátt í öllum
umferðunum fimm.
Þess má geta að Góa gaf verðlaunin og þakkar krullufólk fyrir þann góða stuðning.
Röð efstu manna:
1.

Jón Einar Jóhansson

51,5 stig (4 sigrar, 1 jafntefli

2.

Jón Grétar Rögnvaldsson

43,5 stig (4 sigrar, 1 tap)

3.-4.

Sigfús Sigfússon

41,5 stig (4 sigrar, 1 tap)

3.-4.

Árni Arason

41,5 stig (3 sigrar, 1 jafntefli, 1 tap)

5.-6.

Árni Grétar Árnason

39,5 stig (3 sigrar, 2 töp)

5.-6.

Pálmi Þorsteinsson

39,5 stig (3 sigrar, 1 jafntefli, 1 tap)

Úrslit allra leikja og stig allra leikmanna er að finna í excel-skjali hér...

Jón Einar Jóhannsson
1. sæti

Jón Grétar
Rögnvaldsson
2. sæti

Hreindýrið sem kunni
ekki að leggja saman.

Sigfús Sigfússon
3.-4. sæti

Árni Arason
3.-4. sæti

5. desember 2007:

Aðventumótið: Skipt um Jón á toppnum
Þriðja umferð hins óvenjulega Aðventumóts var leikin í kvöld og með úrslitum leikja má segja að skipt
hafi verið um Jón á toppnum því Jón Grétar Rögnvaldsson mátti þola tap í kvöld og féll af toppnum en
í stað hans kom Jón Einar Jóhannsson. Hann og Árni Arason eru einu keppendurnir sem unnið hafa
alla leiki sína á mótinu til þessa. Tuttugu keppendur mættu til leiks í kvöld. Enn eiga margir möguleika
á að sigra á mótinu því tvær umferðir eru eftir og næstu átta keppendur á eftir þeim Jóni og Árna hafa
unnið tvo leiki af þremur. Með stórum sigrum og miklu skori er líka hægt að hala inn fleiri stig þannig
að það verður gaman að fylgjast með baráttunni í næstu umferðum.
Lokakvöld mótsins verður mánudaginn 10. desember. Skráning er í lið milli kl. 19:30 og 20. Leikir
hefjast síðan um það bil kl. 20:20. Allir sem ætla að vera með þurfa hins vegar að mæta fyrir kl. 20:00
til að skrá sig til leiks - og að sjálfsögðu er þörf fyrir að einhverjir mæti enn fyrr til að vinna svellið.
Tvær umferðir fara fram lokakvöldið en eins og fyrr getur fólk valið um að leika bara aðra þeirra ef því
sýnist svo. Jafnframt skal enn minnt á það að þó svo fólk hafi ekki keppt fyrstu tvö kvöldin er það
velkomið til leiks lokakvöldið.
5. desember 2007:

Evrópumótið: Slys strax í upphafi leiks gegn Belgum
Það varð ljóst snemma í leiknum að róðurinn yrði erfiður því strax í annarri umferð skoruðu Belgarnir 6
stig eftir að Ísland hafði komist í 1-0. Við höfum ekki fréttir af því hvernig þetta skor kom til en sjaldgæft
er að sjá svona háar tölur í einni umferð (þó svo fræðilega sé hægt að skora 8 stig í hverri umferð).
Óhætt er að orða það þannig að slys hafi orðið snemma leiks gegn Belgunum. Íslendingar reyndu
síðan hvað þeir gátu til að saxa á forskot Belganna en þegar munurinn er orðinn þetta mikill getur það
lið sem hefur forystuna hagað leik sínum þannig að enn erfiðara er að skora og draga á
andstæðinginn en þegar um jafna leiki er að ræða. Íslenska liðið náði þó ekki að skora nema ása á
meðan Belgarnir bættu við tveimur stigum í fjórðu umferðinni og þremur í þeirri sjöttu. Þar með var
staðan orðin 3-11 og létu okkar menn það gott heita.
Ísland

1

0

1

0

1

0

X

X

X

X

3

Belgía

0

6

0

2

0

3

X

X

X

X

11

Þar með er fyrstu þátttöku okkar á Evrópumótinu í krullu lokið. Liðið lék 6 leiki og tapaði þeim öllum en
eins og fram hefur komið skráist ekki sigur gegn Kasakstan sem mætti ekki til mótsins. Þó svo ekki
hafi náðst að innbyrða sigur í þetta skiptið verður ferðin væntanlega gott innlegg í reynslusjóð þeirra
sem fóru - og vonandi fyrir aðra sem eiga eftir að fara síðar.
Lokastaðan í okkar riðli varð þessi:
Nr. Land

Sigrar

Töp

2.

Írland

6

0

1.

Spánn

5

1

3.

Austurríki

3

3

4.

Holland

4

2

5.

Belgía

2

4

6.

Grikkland

1

5

7.

Ísland

0

6

Leikir Íslands:
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland

0-13

Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki

6-7

Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland

2-7
2-8

Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía

3-11

5. desember 2007:

Aðventumótið: Þriðja umferð í kvöld
Þriðja umferð Aðventumótsins fer fram í kvöld. Vakin er athygli á því að það krullufólk sem ekki var
með í fyrstu tveimur umferðunum getur hæglega mætt til leiks í kvöld og/eða næsta mánudag því
dregið er í lið fyrir hverja umferð og ræður hver og einn hve mörgum umferðum viðkomandi tekur þátt
í. Einnig skal ítrekað að mótið er bæði ætlað nýliðum og vönu krullufólki, allir velkomnir.
Skráning fyrir umferðina í kvöld verður í Skautahöllinni og stendur til kl. 21:30. Þá er dregið í liðin og
leikirnir spilaðir. Hver leikur er aðeins fjórar umferðir. Þó svo dregið skráning standi til 21:30 er
nauðsynlegt að eitthvað af krullufólki mæti fyrr til að undirbúa svellið fyrir keppnina.
4. desember 2007:

Evrópumótið: Gekk ekki gegn Grikkjunum
Grikkir náðu að skora tvö stig í byrjun en Íslendingar jöfnuðu með því að á eitt stig í annarri og eitt í
þriðju umferð. Grikkir skoruðu þá aftur tvö í fjórðu umferðinni og unnu einnig þá fimmtu og sjöttu og
staðan orðin 2-7 að loknum sex umferðum. Grikkir bættu svo við einu stigi og úrslit leiksins urðu 2-8
Grikkjum í vil.
Ísland

0

1

1

0

0

0

0

X

X

X

2

Grikkland

2

0

0

2

1

2

1

X

X

X

8

Síðasti leikur okkar manna verður á morgun, miðvikudag, klukkan 15 að íslenskum tíma.
Andstæðingarnir eru Belgar, sem töpuðu naumlega fyrir Hollendingum í kvöld, en Belgar hafa aðeins
unnið einn leik á mótinu, gegn Grikkjum.
Staðan í okkar riðli er þessi eftir fjórar umferðir:
Nr. Land

Sigrar

Töp

1.

Spánn

5

0

2.

Írland

5

0

3.

Austurríki

3

3

4.

Holland

3

2

5.

Belgía

1

4

6.

Grikkland

1

4

0

5

7. Ísland

Leikir Íslands:
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland

0-13

Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki

6-7

Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland

2-7
2-8

Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
4. desember 2007:

Evrópumótið: Tap gegn Hollendingum
Íslendingar töpuðu 2-7 fyrir Hollendingum í fimmtu umferðinni á EM í morgun. Leikurinn var hnífjafn
framanaf og staðan 2-2 þegar hann var hálfnaður. Íslendingar komust í 1-0 í fyrstu umferðinni en
Hollendingar jöfnuðu í þeirri þriðju. Aftur komust Íslendingar einu stigi yfir en Hollendingar jöfnuðu, 2-2,
í þeirri fimmtu. Hollendingar náðu svo tveggja stiga forystu með því að stela 2 stigum í sjöttu
umferðinni (fyrir þá sem ekki vita þá er það kallað að stela stigum þegar það lið sem ekki á síðasta
stein skorar). Aftur stálu Hollendingar tveimur í sjöundu umferðinni og einu stigi í þeirri áttundu og
staðan þá orðin 2-7. Létu þá okkar menn gott heita. Úrslitin 2-7, Hollendingum í vil.
Ísland

1

0

0

1

0

0

0

0

X

X

2

Holland

0

0

1

0

1

2

2

1

X

X
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Næsti leikur liðsins verður gegn Grikkjum í kvöld og hefst leikurinn kl. 19 að íslenskum tíma. Grikkir
hafa ekki riðið feitum hesti frá sínum viðureignum, töpuðu til dæmis stórt gegn Belgum í morgun, og
vonandi tekst okkar mönnum að innbyrða sinn fyrsta sigur gegn þeim í kvöld. Sigur Belga á Grikkjum í
morgun var þeirra fyrsti sigur þannig að nú standa aðeins Ísland og Grikkland eftir án sigurs í riðli B1.
Spánverjar og Írar hafa unnið alla sína leiki í riðlinum.
Staðan í okkar riðli er þessi eftir fjórar umferðir:
Nr. Land

Sigrar

Töp

1.

Spánn

5

0

2.

Írland

4

0

3.

Austurríki

3

2

4.

Holland

2

2

5.

Belgía

1

3

6.

Grikkland

0

4

Ísland

0

4

Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland

0-13

Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki

6-7

Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland

2-7

Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
4. desember 2007:

Aðventumótið: Jón Grétar með forystuna
Fyrstu tvær umferðir Aðventumótsins fóru fram í gærkvöld og virtust þeir átján þátttakendur sem
mættu til leiks skemmta sér ágætlega. Eins og áður hefur komið fram er dregið í lið fyrir hverja umferð
og stigagjöf öðruvísi en í hefðbundnum mótum.
Eftir fyrstu tvær umferðirnar hafa þrír keppendur unnið báða sína leiki. Jón Grétar Rögnvaldsson er í
efsta sætinu með 24 stig, næstur er Árni Arason með 22,5 og þá Jón Einar Jóhannsson með 22. Tólf
keppendur hafa einn sigur og eitt tap, einn keppandi er með einn sigur (tók ekki þátt í 2. umferðinni) og
þrír hafa tapað báðum leikjum sínum.
Ein umferð fer fram miðvikudagskvöldið 5. desember. Skráning er á staðnum og stendur til 21:30 en
þá verður dregið í lið og raðað á brautir. Þátttakendur eru beðnir um að mæta tímanlega, meðal
annars til að gera svellið klárt til keppni.
3. desember 2007:

Evrópumótið: Eins stigs tap gegn Austurríki
Leikurinn við Austurríkismenn var jafn og spennandi miðað við þær tölur sem við höfum á skortöflunni.
Austurríkismenn fengu fyrst stig en Íslendingar jöfnuðu. Þá unnu Austurríkismenn næstu tvær umferðir
og komust í 4-1 og svo 5-2 en Íslendingar skoruðu tvö stig í sjöttu umferðinni og minnkuðu muninn í 54. Austurríkismenn vildu áfram halda tökum á leiknum og skoruðu tvö stig í áttundu umferðinni en
Íslendingar svöruðu fyrir sig með tveimur stigum í þeirri níundu og staðan því 6-7 fyrir lokaumferðina.
Þeim tókst hins vegar ekki að skora í lokaumferðinni og úrslitin því eins stigs tap gegn Austurríki, 6-7.
Ísland

0

1

0

0

1

0

2

0

2

0

6

Austurríki

1

0
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1

0

1

0

2

0
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Næsti leikur liðsins verður gegn Hollandi kl. 7 í fyrramálið (þriðjudag) að íslenskum tíma. Reyndar
leikur liðið tvo leiki á morgun því kl. 19 annað kvöld er komið að Grikkjum. Miðað við úrslitin hingað til

eiga okkar menn alveg möguleika gegn Grikkjum en þeir hafa tapað öllum þremur leikjum sínum
hingað til eins og okkar menn. Eins og áður hefur verið haldið fram hér er að sjálfsögðu möguleiki
gegn öllum liðum þegar komið er til leiks - en eins og í öðrum íþróttum verður að gera ráð fyrir að
möguleikinn sé meiri gegn sumum en öðrum. Miðað við fyrri árangur þeirra þjóða sem við erum í riðli
með ættu Íslendingar að geta unnið allar þær þjóðir sem þeir eiga eftir að leika við, Hollendinga, Grikki
og Belgíumenn - en aftur, eins og í öllum íþróttum, við getum tapað fyrir þeim öllum.
Staðan í okkar riðli er þessi eftir fjórar umferðir:
Nr. Land

Sigrar

Töp

Írland

4

0

Spánn

4

0

3.

Austurríki

3

1

4.

Holland

1

2

5.

Belgía

0

3

Grikkland

0

3

Ísland

0

3

1.

Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland

0-13

Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki

6-7

Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
Upplýsingar um mótið, úrslit leikja og fleira er að finna á vef mótshaldara, www.ecc2007.de.
2. desember 2007:

Evrópumótið: Írar ofjarlar okkar manna
Írar reyndust ofjarlar okkar manna í þriðju umferðinni á EM er liðin mættust nú í kvöld. Liðin léku
aðeins sex umferðir af tíu því þegar þar var komið sögu var staðan orðin 0-13 Írum í vil og okkar menn
létu þá gott heita og játuðu sig sigraða. Írarnir náðu þremur stigum strax í fyrstu umferðinni og bættu
svo í sarpinn jafnt og þétt þannig að staðan var orðin 0-9 þegar fimm umferðum var lokið. Endanlega
rothöggið kom svo í sjöttu umferðinni þegar Írar skoruðu fjögur stig og staðan þá orðin 0-13 eins og
áður sagði. Fyrir Ísland léku þeir Jón Hansen, Ólafur Hreinsson, Kristján Þorkelsson og Eiríkur
Bóasson.
Ísland

0

0

0

0

0

0
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X

X

X

0

Írland

3

2

1

2

1

4

X

X

X

X
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Næsti leikur liðsins verður gegn Austurríki kl. 15:00 að íslenskum tíma á morgun, mánudag. Erfitt er að
segja til um möguleika okkar manna - en að sjálfsögðu er alltaf möguleiki þegar komið er á ísinn, allt
hægt á góðum degi. Austurríkismenn hafa unnið tvo leiki af þremur.
Með sigrinum á Íslendingum halda Írar toppsætinu í riðli B1, hafa unnið alla þrjá leiki sína til þessa.
Reyndar hafa Spánverjar einnig unnið alla sína leiki einnig. Íslendingar eiga meðal annars eftir að
leika gegn Belgum og Grikkjum en þessar þjóðir eru án sigurs eins og Íslendingar.
Staðan í okkar riðli er þessi eftir tvær umferðir:
Nr. Land

Sigrar

Töp

1.

Írland

3

0

2.

Spánn

3

0

3.

Austurríki

2

1

4.

Holland

1

1

5.

Grikkland

0

2

6.

Ísland

0

2

7.

Belgía

0

3

Okkur gefst kostur á að horfa á nokkra leiki í beinni útsendingu ókeypis á netinu með því að fara á
www.curltv.com/ecc2007. Einnig eru beinar útsendingar á Eurosport. Á vef Evrópska
krullusambandsins, www.ecf-web.org, er yfirlit um þá leiki sem verða í beinni útsendingu á Eurosport.
Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland

0-13

Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki
Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
Upplýsingar um mótið, úrslit leikja og fleira er að finna á vef mótshaldara, www.ecc2007.de.
1. desember 2007:

Evrópumótið: Tap gegn Spánverjum
Annar leikur Íslendinga á Evrópumótinu (sem raunar var sá fyrsti þar sem Kasakstanar mættu ekki til
leiks í morgun) var gegn Spánverjum og hófst leikurinn kl. 19:00 í kvöld. Spánverjar byrjuðu betur og
unnu fyrstu þrjár umferðirnar - en þó ekki nema með einu stigi hverja umferð. Í fjórðu umferðinni náðu

okkar menn einu stigi til baka og aftur í fimmtu umferðinni þannig að staðan var 2-3 Spánverjum í vil
þegar leikurinn var hálfnaður. Það seig hins vegar á ógæfuhliðina í sjöttu umferðinni því þá skoruðu
Spánverjar fjögur stig og komust í 7-2 og síðan í 8-2. Íslendingar minnkuðu muninn í 8-3 í áttundu
umferðinni en Spánverjar svöruðu um hæl þannig að þegar staðan var 3-9 eftir níu umferðir létu okkar
menn það gott heita. Fyrir Ísland léku þeir Jón Hansen, Ólafur Hreinsson, Kristján Þorkelsson og
Ágúst Hilmarsson.

Ísland

0

0
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Spánn
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4

1

0

1

X
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Næsti leikur liðsins verður gegn Írum á sunnudagskvöld kl. 19:00 að íslenskum tíma. Írar hafa unnið
báða leiki sína hingað til og eru á toppi riðils B1 ásamt Spánverjum. Í stöðutöflum á vef mótshaldara
eru „leikirnir“ gegn Kasakstönum ekki taldir með sem sigrar og það því ekki gert hér heldur. Staðan í
okkar riðli er þessi eftir tvær umferðir:
Nr. Land

Sigrar

Töp

1.

Írland

2

0

2.

Spánn

2

0

3.

Austurríki

1

1

4.

Holland

1

1

5.

Grikkland

0

1

6.

Ísland

0

1

7.

Belgía

0

2

Okkur gefst kostur á að horfa á nokkra leiki í beinni útsendingu ókeypis á netinu með því að fara á
www.eurosport.yahoo.com. Einnig eru beinar útsendingar á Eurosport. Á vef Evrópska
krullusambandsins, www.ecf-web.org, er yfirlit um þá leiki sem verða í beinni útsendingu á Eurosport.
Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
3-9
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland
Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki
Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
Upplýsingar um mótið, úrslit leikja og fleira er að finna á vef mótshaldara, www.ecc2007.de.
1. desember 2007:

Evrópumótið: Auðvelt í morgunsárið

Fyrsta umferðin á Evrópumótinu reyndist okkar mönnum létt. Að vísu þurftu þeir að fara á fætur fyrir
allar aldir til að mæta til leiks klukkan sjö að okkar tíma en þegar á hólminn var komið kom í ljós að
andstæðingarnir, lið Kasakstan, mættu ekki til leiks. Okkar menn eru því komnir með einn „sigur“ en að
sjálfsögðu er súrt eftir mikla fyrirhöfn og kostnað við að fara á svona mót til að leika sjö leiki að einn
andstæðingurinn skuli ekki mæta til leiks.
Næsti leikur liðsins verður gegn Spánverjum og hefst hann klukkan 19:00 að íslenskum tíma.
Okkur gefst kostur á að horfa á nokkra leiki í beinni útsendingu ókeypis á netinu með því að fara á
www.eurosport.yahoo.com. Þegar þetta er ritað (í hádeginu á laugardegi) er í gangi leikur karlaliða
Þýskalands og Finnlands. Klukkan þrjú í dag hefst bein útsending frá leik kvennaliða Þýskalands og
Sviss og í kvöld kl. 19:00 verður sýndur leikur karlaliða Þýskalands og Svíþjóðar. Einnig eru beinar
útsendingar á Eurosport. Á vef Evrópska krullusambandsins, www.ecf-web.org, er yfirlit um þá leiki
sem verða í beinni útsendingu á Eurosport.
Leikjadagskrá íslenska liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan Sigur án leiks
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland
Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki
Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
Upplýsingar um mótið, úrslit leikja og fleira er að finna á vef mótshaldara, www.ecc2007.de.
28. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Norðan 12 endurheimti efsta sætið
Norðan 12 endurheimti efsta sætið í Akureyrarmótinu þegar liðið lék gegn Riddurum í kvöld, leik úr
fimmtu umferð sem frestað var frá mánudeginum 26. nóvember. Norðan 12 tók forystu strax í byrjun
með því að skora þrjá steina. Liðið hélt góðum tökum á leiknum og þegar staðan var orðin 9-0 eftir
fimmtu umferð fannst riddurum nóg komið og úrslitin því 9-0.
Næsta umferð í Akureyrarmótinu verður miðvikudaginn 12. desember og er það síðasta umferðin í því
móti fyrir jólafrí. Þá eigast við:
Braut 2: Skytturnar - Svarta gengið
Braut 3: Riddarar - Víkingar
Braut 4: Norðan 12 - Fífurnar
Braut 5: Mammútar - Bragðarefir
Braut 6: Garpar - Kústarnir
Leikjadagskráin og úrslit eru í excel-skjali hér...

Fyrsta EM-lið Íslands í krullu, taldir frá vinstri: Gunnar H. Jóhannesson þjálfari, Jón S. Hansen fyrirliði, Kristján Þorkelsson, Ólafur
Hreinsson, Eiríkur Bóasson og Ágúst Hilmarsson. Myndina tók Sigurgeir Haraldsson.

28. nóvember 2007:

Evrópumótið: Okkar menn á leið út
Dagana 1.-8. desember tekur lið frá Krulludeild Skautafélags Akureyrar þátt í Evrópumótinu
sem fram fer í Füssen í Þýskalandi. Þetta er í fyrsta sinn sem lið frá Íslandi fer til þátttöku á
Evrópumóti en áður hafa lið héðan farið tvisvar til keppni á Heimsmeistaramóti eldri leikmanna.
Með sigri á Íslandsmótinu fyrr á árinu tryggði lið úr Krulludeild SA sér rétt til þátttöku á EM. Liðið
nefnist Kústarnir og er skipað fimm starfsmönnum Vegagerðarinnar á Akureyri. Þrír úr því liði fara til
keppni á EM og sá fjórði sem þjálfari en að auki hafa þeir fengið til liðs við sig tvo leikmenn úr öðru liði.
Í liðinu eru Eiríkur Bóasson, Ólafur Hreinsson og Kristján Þorkelsson úr Kústunum, ásamt Gunnari H.
Jóhannessyni þjálfara, en til liðs við þá koma Ágúst Hilmarsson og Jón S. Hansen. Jón verður fyrirliði
liðsins. Tveir úr liðinu, Eiríkur og Ágúst, hafa áður keppt fyrir Íslands hönd á HM eldri leikmanna ásamt
því að Jón hefur farið á það mót sem þjálfari.
Metþátttaka er á mótinu en 55 lið frá 32 þjóðum taka þátt, 32 í karlaflokki og 23 í kvennaflokki. Meðal
keppenda á mótinu eru nokkrir keppendur sem komið hafa til keppni á Ice Cup mótinu á Akureyri á
undanförnum árum.

Ísland í B-flokki
Íslenska liðið leikur í B-flokki þar sem þetta er fyrsta keppni okkar á þessum
vettvangi en mögulegt er að vinna sér rétt til keppni í A-flokki með góðum
árangri í B-flokknum. Aðeins tíu lið leika í A-flokki hverju sinni en öll önnur lið í
B-flokki og er þeim skipt í þrjá riðla. Mótherjar okkar í Riðli B1 eru Austurríki,

Belgía, Grikkland, Írland, Kasakstan, Holland og Spánn. Liðið heldur utan miðvikudaginn 28.
nóvember.
Leikjadagskrá liðsins er sem hér segir (að íslenskum tíma):
Laugardagur 1. desember:
Kl. 07:00 Ísland – Kasakstan
Kl. 19:00 Ísland – Spánn
Sunnudagur 2. desember
Kl. 19:00 Ísland – Írland
Mánudagur 3. desember
Kl. 15:00 Ísland – Austurríki
Þriðjudagur 4. desember
Kl. 07:00 Ísland – Holland
Kl. 19:00 Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember
Kl. 15:00 Ísland – Belgía
Upplýsingar um mótið, úrslit leikja og fleira er að finna á vef mótshaldara, www.ecc2007.de.
Á myndinni hér að neðan eru liðsmenn fyrsta EM-liðs Íslands, taldir frá vinstri: Jón Hansen, Ólafur
Hreinsson, Eiríkur Bóasson, Ágúst Hilmarsson og Kristján Þorkelsson.

27. nóvember 2007:

Aðventumótið 2007 - opið hraðmót 3.-10. desember
Þar sem nú verður gert hlé á keppni á Akureyrarmótinu á meðan okkar menn keppa á EM hefur verið
ákveðið að efna til hraðmóts þar sem jafnt nýliðum sem reyndari leikmönnum gefst kostur á að keppa.
Mótið er opið og er allt krullufólk hvatt til að taka þátt og fá með í mótið vini og kunningja sem langar til
að prófa. Mótið tekur þrjú kvöld og hefst mánudagskvöldið 3. desember. Kjörið tækifæri er fyrir nýtt fólk
að mæta á svellið miðvikudagskvöldið 28. nóvember til að kynnast íþróttinni aðeins og æfa sig fyrir
mótið.

Eins og fyrr segir er mótið opið öllum, jafnt reyndu krullufólki sem nýliðum. Þátttökugjald er ekkert og
hver leikmaður ræður því hve oft hann spilar en alls verða leiknar 5 umferðir þau þrjú kvöld sem mótið
fer fram (3., 5. og 10. desember). Skráning fer fram í Skautahöllinni fyrir hverja umferð og eru
væntanlegir þátttakendur beðnir um að mæta tímanlega til að flýta fyrir skráningu og drætti.
Reglur mótsins eru sem hér segir:

1. Leikdagar eru 3., 5. og 10. desember. Tvær umferðir fara fram 3. desember, ein 5. desember og
tvær 10. desember.

2. Hver leikur er fjórar umferðir og er leikið eftir hefðbundnum reglum krulluíþróttarinnar.
3. Einstaklingar skrá sig til leiks og ráða hve oft þeir taka þátt. Mögulegt er að spila allt frá einum leik
upp í alla leikina. Því fleiri leikir, því meiri möguleiki á að vinna mótið (svipað og í þriggja kvölda
félagsvist).

4. Fyrir hverja umferð eru nöfn þeirra leikmanna sem hafa skráð sig til leiks sett í pott og leikmenn
dregnir saman í lið, ýmist þriggja eða fjögurra manna eftir fjölda þátttakenda (fjöldi liða þarf að standa
á jafnri tölu). Þeir leikmenn sem dragast saman hverju sinni ákveða sjálfir hver spilar hvaða stöðu í
liðinu. Ef þurfa þykir (miðað við fjölda nýliða) verður drætti stýrt þannig að nýliðar dreifist á lið með
reyndara fólki.

5. Í leikjunum eru skoraðir steinar taldir með hefðbundnum hætti en að leik loknum fær hver liðsmaður
skráð á sig þau stig sem liðið hefur unnið. Fyrir sigur fást 5 stig, fyrir jafntefli 2 stig og fyrir tap 0 stig.
Auk þess fæst 1 stig fyrir hverja unna umferð og 0,5 stig fyrir hvern skoraðan stein.
Dæmi: Leikur endar 6-4, bæði liðin unnu tvær umferðir. Sigurliðið fær þá 10 stig (5 fyrir sigur, 2 stig
fyrir unnar umferðir, 3 stig fyrir skoraða steina). Tapliðið fær 4 stig (2 stig fyrir unnar umferðir og 2 stig
fyrir skoraða steina).
6. Sá einstaklingur sem þannig safnar flestum stigum vinnur mótið.
7. Verði tveir eða fleiri einstaklingar jafnir í einhverjum af þremur efstu sætunum skal skorið úr um röð
þeirra með skotum að miðju hrings strax að móti loknu. Hver leikmaður sendir þá tvo steina og er
mæld fjarlægð frá miðju hrings að steini. Sá leikmaður sem hefur minnsta samanlagða fjarlægð fyrir
þessa tvo steina sigrar. Leikmaður má sópa stein sinn. Steinn sem stöðvast utan hrings telst hafa
fjarlægðina 183 sm.

MUNIÐ: MÓTIÐ HEFST MÁNUDAGSKVÖLDIÐ 3. DESEMBER. MÆTING 19.30.
Vegleg verðlaun verða í boði.
26. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Kústarnir efstir fyrir EM
Kústarnir laumuðu sér í efsta sætið í síðasta leik sínum áður en þeir halda til keppni á Evrópumótinu.
Ekki er þó alveg víst að þeir verði á toppnum á meðan á EM stendur því Norðan 12 á möguleika á að
endurheimta efsta sætið ef liðið sigrar Riddara í leik sem frestað ver í kvöld. Kústarnir sigruðu
Skytturnar í fimmtu umferðinni og hafa nú 6 stig, eins og reyndar Norðan 12, Mammútar og Víkingar.
Þrjú efstu liðin eiga reyndar inni leik vegna frestunar. Fjögur lið, Skytturnar, Svarta gengið, Riddarar og
Fífurnar, hafa náð 4 stigum en í neðstu sætunum eru Bragðarefir og Garpar sem höfðu sætaskipti í
kvöld þegar Bragðarefir náðu í sín fyrstu stig með sigri á Görpum.
Þar sem þremur leikjum hefur verið frestað hafa 6 af liðunum tíu aðeins leikið fjóra leiki en hin fjögur
hafa leikið fimm leiki. Ef skoðuð er staðan út frá töpuðum stigum raðast liðin svona: Kústarnir, Norðan
12 og Mammútar hafa tapað 2 stigum, Víkingar, Svarta gengið og Riddarar hafa tapað 4 stigum,
Skytturnar, Fífurnar og Garpar hafa tapað 6 stigum og Bragðarefir 8 stigum.

Ekki liggur ljóst fyrir hvenær hinir frestuðu leikir verða leiknir.
Úrslit leikja í 5. umferð:
Norðan 12 - Riddarar

Frestað

Fífurnar - Mammútar

4-6

Bragðarefir - Garpar

7-3

Kústarnir - Skytturnar

7-1

Svarta gengið - Víkingar

3-5

Nú verður nokkurt hlé á mótinu á meðan liðsmenn úr tveimur liðum keppa á EM en sjötta umferð
Akureyrarmótsins verður leikin miðvikudagskvöldið 12. desember. Þá eigast við:
Braut 2: Skytturnar - Svarta gengið
Braut 3: Riddarar - Víkingar
Braut 4: Norðan 12 - Fífurnar
Braut 5: Mammútar - Bragðarefir
Braut 6: Garpar - Kústarnir
Í hléinu verður sett upp skemmtilegt hraðmót þar sem jafnt reyndum leikmönnum sem nýliðum gefst
kostur á að taka þátt. Leikið verður 3., 5. og 10. desember. Nánar um það mót á morgun.
22. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Þrjú efstu liðin töpuðu

Norðan 12 heldur toppsætinu í Akureyrarmótinu þrátt fyrir tap gegn Mammútum í fjórðu umferðinni.
Raunar töpuðu liðin sem voru í þremur efstu sætunum, Norðan 12, Svarta gengið og Víkingar, öll í
gærkvöld. Þar með er ekkert lið lengur ósigrað í mótinu. Norðan 12 situr eitt á toppnum með 6 stig en
næst á eftir þeim koma sjö lið með 4 stig. Þrjú þeirra hafa reyndar leikið einum leik færra en hin liðin.
Úrslit leikja í 3. umferð:
Garpar - Fífurnar

5-6

Skytturnar - Bragðarefir

8-1

Víkingar - Kústarnir

4-6

Riddarar - Svarta gengið

8-1

Mammútar - Norðan 12

8-4

Fimmta umferð mótsins verður leikin mánudagskvöldi 26. nóvember:
Braut 2: Norðan 12 - Riddarar
Braut 3: Fífurnar - Mammútar
Braut 4: Bragðarefir - Garpar
Braut 5: Kústarnir - Skytturnar
Braut 6: Svarta gengið - Víkingar
Eftir þessa umferð verður hlé til 12. desember á meðan fulltrúar okkar keppa á Evrópumeistaramótinu.
Reyndar er það athyglisvert að liðin tvö sem eiga leikmenn í EM-liðinu eigast einmitt við í síðustu
umferðinni fyrir utanferðina.

19. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Stormviðvörun!
Norðan 12 á svellinu, stormur í aðsigi! Þannig má kannski lýsa stöðunni eftir þrjár umferðir í
Akureyrarmótinu því Norðan 12 hefur unnið alla sína leiki og er nú eitt á toppnum með 6 stig. Liðið er
reyndar ekki eina taplausa liðið því Svarta gengið hefur unnið tvo leiki og er því með 4 stig en leik
liðsins gegn Kústunum var frestað vegna veikinda. Víkingar koma svo á hæla þeirra, hafa einnig hlotið
4 stig. Í næstu sætum eru síðan sex lið með tvö stig en eina liðið sem enn hefur ekki unnið leik í
mótinu er nýbakaðir Gimli-meistarar, Bragðarefir. Svarta gengið, Kústarnir, Garpar og Mammútar hafa
reyndar leikið leik færra en önnur lið vegna frestana. Norðan 12 sigraði Garpa í kvöld, Víkingar sigruðu
Bragðarefi, Fífurnar sigruðu Skytturnar og Mammútar unnu Riddarana.
Úrslit leikja í 3. umferð:
Bragðarefir - Víkingar
Kústarnir - Svarta gengið

3-4
frestað

Mammútar - Riddarar

11-3

Norðan 12 - Garpar

7-5

Fífurnar - Skytturnar

5-4

Fjórða umferð mótsins verður leikin miðvikudagskvöldið 21. nóvember:
Braut 2: Garpar - Fífurnar
Braut 3: Skytturnar - Bragðarefir
Braut 4: Víkingar - Kústarnir
Braut 5: Riddarar - Svarta gengið
Braut 6: Mammútar - Norðan 12
15. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Athyglisverð úrslit í 2. umferð
Nýjustu liðin í krullunni gerðu það gott í annarri umferð Akureyrarmótsins, Riddarar unnu
Íslandsmeistarana og Svarta gengið sigraði nýbakaða Gimli-meistara. Svarta gengið hefur unnið báða
leiki sína til þessa og er þar með komið að toppnum en fyrir ofan þá er Norðan 12 sem einnig hefur
unnið báða leiki sína, sigraði Skytturnar í gærkvöld. Víkingar sigruðu Fífurnar en leik Garpa og
Mammúta var frestað vegna veikinda og fjölgunar mannkyns. Með fullri virðingu fyrir öllum liðum má
segja að úrslit gærkvöldsins hafi að nokkru leyti verið sigur þeirra litlu á þeim stóru, eða þeirra óreyndu
á þeim reyndu - sem væntanlega hleypir aukinni spennu í mótið þegar fram líða stundir.
Fregnir herma að sigur Riddara hafi komið til með ótrúlegum hætti í lokaumferðinni. Fyrir lokastein
Riddara höfðu Kústarnir fjóra steina og útlit var fyrir sigur þeirra en síðasti steinninn frá Riddurum fór í
stein utan við hringinn, þaðan í annan stein yst í hringnum og þaðan inn að miðju. Einhverjir kunna að
kalla slíkt skot "grís", aðrir gætu talað um að fara lengri leiðina en það sem eftir stendur er að steinninn
umræddi gaf stig og þar með vannst leikurinn. Spurt er að leikslokum.
Úrslit leikja í 1. umferð:
Riddarar - Kústarnir

4-2

Garpar - Mammútar

frestað

Skytturnar - Norðan 12

3-5

Víkingar - Fífurnar

10-3

Svarta gengið - Bragðarefir

7-4

Þriðja umferð verður næstkomandi mánudagskvöld, 19. nóvember en þá eigast við:
Braut 2: Bragðarefir - Víkingar
Braut 3: Kústarnir - Svarta gengið
Braut 4: Mammútar - Riddarar
Braut 5: Norðan 12 - Garpar
Braut 6: Fífurnar - Skytturnar
13. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Skytturnar með met í skotkeppninni
Fyrsta umferðin í Akureyrarmótinu 2007 fór fram í gærkvöld ásamt skotkeppni eftir leikina sem skera
mun úr um röð liða ef lið enda jöfn að stigum.
Segja má að Skytturnar hafi byrjað af krafti í mótinu því liðið vann núverandi Akureyrarmeistara,
Mammúta, 11-2, og náði síðan eftir leikinn besta árangri í skotkeppni sem nokkurt lið hefur náð hér.
Nýbakaðir Gimli-meistarar, Bragðarefir, töpuðu gegn Kústunum og hefur sá sigur væntanlega þótt
sætur í Vegagerðinni eftir slæma útreið Kústanna gegn Bragðarefum í síðasta móti.
Úrslit leikja í 1. umferð:
Mammútar - Skytturnar

2-11

Norðan 12 - Víkingar

6-2

Fífurnar - Svarta gengið

5-12

Bragðarefir - Kústarnir

4-6

Garpar - Riddarar

6-2

Í skotkeppninni bar það helst til tíðinda að Skytturnar settu það sem kalla mætti Íslandsmet því í þau
skipti sem framkvæmd hefur verið skotkeppni hér með þessu fyrirkomulagi, það er að mæla fjarlægð
steina frá miðju, hefur ekkert lið náð eins góðum og Skytturnar gerðu í gærkvöld. Samanlögð fjarlægð
fjögurra steina frá miðjupunkti var aðeins 111 sentímetrar. Reyndar er enn athyglisverðara að einn
leikmaður liðsins, Sigurgeir Haraldsson, á rúmlega helming af þessum 111 en hin þrjú lögðu öll sína
steina í innan við 30 sentímetra fjarlægð frá miðju. Eftirtaldir einstaklingar voru með innan við 50
sentímetra: Davíð Bragðarefur (6), Heimir Bragðarefur (7), Haraldur Garpur (8), Birgitta Skytta (11),
Sævar Riddari (11) Ágúst Skytta (16), Finnbogi Norðan 12 (19), Jón Ingi Mammútur (25), Jón Skytta
(26), Ólafur Kústur (30) og Kristján Kústur (40). Aðrir voru fjær. Úrslitin í skotkeppninni eru í sama
excel-skjali og leikjadagskráin og úrslit leikja.
Með árangri sínum bættu Skytturnar met sem Kústarnir settu í sama móti í fyrra en þá voru þeir
samtals 287 sentímetrum frá miðju. Reyndar bættu Bragðarefir einnig það met í gærkvöld með árangri
upp á 255 sentímetra.
Önnur umferð fer fram miðvikudagskvöldið 14. nóvember en þá leika:
Braut 2: Riddarar - Kústarnir
Braut 3: Garpar - Mammútar
Braut 4: Skytturnar - Norðan 12
Braut 5: Víkingar - Fífurnar
Braut 6: Svarta gengið - Bragðarefir
13. nóvember 2007:

Tårnby Cup - fimm héðan í eldlínunni um liðna helgi

Fimm leikmenn frá Krulludeild SA kepptu á Tårnby Cup um liðna helgi. Óhætt er að segja að
klúbburinn sé orðinn eins konar vinaklúbbur okkar því þetta er í fjórða skipti sem lið héðan keppa í
Tårnby og tvisvar hafa lið þaðan komið hingað.
Þeir Hallgrímur Valsson, Gísli Kristinsson, Kristján Bjarnason og Davíð Valsson kepptu á mótinu sem
Team ICE-CUP. Í fyrstu umferð lentu þeir gegn sænsku liði og töpuðu 3-12. Sænska liðið endaði
reyndar í 2. sæti í mótinu eftir úrslitaleik gegn blönduðu liði heimamanna sem innihélt bæði liðsmenn
úr silfurliði Dana á HM-kvenna og úr silfurliði Dana á EM blandaðra liða. Annar leikur okkar manna var
gegn sænsku liði, Malmø Women, og þar hafðist sigur 12-1. Í þriðju umferðinni lentu okkar menn aftur
á sterku liði sem síðan endaði í 6. sæti mótsins. Liðið var meðal annars skipað þremur leikmönnum
sem unnu bronsverðlaun á HM yngri kvenna á árinu (21s árs og yngri). Í lokaleik sínum léku strákarnir
gegn liði sem kallaði sig Champs og töpuðu 4-12. Niðurstaðan eftir einn sigur og þrjú töp varð 26.
sætið.
Haraldur Ingólfsson gekk til liðs við þrjár af þeim dönsku sem kepptu á Ice Cup
í apríl ásamt einum af ungliðum klúbbsins. Liðið kallaði sig "Team i hegnet" og
lék í sjóræningjabúningum en hluti af mótinu gengur út á að mæta í sem
frumlegustum búningum og eru sérverðlaun fyrir besta árangurinn þar. Myndin
hér til hægri var tekin ófrjálsri hendi af vef danska klúbbsins,
www.taarnbycurlingclub.dk.
Liðið lék gegn sænska liðinu Flintstones í fyrstu umferð og vann 11-1. Í annarri umferðinni voru
mótherjarnir frá Wales, lið sem kallaði sig Norfolk and Chance, og tapaðist sá leikur illa, 14-3. Í þriðju
umferðinni voru mótherjarnir Team Bambi, sem eru heimamenn í Tårnby-klúbbnum, og hafðist þá
sigur 7-4. Með sigri í lokaumferðinni hefði liðið komist í leik um 5. sætið en það gekk þó ekki eftir því
leikurinn tapaðist 4-5. Þar með varð niðurstaðan 13. sætið með 4 stig.
7. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Leikjadagskráin tilbúin
Dregið var um töfluröðina á Akureyrarmótinu á mánudagskvöld og er leikjadagskráin fyrir allt mótið nú
tilbúin - sjá excel-skjal hér...
Mánudagsleikirnir verða fyrst um sinn á sama tíma og verið hefur en búast má við breytingu á því og
verður hún auglýst þegar þar að kemur.
Í fyrstu umferðinni leika:
Braut 2: Mammútar - Skytturnar
Braut 3: Norðan 12 - Víkingar
Braut 4: Fífurnar - Svarta gengið
Braut 5: Bragðarefir - Kústarnir
Braut 6: Garpar - Riddarar

Eins og áður hefur komið fram gilda sömu mótsreglur og í Gimli Cup og að sjálfsögðu gilda einnig
almennar krullureglur. Krullufólk er hvatt til að kynna sér reglur WCF: Reglur WCF eru á pdf-formi
hér.
Um Akureyrarmótið gildir eftirfarandi:
•

Allir leika gegn öllum í einum riðli.

•

Fyrir sigur fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli.

•

Allir leikir eru 6 umferðir.

•

Ef lið mætir til leiks með færri en þrjá leikmenn telst sá leikur tapaður. Fyrir sigur með þessum
hætti fást 2 stig en ekki eru reiknaðar út unnar umferðir eða skoraðir steinar.

•

Um endanlega röð liða ráða stig úr leikjum. Ef lið eru jöfn ræður niðurstaða úr skotum að miðju
hrings. Ef lið eru þá enn jöfn ræður fjöldi skoraðra steina í mótinu. Ef lið eru þá enn jöfn er
miðað við hlutfallið skoraðir steinar á móti fengnum steinum á sig í keppninni.

•

Strax að loknum fyrsta leik sínum í mótinu taka öll lið skot að miðju hrings á þeirri braut sem
liðið var að ljúka leik. Liðin skiptast á að senda, einn úr hvoru liði, og skal hlutkesti ráða
hvort liðið hefur skotkeppnina. Liðsstjóri má gefa bendingar og leyfilegt er að sópa. Ef
lið leikur ekki fullskipað í fyrsta leik reiknast full stig fyrir þann leikmann sem vantar,
183 sm, í skotkeppninni. Stigaútreikningur fer þannig fram að mæla skal fjarlægð frá miðju
hrings að brún steins og gildir samanlögð fjarlægð steina allra liðsmanna fyrir hvert lið. Steinar
sem ekki ná að snerta hring skulu skráðir með fjarlægðina 183 sm.

Leikdagar eru: 12., 14., 19., 21. og 26. nóvember, 12. desember, 7., 9. og 14. janúar.
6. nóvember 2007:

Gimli Cup: Bragðarefir meistarar
Bragðarefir unnu Gimli-bikarinn 2007. Liðið skipa þau Davíð
Valsson, Heimir Jónasson, Hólmfríður Þórðardóttir, Jóhann
Ingi Einarsson og Jón Einar Jóhannsson. Krulluvefurinn
óskar þeim til hamingju með sigurinn. Þar með bætast fjögur
ný nöfn á Gimli-bikarinn en einn úr liði Bragðarefa, Davíð
Valsson, hefur unnið bikarinn áður.
Þrjú efstu liðin fyrir lokaumferðina í Gimli Cup héldu sinni stöðu
í lokaumferðinni, Bragðarefir gerðu jafntefli við Norðan 12 en
Mammútar og Garpar unnu sína leiki. Þessi þrjú lið enda því í
þremur efstu sætunum en Bragðarefir höfðu tryggt sér sigurinn
á mótinu fyrir lokaumferðina. Bragðarefirnir enduðu með 13
stig en Mammútar og Garpar fengu 12 stig. Mammútar (427),
Gimli-meistararnir frá því í fyrra, náðu öðru sætinu þar sem
liðið náði betri árangri í skotkeppninni en Garparnir (590).
Skytturnar og Kústarnir náðu 10 stigum en bæði liðin unnu leiki
sína í lokaumferðinni. Skytturnar
(460) raðast ofar en Kústarnir
(525) vegna árangurs í
skotkeppninni. Í liði Mammúta eru
þeir Arnar Sigurðsson, John
Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson og
Ólafur Númason. Í liði Garpa eru
Árni Grétar Árnason, Hallgrímur
Valsson, Haraldur Ingólfsson og
Sigurður Aðils.

Úrslit leikja í 9. umferðinni:
Víkingar - Kústarnir

4-7

Svarta gengið - Garpar

3-9

Bragðarefir - Norðan 12

5-5

Fífurnar - Skytturnar

3-5

Mammútar - Riddarar

8-1

Úrslit mótsins urðu þessi:
1. Bragðarefir

13 stig

2. Mammútar

12 stig

3. Garpar

12 stig

4. Skytturnar

10 stig

5. Kústarnir

10 stig

6. Svarta gengið

9 stig

7. Víkingar

7 stig

8. Norðan 12

7 stig

9. Fífurnar

6 stig

10. Riddarar

4 stig

5. nóvember 2007:

Akureyrarmótið: Tíu lið taka þátt, keppni hefst 12. nóvember
Tíu lið skráðu sig til þátttöku í Akureyrarmótinu, sömu liðin og nú eru að ljúka keppni í Gimli Cup, lítið
breytt. Mótið hefst eftir viku, mánudagskvöldið 12. nóvember. Leiknar verða 9 umferðir, semsagt allir
við alla og stendur mótið með hléum til 14. janúar.
Sömu mótsreglur gilda og í Gimli Cup og að sjálfsögðu gilda einnig almennar krullureglur auk þess
sem íþróttamannsleg hegðun á alltaf að vera til staðar á svellinu. Krullufólk er hvatt til að kynna sér
reglur WCF: Reglur WCF eru á pdf-formi hér.
Um Akureyrarmótið gildir eftirfarandi:
•

Allir leika gegn öllum í einum riðli.

•

Fyrir sigur fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli.

•

Allir leikir eru 6 umferðir.

•

Ef lið mætir til leiks með færri en þrjá leikmenn telst sá leikur tapaður. Fyrir sigur með þessum
hætti fást 2 stig en ekki eru reiknaðar út unnar umferðir eða skoraðir steinar.

•

Um endanlega röð liða ráða stig úr leikjum. Ef lið eru jöfn ræður niðurstaða úr skotum að miðju
hrings. Ef lið eru þá enn jöfn ræður fjöldi skoraðra steina í mótinu. Ef lið eru þá enn jöfn er
miðað við hlutfallið skoraðir steinar á móti fengnum steinum á sig í keppninni.

•

Strax að loknum fyrsta leik sínum í mótinu taka öll lið skot að miðju hrings á þeirri braut sem
liðið var að ljúka leik. Liðin skiptast á að senda, einn úr hvoru liði, og skal hlutkesti ráða
hvort liðið hefur skotkeppnina. Liðsstjóri má gefa bendingar og leyfilegt er að sópa. Ef

lið leikur ekki fullskipað í fyrsta leik reiknast full stig fyrir þann leikmann sem vantar,
183 sm, í skotkeppninni. Stigaútreikningur fer þannig fram að mæla skal fjarlægð frá miðju
hrings að brún steins og gildir samanlögð fjarlægð steina allra liðsmanna fyrir hvert lið. Steinar
sem ekki ná að snerta hring skulu skráðir með fjarlægðina 183 sm.
Leikdagar eru: 12., 14., 19., 21. og 26. nóvember, 12. desember, 7., 9. og 14. janúar. Dregið verður
um töfluröð liðanna við lok Gimli Cup mánudagskvöldið 5. nóvember að viðstöddu fjölmenni.
5. nóvember 2007:

Gimli Cup: Lokaumferðin í kvöld
Lokaumferðin í Gimli Cup fer fram í kvöld en eins og fram hefur komið hafa Bragðarefir þegar tryggt
sér sigur í mótinu. Enn eiga þrjú lið möguleika á 2. sætinu, Mammútar, Garpar og Svarta gengið en
auk þessara þriggja eiga Skytturnar einnig möguleika á 3. sætinu.
Staðan fyrir lokaumferðina er þessi:
1. Bragðarefir

12 stig

2. Mammútar

10 stig

3. Garpar

10 stig

4. Svarta gengið

9 stig

5. Skytturnar

8 stig

6. Kústarnir

8 stig

7. Víkingar

7 stig

8. Norðan 12

6 stig

9. Fífurnar

6 stig

10. Riddarar

4 stig

Leikir lokaumferðarinnar eru:
Braut 2: Víkingar - Kústarnir
Braut 3: Svarta gengið - Garpar
Braut 4: Bragðarefir - Norðan 12
Braut 5: Fífurnar - Skytturnar
Braut 6: Mammútar - Riddarar
1. nóvember 2007:

Akureyrarmótið - tekið við þátttökutilkynningum
Stjórn Krulludeildar samþykkti í gærkvöld fyrirkomulag næsta móts á vegum deildarinnar eftir að Gimli
Cup lýkur. Akureyrarmótið er næst á dagskrá og verður það spilað með sama sniði og Gimli Cup, þ.e.
öll liðin leika gegn öllum og gilda sömu reglur um röðun liða. Mótið verður þó reyndar með öðruvísi
hléum en Gimli Cup því fyrst verður leikið fimm kvöld í röð, síðan kemur tveggja vikna hlé vegna
þátttöku Íslands í EM, þá ein umferð í desember og síðan jólafrí en mótinu lýkur með þremur
umferðum í janúar. EM-hléið er ætlunin að nýta til að halda annars konar mót en ekki er komið á hreint
nákvæmlega hvort það mun heita nýliðamót, fyrirtækjamót eða eitthvað annað en það verður í þeim
dúr (nánar um það síðar).
Þátttökutilkynningar í Akureyrarmótið þurfa að berast í síðasta lagi kl. 13:00 mánudaginn 5.
nóvember og sendist á netfangið haring@simnet.is eða þá í síma 824 2778.

Leikdagar eru: 12., 14., 19., 21. og 26. nóvember, 12. desember, 7., 9. og 14. janúar. Dregið verður
um töfluröð liðanna við lok Gimli Cup mánudagskvöldið 5. nóvember að viðstöddu fjölmenni.
1. nóvember 2007:

Gimli Cup: Vinsamlega greiðið þátttökugjald
Enn eiga einhver lið eftir að greiða þátttökugjaldið í Gimli Cup. Gjaldið er 5.000 krónur á lið. Best er
ef lið geta lagt inn á reikning Krulludeildar, kt. 590269-2989, reikn. 302-13-301232. Ef lagt er inn í
gegnum heimabanka þarf að setja inn skýringu til að ljóst sé hvaða lið greiðir og einnig er ágæt regla
að senda staðfestingu til gjaldkera í netfangið davidvals@simnet.is. Mögulegt er að greiða beint til
gjaldkera í reiðufé. Greiða þarf þátttökugjald í síðasta lagi fyrir síðasta leik í mótinu.
1. nóvember 2007:

Gimli Cup: Bragðarefir töpuðu - en sigruðu samt

Bragðarefir eru sigurvegarar Gimli Cup þetta árið þrátt fyrir tap gegn Riddurum í 8. umferðinni því
keppinautar þeirra um efsta sætið, Garpar, töpuðu sínum leik í gærkvöld og misstu því af tækifærinu til
að fara upp að hlið Bragðarefanna. Eftir úrslit gærkvöldsins er því ljóst að Bragðarefir, sem eru með 12
stig, munu halda efsta sætinu þó svo þeir myndu tapa aftur í lokaumferðinni. Mammútar standa hins
vegar vel að vígi í keppni um annað sætið því liðið sigraði Skytturnar í gær og er komið með 10 stig
eins og Garpar, en Mammútar hafa betri árangur í skotkeppninni og eru því í 2. sæti fyrir
lokaumferðina og munu að sjálfsögðu halda því sæti ef þeir sigra í síðasta leik sínum. Garpar eru í
þriðja sætinu en Svarta gengið skaust upp í fjórða sætið með því að sigra Kústana í gærkvöld og hefur
nú 9 stig og á því möguleika á að fara alla leið í 2. sæti mótsins með réttum úrslitum í lokaumferðinni.
Skytturnar og Kústarnir hafa 8 stig og eiga Skytturnar enn möguleika á 3. sætinu en Kústarnir ekki.
Eftir nokkuð stóra sigra í sumum umferðunum framan af móti er athyglisvert að allir leikir 8. umferðar
enduðu með eins eða tveggja stiga sigri.
Til gamans er hér yfirlit um það hvaða lið geta lent í verðlaunasætum:
1. Bragðarefir
2. Mammútar, Garpar, Svarta gengið
3. Mammútar, Garpar, Svarta gengið, Skytturnar
Úrslit 8. umferðar:
Riddarar - Bragðarefir

6-5

Skytturnar - Mammútar

3-4

Garpar - Fífurnar

4-6

Kústarnir - Svarta gengið

4-6

Norðan 12 - Víkingar

5-6

Lokaumferðin fer fram mánudagskvöldið 5. nóvember en þá leika:
Braut 2: Víkingar - Kústarnir
Braut 3: Svarta gengið - Garpar
Braut 4: Bragðarefir - Norðan 12
Braut 5: Fífurnar - Skytturnar
Braut 6: Mammútar - Riddarar

29. október 2007:

Gimli Cup: Aðeins tvö lið geta unnið mótið
Bragðarefir standa með pálmann í höndunum þegar tvær umferðir eru eftir af Gimli Cup og geta tryggt
sér Gimli-bikarinn með sigri í næstsíðustu umferðinni. Bragðarefirnir héldu toppsætinu með því að
sigra Skytturnar í 7. umferðinni í kvöld og hafa nú náð 12 stigum. Með sigri á Mammútum skutust
Garpar í 2. sætið og hafa nú náð 10 stigum. Aðeins þessi tvö lið eiga möguleika á að vinna mótið.
Þrjú lið koma næst með 8 stig, Mammútar, Skytturnar og Kústarnir (í þessari röð miðað við
skotkeppnina). Mammútar og Skytturnar eigast við í næstu umferð. Svarta gengið fylgir fast á hæla
þessara liða, hefur náð 7 stigum en fékk skell í 7. umferðinni, tapaði 0-7 gegn Víkingum.
Nú þegar tvær umferðir eru eftir er ljóst að aðeins tvö lið eiga möguleika á að vinna mótið. Annars
vegar eru það Bragðarefir, sem aðeins þurfa að vinna annan leikinn af þeim tveimur sem þeir eiga eftir
til að tryggja sér efsta sætið. Hins vegar eru það Garpar en þeir verða að treysta á að Bragðarefir tapi
báðum sínum leikjum og vinna sjálfir báða sína. Þó svo liðin sem nú hafa 8 stig færu upp í 12 og
Bragðarefir myndu tapa báðum sínum leikjum myndi það ekki duga því Bragðarefir eru með bestan
árangur í skotkeppninni og nægir því að verða jafnir öðrum liðum að stigum.
Bragðarefir eiga eftir að leika gegn Riddurum og Norðan 12.
Garpar eiga eftir Fífurnar og Svarta gengið.
Mammútar eiga eftir Skytturnar og Riddara.
Skytturnar eiga eftir Mammúta og Fífurnar.
Kústarnir eiga eftir Svarta gengið og Víkinga.
Úrslit kvöldsins:
Mammútar - Garpar

2-5

Fífurnar - Kústarnir

4-6

Svarta gengið - Víkingar

0-7

Riddarar - Norðan 12

2-7

Bragðarefir - Skytturnar

5-3

Leikir áttundu umferðar miðvikudagskvöldið 31. október eru:
Braut 2: Riddarar - Bragðarefir
Braut 3: Skytturnar - Mammútar
Braut 4: Garpar - Fífurnar
Braut 5: Kústarnir - Svarta gengið
Braut 6: Norðan 12 - Víkingar
29. október 2007:

Evrópumótið: Mánuður í brottför!

Í dag er réttur mánuður þangað til fimm menn – þrír Kústar og tvær Skyttur – halda til Þýskalands til að
taka þátt í Evrópumótinu í krullu. Þeir verða fyrstu fulltrúar Íslands á þessum vettvangi. Kústarnir þrír –
en liðið vann sér þennan rétt með því að sigra á Íslandsmótinu þetta árið – eru þeir Eiríkur Bóasson,
Kristján Þorkelsson og Ólafur Hreinsson. Til liðs við sig hafa þeir fengið tvo leikmenn úr Skyttunum, þá
Ágúst Hilmarsson og Jón S. Hansen. Fimmmenningarnir halda til Füssen í Þýskalandi, ásamt reyndar
einum leikmanni Kústanna til viðbótar, Gunnari H. Jóhannessyni, sem verður þeim til halds og trausts,
væntanlega meðal annars sem talsmaður hópsins á hinum ýmsu tungumálum.
Nokkuð er síðan ljóst varð hvaða þjóðir verða mótherjar okkar manna í Füssen en íslenska liðið leikur í
B-hópi. Þar hefja lið keppni en geta unnið sig upp í A-hóp. Liðunum í B-hópi karla er skipt í þrjá riðla

og eru okkar menn í riðli eitt ásamt Írum, Belgíumönnum, Hollendingum, Austurríkismönnum,
Grikkjum, Spánverjum og Kazakstönum.
Föstudaginn 30. nóvember fá liðin æfingatíma á svellinu en síðan hefst keppni laugardaginn 1.
desember.
Leikjadagskrá Íslands er sem hér segir (tímar eru staðartímar í Füssen):
Laugardagur 1. desember, kl. 08:00: Ísland – Kazakstan
Laugardagur 1. desember, kl. 20:00: Ísland – Spánn
Sunnudagur 2. desember, kl. 20:00: Ísland – Írland
Mánudagur 3. desember, kl. 16:00: Ísland – Austurríki
Þriðjudagur 4. desember, kl. 08:00: Ísland – Holland
Þriðjudagur 4. desember, kl. 20:00: Ísland – Grikkland
Miðvikudagur 5. desember, kl. 16:00: Ísland - Belgía
Úrslitakeppni mótsins fer síðan fram frá fimmtudegi fram á laugardag, 6.-8. desember, úrslitaleikirnir
sjálfir reyndar á föstudeginum en einnig fara fram aukaleikir um rétt til þátttöku á HM.
Erfitt er að segja til um möguleika okkar manna á árangri enda er hér um frumraun að ræða á þessum
vettvangi en áður hafa lið héðan farið á Heimsmeistaramót eldri leikmanna. Væntanlega má þó varla
gera ráð fyrir að íslenska liðið rúlli upp sínum riðli og fari í einhverja úrslitaleiki enda er það tæplega
markmiðið. Ef litið er á úrslit síðustu Evrópumóta má kannski segja að möguleikar á sigrum séu einna
helst gegn Kazakstan, Spáni, Grikklandi og jafnvel Austurríki. En á góðum degi geta að sjálfsögðu allir
unnið alla og það hefur aldrei gefist vel að fara í kappleiki til að tapa þeim.
Útsendingar Eurosport frá Evrópumótum í krullu snúast yfirleitt um liðin í A-hópi þannig að litlar líkur
eru á að við fáum að sjá þá í beinni útsendingu í sjónvarpi.
Að sjálfsögðu verður fjallað um mótið þegar þar að kemur og fylgst með gangi mála og úrslitum leikja
jafnóðum.
22. október 2007:

Gimli Cup: Bragðarefir einir á toppinn
Eftir fréttaflutning hér af stórum sigrum má segja að útkoman hafi breyst nokkuð í umferðinni í kvöld
því þegar upp var staðið var stærsti sigur kvöldsins upp á þriggja stiga mun en tveir unnust með einu
stigi og einn endaði með jafntefli.
Bragðarefir tylltu sér í toppsætið með sigri á Görpum í jöfnum leik og hafa náð 10 stigum. Mammútar
og Skytturnar fylgja fast á eftir ásamt Görpum en þessi þrjú lið hafa 8 stig, Skytturnar eftir sigur á
Riddurum í kvöld og Mammútar eftir sigur á Kústunum. Ef til vill má þó segja að Svarta gengið hafi
komið mest á óvart í þessu móti en liðið hefur náð 7 stigum og er í fimmta sæti mótsins.
Úrslit kvöldsins:
Víkingar - Fífurnar

5-5

Norðan 12 - Svarta gengið

2-5

Skytturnar - Riddarar

6-3

Garpar - Bragðarefir

4-5

Kústarnir - Mammútar

4-5

Ekki verður leikið á miðvikudagskvöldið en næsta umferð fer fram mánudagskvöldið 29. október og þá
fara fram tveir "toppslagir". Bragðarefir unnu toppslaginn í 6. umferðinni en þeir lenda í öðrum toppslag
í þeirri sjöundu því þá leika þeir gegn Skyttunum sem nú eru í 3. sæti með 8 stig. Hið sama má raunar
segja um annan leik þar sem Mammútar og Garpar eigast við því Mammútar eru í 2. sæti og Garpar í

því fjórða, bæði með 8 stig. Spennan heldur því áfram í næstu umferð. Ef til dæmis Skytturnar vinna
Bragðarefi og ekki verður jafntefli í leik Mammúta og Garpa þá yrðu þrjú lið efst og jöfn með 10 stig
þegar tvær umferðir eru eftir. Vinni Bragðarefir Skytturnar halda þeir að sjálfsögðu forystunni og eru þá
að minnsta kosti líklegir til að vera í verðlaunasæti.
Leikir sjöundu umferðar eru:
Braut 2: Mammútar - Garpar
Braut 3: Fífurnar - Kústarnir
Braut 4: Svarta gengið - Víkingar
Braut 5: Riddarar - Norðan 12
Braut 6: Bragðarefir - Skytturnar
17. október 2007:

Gimli Cup: Mót hinna stóru sigra?

Óhætt er að segja að ýmislegt sé óvenjulegt við Gimli Cup þetta árið. Í framhaldi af tölfræðinni um
sjöttu brautina í síðustu frétt og úrslit í einum leiknum í kvöld mætti kannski fara að kalla mótið mót
hinna stóru sigra. Bragðarefir unnu nefnilega Kústana í kvöld 15-0 og þurftu aðeins fjórar umferðir til.
Þegar fjórðu umferð lauk og munurinn orðinn 15 stig ákváðu Kústarnir að nóg væri komið og hristu
spaðana á Bragðarefum. Þetta er í fjórðu umferðinni í röð sem leikur vinnst með 10 stiga mun eða
meira, Bragðarefir unnu Fífurnar 12-1, Víkingar unnu Riddara 12-1, Skytturnar unnu Garpa 11-1 og
Bragðarefir unnu Kústana 15-0. Það eru þó reyndar ekki stórir sigrar eða mikill munur á skori sem
skiptir máli þegar liðunum er raðað, þar gilda stigin en ef lið eru jöfn er það árangur í skotum að miðju.
Þar standa reyndar Bragðarefirnir best að vígi einnig.
Annars urðu úrslit kvöldsins á þann veg að tvö af þeim fjórum liðum sem voru fyrir umferðina jöfn að
stigum á toppnum unnu sinn leik en tvö töpuðu. Bragðarefir og Garpar eru því efstir með 8 stig en
þessi lið eigast einmitt við í næstu umferð. Skytturnar og Kústarnir hafa 6 stig ásamt reyndar
Mammútum sem fóru í 6 stig með sigri í kvöld. Fyrsta jafntefli mótsins leit dagsins ljós í kvöld þegar
Fífurnar og Svarta gengið skoruðu 4 stig hvort lið.
Úrslit kvöldsins:
Skytturnar - Norðan 12

6-7

Riddarar - Garpar

1-8

Bragðarefir - Kústarnir

15-0

Mammútar - Víkingar

5-4

Fífurnar - Svarta gengið

4-4

Í sjöttu umferðinni eigast tvö efstu liðin
Braut 2: Víkingar - Fífurnar
Braut 3: Norðan 12 - Svarta gengið
Braut 4: Skytturnar - Riddarar
Braut 5: Garpar - Bragðarefir
Braut 6: Kústarnir - Mammútar
16. október 2007:

Gimli Cup: Fjögur lið efst og jöfn
Fjögur lið eru nú efst og jöfn eftir fjórar umferðir í Gimli Cup. Þetta eru Bragðarefir, Skytturnar,
Kústarnir og Garpar sem hafa 6 stig hvert lið, hafa unnið þrjá leiki og tapað einum. Í næstu sætum
koma Mammútar og Svarta gengið með 4 stig og svo Víkingar, Norðan 12, Fífurnar og Riddarar en

þessi lið hafa öll 2 stig. Það er því óhætt að spá jöfnu og spennandi móti nú eins og í fyrra þegar fjögur
lið enduðu jöfn þannig að þegar upp var staðið réðust úrslit mótsins á skotkeppninni.
Fyrir fjórðu umferðina voru Garpar eina taplausa liðið en tókst ekki að halda þeirri stöðu því Skytturnar
unnu stórsigur á Görpunum í gærkvöld. Bragðarefir björguðu sér með góðu skori í lokaumferðinni
gegn Víkingum og Kústarnir unnu Riddarana. Svarta gengið heldur áfram að koma á óvart og í gær
vann liðið Gimli Cup meistarana frá því í fyrra, Mammúta. Áður hafði Norðan 12 sigrað Fífurnar.
Tölfræði getur oft verið skemmtileg þótt stundum sé hún gagnslaus en eftir því hefur verið tekið að
úrslit leikja á 6. brautinni í 2., 3. og 4. umferð hafa verið mjög svipuð. Þar sigruðu Bragðarefir Fífurnar
12-1 og svo unnu Víkingar Riddara þar einnig 12-1. Framgangur þessara leikja var mjög svipaður,
sigurliðið vann fjórar fyrstu umferðirnar, síðan skoraði hitt liðið 1 stig og svo sigurliðið aftur í
lokaumferðinni. Hið sama var uppi á teningnum í gærkvöld en Skytturnar voru komnar í 11-0 eftir fjórar
umferðir gegn Görpum. Garpar skoruðu þá eitt stig en létu hins vegar eiga sig að spila lokaumferðina.
Leikurinn endaði því 11-1 en ekki 12-1 eins og tveir næstu leikir á undan á þessari braut. Til gamans
má einnig geta þess að í öllum þessum leikjum var sigurliðið neðar á skráningarblaðinu fyrir skor í
leikjunum. Næsti leikur á þessari braut er viðureign Fífanna og Svarta gengisins.
Úrslit kvöldsins:
Kústarnir - Riddarar

6-2

Víkingar - Bragðarefir

5-8

Svarta gengið - Mammútar

4-3

Garpar - Skytturnar

1-11

Aðrir leikir 4. umferðar fara sem fyrr segir fram mánudagskvöldið 15. október:
Braut 2: Skytturnar - Norðan 12
Braut 3: Riddarar - Garpar
Braut 4: Bragðarefir - Kústarnir
Braut 5: Mammútar - Víkingar
Braut 6: Fífurnar - Svarta gengið
10. október 2007:

Gimli Cup: Öll liðin komin með stig
Einn leikur fór fram í 4. umferð Gimli Cup í kvöld en aðrir leikir umferðarinnar fara fram næsta
mánudagskvöld. Í kvöld áttust við Norðan 12 og Fífurnar en fyrir leikinn var Norðan 12 eina liðið sem
ekki hafði náð sér í stig. Eftir jafnan leik náðu Fífurnar tveggja stiga forskoti í 5. umferð en með góðu
spili í lokaumferðinni náðu Norðan 12 að skora 3 sig og vinna leikinn 6-5. Þar með hafa öll liðin í Gimli
Cup náð sér í stig.
Úrslit kvöldsins:
Norðan 12 - Fífurnar

6-5

Aðrir leikir 4. umferðar fara sem fyrr segir fram mánudagskvöldið 15. október:
Braut 2: Kústarnir - Riddarar
Braut 3: Víkingar - Bragðarefir
Braut 4: Svarta gengið - Mammútar
Braut 5: (Norðan 12 - Fífurnar - miðvikud. 10. október)
Braut 6: Garpar - Skytturnar

9. október 2007:

Opið svell á morgun
Rétt er að vekja athygli á því að þau miðvikudagskvöld sem ekki eru leikir í Gimli Cup (10. og 24.
október) er svellið að sjálfsögðu opið fyrir alla sem vilja æfa, jafnt liðin sem eru með í mótinu sem og
annað krullufólk. Einnig er rétt að vekja athygli á því að á mánudögum er ein braut laus til æfinga á
meðan leikir fara fram á öðrum brautum.

8. október 2007:

Gimli Cup: Gengi Gengisins glaðnar
Eftir ágætan árangur síðastliðið vor og tvö töp í upphafi Gimli Cup núna stimplaði Svarta gengið sig inn
í krulluna með góðum sigri á Bragðarefum í kvöld, 7-2. Hitt nýja liðið átti ekki sama gengi að fagna og
mátti þola stórt tap gegn Víkingum, 1-12. Tvö af þeim þremur liðum sem voru taplaus fyrir þessa
umferð töpuðu leikjum sínum í kvöld og eru Garpar nú einir í efsta sæti, hafa unnið alla þrjá leikina til
þessa.
Úrslit kvöldsins:
Bragðarefir - Svarta gengið

2-7

Mammútar - Fífurnar

5-4

Garpar - Norðan 12

7-4

Skytturnar - Kústarnir

3-4

Riddarar - Víkingar

1-12

Frí verður á miðvikudaginn 10. október nema hvað einum leik úr fjórðu umferðinni verður flýtt og eigast
Norðan 12 og Fífurnar við á miðvikudagskvöldið. Að öðru leyti fer 4. umferðin fram mánudagskvöldið
15. október en þá eigast við:
Braut 2: Kústarnir - Riddarar
Braut 3: Víkingar - Bragðarefir
Braut 4: Svarta gengið - Mammútar
Braut 5: (Norðan 12 - Fífurnar - miðvikud. 10. október)
Braut 6: Garpar - Skytturnar
5. október 2007:

Gimli Cup: Félagsgjöld í Krulludeild og skápaleiga
Stjórn Krulludeildar hefur ákveðið að taka aftur upp félagsgjald í deildina og greiðir hver einstaklingur
7.000 krónur fyrir veturinn. Greiða skal inn á reikning deildarinnar, Kt. 590269-2989, reikn. 0302-13301232. Setja þarf skýringu (nafn og félagsgjald) ásamt því að þægilegt væri fyrir gjaldkerann að fá
staðfestingu á greiðslunni í tölvupósti (þegar greitt er í heimabanka) á netfangið davidvals@simnet.is.
Óski krullufólk eftir að skipta greiðslunni er það beðið um að hafa samband við Davíð Valsson
gjaldkera.
Krulludeild hefur nokkra skápa til afnota í suðurenda Skautahallarinnar og getur krullufólk leigt þá undir
búnað. Leiga fyrir veturinn er 4.000 krónur. Hafið samband við Davíð Valsson gjaldkera til að ganga
frá leigunni.

4. október 2007:

Gimli Cup: Nítján hafa unnið bikarinn
Keppni um hinn glæsilega Gimli-bikar er nú komin af stað enn eitt haustið og er nú keppt um bikarinn í
sjöunda skiptið. Sigurvegarar í fyrra urðu Mammútar eftir æsispennandi mót þar sem fjögur lið enduðu
efst og jöfn með 12 stig.
Fyrst var keppt um Gimli-bikarinn veturinn 2001 en bikarinn er gjöf frá heiðurshjónunum Alma og Ray
Sigurdsson frá Gimli í Manitóba. Þau færðu krullufólki á Akureyri bikarinn að við vígslu
Skautahallarinnar árið 2000. Alls hafa 19 einstaklingar unnið þennan bikar, Hallgrímur Valsson oftast,
eða þrisvar sinnum.
Eftirtalin lið og leikmenn hafa unnið Gimli-bikarinn frá upphafi:
2001: Ónefnt lið - Ásgrímur Ágústsson, Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson og Jón Rögnvaldsson.
2002: Víkingar - Birgitta Reinaldsdóttir, Björn Arason, Gísli Kristinsson og Jón S. Hansen.
2003: Garpar - Ágúst Hilmarsson, Ásgrímur Ágústsson, Hallgrímur Valsson, Magnús Finnsson og
Sigfús Sigfússon.
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.
2006: Mammútar - Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Júlíus Cariglia, Jón Ingi Sigurðsson
og Ólafur Númason.
Til gamans er hér listi yfir þá einstaklinga sem unnið hafa Gimli-bikarinn, hve oft og hvaða ár:
Leikmaður:

Fj. titla

Ár

Hallgrímur Valsson

3

2001, 2003, 2004

Ágúst Hilmarsson

2

2003, 2005

Ásgrímur Ágústsson

2

2001, 2003

Birgitta Reinaldsdóttir

2

2002, 2005

Gísli Kristinsson

2

2001, 2002

Jón S. Hansen

2

2002, 2005

Magnús E. Finnsson

2

2003, 2004

Sigurður Gunnarsson

2

2004, 2005

Arnar Sigurðsson

1

2006

Björgvin Guðjónsson

1

2006

Björn Arason

1

2002

Davíð Valsson

1

2004

Guðmundur Pétursson

1

2004

John Júlíus Cariglia

1

2006

Jón Ingi Sigurðsson

1

2006

Jón Grétar Rögnvaldsson

1

2001

Ólafur Númason

1

2006

Sigfús Sigfússon

1

2003

Sigurgeir Haraldsson

1

2005

4. október 2007:

Gimli Cup: Bragðarefir í ham
Þrjú af sigurliðum fyrstu umferðar unnu aftur leiki sína í annarri umferð og hafa því raðað sér í efstu
sætin við upphaf móts. Þetta eru Bragðarefir, sem unnu stórsigur á Fífunum í 2. umferð, Skytturnar,
sem unnu Víkinga, og Garpar sem unnu Kústana. Mammútar og Norðan 12 áttust við í gærkvöld og
náðu Mammútar að sigra með einum steini eftir að hafa skorað þrjá í lokaumferðinni. Nýju liðin,
Riddarar og Svarta gengið áttust við í jöfnum leik þar sem Riddarar stóðu uppi sem sigurvegarar.
Úrslit kvöldsins:
Norðan 12 - Mammútar

6-7

Kústarnir - Garpar

2-8

Víkingar - Skytturnar

4-5

Svarta gengið - Riddarar

2-4

Fífurnar - Bragðarefir

1-12

Þriðja umferð fer fram mánudagskvöldið 8. október en þá eigast við:
Braut 2: Bragðarefir - Svarta gengið
Braut 3: Mammútar - Fífurnar
Braut 4: Garpar - Norðan 12
Braut 5: Skytturnar - Kústarnir
Braut 6: Riddarar - Víkingar
Ein breyting hefur verið gerð á leikjum 4. umferðar sem fer fram 15. október en leik Norðan 12 og
Fífanna í þeirri umferð verður flýtt um fimm daga að beiðni liðanna og fer fram miðvikudagskvöldið 10.
október. Aðrir leikir umferðarinnar eru óbreyttir og fara fram mánudagskvöldið 15. október.
1. október 2007:

Gimli Cup: Jón Bragðarefur næstur miðjunni
Fyrsta umferðin í Gimli Cup var leikin í kvöld ásamt því að eftir leikina fór fram skotkeppni sem skera
mun úr um röð liða ef tvö eða fleiri lið enda jöfn að stigum.
Úrslit kvöldsins:
Garpar - Víkingar

6-3

Skytturnar - Svarta gengið

8-3

Riddarar - Fífurnar

4-8

Bragðarefir - Mammútar

5-4

Kústarnir - Norðan 12

6-3

Það bar helst til tíðinda í skotkeppninni að Jón Einar Jóhannsson í Bragðarefum setti sinn stein nánast
á miðjupunktinn, var aðeins 3 sentímetrum frá punktinum. Rúnar Steingrímsson Víkingur og Jón
Grétar Jónsson úr Fífunum komu næstir á eftir Jóni (8 sm), þá John Cariglia Mammútur (18) og Júlíus
Arason úr Skyttunum (33). Aðrir voru hálfum metra eða meira frá miðjunni. Röð liðanna í
skotkeppninni varð þessi: Bragðarefir, Víkingar, Mammútar, Skytturnar, Norðan 12, Kústarnir, Fífurnar,
Riddarar, Garpar, Svarta gengið. Árangur í skotkeppninni er að finna í excel-skjalinu þar sem öll úrslit
og upplýsingar um mótið er einnig að finna.
Næsta umferð fer fram miðvikudagskvöldið 3. október en þá eigast við:
Braut 2: Norðan 12 - Mammútar
Braut 3: Kústarnir - Garpar
Braut 4: Víkingar - Skytturnar
Braut 5: Svarta gengið - Riddarar
Braut 6: Fífurnar - Bragðarefir

1. október 2007:

Gimli Cup: Fyrsta umferð í kvöld
Fyrsta umferðin í Gimli Cup verður leikin í kvöld eins og áður hefur komið fram.
Nokkur atriði til athugunar:
•

•
•
•

•

ÖLL liðin taka skot að miðju eftir leikina í kvöld samkvæmt reglum mótsins (hvort sem þau
leika fullskipuð eða ekki). Eigendur málbanda vinsamlega beðnir um að hafa þau meðferðis,
skráningarblöð verða á staðnum.
Þrjú lið hafa fengið úthlutað því verkefni að sjá um ísvinnsluna 1.-8. október - KÚSTARNIR,
FÍFURNAR OG SVARTA GENGIÐ.
Enn vantar nafnalista fyrir nokkur lið. Hallgrímur formaður er með eyðublöð til að skrá niður
upplýsingar um þátttakendur. Vinsamlega hafið samband við hann í kvöld.
Leikir fyrstu umferðar:
Braut 2 (steinasett B): Garpar - Víkingar
Braut 3 (steinasett C): Skytturnar - Svarta gengið
Braut 4 (steinasett D): Riddarar - Fífurnar
Braut 5 (steinasett E): Bragðarefir - Mammútar
Braut 6 (steinasett F): Kústarnir - Norðan 12
Leikirnir hefjast um kl. 20:00.

26. september 2007:

Gimli Cup: Allt klárt, leikjadagskráin komin, velkomin til leiks
Í kvöld var dregið til fyrstu umferðar í Gimli Cup en mótið hefst mánudagskvöldið 1. október. Eins og
fram hefur komið taka 10 lið þátt í mótinu og munu þau leika öll gegn öllum. Mótinu lýkur
mánudagskvöldið 5. nóvember.
Nokkur mikilvæg atriði:
•
•
•
•
•

Vakin er athygli á því að leikir á mánudögum hefjast kl. 20:00 fyrst um sinn og þangað til
annað verður tilkynnt.
Minnt er á að öll lið eiga að taka skot að miðju eftir leiki fyrstu umferðar.
Þátttökugjald er 5.000 krónur á lið, leggist í einu lagi inn á reikning Krulludeildar, kt. 5902692989, reikningur 0302-13-301232. Sendið staðfestingu á netfangið davidvals@simnet.is.
Reglur mótsins er að finna hér...
Ísumsjón er skipt á milli liðanna, sjá hér vinstra megin. Mæting í ísumsjón er kl. 19:30 á
mánudögum og 21:00 á miðvikudögum. Skipt er á milli liðanna þannig að þrjú lið vinna saman

við að undirbúa ísinn fyrstu þrjár umferðirnar en síðan taka önnur þrjú við og svo fjögur sem
sjá um síðustu þrjár umferðirnar.
Í fyrstu umferð mætast:
Braut 2: Garpar - Víkingar
Braut 3: Skytturnar - Svarta gengið
Braut 4: Riddarar - Fífurnar
Braut 5: Bragðarefir - Mammútar
Braut 6: Kústarnir - Norðan 12

25. september 2007:

Gimli Cup: Fundur miðvikudagskvöldið 26. september
Boðað er til fundar miðvikudagskvöldið 26. september kl. 20:00 í Skautahöllinni. Þar verður dregið um
töfluröð liðanna, farið yfir reglur og rætt um starfið framundan.
Tíu lið skráðu sig til leiks á Gimli Cup og er nú ekkert að vanbúnaði að hefja keppni. Fyrsta umferðin
verður mánudagskvöldið 1. október. Öll liðin tíu leika samtímis, þ.e. fimm leikir á kvöldi en tvisvar
verður fríkvöld, þ.e. eftir þriðju og eftir sjöttu umferð. Þau kvöld er jafnframt mögulegt að nýta ef lið
lenda í því að þurfa að fresta leik. Slíkt verður að sjálfsögðu að gerast í samráði við mótanefnd og
andstæðing.
25. september 2007:

Gimli Cup: Reglur
Reglurnar fyrir Gimli Cup verða svipaðar og verið hefur en þó er vakin athygli á nánari útfærslu og
strangari reglum varðandi skotkeppnina eftir fyrstu umferðina. Einnig er vakin athygli á því að áður
auglýst regla varðandi það þegar aðeins þrír leikmenn mæta til leiks verður ekki notuð. Almenna
reglan er að sjálfsögðu sú að lið á að vera skipað fjórum mönnum en samkvæmt reglum WCF má lið
hefja leik þó aðeins þrír séu mættir.
•

Allir leika gegn öllum í einum riðli.

•

Fyrir sigur fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli.

•

Allir leikir eru 6 umferðir.

•

Ef lið mætir til leiks með færri en þrjá leikmenn telst sá leikur tapaður. Fyrir sigur með þessum
hætti fást 2 stig en ekki eru reiknaðar út unnar umferðir eða skoraðir steinar.

•

Um endanlega röð liða ráða stig úr leikjum. Ef lið eru jöfn ræður niðurstaða úr skotum að miðju
hrings. Ef lið eru þá enn jöfn ræður fjöldi skoraðra steina í mótinu. Ef lið eru þá enn jöfn er
miðað við hlutfallið skoraðir steinar á móti fengnum steinum á sig í keppninni.

•

Strax að loknum fyrsta leik sínum í mótinu taka öll lið skot að miðju hrings á þeirri braut sem
liðið var að ljúka leik. Liðin skiptast á að senda, einn úr hvoru liði, og skal hlutkesti ráða
hvort liðið hefur skotkeppnina. Liðsstjóri má gefa bendingar og leyfilegt er að sópa. Ef
lið leikur ekki fullskipað í fyrsta leik reiknast full stig fyrir þann leikmann sem vantar,
183 sm, í skotkeppninni. Stigaútreikningur fer þannig fram að mæla skal fjarlægð frá miðju
hrings að brún steins og gildir samanlögð fjarlægð steina allra liðsmanna fyrir hvert lið. Steinar
sem ekki ná að snerta hring skulu skráðir með fjarlægðina 183 sm.

•

Að öðru leyti gilda reglur ICCF um íþróttina og er krullufólk hvatt til að kynna sér þær reglur
jafnframt því að sýna af sér íþróttamannslega hegðun á svellinu. Reglur WCF eru á pdf-formi
hér (á ensku).

19. september 2007:

Gimli Cup hefst 1. október
Gimli Cup hefst 1. október. Lokafrestur til skráningar er 24. september. Skráningar - nöfn liða og
nöfn liðsmanna - sendist til Hallgríms Valssonar á netfangið hallgrimur@isl.is en einnig er hægt að
skrá lið til keppni á krulluæfingum. Skrá verður að lágmarki fjóra leikmenn í hvert lið og hefur stjórn
Krulludeildar ákveðið að taka upp þá reglu að lið má ekki spila nema tvo leiki að hámarki með
þremur leikmönnum.
Nánari upplýsingar um reglur mótsins og keppnisfyrirkomulag síðar.

11. september 2007:

Búnaðarkaup
Nú er í undirbúningi að panta skó, kústa og annan búnað fyrir það krullufólk sem vill endurnýja eða
kaupa sinn eigin búnað. Upplýsingar um vörur og verð fást hjá formanni deildarinnar, Hallgrími
Valssyni, netfang hallgrimur@isl.is eða á krulluæfingum.

15. ágúst 2007:

Krulluæfingar hefjast mánudaginn 20. ágúst
Krulluvertíðin fer óvenju snemma af stað þetta árið því æfingar munu hefjast mánudagskvöldið 20.
ágúst. Fyrst um sinn að minnsta kosti verða æfingar á sömu tímum og í fyrra, á mánudags- og
miðvikudagskvöldum. Sjá tímasetningar hér til hliðar.

16. júlí 2007:

Evrópumótið: Íslenskt lið með í fyrsta sinn
Samkvæmt frétt á heimasíðu Evrópska Krullusambandsins er metþátttaka í Evrópumótinu sem fram
fer í Füssen í Þýskalandi í desember. Íslendingar eiga þátt í því meti því nú er í fyrsta sinn skráð til
leiks lið frá Íslandi. Skráningarfrestur var til 1. júlí og hafa alls 35 lið tilkynnt þátttöku í karlaflokki og 23 í
kvennaflokki. Ísland sendir lið í karlaflokki. Fréttin á vef ECF er hér að neðan:

LE GRUYERE EUROPEAN CURLING CHAMPIONSHIPS 2007
July 5th 2007.
The LE GRUYÈRE EUROPEAN CURLING CHAMPIONSHIP will be held in the town
of Füssen, Germany from 1st to 8th December 2007.

A record number of nations have entered; a total of 56 teams made up from 33 men’s
and 23 women’s teams from a total of 35 nations will participate.
Men’s teams from Iceland and Ukraine will take part for the first time.
Good luck to all competitors.

29. júní 2007:

Ice Cup: Íslensk krulla fær umfjöllun á Curl TV
Ice Cup og íslenskt krullufólk hafa vakið athygli, meðal annars fyrir tilstilli allra þeirra ánægðu gesta
sem hingað hafa komið og geta síðan ekki talað um annað en hve skemmtilegt var að taka þátt í
mótinu, skemmta sér með fólkinu og njóta landslagsins.
Einn af betri og áhrifameiri sendiherrum okkar er Gwen Krailo, ein af þeim Bandarísku sem komu nú í
vor í annað skiptið. Hún er nú orðin formaður GNCC (Grand National Curling Club), sem eru samtök
krulluklúbba í austurhluta Bandaríkjanna og á því í samskiptum við fjölmiðla. Nýlega birtist grein á
netsjónvarpsvefnum CurlTV þar sem fjallað er um krullu á Íslandi, Ice Cup og heimsókn Gwen hingað.
Til að lesa fréttina, smellið hér.

15. maí 2007:

Stjórn Krulludeildar - verkaskipting
Ný stjórn Krulludeildar hefur haldið sinn fyrsta fund. Meðal verkefna var að stjórnarmenn skiptu með
sér verkum og er niðurstaðan þessi:
Formaður

Hallgrímur Valsson

Varaformaður

Ólafur Hreinsson

Ritari

Ásgrímur Ágústsson

Gjaldkeri

Davíð Valsson

Meðstjórnandi

Ólafur Númason

Varamenn

Eiríkur Bóasson
Gísli Kristinsson

5. maí 2007:

Aðalfundur SA verður 17. maí: Hefur þú áhuga á stjórnarsetu?
Aðalfundur Skautafélags Akureyrar verður haldinn þann 17. maí kl. 20:00 í Skautahöllinni. Fram fara
venjuleg aðalfundarstörf.
Formaður félagsins hefur sent til formanna deildarinnar beiðni um að kannað verði hvort einhverjir hafi
áhuga á að taka sæti í aðalstjórn félagsins. Reyndar er ekki alveg komið á hreint hverjir af núverandi
stjórnarmönnum munu gefa kost á sér áfram en ljóst er að einhverjar breytingar verða.
Talið er nauðsynlegt að hver deild eigi fulltrúa í aðalstjórninni, æskilegt að þar sitji tveir menn frá hverri
deild. Auk þess er rétt að vekja athygli á breytingu sem tengist viðurkenningunni á SA sem
fyrirmyndarfélagi ÍSÍ. Gerð er krafa um það í fyrirmyndarfélagi að hver deild sé með áheyrnarfulltrúa á
aldrinum 16-25 ára í stjórn hjá sér.

29. apríl 2007:

Ice Cup: Team TCC frá Danmörku sigraði

Ice Cup, alþjóðlegt krullumót á vegum Krulludeildar Skautafélags Akureyrar,
fór fram um helgina og er þetta í fjórða sinn sem mótið er haldið. Átján lið tóku
þátt og er það metþátttaka en í liðunum átján voru samtals yfir 80 manns með
varamönnum. Fjögur erlend lið komu til landsins til þátttöku á mótinu, tvö frá
Bandaríkjunum, eitt frá Lettlandi og svo kvennalið frá Tårnby Curling Club sem
varð í öðru sæti á heimsmeistaramótinu nýlega. Koma erlendu liðanna er að
sjálfsögðu mikill fengur fyrir krullufólk hér á landi.
Mótinu lauk síðdegis á sunnudag með úrslitaleikjum þar sem sterk erlend lið röðuðu sér í þrjú efstu
sætin. Eitt íslenskt lið, Skytturnar, komst í úrslitaleik um bronsið en liðið gerði sér lítið fyrir á
laugardeginum og náði jafntefli gegn þeim dönsku, 6-6.
Áður en til úrslitakeppni kom voru leiknar fimm umferðir og í þeirri keppni sýndi
lettneska liðið Latvian Curling Friends mestan styrk og sigraði alla fimm
andstæðinga sína. Dönsku landsliðskonurnar í Team TCC voru í örðu sæti eftir
5 umferðir og léku því til úrslita við lettneska liðið. Í lettneska liðinu eru tvær
konur sem báðar hafa tekið þátt í Evrópumótum. Lettneska liðið þurfti að játa
sig sigrað í sjálfum úrslitaleiknum því þar léku þær dönsku vel og unnu 9-3. Í
leiknum um bronsið áttu Skytturnar í höggi við bandaríska liðið Hacks.
Skytturnar létu finna fyrir sér strax í upphafi leiksins þegar liðið skoraði 5 steina í fyrstu umferðinni.
Bandaríkjamennirnir létu það ekki á sig fá og unnu næstu fimm umferðir. Leikurinn endaði 11-6 þeim
bandarísku í vil.
Í sigurliðinu eru þær Angelina Jensen, Madeleine Dupont, Camilla Jensen og
Ane Hansen. Camilla gat þó ekki leikið tvo síðustu leiki liðsins því hún þurfti að
fara snemma úr landi. Í silfurliðinu frá Lettlandi eru Sandris Buholcs, Solvita
Gulbe, Ansis Regza og Dace Regza. Bronsliðið Hacks frá Bandaríkjunum
skipa þeir Russ Armstrong, Cliff Andreoli, Mike Griem og Thom Knitter.
Mótshaldið tókst með afbrigðum vel sem og voru hinir erlendu gestir
hæstánægðir með aðstæður, mótið sjálft og alla umgjörðina í kringum það. Víst er að mótið á eftir að
vaxa enn meira því besta auglýsingin sem hægt er að fá eru mikils metnir erlendir leikmenn sem fara
ánægðir heim og tala vel um mótið og fólkið sem stóð að mótinu.
28. apríl 2007:

Ice Cup: Leikir fjórðu umferðar
Kl. 14:00
Bananananas - Norðan 12

8-4

Mammútar - Hacks

2-14

Team TCC - Skytturnar

6-6

Latvian Curling Friends - Garpar

9-1

Kl. 16:30
Svarta gengið - Hittnir

6-7

GNCC - Riddarar

10-5

Ísmenn - Fífurnar

7-6

Fálkar - Bragðarefir

3-6

Kústarnir - Víkingar

7-10

29. apríl 2007:

Ice Cup: Leikir fimmtu umferðar
Bananananas - Norðan 12

8-4

Mammútar - Hacks

2-14

Team TCC - Skytturnar

6-6

Latvian Curling Friends - Garpar

9-1

Svarta gengið - Hittnir

6-7

GNCC - Riddarar

10-5

Ísmenn - Fífurnar

7-6

Fálkar - Bragðarefir

3-6

Kústarnir - Víkingar

7-10

28. apríl 2007:

Ice Cup: Leikir fjórðu umferðar
Kl. 14:00
Bananananas - Norðan 12

8-4

Mammútar - Hacks

2-14

Team TCC - Skytturnar

6-6

Latvian Curling Friends - Garpar

9-1

Kl. 16:30
Svarta gengið - Hittnir

6-7

GNCC - Riddarar

10-5

Ísmenn - Fífurnar

7-6

Fálkar - Bragðarefir

3-6

Kústarnir - Víkingar

7-10

27. apríl 2007:

Ice Cup: Úrslit annarrar umferðar
Bragðarefir - Kústarnir

3-6

Latvian Curling Friends - Hittnir

11-1

Norðan 12 - Fálkar

8-6

Mammútar - Fífurnar

16-3

Garpar - Víkingar

4-4

Ísmenn - GNCC

6-3

Team TCC - Hacks

9-4

Bananananas - Skytturnar

5-4

Riddarar - Svarta gengið

6-8

27. apríl 2007:

Ice Cup: Úrslit fyrstu umferðar
Ice Cup er hafið - gleðilega hátíð! Úrslit fyrstu umferðar:
Fífurnar - Latvian Curling Friends

4-8

Bragðarefir - Hacks

3-18

Skytturnar - Kústarnir

7-3

Garpar - GNCC

11-6

Hittnir - Mammútar

8-5

Team TCC - Fálkar

12-0

Bananananas - Riddarar

8-4

Ísmenn - Svarta gengið

3-7

Norðan 12 - Víkingar

2-9

27. apríl 2007:

Ice Cup: Leiðrétting
Fréttaritara curling.is urðu á mistök í upplýsingagjöf
um danska liðið sem spilar á Ice Cup. Fullyrt hefur
verið hér á vefnum að þær Madeleine og Denise
Dupont kæmu báðar en rétt er að Denise kom ekki
til landsins heldur fimmti leikmaður liðsins, Ane
Hansen. Ane er lengst til vinstri á myndinni.

Þá skal það einnig leiðrétt hér að í Svarta genginu er leikmaður sem heitir Erling Tom Erlingsson en
hann var ranglega nefndur Erlingur.
Fréttaritari biðst velvirðingar á þessum mistökum.
25. apríl 2007:

Ice Cup: Þrjár galvaskar frá Bandaríkjunum, óhræddar
við þær dönsku

Það hljóta að teljast góð meðmæi með Ice Cup þegar fólk flýgur þvert yfir
Atlantshafið til að fara til Akureyrar og taka þátt í mótinu - og gerir það svo
aftur aðeins tveimur árum síðar. Sú er raunin með þær Sue Haigney, Gwen
Krailo og Susan Porada en þær tóku þátt í mótinu vorið 2005 undir merkjum
USWCC, sem er Krullusamband bandarískra kvenna. Nú eru þær mættar aftur
til landsins og fyrstar keppenda til að komast alla leið til Akureyrar. Að þessu
sinni keppa þær undir merkjum GNCC en það stendur fyirr Grand National Curling Club Ein þeirra,
Gwen Krailo, er núverandi varaforseti GNCC og verður fyrst kvenna til að gegna stöðu forseta þegar
hún tekur við þeirri stöðu 19. maí næstkomandi. GNCC er eldra en bandaríska krullusambandið og
nær yfir svæðið allt frá Maine suður til Norður-Karólínu og frá Rochester í New York fylki í austri vestur
að Pittsburg í Pensylvaniu. Þessar þrjár fá til liðs við sig tvær vaskar íslenskar krullustúlkur, þær Lindu
Björnsdóttur og Sigríði Jóhannesdóttur.
Til fróðleiks birtum við hér upplýsingar um þær Sue, Sue og Gwen frá því þegar þær komu hingað
2005.
Sue Haigney hefur að eigin sögn krullað í mörg ár – en gefur ekki upp hve mörg þau eru. Hún er
eigandi og kennari í Montessori forskóla í Wayland í Massachusetts.
Gwen Krailo er að ljúka sínu sautjánda krulluári. Hún kemur frá Nashua í New
Hampshire en þar krullar hún í Nashua Country Club. Gwen hefur starfað
geysimikið í kringum íþróttina og er með æðstu gráður í þjálfun, ísgerð og
dómgæslu. Hún hefur oft verið aðaldómari á svæðismótum og landsmótum í
Bandaríkjunum, þrisvar dæmt á heimsmeistaramótum og einu sinni á
Ólympíuleikum. Hún hefur verið ritari Nashua Krulluklúbbsins í tólf ár, var
annar varaforseti Grand National klúbbsins í tvö ár og síðan varaforseti - en
verður forseti frá og með 19. maí eins og áður kom fram.
Sue Porada kastar fyrstu steinum liðsins en hún hefur krullað í tólf ár. Í fyrsta
skipti sem hún kom á opið hús í Broomstones klúbbnum varð ekkert úr því að
hún byrjaði í krullu vegna þess að henni hraus hugur við tilhugsuninni um að
ganga eða renna sér á ís – og það hefur líka alltaf verið aðalástæða þess að
hún fór aldrei á skauta. Tveimur árum síðar kom hún aftur á opið hús og í það
skiptið fell hún fyrir krullunni. Hún starfar í kvennadeild Broomstones klúbbsins,
hefur verið ritari og skipulagt kvennakeppni klúbbsins. Sue var komin á
eftirlaun frá því að vera stjórnandi hjá Hewlett Packard en er komin aftur á samning hjá þeim sem
stjórnandi starfsþjálfunarverkefnis fyrirtækisins. Þegar hún er ekki að krulla finnst henni skemmtilegast
að ferðast með langtímamannvini sínum (bein þýðing á long time man friend) en að sögn ku hann vera
orðinn of gamall til að kallast boyfriend.
Þrátt fyrir - og kannski einmitt vegna þess - að þær bandarísku hafa að
einhverju leyti fallið í skuggann af frægð danska liðsins sem hingað kemur,
ætla þær sér að sýna sig og sanna á svellinu. Þær hlakka til að takast á við
þær dönsku ef þær fá tækifæri til þess. Eftir fyrstu ferðina hingað eru þær
orðnar svo miklir Íslandsvinir að þær óskuðu sérstakelga eftir því að fá að
leigja sér orlofshús að þessu sinni.

Þegar þær komu til Akureyrar var að sjálfsögðu tekinn rúntur um bæinn, upp í Hlíðarfjall og víðar og
svo endað í verbúðinni hjá Kidda Þorkels þar sem þær fengu hákarl og harðfisk - og Kidda til mikillar
undrunar líkaði þeim ágætlega við þennan mat úr héraði.
24. apríl 2007:

Ice Cup: Jónsi til Barcelona - Eiður í krulluna?

Það er margt sem getur glapið og togað í menn burtu frá krullunni. Til dæmis
er einn ágætur krullumaður með þeim ósköpum gerður að hann velur frekar að
fara í veiði ár eftir ár en að spila á Ice Cup. Annar lenti í heldur erfiðum
aðstæðum og þurfti að taka ákvörðun. Jón Einar Jóhannsson (Jónsi)
Bragðarefur hafði nefnilega ætlað sér að spila á Ice Cup þetta árið og njóta
þess en þá lenti hann í þeim ósköpum að vinna ferð á leik með Barcelona
þessa sömu helgi. Eins og menn vita er Jónsi mikill knattspyrnuáhugamaður
og missti meira að segja úr nokkurn hluta af fyrsta vetri sínum í krullunni vegna
óhapps á knattspyrnuvellinum. Og þegar slíkum mönnum býðst að fara
ókeypis til Barcelona verður Ice Cup að bíða – enda kemur Ice Cup aftur, og
aftur, og aftur...
Reyndar nær Jónsi sennilega að leika fyrsta leik
Bragðarefanna á föstudag en flýgur svo suður
og út... öfugt við farfuglana og heimsfræga
erlenda krullara sem nú fljúga í stórum hópum til
Íslands.
Ferðina til Barcelona hlaut Jónsi í þætti hjá Valtý Birni þar sem
þátttakendur fengu hálfa mínútu til að leika þjálfara og halda þrumuræðu
yfir leikmönnum sínum. Jónsa varð ekki skotaskuld úr því enda
röggsamur skipper þar á ferð.
Curling.is óskar Jónsa að sjálfsögðu góðrar skemmtunar og biður fyrir góðar kveðjur til Eiðs – og láttu
Riijkard vita að Eiður þurfi að fara að koma meira við sögu ef Barcelona ætlar sér að verða spænskur
meistari.
...og í framhaldi af myndunum... Jónsi fer til Barcelona - en kemur þá Eiður í krulluna? Verða Davíð,
Heimir og Jóhann bara hálfir menn án Jónsa? Myndinni af Eið stálum við að sjálfsögðu á vef
Börsunga.
24. apríl 2007:

Ice Cup: Hacks - fjórir margreyndir og litríkir gaurar tilbúnir í slaginn
Fyrsta erlenda liðið er þegar komið til landsins. Fjórir margreyndir krullumenn koma frá þremur
klúbbum í Wisconsin og Illinois, Exmoor Curling Club, Madison Curling Club og Milwaukee Curling
Club. Krulluvefurinn bað þá félaga um örlitlar upplýsingar um hvern og einn og birtum hér hluta af þeim
upplýsingum á íslensku en enska textann má lesa með því að smella hér...

Mike Griem
Mike býr 35 mílum fyrir norðan Chicago, í Lake Bluff, Illinois. Hann er meðlimur í
Exmoor Curling Club og hefur verið í krullunni í meira en 25 ár. Mike var í
sigurliði í klúbbameistaramóti Bandaríkjanna 2005 og keppti fyrir Illinois fylki á
Bandaríska meistaramótinu árið 2000, svo eitthvað sé nefnt.

Russ Armstrong
Russ býr 30 mílum fyrir norðan Chicago, í Highwood, Illinois. Hann er meðlimur í
Exmoor Curling Club og hefur verið í krullunni í meira en 30 ár. Russ var fyrirliði
liðs sem vann klúbbameistaramót Bandaríkjanna 2005 og var í liði
Bandaríkjamanna sem sigraði á Bandaríska meistaramótinu 1985 og varð svo í
framhaldinu í þriðja sæti á Heimsmeistaramótinu. Hann keppti fyrir Illinois fylki í
Bandaríska meistaramótinu 1992 og 2002 (í karlaflokki) og 1989 og 2003 í
blönduðum liðum.

Thom Knitter
Thom býr í Mequon í Wisconsin, um 15 mílum norðan við Milwaukee og er
meðlimur í Milwaukee Curling Club. Hann hefur keppt víða í krullunni, á öllum
stigum, þ.e. í klúbbnum, á svæðamótum, ríkismótum, landsmótum og á
heimsmeistaramótum.

Cliff Andreoli
Cliff býr í Madison, Wisconsin og hefur verið meðlimur í Madison Curling Club í
35 ár, meðal annars í stjórn klúbbsins og starfað við skipulagningu hinna ýmsu
móta þar. Cliff hefur sjö sinnum verið í liði sem unnið hefur meistaratitil
Wisconsin ríkis í eldri flokki.

24. apríl 2007:

Ice Cup: Danska kvennalandsliðið mætir!!!
Trúið því, það er satt. Danska kvennaliðið sem
vann silfurverðlaun á Heimsmeistaramótinu í
krullu í Japan fyrir um mánuði síðan kemur til
keppni á Ice Cup. Þetta er að sjálfsögðu stórtíðindi
fyrir mótið og allt krullufólk á Íslandi því það er ekki á
hverjum degi sem við eigum þess kost að keppa við
slíka andstæðinga.
Danska liðið býr yfir gríðarlegri reynslu eins og ráða má af listunum hér að
neðan. Fyrirliði liðsins er Angelina Jensen (sjá mynd) en aðrir liðsmenn eru
Madeleine Dupont, Camilla Jensen, Denise Dupont og Ane Hansen.
Eftirfarandi upplýsingar eru úr gagnagrunni Alþjóða krullusambandsins og eru
teknar af vef þess, www.worldcurling.org. Eins og sjá má á þessum listum
er afrekaskráin löng. Meðal annars urðu Dupont systurnar heimsmeistarar í yngri flokki fyrir þremur
árum. Á vef Alþjóða krullusambandsins er meðal annars sagt frá því að önnur Jensen-systirin, Camilla,
hafi farið heim frá Japan áður en Heimsmeistaramótinu lauk og því misst af úrslitaleiknum. Ástæðan
var sú að hún þurfti að fara í mikilvægt próf í háskólanum þar sem hún stundar nám. Hin systirin,
Angelina, þurfti að hætta keppni vegna bakmeiðsla á HM í fyrra þegar einn leikur var eftir af
undankeppninni. Danska liðið komst ekki í úrslitaleikina þá.
Upplýsingar um danska liðið má einnig finna á vef þess, www.team-tcc.dk.

Fréttatilkynning mótsnefndar á pdf-formi

Denise Dupont
Born:
Sex:
Delivery:

1984-05-24
Female
Right

Playing career
Year
2001

Championship
WJCCB

Final

Player
Pos.

Record

Round
Robin

Club

2

4

3-2

2--2-2

Hvidovre CC

9

S

2-8

9--2-7

Hvidovre CC

FRA 6-7 CZE 8-4 ITA 11-8 GER 5-7 ITA 8-6 (T)

2001

WJCC

GER 6-5 NOR 10-4 SWE 3-9 JPN 2-9 SUI 2-8 USA 6-9 CAN 4-13 RUS 4-12 SCO 5-11 NOR 4-10 (T)

2002

WJCCB

3

S

4-3

2--4-2

Hvidovre CC

2

7-4

3--6-3

Hvidovre CC

GER 4-9 CZE 8-7 KOR 9-1 FRA 9-2 ITA 2-6 FIN 6-3 ITA 4-6 (T)

2002

ECC

2

CZE 11-7 SWE 6-11 SUI 6-11 FRA 7-6 FIN 8-3 SCO 8-9 GER 9-4 NOR 9-6 RUS 10-6 NOR 12-11 (S) SWE 4-7 (F)

2003

WCC

8

2

3-6

8--3-6

Hvidovre CC

2--6-3

Hvidovre CC

NOR 3-10 SWE 6-9 CAN 7-13 USA 9-6 RUS 5-10 JPN 10-4 SCO 7-8 ITA 10-8 SUI 2-8

2003

ECC

3

2

7-4

SWE 1-10 SUI 9-8 GER 9-8 RUS 9-1 CZE 8-2 ITA 10-3 ENG 10-5 SCO 6-7 NOR 6-7 SUI 5-6 (S) SCO 5-4 (B)

2004

WJCCB

1

3

8-0

1--8-0

Hvidovre CC

4-5

6--4-5

Hvidovre CC

3-6

8--3-6

Hvidovre CC

6-6

8--3-6

Hvidovre CC

NZL 14-1 CHN 5-4 AUS 18-1 FIN 10-3 GER 7-4 RUS 7-5 CZE 8-4 KOR 9-4

2004

WJCC

6

3

SCO 7-4 SUI 5-6 ITA 8-7 RUS 2-8 USA 7-5 CAN 6-9 JPN 6-7 NOR 6-5 SWE 6-7

2004

WCC

8

3

FIN 10-5 CAN 8-6 SWE 6-7 JPN 4-9 ITA 3-8 SUI 2-8 NOR 2-9 USA 4-10 SCO 6-5

2004

ECC

8

3

GER 11-7 CZE 7-6 FIN 7-8 ITA 6-10 NOR 8-11 SCO 4-8 RUS 6-7 SWE 7-11 SUI 9-5 GER 9-6 (T) AUT 8-5 (C) AUT 10-1 (C)

2005

WJCC

4

3

6-5

3--6-3

Hvidovre CC

CHN 10-9 CAN 8-9 NOR 8-7 SWE 6-8 USA 8-7 ITA 9-2 SUI 3-10 SCO 6-5 RUS 9-2 SWE 4-7 (S) CAN 4-6 (B)

2005

WCC

10

3

3-8

10--3-8

Hvidovre CC

SCO 0-10 USA 5-6 SWE 1-8 NOR 1-12 ITA 5-3 SUI 5-10 CAN 3-9 JPN 10-11 CHN 8-7 FIN 10-4 RUS 4-8

2005

ECC

3

3

7-5

4--5-4

Hvidovre CC

FIN 9-4 NOR 5-6 NED 6-5 SUI 3-6 AUT 15-2 SWE 2-10 ITA 5-8 SCO 4-3 RUS 7-6 SCO 8-7 (T) SWE 4-6 (S) NOR 10-2 (B)

2006

OG

8

3

2-7

8--2-7

Tårnby CC

6-5

6--6-5

Tårnby CC

GBR 2-3 ITA 10-7 USA 3-8 JPN 9-5 SUI 2-10 SWE 5-10 RUS 7-9 NOR 1-8 CAN 8-9

2006

WCC

6

2

NED 10-4 SCO 10-6 ITA 7-6 SWE 6-8 USA 2-9 CHN 4-8 JPN 10-7 GER 6-8 SUI 9-5 CAN 11-9 NOR 6-9

2006

ECC

7

2

4-5

7--4-5

Tårnby CC

9-5

2--8-3

Tårnby CC

SWE 3-7 GER 9-0 NOR 9-2 ITA 6-7 RUS 6-10 NED 9-7 SCO 8-4 CZE 7-8 SUI 3-7

2007

WCC

2

3

USA 6-11 RUS 10-5 CZE 8-0 SUI 10-6 SCO 9-6 CHN 7-6 JPN 8-3 SWE 9-8 GER 11-7 CAN 1-8 ITA 4-8 CAN 3-11 (P1) SCO 9-6 (B)
CAN 4-8 (F)

Madeleine Dupont
Born:
Sex:
Delivery:

1987-05-26
Female
Right

Awards
2004

Frances Brodie Award

Playing career
Year
2001

Championship
WJCCB

Final

Player
Pos.

Record

Round
Robin

Club

2

S-2

3-2

2--2-2

Hvidovre CC

9

2

2-8

9--2-7

Hvidovre CC

FRA 6-7 CZE 8-4 ITA 11-8 GER 5-7 ITA 8-6 (T)

2001

WJCC

GER 6-5 NOR 10-4 SWE 3-9 JPN 2-9 SUI 2-8 USA 6-9 CAN 4-13 RUS 4-12 SCO 5-11 NOR 4-10 (T)

2002

WJCCB

3

3

4-3

2--4-2

Hvidovre CC

A

0-0

3--0-0

Hvidovre CC

GER 4-9 CZE 8-7 KOR 9-1 FRA 9-2 ITA 2-6 FIN 6-3 ITA 4-6 (T)

2002

ECC

2

CZE 11-7 SWE 6-11 SUI 6-11 FRA 7-6 FIN 8-3 SCO 8-9 GER 9-4 NOR 9-6 RUS 10-6 NOR 12-11 (S) SWE 4-7 (F)

2004

WJCCB

1

S

8-0

1--8-0

Hvidovre CC

4-5

6--4-5

Hvidovre CC

3-6

8--3-6

Hvidovre CC

6-6

8--3-6

Hvidovre CC

NZL 14-1 CHN 5-4 AUS 18-1 FIN 10-3 GER 7-4 RUS 7-5 CZE 8-4 KOR 9-4

2004

WJCC

6

S

SCO 7-4 SUI 5-6 ITA 8-7 RUS 2-8 USA 7-5 CAN 6-9 JPN 6-7 NOR 6-5 SWE 6-7

2004

WCC

8

S

FIN 10-5 CAN 8-6 SWE 6-7 JPN 4-9 ITA 3-8 SUI 2-8 NOR 2-9 USA 4-10 SCO 6-5

2004

ECC

8

S

GER 11-7 CZE 7-6 FIN 7-8 ITA 6-10 NOR 8-11 SCO 4-8 RUS 6-7 SWE 7-11 SUI 9-5 GER 9-6 (T) AUT 8-5 (C) AUT 10-1 (C)

2005

EYOF

2

S

5-1

1--5-0

Hvidovre CC

S

6-5

3--6-3

Hvidovre CC

GBR 10-7 ITA 9-7 GER 15-0 SUI 9-8 RUS 16-2 SUI 4-9 (F)

2005

WJCC

4

CHN 10-9 CAN 8-9 NOR 8-7 SWE 6-8 USA 8-7 ITA 9-2 SUI 3-10 SCO 6-5 RUS 9-2 SWE 4-7 (S) CAN 4-6 (B)

2005

WCC

10

S

3-8

10--3-8

Hvidovre CC

SCO 0-10 USA 5-6 SWE 1-8 NOR 1-12 ITA 5-3 SUI 5-10 CAN 3-9 JPN 10-11 CHN 8-7 FIN 10-4 RUS 4-8

2006

WCC

6

4

6-5

6--6-5

Tårnby CC

NED 10-4 SCO 10-6 ITA 7-6 SWE 6-8 USA 2-9 CHN 4-8 JPN 10-7 GER 6-8 SUI 9-5 CAN 11-9 NOR 6-9

2006

ECC

7

4

4-5

7--4-5

Tårnby CC

7-4

3--6-3

Tårnby CC

SWE 3-7 GER 9-0 NOR 9-2 ITA 6-7 RUS 6-10 NED 9-7 SCO 8-4 CZE 7-8 SUI 3-7

2007

WJCC

3

S

USA 6-7 NOR 9-6 ITA 6-7 SCO 7-2 CAN 6-8 SUI 6-4 CHN 8-6 RUS 7-6 CZE 9-4 CAN 6-10 (S) USA 8-6 (B)

2007

WCC

2

4

9-5

2--8-3

Tårnby CC

USA 6-11 RUS 10-5 CZE 8-0 SUI 10-6 SCO 9-6 CHN 7-6 JPN 8-3 SWE 9-8 GER 11-7 CAN 1-8 ITA 4-8 CAN 3-11 (P1) SCO 9-6 (B)
CAN 4-8 (F)

Hansen, Ane
(also Hansen, Ane Håkanson Hansen, Ane )

Sex:
Female
Delivery: Right

Playing career
Year
1995

Championship

Final

Player
Pos.

9

1

WJCC

Record
2-8

Round
Robin

Club

9--2-7

Tårnby CC

7--3-6

Tårnby CC

USA 6-8 SUI 6-4 CAN 5-8 NOR 4-10 SWE 2-9 JPN 4-13 GER 3-8 SCO 3-9 CZE 18-1 NOR 1-5 (R)

1996

WJCC

7

2

5-6

NOR 9-4 JPN 5-12 FRA 8-6 CAN 3-8 GER 9-10 SWE 2-8 SUI 4-9 SCO 5-11 USA 8-4 FRA 7-6 (T) GER 8-3 (R)

1997

WJCC

6

S

3-6

6--3-6

Tårnby CC

1-3

2--0-1

Tårnby CC

SUI 7-5 FRA 2-9 JPN 4-15 NOR 7-5 GER 8-7 CAN 5-11 SCO 7-8 SWE 3-8 USA 2-9

2007

WCC

2

A

USA 6-11 RUS 10-5 CZE 8-0 SUI 10-6 SCO 9-6 CHN 7-6 JPN 8-3 SWE 9-8 GER 11-7 CAN 1-8 ITA 4-8 CAN 3-11 (P1) SCO 9-6 (B)
CAN 4-8 (F)

Angelina Jensen
Sex:
Female
Delivery: Right

Playing career
Year
1989

Championship

Final

Player
Pos.

9

1

WJCC

Record

Round
Robin

Club

1-8

9--1-8

Tårnby CC

2-7

8--2-7

Tårnby CC

4-0

6--4-0

Tårnby CC

3-7

8--2-7

Tårnby CC

3--6-3

Tårnby CC

CAN 1-12 FRA 4-12 SWE 4-8 SUI 2-10 SCO 4-8 ITA 10-9 GER 3-5 NOR 3-5 USA 1-8

1990

WJCC

8

1

ITA 9-2 USA 4-8 CAN 3-6 SCO 5-7 SWE 5-6 SUI 2-9 GER 9-6 NOR 3-6 FRA 4-6

1991

WJCC

6

A

ITA 6-4 USA 8-9 CAN 2-8 SCO 3-11 SWE 5-8 SUI 9-7 GER 12-2 NOR 9-3 FRA 6-0

1992

WJCC

8

2

SWE 5-9 JPN 13-0 NOR 5-7 CAN 1-6 GER 8-5 SUI 4-6 USA 2-7 SCO 4-8 FRA 4-6 GER 8-5 (T)

1993

WJCC

3

3

6-4

CAN 7-9 SCO 5-7 FRA 4-8 NOR 10-6 JPN 10-4 FIN 9-8 SUI 5-3 SWE 6-5 USA 7-3 CAN 4-12 (S)

1993

ECC

8

3

5-0

1--3-0

Tårnby CC

3

S

7-3

2--7-2

Tårnby CC

AUT 7-4 NED 9-5 LUX 17-2 ITA 17-3 (S) FRA 7-6 (F)

1994

WJCC

1994

WCC

9

3

2-7

9--2-7

Tårnby CC

4-2

6--4-2

Tårnby CC

SWE 2-13 SUI 5-8 SCO 4-8 USA 7-6 JPN 8-7 CAN 6-3 GER 1-5 FIN 5-9 NOR 8-9

2006

WCC

6

NED 10-4 SCO 10-6 ITA 7-6 SWE 6-8 USA 2-9 CHN 4-8 JPN

2006

ECC

7

S-1

10-7 GER 6-8 SUI 9-5 CAN 11-9 NOR 6-9
S-1

4-5

7--4-5

Tårnby CC

9-5

2--8-3

Tårnby CC

SWE 3-7 GER 9-0 NOR 9-2 ITA 6-7 RUS 6-10 NED 9-7 SCO 8-4 CZE 7-8 SUI 3-7

2007

WCC

2

S-2

USA 6-11 RUS 10-5 CZE 8-0 SUI 10-6 SCO 9-6 CHN 7-6 JPN 8-3 SWE 9-8 GER 11-7 CAN 1-8 ITA 4-8 CAN 3-11 (P1) SCO 9-6 (B)
CAN 4-8 (F)

Camilla Jensen
Sex:
Female
Delivery: Right

Playing career
Year

Championship

1996

WJCC

Final

Player
Pos.

7

1

Record

Round
Robin

5-6

7--3-6

Club
Tårnby CC

NOR 9-4 JPN 5-12 FRA 8-6 CAN 3-8 GER 9-10 SWE 2-8 SUI 4-9 SCO 5-11 USA 8-4 FRA 7-6 (T) GER 8-3 (R)

1997

WJCC

6

2

3-6

6--3-6

Tårnby CC

0-9

10--0-9

Tårnby CC

SUI 7-5 FRA 2-9 JPN 4-15 NOR 7-5 GER 8-7 CAN 5-11 SCO 7-8 SWE 3-8 USA 2-9

1998

WJCC

10

2

USA 5-7 SWE 3-11 CAN 4-10 FRA 2-11 JPN 2-10 GER 6-8 SCO 7-12 NOR 10-11 SUI 3-11

1999

WJCH

3

1

4-3

3--4-2

Hvidovre
CC

3

6-5

6--6-5

Tårnby CC

AUT 8-6 ITA 2-9 CZE 6-1 KOR 10-6 RUS 11-5 GER 3-11 RUS 3-8 (T)

2006

WCC

6

NED 10-4 SCO 10-6 ITA 7-6 SWE 6-8 USA 2-9 CHN 4-8 JPN 10-7 GER 6-8 SUI 9-5 CAN 11-9 NOR 6-9

2006

ECC

7

3

4-5

7--4-5

Tårnby CC

8-2

2--8-2

Tårnby CC

SWE 3-7 GER 9-0 NOR 9-2 ITA 6-7 RUS 6-10 NED 9-7 SCO 8-4 CZE 7-8 SUI 3-7

2007

WCC

2

1

USA 6-11 RUS 10-5 CZE 8-0 SUI 10-6 SCO 9-6 CHN 7-6 JPN 8-3 SWE 9-8 GER 11-7 CAN 1-8 ITA
(B) CAN 4-8 (F)

4-8 CAN 3-11 (P1) SCO 9-6

24. apríl 2007:

Ice Cup: Vel sóttur fjölmiðlafundur
Mótsnefnd Ice Cup hélt fjölmiðlafund á Greifanum í morgun þar sem fjölmiðlafólki og öðrum
gestum var kynnt hvað framundan er um helgina og sérstaklega koma danska
kvennalandsliðsins á mótið. Koma liðsins hefur að sjálfsögðu vakið mikla athygli og má búast
við umfjöllun allra helstu fjölmiðla um mótið, vonandi bæði fyrir mót og á
meðan á því stendur.
Myndin er birt með góðfúslegu leyfi frá www.akureyri.is en á henni eru,
taldir frá vinstri: Örn Arnar Óskarsson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Norðlendinga, Ágúst Hilmarsson, stjórnarmaður í Krulludeild SA og
nefndarmaður í krullunefnd ÍSÍ, Ólafur Hreinsson, formaður mótsnefndar
Ice Cup og gjaldkeri Krulludeildar, Haraldur Ingólfsson, kynningarfulltrúi
Ice Cup og Krulludeildar, Arinbjörn Þórarinsson, framkvæmdastjóri

Greifans og Agnar Árnason frá Norðurorku.
PDF-útgáfa af fréttatilkynningunni
Frétt á akureyri.is
Frétt á akureyri.net
Mótsnefnd Ice Cup þakkar eftirtöldum fyrirtækjum fyrir stuðninginn:

Veislusalurinn
Allinn

23. apríl 2007:

Marjomótið: Víkingar sigruðu
Víkingar tryggðu sér sigur á Marjomótinu í kvöld með sigri á Sigga Hall 7-5 í hreinum úrslitaleik.
Bronsverðlaunin fær Olof Palme eftir sigur á Durtunum 10-5.
Úrslit kvöldsins:
1.-2. sæti

Siggi Hall - Víkingar

5-7

3.-4. sæti

Durtarnir - Olof Palme

5-10

5.-6. sæti

Síríus - JóDa

6-10

7.-8. sæti

Kristian Brothers - Fálkar

8-2

Þetta mót var skemmtileg tilraun enda í fyrsta skipti sem keppt er með þessu formi hér á landi, það er
tvenndarkeppni, eða mixed doubles eins og það heitir á ensku. Vonandi verður áframhald á þessu

keppnisformi hér því frá og með næsta ári verður keppt í Tvenndarkeppni (Mixed Doubles) á
heimsmeistaramóti og þar með væntanlega á Ólympíuleikum innan tíðar.
Endanleg röð liðanna:
1. Víkingar
2. Siggi Hall
3. Olof Palme
4. Durtarnir
5. JóDa
6. Síríus
7. Kristian Brothers
8. Fálkar
Myndir af verðlaunahöfum koma væntanlega inn á morgun.
Leikjadagskráin og úrslit í excel-skjali hér...

22. apríl 2007:

Ice Cup: Vinnan á svellinu
Eftir misgóða reynslu af því á Ice Cup í fyrra að krullufólk sem er að ljúka leik sjái um að vinna svellið
strax að leik loknum fyrir næstu umferð hefur verið ákveðið að snúa dæminu við. Núna mælist
mótsnefndin til þess að það akureyrska krullufólk sem á að fara að spila næsta leik sjái um að vinna
svellið. Þetta þýðir að óskað er eftir því að þegar lið eiga að leika næsta leik að liðsmenn mæti á
svellið strax og leikjunum á undan er að ljúka og geri það sem gera þarf, þ.e. hefla, bóla, slípa og
sópa. Reyndar verður væntanlega ekki heflað nema tvisvar á dag en hins vegar þarf að bóla, slípa og
sópa eftir hvern leik.
22. apríl 2007:

Ice Cup: Grill og skoðunarferð á föstudagskvöld
Ef veður leyfir er áætlað að koma saman utan við Skautahöllina á föstudagskvöld nokkru eftir að
leikjum lýkur. Miðað er við að byrja kl. 19:30 við Skautahöllina en stökkva síðan upp í rútu frá SBANorðurleiðum og halda sem leið liggur út á Árskógssand til að kynna okkur hvernig hinn eyfirski bjór,
Kaldi, verður til. Ekkert kostar í rútuna. Tímasetningar nánar auglýstar mjög fljótlega. Skráning í ferðina
verður á opnunarhófinu og í sjoppunni á föstudag.

22. apríl 2007:

Ice Cup: Keppnisfyrirkomulag, leiktímar og lengd leikja
Ákveðið hefur verið að nota sams konar keppnisfyrirkomulag á Ice Cup þetta árið og var í fyrra,
svokallað Schenkel-kerfi. Öll lið leika samtals fimm leikin en að auki leika fjögur efstu liðin úrslitaleiki
eftir hádegi á sunnudag. Dregið verður til fyrstu umferðar í opnunarhófinu á fimmtudagskvöld og lið
sem eiga að leiða saman hesta sína leidd saman og kynnt.
Leiktímar
Föstudagur: 8:30, 11:00, 14:00, 16:30
Laugardagur: 8:30, 11:00, 14:00, 16:30
Sunnudagur: 8:30, 11:00, 14:00 (úrslitaleikir)
Keppnisfyrirkomulag
Tvö stig fást fyrir sigur og eitt fyrir jafntefli. Eftir hverja umferð er liðum raðað eftir stigum (ef lið eru jöfn
að stigum gildir fjöldi unninna umferða og ef þau eru þá enn jöfn gilda skoraðir steinar). Í hverri umferð
leikur lið síðan gegn liði sem er næst því á töflunni eftir því sem við verður komið en þó þannig að fyrir
utan úrslitaleikina munu sömu lið ekki þurfa að eigast tvisvar við. Reynt verður að forðast að lið þurfi
að leika kl. 11:00 og aftur kl. 14:00 en ekki er öruggt að það gangi upp, því miður.
Öll liðin leika tvo leiki á föstudag, tvo á laugardag og svo einn á sunnudag. Að auki leika síðan leika
tvö efstu liðin að loknum fimm umferðum til úrslita um gullið og liðin í þriðja og fjórða sæti til úrslita um
bronsið. Úrslitaleikirnir hefjast kl. 14:00 og eru fullar 8 umferðir en miðast ekki við tímatöku eins og
aðrir leikir.
Keppnisreglur er að finna í fullri lengd í excel-skjali hér - ásamt lista yfir lið og leikmenn og
leikjadagskrá (og úrslitum þegar þar að kemur).
Lengd leikja
Við upphaf leikja er hallarklukkan stillt á 85 mínútur og telur hún niður. Þegar flautan gellur skal klára
þá umferð sem þá er í gangi og aðra til. Algjörlega er óheimilt að tefja leik í þessu sambandi. Í þessu
sambandi telst ný umferð hafin þegar síðasti steinn í næstu umferð á undan er kominn af stað.
22. apríl 2007:

Ice Cup: Opnunarhófið í Listasafninu á fimmtudagskvöld
Opnunarhófið Akureyrarbæjar vegna Ice Cup verður haldið í Listasafninu á Akureyri
fimmtudagskvöldið 26. apríl og hefst kl. 20:30. Þau lið sem þá hafa ekki þegar gert upp
þátttökugjald þurfa að ganga frá því í opnunarhófinu. Skipuleggjendur verða með gsm-posann með
sér.
Ætlunin er að gera opnunarhófið skemmtilegra með því að draga saman keppinauta í fyrstu umferðinni
og kynna liðin jafnframt. Mótsnefnd hvetur alla leikmenn liðanna til að mæta á opnunarhófið því þar er
kjörið tækifæri til að hefja ný kynni og hressa upp á gömul.
19. apríl 2007:

Marjomótið: Úrslitaleikirnir færast aftur um klukkutíma
Vegna úrslitakeppninnar í íshokkí þar sem SA og SR eigast við í meistaraflokki karla þarf að fresta
úrslitaleikjunum í Marjomótinu um klukkustund. Leikirnir fara fram mánudagskvöldið 23. apríl og áttum
við að fá svellið klukkan 20 að venju en það tefst til kl. 21 þar sem fjórði leikur SA og SR í úrslitunum
fer fram þetta sama kvöld.
Það er að sjálfsögðu góð upphitun fyrir krulluleik að mæta og hvetja SA menn til dáða í hokkíinu.

18. apríl 2007:

Já, þú last rétt...
...hér tapar enginn en allir vinna! Mótsnefnd Ice Cup kallar á margar vinnufúsar hendur til að
vinna létt verk og boðar til vinnukvölds krullufólks í Skautahöllinni miðvikudagskvöldið 25.
apríl. Verkefnin eru flest hefðbundin og svipuð og undanfarin ár fyrir þetta sama mót. Nánari
tímasetning fljótlega.
13. apríl 2007:

Aðalfundur Krulludeildar
Aðalfundur Krulludeildar SA verður haldinn í Skautahöllinni miðvikudaginn 2. maí kl. 20:00. Venjuleg
aðalfundarstörf.
12. apríl 2007:

Ice Cup: Kaldbaksferðir 26. apríl og 1. maí - ætlar þú með?
Í tengslum við komu erlendra liða til keppni á Ice Cup er nú í undirbúningi að fara upp á Kaldbak. Að
minnsta kosti tvö af liðunum munu fara - annað liðið ætlar fimmtudaginn 26. apríl kl. 16:00 en hitt
þriðjudaginn 1. maí kl. 10:00. Reyndar vita bandarísku dömurnar í GNCC ekki af því að þær eru að
fara upp á Kaldbak þann 1. maí og er fólk því beðið um að tala ekki mikið um þá fyrirhuguðu ferð á
ensku. Sú ferð á einfaldlega að koma þeim á óvart. Bandarísku karlarnir í liðinu frá Chicago ætla
fimmtudaginn fyrir mót kl. 16:00, síðan beint í sturtu og á opnunarhófið eða því sem næst. Gaman væri
ef einhver úr okkar hópi sæi sér fært að fara með þeim á Kaldbak. Raunar eru þeir sjálfbjarga því þeir
verða á bílaleigubíl og koma keyrandi norður.
Verð á mann er 3.500 krónur, 1.500 krónur fyrir 6-12 ára en frítt fyrir yngri en 6 ára sem setið er undir.
Nauðsynlegt er að bóka fyrirfram og eru því áhugasamir beðnir um að hafa samband við Harald
Ingólfsson í síma 824 2778 eða haring[hjá]simnet.is. Varðandi ferðir út að Kaldbak verður hver að sjá
um sig og sína. Greiðsla fer fram á staðnum. Upplýsingar og myndir frá Kaldbaksferðum er að finna á
www.kaldbaksferdir.com.
12. apríl 2007:

Ice Cup: Bandarískur meistari á leið til landsins

Krullufólk á Akureyri hefur fengið að njóta þess heiðurs á þeim þremur árum
frá því að fyrsta Ice Cup mótið var haldið að hingað hafa komið þekktir
leikmenn, bæði karlar og konur, sem keppt hafa á Heimsmeistaramótum og
fleiri stórmótum. Þetta árið er engin undantekning því einn af leikmönnum
liðsins Hacks varð Bandarískur meistari 1985.
Russ Armstrong, fyrirliði bandaríska karlaliðsins sem kemur til keppni á Ice
Cup, hefur komið víða við á þeim 33 árum sem hann hefur verið í krullunni.
Hann hóf að æfa krullu aðeins tólf ára gamall og hefur meðal annars náð
fjórða sæti á Heimsmeistaramóti – og svo skemmtilega vill til að það var 1985,
ári áður en hinn bandaríski gestur okkar á Ice Cup í fyrra, Richard Maskel,
náði sér í brons á sama móti.
Russ á kannski ekki að baki jafnglæstan feril og Richard Maskel en státar
engu að síður af nokkrum titlum og þátttöku í stórmótum. Hann keppti í úrslitum bandaríska
meistaramótsins 1981, 1985, 1992 og 2002, varð meðal annars bandarískur meistari 1985 og var í
bandaríska liðinu sem náði fjórða sæti á HM sama ár. Hann var í sigurliðinu í meistaramóti
krulluklúbba í Bandaríkjunum 2005 og keppti í úrslitum bandaríska meistaramótsins í blönduðum liðum
1989 og 2003, svo eitthvað sé nefnt. Svo skemmtilega vill til að Russ á afmæli daginn eftir að hann
yfirgefur landið en hann verður 45 ára þann 3. maí.

Með Russ Armstrong í liðinu – sem ætlar að kalla sig Hacks (spyrnurnar) á Ice Cup – eru þeir Cliff
Andreoli, Mike Griem og Thom Knitter.
12. apríl 2007:

Ice Cup: Munið að greiða þátttökugjaldið
Eins og áður hefur komið fram er þátttökugjaldið á Ice Cup 18.000 krónur á hvert lið. Innifalið í því er
opnunarhóf fimmtudagskvöldið 26. apríl, skemmti- og rannsóknarferð föstudagskvöldið 27. apríl,
kvöldverður fyrir fjóra laugardagskvöldið 28. apríl (aukaleikmenn og makar greiða sérstaklega) og að
sjálfsögðu krulla frá föstudegi fram á sunnudag.
Ætlunin er að vera með gsm-posa til reiðu á opnunarhófinu og þar verður hægt að greiða
þátttökugjaldið, annað hvort fyrir heilt lið eða hver leikmaður fyrir sig. Til að einfalda hlutina fyrir
skipuleggjendur er þó best ef hvert lið fyrir sig getur lagt þátttökugjaldið inn á bankareikning
Krulludeildarinnar, kt. 590269-2989, reikn. 0302-13-301232. Þegar greitt er í heimabönkum þarf að
setja nafn liðsins í skýringu og senda staðfestingu í tölvupósti til gjaldkera krulludeildar á netfangið
olafur.hreinsson[hjá]vegagerdin.is.
12. apríl 2007:

Marjomótið: Siggi Hall og Víkingar leika til úrslita
Það verða Siggi Hall og Víkingar sem leika til úrslita á Marjomótinu þetta árið. Lokaumferðin í
riðlakeppninni fór fram í gær og fór svo að þau lið sem voru efst í riðlunum fyrir lokaumferðina töpuðu
bæði og féllu þar með í annað sæti síns riðils. Siggi Hall og Víkingar unnu góða sigra og skutust í efstu
sæti riðlanna. Í báðum tilvikum var það árangur í skotum að miðju hrings (skotkeppni) sem réði
úrslitum. Í báðum riðlunum enduðu tvö lið með fjögur stig og tvö lið með tvö stig.
Í A-riðlinum sigraði Siggi Hall lið Durtanna og enduðu þessi lið því jöfn að stigum, hlutu fjögur stig hvort
lið. Í skotkeppnini munaði 33 sentímetrum á liðunum þannig að Siggi Hall vann riðilinn en Durtarnir
enduðu í 2. sæti. Síríus og Kristian Brothers áttust við í hinum leiknum í A-riðlinum. Síríus gerði sér
lítið fyrir og sigraði og skaust þar með upp fyrir Kristian Brothers. Bæði liðin hlutu tvö stig en Síríus
náði betri árangri í skotkeppninni.
Í B-riðlinum voru það Olof Palme og Víkingar sem áttu möguleika á að vinna riðilinn. Olof Palme tapaði
sínum leik gegn JóDa og endaði liðið með fjögur stig. Olof Palme hefði þó haldið efsta sætinu ef
Víkingar hefðu tapað sínum leik gegn Fálkunum. Sá leikur varð reyndar æsispennandi því jafnt var
eftir sjö umferðir og ekkert skorað í þeirri áttundu. Því þurfti aukaumferð - í annað skipti sem Víkingar
þurfa framlengdan leik til að fá fram úrslit. Víkingar skoruðu í aukaumferðinni og unnu leikinn, 7-5, og
fengu fjögur stig í riðlinum, eins og Olof Palme. Víkingar náðu betri árangri í skotkeppninni en Olof
Palme, munurinn var 53 sentímetrar, og því fara Víkingarnir í úrslitaleikinn en Olof Palme leikur um
bronsið gegn Durtunum. Með tapinu gegn Víkingum duttu Fálkar niður í neðsta sæti riðilsins því liðið
fékk tvö stig eins og JóDa og í skotkeppninni munaði 13 sentímetrum á liðunum.
Úrslit kvöldsins:
A-riðill
Kristian Brothers - Síríus

3-10

Siggi Hall - Durtarnir

9-6

B-riðill
JóDa - Olof Palme

9-5

Víkingar - Fálkar

7-5

Úrslitaleikir um sæti fara fram mánudagskvöldið 23. apríl og þá leika:

Braut 2: Siggi Hall - Víkingar (1.-2. sæti)
Braut 3: Durtarnir - Olof Palme (3.-4. sæti)
Braut 4: Síríus - JóDa (5.-6. sæti)
Braut 5: Kristian Brothers - Fálkar (7.-8. sæti)
8. apríl 2007:

Ice Cup: Átján lið, fjögur erlend
Nú er komið í ljós að 18 lið taka þátt í Ice Cup þetta árið, þar af fjögur erlend. Þetta er metþátttaka því
áður hafa mest 16 lið tekið þátt en það var 2005. Það árið voru erlendu liðin reyndar fimm þannig að
við náum ekki að jafna það met núna.
Liðin sem taka þátt nú eru:
Frá Akureyri: Bananananas, Bragðarefir, Fálkar, Fífurnar, Garpar, Kústarnir, Mammútar, Norðan 12,
Riddarar, Skytturnar, Svarta gengið og Víkingar.
Frá Reykjavík: Hittnir og Ísmenn.
Bandaríkin: GNCC (Grand National Curling Club) og Hacks (Chicago)
Lettland: Latvian Curling Friends
...og svo eitt lið sem kynnt verður sérstaklega síðar.
Þar sem ekki er enn alveg komið á hreint með leikmenn allra liða bíðum við með að birta nafnalista
fyrir öll lið. Annað bandaríska liðið er skipað þremur af þeim fjórum konum sem tóku þátt í Ice Cup fyrir
tveimur árum, þá undir merkjum USWCA. Þær munu fá tvær vaskar íslenskar krullukonur til liðs við
sig.
Undirbúningur fyrir mótið er á fullu og verður kynnt hér á vefnum jafnóðum og þurfa þykir hvernig
fyrirkomulag mótsins verður, svo og staðsetningar og tímasetningar á öðrum viðburðum, miðasala fyrir
maka leikmanna og fleira slíkt.
Eins og áður munu margar hendur vinna létt verk og þörf á því að allir sem að krullunni koma á
Akureyri taki þátt í undirbúningi að einhverju marki sem og framkvæmd mótsins sjálfs og viðburða í
kringum það. Formaður mótsnefndar er Ólafur Hreinsson (Kústarnir).
8. apríl 2007:

Dagskráin framundan - engin krulla 16. og 18. apríl
Vegna tíma sem krullufólk fékk undir úrslitakeppni Íslandsmótsins 30. og 31. mars falla niður æfingar
mánudaginn 16. apríl og miðvikudaginn 18. apríl.
Hins vegar bendir ekkert til annars en að Skautahöllin verði opin á annan í páskum, mánudaginn 9.
apríl, og því væntanlega ekkert því til fyrirstöðu að krullufólk mæti til æfinga á hefðbundnum tíma um
kvöldið. Venjulegur krullutími er einnig miðvikudaginn 11. apríl en þá verður lokaumferð
riðlakeppninnar í Marjomótinu. Síðan kemur vikuhlé eins og áður sagði, frí frá krullu 16. og 18. apríl,
en síðasti almenni krullutíminn fyrir Ice Cup er síðan mánudagskvöldið 23. apríl. Þá fara fram
úrslitaleikir Marjomótsins en jafnframt tvær brautir lausar til æfinga.
Dagskráin er semsagt þessi:
Mánudagur 9. apríl (annar í páskum) Æfing, allar brautir lausar
Miðvikudagur 11. apríl

Marjomótið (4 brautir), 2 brautir lausar

Mánudagur 16. apríl

Engin krulla

Miðvikudagur 18. apríl

Engin krulla

Mánudagur 23. apríl

Marjomótið (4 brautir), 2 brautir lausar

27.-29. apríl (föstudagur-sunnudags) Ice Cup

4. apríl 2007:

Marjomótið: Fjögur lið eiga möguleika á gullinu
Eftir aðra umferð Marjomótsins berjast nú tvö lið um efsta sæti A-riðils og tvö um efsta sæti B-riðils. Í
A-riðlinum eru það aðeins Durtarnir og Siggi Hall sem eiga möguleika á að sigra og komast þar með í
úrslitaleik um efsta sætið en öll liðin eiga hins vegar möguleika á öðru sæti riðilsins og þar með
bronsleiknum í mótinu. Í B-riðlinum eru það aðeins Olof Palme og Víkingar sem eiga möguleika á efsta
sætinu en Fálkar eiga ásamt þessum liðum möguleika á öðru sætinu og þar með bronsleik á
lokakvöldinu.
Úrslit kvöldsins:
A-riðill

Durtarnir - Kristian Brothers

12-4

Síríus - Siggi Hall

4-6

B-riðill
Olof Palme - Víkingar

7-6

Fálkar - JóDa

8-7

Í lokaumferð riðlanna leika efri liðin í A-riðli, Durtarnir og Siggi Hall, hreinan úrslitaleik um efsta sæti
riðilsins, það lið sem vinnur leikinn vinnur riðilinn, svo einfalt er það. Sigri Durtarnir hafa þeir fullt hús
en sigri Siggi Hall fer það lið í efsta sætið þar sem liðin yrðu þá jöfn að stigum en þá kemur til árangur í
skotum að miðju. Kristian Brothers gætu komist í 4 stig einnig ef þeir vinna Síríus en myndu samt enda
í þriðja sæti riðilsins. Síríus getur hins vegar náð þriðja sæti riðilsins með því að leggja Kristian
Brothers.
Í B-riðlinum þurfa Víkingar að vinna Fálka ætli þeir sér að vinna riðilinn. Olof Palme þarf hins vegar að
tapa sínum leik gegn JóDa til að Víkingar eigi möguleika á efsta sætinu. Vinni Olof Palme sinn leik er
liðið með fullt hús og þá eru það úrslitin úr leik Víkinga og Fálka sem segja til um hvort þeirra liða fer í
bronsleikinn.
Þegar síðan er litið á það hvaða menn skipa liðin kemur í ljós sá möguleiki að fjórir af fimm nýkrýndum
Íslandsmeisturum geti spilað úrslitaleikinn, það er ef Olof Palme og Durtarnir komast í úrslitin. Ef sá
leikur verður leikinn - verður þá leikið um meistara Íslandsmeistaranna?
Lokaumferð riðlanna:
Braut 2: Kristian Brothers - Síríus
Braut 3: Siggi Hall - Durtarnir
Braut 4: JóDa - Olof Palme
Braut 5: Víkingar - Fálkar
2. apríl 2007:

Marjomótið: Skemmtileg nýjung

Fyrsta umferð Marjomótsins fór fram í kvöld. Átta lið taka þátt og voru þau dregin í tvo riðla við upphaf
mótsins. Krullufólk gerðist frumlegt þegar kom að því að nefna liðin sín og til urðu lið eins og Síríus,
Durtarnir, Siggi Hall (Sigurður og Hallgrímur), Kristian Brothers, Olof Palme (Ólafur og Pálmi) og JóDa
(Jón og Davíð).
Óhætt er að segja að krullufólk hafi skemmt sér ágætlega á svellinu enda gaman að prófa nýjar
aðferðir og nýjar útgáfur af uppáhalds íþróttinni okkar.
Úrslit kvöldsins urðu þessi:
Síríus - Durtarnir

6-10

Siggi Hall - Kristian Brothers

7-8

Olof Palme - Fálkar

9-6

Víkingar - JóDa

5-4

Eins og fram kemur í reglunum eru leiknar átta umferðir en einn leikurinn fór reyndar í níu umferðir því
jafntefli eru ekki leyfð. Siggi Hall og Kristian Brothers þurftu að leika aukaumferð í sínum leik þar sem
jafnt var að loknum átta umferðum.
Við lok keppninnar voru tekin skot að miðju en árangur í þeirri keppni segir til um röð liða sem enda
jöfn að stigum. Í þeirri keppni náði Gísli Kristinsson afgerandi bestum árangri en hans steinn stöðvaðist
aðeins 17 sentímetrum frá miðju hrings. Næstur kom Davíð Valsson (62), þá Pálmi Þorsteinsson (70)
og síðan Linda Björnsdóttir (74). Niðurstaðan milli liða varð þessi:

A-riðill

B-riðill

Síríus

257

Linda 74
Íris 183

Víkingar

200

Gísli 17
Rúnar183

Siggi Hall

304

Hallgrímur 121
Sigurður 183

JóDa

245

Davíð 62
Jón 183

Durtarnir

337

Kristján 154
Gunnar 183

Olof Palme

253

Pálmi 70
Ólafur 183

Kristian Brothers

366

Eiríkur 183
Jón Már 183

Fálkar

258

Haraldur 111
Árni 147

Önnur umferð fer fram miðvikudagskvöldið 4. apríl og fara þá fram eftirtaldir leikir:
Braut 2: Olof Palme - Víkingar
Braut 3: Fálkar - JóDa
Braut 4: Síríus - Siggi Hall
Braut 5: Durtarnir - Kristian Brothers
2. apríl 2007:

Marjomótið: Keppni hefst í kvöld
Keppni á Marjomótinu hefst í kvöld en fyrir leiki 1. umferðar verður dregið í riðla. Liðunum átta sem
taka þátt verður skipt í tvo riðla, allir leika við alla innan riðlanna og svo til úrslita við lið í samsvarandi
sæti í hinum riðlinum. Verði lið jöfn að stigum í riðlakeppninni gildir árangur í skotum að miðju
og fer sú skotkeppni fram eftir leiki 1. umferðar.
Leikmenn eru minntir á að mæta tímanlega í kvöld, bæði vegna dráttar í riðla og vegna vinnu við
svellið. Einnig eru leikmenn minntir á að kynna sér vel reglur mótsins til þess að koma í veg fyrir óþarfa
tafir í leikjunum. Reglurnar hér að neðan gilda nema hvað leikmenn í sama liði mega vera af sama
kyni, við erum sjálf dómararnir og ekki verður notast við tímatöku.

Til gamans má geta þess að Alþjóða krullusambandið hefur ákveðið að setja af stað
Heimsmeistaramót í þessari grein krullunnar og fer fyrsta mótið fram á næsta ári í tengslum við
Heimsmeistaramót eldri leikmanna sem fram fer í Finnlandi.
Leikjadagskráin er í excel-skjali hér...

Blönduð pör - Mixed Doubles
Blandað par er lið með tveimur leikmönnum (karl og kona ).
1. Skor er eins og í venjulegum krulluleik.
2. Hver leikur er 8 umferðir. Ef staðan er jöfn að venjulegum leik loknum skulu leiknar aukaumferðir
þar til
úrslit fást um vinningslið.
3. Hvort lið fær 48 mínútur í leiktíma fyrir 8 umferða leik. Þegar aukaumferða er þörf skal stilla
klukkuna á 6 mínútna leiktíma á hvort lið fyrir hverja umferð.
4. Hvort lið sendir 5 steina í hverri umferð. Sá leikmaður sem sendir fyrsta stein skal einnig senda
síðasta stein í hverri umferð. Hinn leikmaður liðsins sendir þá 2. 3. og 4. stein umferðarinnar. Það
getur verið breytilegt milli umferða hvor leikmaður sendir fyrsta stein.
5. Ekki má skjóta neinn stein úr leik, þar með taldir steinar inni á hring, fyrr en búið er að senda fjórða
stein umferðarinnar. Sé þessi regla brotin skal steinninn sem sendur var tekinn úr leik og
steinn/steinar sem færst hafa úr stað settir á sinn stað aftur af leikmönnum þess liðs sem ekki átti
leik.
6. Við upphaf hverrar umferðar skal annað liðið segja dómara fyrir um hvar hann á að setja kyrrstæðan
stein síns liðs og kyrrstæðan stein andstæðingaliðsins (sjá mynd hér að neðan).
A: Steinn á miðri miðlínunni mitt á milli „hogline“ og hrings, eða
B: Steinn á aftari helmingi miðjupunktsins á miðri miðlínunni og sem snertir T-línuna.
7. Liðið sem hefur ákvörðunarréttinn um staðsetningu kyrrstæðu steinanna skal vera
(a) Ef ekki hefur annað verið ákveðið fyrirfram skulu liðin nota pening til að skera úr um hvort
þeirra fær ákvörðunarréttinn í fyrstu umferð.
(b) Eftir fyrstu umferð fær liðið sem tapaði umferðinni ákvörðunarréttinn.
(c) Ef umferð er stigalaus fær liðið sem ekki átti síðasta stein ákvörðunarréttinn um kyrrstæðu
steinana í næstu umferð á eftir.
8. Liðið sem á steininn sem staðsettur hefur verið framan við hringina skal senda fyrsta stein
umferðarinnar og liðið sem á steininn inni á hring sendir annan stein.
9. Fyrir upphaf hvers leiks í keppnum WCF skal hvort lið fá 5 mín. upphitunartíma á þeirri braut sem
þau eiga að leika á. Liðið sem á síðasta stein í fyrstu umferð hitar upp fyrst.
Þáttökugjald er 2000 kr./par. Þátttökugjaldið leggist inn á reikning Krulludeildar, kt. 590269-2989,
0302-13-301232.
Skýringarmynd vegna uppstillingar steina:

1. apríl 2007:

Íslandsmótið: Kústarnir Íslandsmeistarar
Kústarnir eru Íslandsmeistarar í krullu 2007 eftir sigur á Bragðarefum í
úrslitaleik mótsins, 7-3. Segja má að Kústarnir hafi valið réttan leik til að vinna
Bragðarefina því liðin áttust við í undankeppninni sem fram fór á Akureyri og
svo aftur í úrslitakeppninni þar sem leikið var um það hvaða lið færu í
úrslitaleikina. Úrslitaleikurinn var þriðja viðureignin milli þessara liða á 11
dögum því liðin áttust við í lokaumferð undankeppninnar. Bragðarefir unnu 42 í undankeppninni og tryggðu sér þar með efsta sætið þar og unnu svo
Kústana öðru sinni í úrslitakeppninni, 7-2. Leikurinn snerist hins vegar við
þegar kom í úrslitaleikinn, Kústarnir sigruðu 7-3 og eru því Íslandsmeistarar. Þetta er í fyrsta sinn sem
liðið vinnur þennan titil en áður höfðu Kústarnir komist næst því 2005 þegar liðið varð í 2. sæti.
Bragðarefir hafa unnið til verðlauna á Íslandsmótinu í bæði skiptin sem liðið hefur verið með en þrír af
liðsmönnum Bragðarefanna eru aðeins á sínu öðru ári í krullunni. Liðið vann bronsið í fyrra eftir sigur á
Sauðum í úrslitaleik. Bragðarefir stóðu sig liða best í undankeppninni á Akureyri, unnu 7 leiki og
töpuðu aðeins tveimur. Þeir sigruðu síðan Kústana og Fífurnar í úrslitakeppninni en lentu í
krókódílasamlokunni í lokaumferð úrslitariðilsins, töpuðu 7-12 gegn Alligator Sandwiches. Fyrir þann
leik voru Bragðarefir reyndar þegar búnir að tryggja sér rétt til að leika til úrslita um
Íslandsmeistaratitilinn.
Fálkar urðu í þriðja sæti, nokkuð óvænt ef litið er til árangurs liðsins í undankeppninni þar sem Fálkar
enduðu í 7. sæti, unnu aðeins þrjá leiki en töpuðu sex. Fálkar fóru bakdyramegin inn í úrslitakeppina
þar sem aðeins eitt lið kom að sunnan og fóru eins langt og komist var úr b-úrslitum, fengu bronsið
eftir sigur á Fífunum 7-5 í úrslitaleik.
Curling.is óskar verðlaunahöfum á Íslandsmótinu til hamingju með árangurinn.
Úrslit allra leikja í úrslitakeppni Íslandsmótsins eru í excel-skjali hér...
Myndir frá úrslitakeppninni eru á krullusvæðinu á MyAlbum.is.

Sigurgeir Haraldsson hefur oftast unnið
Þetta var í sjötta sinn sem keppt er um Íslandsmeistaratitilinn í krullu. Alls hefur 31 leikmaður hampað
titlinum. Þeir sem nú urðu Íslandsmeistarar voru allir að vinna titilinn í fyrsta sinn. Sá sem oftast hefur
sigrað er Sigurgeir Haraldsson en hann varð Íslandsmeistari með Ísmeisturum 2002 og 2004, 50+ árið
2005 og með Skyttunum 2006.

2007 - Kústarnir
Eiríkur Bóasson
Gunnar H. Jóhannesson
Kristján Þorkelsson
Ólafur Hreinsson
Pálmi Þorsteinsson

2006 – Skytturnar
Ágúst Hilmarsson
Hallgrímur Valsson
Jón S. Hansen
Sigurður Gunnarsson
Sigurgeir Haraldsson

2005 – 50+
Ágúst Hilmarsson
Gísli Kristinsson
Hallgrímur Valsson
Júlíus Arason
Sigurgeir Haraldsson

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

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

2002 - Ísmeistarar
Baldur Ó. Baldursson
Carl Watters
Hallgrímur Ingólfsson
Sigurgeir Haraldsson
Sveinn Björnsson
Eftirtaldir leikmenn hafa orðið Íslandsmeistarar í krullu:

Sigurgeir Haraldsson

4

Ágúst Hilmarsson

2

Gísli Kristinsson

2

Hallgrímur Ingólfsson

2

Hallgrímur Valsson

2

Jón S. Hansen

2

Sveinn Björnsson

2

Audrey Freyja Clarke

1

Baldur Ó. Baldursson

1

Birgitta Reinaldsdóttir

1

Björn Arason

1

Björn Sigmundsson

1

Carl Watters

1

Eiríkur Bóasson

1

Gunnar H. Jóhannesson

1

Jón B. Gíslason

1

Júlíus Arason

1

Kristján Þorkelsson

1

Ólafur Hreinsson

1

Pálmi Þorsteinsson

1

Sigurður Gunnarsson

1

31. mars 2007:

Íslandsmótið: Úrslitaleikirnir
Úrslitaleikir um verðlaunasæti á Íslandsmótinu, laugardaginn 31. mars kl. 18:00:
Braut 3

Úrslitaleikur - Gull

Bragðarefir - Kústarnir

3-7

Braut 4

Úrslitaleikur - Brons

Fífurnar - Fálkar

5-7

Ítarlegri fréttir frá mótinu og myndir af verðlaunahöfum og öðrum liðum sem tóku þátt í úrslitakeppninni
koma á vefinn á morgun.
Til hamingju Kústar!
31. mars 2007:

Íslandsmótið: Bragðarefir og Kústarnir leika til úrslita
Leikir 3. umferðar úrslitakeppninnar - laugardagur 31. mars kl. 11:00
Braut 2

Fífurnar - Kústarnir

2-6

Braut 3

Mammútar - Fálkar

4-10

Braut 4

Alligator Sandwiches - Bragðarefir

12-7

Braut 5

Skytturnar - Víkingar

7-2

31. mars 2007:

Íslandsmótið: 2. umferð úrslitakeppninnar
Leikir 2. umferðar úrslitakeppninnar - laugardagur 31. mars kl. 9:00
Braut 2

Mammútar - Skytturnar

3-5

Braut 3

Alligator Sandwiches - Fífurnar

3-9

Braut 4

Fálkar - Víkingar

6-6

Braut 5

Bragðarefir - Kústarnir

7-2

30. mars 2007:

Íslandsmótið: Ótrúleg úrslit í fyrstu umferðinni
Úrslit leikja í fyrstu umferð úrslitakeppninnar voru harla óvenjuleg - eiginlega ótrúleg. Til að gera langa
sögu stutta þá unnust tveir leikir á núllinu ef svo má segja, 11-0 og 10-0 og einn endaði 10-1. Minnsti
munur var í leik Kústanna gegn gestunum úr Reykjavík, Alligator Sandwiches, en sá leikur endaði 6-2
Kústunum í vil. Toppliðin úr undankeppninni á Akureyri, Bragðarefir og Fífurnar, áttust við og endaði
sá leikur með 10-0 sigri Bragðarefanna. Í B-úrslitum bar það helst til tíðinda að liðin sem enduðu í 6.
og 7. sæti undankeppninnar unnu stóra sigra gegn liðunum í 4. og 5. sæti undankeppninnar, Víkingar
unnu Mammúta og Fálkar unnu Skytturnar.
Úrslit leikja í fyrstu umferðinni
Braut 2

Alligator Sandwiches - Kústarnir

2-6

Braut 3

Mammútar - Víkingar

1-10

Braut 4

Bragðarefir - Fífurnar

10-0

Braut 5

Fálkar - Skytturnar

11-0

Önnur umferð hefst kl. 9:00 á laugardagsmorgni (31. mars) en þá eigast við eftirtalin lið:
Braut 2

Mammútar - Skytturnar

Braut 3

Alligator Sandwiches - Fífurnar

Braut 4

Fálkar - Víkingar

Braut 5

Bragðarefir - Kústarnir

30. mars 2007:

Marjomótið: Átta lið taka þátt, leikskipulag tilbúið
Átta lið skráðu sig til leiks á Marjomótinu sem fram fer í apríl. Fyrir fyrstu umferðina verður liðunum
skipt í tvo riðla en eftir riðlakeppnina verður síðan leikið til úrslita um sæti, sigurlið riðlanna um 1.-2.
sætið og svo framvegis.
Reglurnar sem birtar hafa verið (sjá hér að neðan) gilda að því undanskildu að ekki verður notast við
tímatöku, leyft er að tveir af sama kyni spili saman í liði og enginn dómari verður til staðar.
Andstæðingarnir hverju sinni eru í hlutverki dómarans þegar kemur að uppstillingu steina samkvæmt
6. greininni. Þátttakendum er bent á að lesa þessar reglur vandlega áður en mótið hefst.
Leikjadagskráin verður sem hér segir:

Braut

Mánudagur
2. apríl

Miðvikudagur
4. apríl

Miðvikudagur
11. apríl

Mánudagur
23. apríl

2

A-D

E-F

C-A

A1 - B1

3

B-C

H-G

B-D

A2 - B2

4

E-H

A-B

G-E

A3 - B3

5

F-G

D-C

F-H

A4 - B4

Sjá einnig leikjadagskrána í excel-skjali hér...
Liðin sem skráð eru til leiks eru:
Víkingar

Gísli Kristinsson og Rúnar Steingrímsson

Garpar

Hallgrímur Valsson og Sigurður Aðils

JóDa

Davíð Valsson og Jón G. Rögnvaldsson

Kústar-1

Eiríkur Bóasson og Kristján Bjarnason

Kústar-2

Gunnar H. Jóhannesson og Kristján Þorkelsson (Jón Már Snorrason til vara)

Kústar-3

Ólafur Hreinsson og Pálmi Þorsteinsson

Fálkar

Árni Arason og Haraldur Ingólfsson (Sigfús Sigfússon til vara)

Ónefnt lið

Linda Björnsdóttir og Íris Sigurjónsdóttir

Blönduð pör - Mixed Doubles
Blandað par er lið með tveimur leikmönnum (karl og kona ).
1. Skor er eins og í venjulegum krulluleik.
2. Hver leikur er 8 umferðir. Ef staðan er jöfn að venjulegum leik loknum skulu leiknar aukaumferðir
þar til
úrslit fást um vinningslið.
3. Hvort lið fær 48 mínútur í leiktíma fyrir 8 umferða leik. Þegar aukaumferða er þörf skal stilla
klukkuna á 6 mínútna leiktíma á hvort lið fyrir hverja umferð.
4. Hvort lið sendir 5 steina í hverri umferð. Sá leikmaður sem sendir fyrsta stein skal einnig senda
síðasta stein í hverri umferð. Hinn leikmaður liðsins sendir þá 2. 3. og 4. stein umferðarinnar. Það
getur verið breytilegt milli umferða hvor leikmaður sendir fyrsta stein.
5. Ekki má skjóta neinn stein úr leik, þar með taldir steinar inni á hring, fyrr en búið er að senda fjórða
stein umferðarinnar. Sé þessi regla brotin skal steinninn sem sendur var tekinn úr leik og
steinn/steinar sem færst hafa úr stað settir á sinn stað aftur af leikmönnum þess liðs sem ekki átti
leik.
6. Við upphaf hverrar umferðar skal annað liðið segja dómara fyrir um hvar hann á að setja kyrrstæðan
stein síns liðs og kyrrstæðan stein andstæðingaliðsins (sjá mynd hér að neðan).
A: Steinn á miðri miðlínunni mitt á milli „hogline“ og hrings, eða
B: Steinn á aftari helmingi miðjupunktsins á miðri miðlínunni og sem snertir T-línuna.
7. Liðið sem hefur ákvörðunarréttinn um staðsetningu kyrrstæðu steinanna skal vera
(a) Ef ekki hefur annað verið ákveðið fyrirfram skulu liðin nota pening til að skera úr um hvort
þeirra fær ákvörðunarréttinn í fyrstu umferð.
(b) Eftir fyrstu umferð fær liðið sem tapaði umferðinni ákvörðunarréttinn.

(c) Ef umferð er stigalaus fær liðið sem ekki átti síðasta stein ákvörðunarréttinn um kyrrstæðu
steinana í næstu umferð á eftir.
8. Liðið sem á steininn sem staðsettur hefur verið framan við hringina skal senda fyrsta stein
umferðarinnar og liðið sem á steininn inni á hring sendir annan stein.
9. Fyrir upphaf hvers leiks í keppnum WCF skal hvort lið fá 5 mín. upphitunartíma á þeirri braut sem
þau eiga að leika á. Liðið sem á síðasta stein í fyrstu umferð hitar upp fyrst.
Þáttökugjald er 2000 kr./par. Þátttökugjaldið leggist inn á reikning Krulludeildar, kt. 590269-2989,
0302-13-301232.
Skýringarmynd vegna uppstillingar steina:

29. mars 2007:

Ice Cup: Skráningarfrestur til 1. apríl
Nú líður að lokum skráningarfrests fyrir Ice Cup – síðustu forvöð til að skrá lið til keppni eru
sunnudaginn 1. apríl (skráningar sendist í netfangið haring[hjá]simnet.is. Nú þegar hafa þrettán lið
skráð sig og vitað er um nokkur sem eiga bara eftir að ýta á “send” í tölvupóstforritinu. Þrjú erlend lið
eru komin á listann og tíu frá Akureyri. Vonast er til að tvö lið komi frá Reykjavík auk þess sem líkur
eru á fleiri liðum héðan frá Akureyri.

Erlendu liðin

Sue Haigney, Gwen Krailo og Susan Porada verða fyrstu erlendu gestirnir sem ná þeim áfanga að
taka þátt í Ice Cup í annað sinn. Reyndar er Marija Baric fyrsti “útlendingurinn” til að taka þátt í tveimur
Ice Cup mótum en hún var með bæði 2005 og 2006 – hún býr hins vegar á Akureyri og telst því ekki
erlendur “gestur” heldur heimamaður þrátt fyrir að sumir Akureyringar vilji horfa mjög þröngt á hugtakið
heimamaður – en það er annað mál. Þær bandarísku mæta reyndar mjög líklega bara þrjár til leiks en
unnið er að því að fylla í lið þeirra með heimamanneskju. Eins og á Ice Cup 2005 munu þær stöllur
leika undir merkjum Krullusambands kvenna í Bandaríkjunum – USWCA (United States Women
Curling Associtation).

Þetta árið fáum við reyndar tvö lið frá henni Ameríku því frá Chicago koma fjórir krullukarlar til leiks.
Við höfum ekki fengið öruggar upplýsingar um nafn á liðið en köllum það til bráðabirgða Chicago
Bears eftir fótboltaliði þarlendra – vonum samt að það verði lítið um “ruðning” þegar þeir mæta á
svellið. Við höfum hins vegar fengið öruggar upplýsingar og heimildir um nöfn mannanna sjálfra en
þeir sem koma eru Russ Armstrong, Mike Griem, Thom Knitter og Cliff Andreoli.
Það erlenda lið sem var fyrst til að skrá sig til keppni þetta árið kemur úr hinni áttinni – austri (ekki þó
frá Eskifirði). Hér er á ferðinni lið frá Lettlandi og reyndar vill svo skemmtilega til að fyrirliði liðsins,
Ansis Regza, er einmitt framkvæmdastjóri móts sem árlega er haldið síðustu helgina í júlí, Ondulat
Cup (upplýsingar hér: http://www.curling.lv/ondulatcup/?l=en) og er skráningarfrestur til 1. apríl.
Lettarnir sem hingað koma eru hins vegar þau Solvita Gulbe, Dace Regza, Sandris Buholcs og Ansis
Regza.

Innlendu liðin

Þegar þetta er ritað hafa tíu lið frá Akureyri tilkynnt þátttöku og er ánægjulegt að segja frá því að eitt
þeirra er afsprengi nýliðamótsins. Eftirtalin lið og leikmenn eru komin á skrá og er krullufólk vinsamlega
beðið um að láta vita ef hér hafa leikmenn skolast á milli liða að ósekju.
Bragðarefir

Jón Einar Jóhannsson, Heimir Jónasson, Davíð Valsson, Jóhann Ingi Einarsson, Sveinn H. Steingrímsson

Fálkar

Haraldur Ingólfsson, Árni Arason, Sigfús Sigfússon, Páll Viðar Árnason, Þorvaldur Gunnarsson

Fífurnar

Jón Grétar Rögnvaldsson, Fanney Valsdóttir, Dagbjört Hulda Eiríksdóttir, ???

Garpar

Hallgrímur Valsson, Ásgrímur Ágústsson, Sigurður Aðils, Örn Smári Kjartansson

Kústarnir

Ólafur Hreinsson, Kristján Þorkelsson, Eiríkur Bóasson, Gunnar Jóhannesson, Pálmi Þorsteinsson

Mammútar

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

Norðan 12

Anna Eyfjörð Eiríksdóttir, Helgi Valur Harðarson, Jens Gíslason, Valdís Ösp Jónsdóttir, Gunnlaugur Búi
Ólafsson

Skytturnar

Ágúst Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón Hansen, Júlíus Arason, Sigurgeir Haraldsson

Svarta gengið Ómar Ólafsson, Leifur Ólafsson, Erling Erlingsson, Gunnlaugur Þorgeirsson
Víkingar

Gísli Kristinsson, Rúnar Steingrímsson, Jóhann Björgvinsson, Björn Sigmundsson

27. mars 2007:

Marjomótið: Skráningarfrestur rennur út miðvikudaginn 28. mars
Minnt er á að skráningarfrestur í Minningarmót um Marjo Kristinsson, Marjomótið, rennur út á morgun,
miðvikudaginn 28. mars. Þátttökutilkynningar sendist til Gísla Kristinssonar, gisli[hjá]arkitektur.is.

Nánar um keppnisfyrirkomulag og reglur mótsins í frétt frá 21. mars.
26. mars 2007:

Íslandsmótið: Fyrirkomulag úrslitakeppninnar
Nú er komið í ljós hvaða lið taka þátt í úrslitakeppni Íslandsmótsins sem fram fer í Skautahöllinni á
Akureyri 30. og 31. mars, þ.e. næstkomandi föstudagskvöld og laugardag, og hefur
keppnisfyrirkomulag verið ákveðið. Leikið verður í a- og b-úrslitum kl. 22:00 á föstudagskvöldi og
áfram kl. 9:00 og 11:00 á laugardagsmorgni þannig að dagskráin verður nokkuð þétt og þreyta eflaust
farin að segja til sín þegar á líður. Úrslitaleikir um verðlaunasæti verða síðan leiknir síðdegis á
laugardag og hefjast leikirnir kl. 18:00. Þar mætast liðin sem ná 1. og 2. sætinu í a-úrslitum í hreinum
úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn og svo liðið sem nær 3. sæti í a-úrslitum og sigurliðið í b-úrslitum í
hreinum úrslitaleik um bronsverðlaun.

Í a-úrslitum verða:

Frá Krulludeild SA: Bragðarefir, Fífurnar og Kústarnir
Frá Krulludeild Þróttar: ASW (Alligator Sandwiches)

Í b-úrslitum verða:

Frá Krulludeild SA: Mammútar, Skytturnar, Víkingar og Fálkar
(Þar sem aðeins eitt lið frá Krulludeild Þróttar á möguleika á að taka þátt í úrslitakeppninni var liðinu
sem lenti í 7. sæti í undankeppninni á Akureyri, Fálkum, boðið að taka þátt í b-úrslitum og tóku Fálkar
því boði.)

Leikjadagskrá úrslitakeppni Íslandsmótsins í krullu 2007
Föstudagur
30. mars

Laugardagur
31. mars

Kl. 22:00

Kl. 09:00

Kl. 11:00

Kl. 18:00

Braut 2

A-D

E-G

C-D

Braut 3

E-H

A-C

E-F

A1 - A2

Braut 4

B-C

F-H

A-B

A3 - B1

Braut 5

F-G

B-D

G-H

Keppnisfyrirkomulag og reglur
Dregið verður um bókstafi á föstudagskvöldið 30. mars að ísgerð lokinni fyrir upphaf fyrsta leiks. Skot
að miðju hrings verða tekin að fyrsta leik loknum á föstudagskvöld.
Fyrir að vinna leik fást 2 stig og 1 stig fyrir jafntefli. Ef lið eru jöfn að stigum að riðlakeppni lokinni
ræður næst mæld fjarlægð 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.
Úrslitaleikir á laugardag verða leiknir til úrslita. Ef lið verða jöfn að 6 umferðum loknum verður leikin
aukaumferð/aukaumferðir þar til úrslit fást.

Ísvinnsla
A.m.k. einn leikmaður úr hverju liði mæti á föstudagskvöldi kl. 21:00 til ísgerðar.
A.m.k. einn leikmaður úr hverju liði mæti á laugardegi kl. 8:30 til ísgerðar.
A.m.k. einn leikmaður úr hverju liði mæti á laugardegi kl. 17:00 til ísgerðar.
22. mars 2007:

Krulla í Íslandi í dag - Inga Lind með flott tilþrif
Bylgjan og Stöð 2 hafa heiðrað Akureyringa með nærveru dagskrárgerðarfólks í dag. Meðal annars
kom sjónvarpsfólkið inn í Skautahöll og kynnti sér krulluiðkun. Inga Lind frá Íslandi í dag fékk áskorun ef hún hitti krullusteini beint í páskaegg sem búið var að stilla upp á miðjupunktinum á hinum enda
brautarinnar fengi hún páskaegg. Hún gerði sér lítið fyrir og tók eggið í fyrstu tilraun - eða eins og
kannski segir í málshættinum í einhverju páskaegginu þetta árið: Sjaldan rennur krullusteinn framhjá
páskaeggi.
Búast má við umfjöllun um þennan stórviðburð og aðra í krullunni í Íslandi í dag í kvöld fimmtudagskvöldið 22. mars.

22. mars 2007:

Íslandsmótið: Fífurnar í a-úrslit
Það verða Bragðarefir, Fífurnar og Kústarnir sem verða fulltrúar Krulludeildar SA í úrslitakeppni
Íslandsmótsins þetta árið. Fífurnar bættust í þennan hóp með sigri á Görpum í gær en áður höfðu
Bragðarefir og Kústarnir tryggt sér sæti í a-úrslitum. Bragðarefir sigruðu Kústana í leik liðanna í
lokaumferðinni. Þau þrjú lið sem koma næst í röðinni í undankeppninni á Akureyri og fara því í b-úrslit
eru Mammútar, Skytturnar og Víkingar. Þrátt fyrir sigur í leik sínum gegn Fálkum í lokaumferðinni
verða Mammútar að bíta í það súra epli að fara í b-úrslitin. Segja má að þeir hafi verð 66 sentímetrum
frá a-úrslitunum því liðið er jafnt Kústunum að stigum þannig að frammistaðan í skotkeppni sem fram
fór við upphaf mótsins ræður því hvort liðið fór áfram. Þar höfðu Kústarnir betur sem nemur 66
sentímetrum. Skytturnar voru einnig jafnar Kústunum og Mammútum að stigum og með sama
samanburði má segja að þær hafi verið 151 sentímetra frá a-úrslitunum.
Úrslitakeppnin fer fram 30. og 31. mars í Skautahöllinni á Akureyri. Auk þessara sex liða úr Krulludeild
SA eiga tvö lið úr Krulludeild Þróttar rétt á sæti í úrslitunum, eitt í a- og eitt í b-úrslitum.
Keppnisfyrirkomulag úrslitakeppninnar hefur ekki verið tilkynnt enn.
Úrslit leikja í lokaumferðinni:
Fífurnar - Garpar

7-5

Mammútar - Fálkar

4-3

Kústarnir - Bragðarefir

2-4

Endanleg röð liðanna í undankeppninni á Akureyri varð þessi:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

1.

Bragðarefir

9

7

0

2

14

3.

Fífurnar

9

7

0

2

14

2.

Kústarnir

9

6

0

3

12

4.

Mammútar

9

6

0

3

12

5.

Skytturnar

9

6

0

3

12

6.

Víkingar

9

5

0

4

10

7.

Fálkar

9

3

0

6

6

8.

Norðan 12

9

3

0

6

6

9.

Garpar

9

2

0

7

4

10.

Bananananas

9

0

0

9

0

21. mars 2007:

Marjomótið: Parakeppni - tveir leikmenn í liði
Nú þegar líður að lokum Íslandsmótsins er tímabært að huga að næsta móti. Þar sem fáir leikdagar
eru á svellinu í apríl, bæði vegna páskanna og vegna þess að gefa þarf eftir tíma á móti tímanum sem
fæst fyrir úrslitakeppni Íslandsmótsins, hefur stjórn Krulludeildar ákveðið að prófa skemmtilega nýjung.
Minningarmótið um Marjo verður leikin samkvæmt reglum WCF um parakeppni - svona að mestu leyti.
Reglurnar eru hér að neðan en rétt er að taka fram að ekki verður notast við tímatöku eins og stendur í
reglunum og vegna ójafnvægis í þátttöku kynjanna í krullu hér á landi mega tveir karlmenn spila sem
par (eða tvær konur ef út í það er farið).

Blönduð pör - Mixed Doubles
Blandað par er lið með tveimur leikmönnum (karl og kona ).
1. Skor er eins og í venjulegum krulluleik.
2. Hver leikur er 8 umferðir. Ef staðan er jöfn að venjulegum leik loknum skulu leiknar aukaumferðir
þar til
úrslit fást um vinningslið.
3. Hvort lið fær 48 mínútur í leiktíma fyrir 8 umferða leik. Þegar aukaumferða er þörf skal stilla
klukkuna á 6 mínútna leiktíma á hvort lið fyrir hverja umferð.
4. Hvort lið sendir 5 steina í hverri umferð. Sá leikmaður sem sendir fyrsta stein skal einnig senda
síðasta stein í hverri umferð. Hinn leikmaður liðsins sendir þá 2. 3. og 4. stein umferðarinnar. Það
getur verið breytilegt milli umferða hvor leikmaður sendir fyrsta stein.
5. Ekki má skjóta neinn stein úr leik, þar með taldir steinar inni á hring, fyrr en búið er að senda fjórða
stein umferðarinnar. Sé þessi regla brotin skal steinninn sem sendur var tekinn úr leik og
steinn/steinar sem færst hafa úr stað settir á sinn stað aftur af leikmönnum þess liðs sem ekki átti
leik.
6. Við upphaf hverrar umferðar skal annað liðið segja dómara fyrir um hvar hann á að setja kyrrstæðan
stein síns liðs og kyrrstæðan stein andstæðingaliðsins (sjá mynd hér að neðan).
A: Steinn á miðri miðlínunni mitt á milli „hogline“ og hrings, eða
B: Steinn á aftari helmingi miðjupunktsins á miðri miðlínunni og sem snertir T-línuna.
7. Liðið sem hefur ákvörðunarréttinn um staðsetningu kyrrstæðu steinanna skal vera
(a) Ef ekki hefur annað verið ákveðið fyrirfram skulu liðin nota pening til að skera úr um hvort
þeirra fær ákvörðunarréttinn í fyrstu umferð.
(b) Eftir fyrstu umferð fær liðið sem tapaði umferðinni ákvörðunarréttinn.
(c) Ef umferð er stigalaus fær liðið sem ekki átti síðasta stein ákvörðunarréttinn um kyrrstæðu
steinana í næstu umferð á eftir.
8. Liðið sem á steininn sem staðsettur hefur verið framan við hringina skal senda fyrsta stein
umferðarinnar og liðið sem á steininn inni á hring sendir annan stein.
9. Fyrir upphaf hvers leiks í keppnum WCF skal hvort lið fá 5 mín. upphitunartíma á þeirri braut sem
þau eiga að leika á. Liðið sem á síðasta stein í fyrstu umferð hitar upp fyrst.

Frestur til þáttökutilkynningar er 28. mars. Þáttökugjald er 2000 kr./par. Þátttökutilkynningar berist til
gisli@arkitektur.is. Leikdagar eru 2., 4., 11. og 23. apríl. Þátttökugjaldið leggist inn á reikning
Krulludeildar, kt. 590269-2989, 0302-13-301232.
Skýringarmynd vegna uppstillingar steina:

21. mars 2007:

Íslandsmótið: Bragðarefir og Kústarnir í a-úrslit
Segja má að úrslit í næstsíðustu umferð undankeppninnar hafi verið óvænt miðað við stöðu liða í
mótinu því liðin í 1., 3. og 5. sæti fyrir umferðina, Bragðarefir, Skytturnar og Mammútar, töpuðu öll
leikjum sínum gegn liðum úr neðri hlutanum. Kannski hafa taugarnar sagt til sín í æsispennandi keppni
um það hvaða lið komast í a-úrslit Íslandsmótsins. Kústarnir voru hins vegar sallarólegir, sigruðu
Bananananas og hafa þegar tryggt sér sæti í a-úrslitum. Úrslit kvöldsins þýða reyndar einnig að þrátt
fyrir tap eru Bragðarefirnir einnig öruggir um sæti í a-úrslitum. Fífurnar og Mammútar eru síðan í
baráttu um það hvort liðið fær þriðja lausa sætið í a-úrslitum. Með sigri á Mammútum í lokaleik sínum,
og þriðja sigri sínum í röð, tryggðu Víkingar sér sæti í b-úrslitum og fóru raunar upp fyrir Mammúta en
bæði liðin hafa nú 10 stig. Mammútar eiga einn leik eftir, gegn Fálkum, og verða að vinna hann til að
komast í a-úrslit. Þó svo þeir vinni Fálka er sætið í a-úrslitum ekki tryggt því Mammútar verða jafnframt
að treysta á að Fífurnar tapi sínum leik gegn Görpum í lokaumferðinni. Með tapi gegn Fálkum í
næstsíðustu umferðinni misstu Skytturnar af sæti í a-úrslitum. Þrátt fyrir sigurinn komast Fálkar ekki í
b-úrslitin þar sem Víkingar unnu sinn leik og eru nú 4 stigum fyrir ofan Fálka.
Í lokaumferðinni eigast tvö efstu liðin við - Bragðarefir og Kústarnir. Sigurvegari í þeim leik nær efsta
sætinu í undankeppninni en tapliðið er engu að síður öruggt í a-úrslitin vegna árangurs í skotkeppni
liðanna í upphafi móts. Geri Bragðarefir og Kústarnir jafntefli geta Fífurnar skotist í fyrsta sætið með
sigri á Görpum. Fífunum nægir raunar jafntefli gegn Görpum til að tryggja sér sæti í a-úrslitum því þar
með færi liðið í 13 stig en Mammútar geta aðeins komist í 12 stig.
Aðalfréttin varðandi undankeppni Íslandsmótsins er þó ef til vill sú að nú er alveg sama hvernig úrslitin
í lokaumferðinni verða. Þegar upp verður staðið mun lið sem aldrei hefur áður orðið Íslandsmeistari
hampa titlinum og allir leikmenn þess liðs munu hampa titlinum í fyrsta skipti. Þau lið og þeir leikmenn
sem áður hafa orðið Íslandsmeistarar eru annað hvort í b-úrslitum eða ekki með í úrslitakeppninni.

Úrslit leikja á mánudagskvöldið:
Víkingar - Mammútar

8-2

Bragðarefir - Norðan 12

5-6

Fálkar - Skytturnar

7-1

Bananananas - Kústarnir

1-10

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Bragðarefir

8

6

0

2

12

4

2.

Kústarnir

8

6

0

2

12

4

3.

Fífurnar

8

6

0

2

12

4

4.

Skytturnar

9

6

0

3

12

6

5.

Víkingar

9

5

0

4

10

8

6.

Mammútar

8

5

0

3

10

6

7.

Fálkar

8

3

0

5

6

10

8.

Norðan 12

9

3

0

6

6

12

9.

Garpar

8

2

0

6

4

12

10.

Bananananas

9

0

0

9

0

18

Leikir í lokaumferðinni miðvikudagskvöldið 21. mars:
Braut 2: Fífurnar - Garpar
Braut 3: Mammútar - Fálkar
Braut 4: Kústarnir - Bragðarefir
15. mars 2007:

Íslandsmótið: Ekkert lið öruggt enn, þrjú komin með 12 stig
Ekkert lið er enn öruggt um sæti í a-úrslitum eftir leiki gærkvöldsins. Þrír leikir fóru fram í gærkvöld og
urðu tíðindi þau helst að Fífurnar sigruðu Skytturnar og skutust þar með í 2. sætið. Bragðarefir,
Fífurnar og Skytturnar eru nú í þremur efstu sætunum, öll liðin með 12 stig. Bragðarefir eiga eftir tvo
leiki en Fífurnar og Skytturnar aðeins einn. Mammútar og Kústarnir áttu frí í gær og eru því áfram með
10 stig og eiga bæði liðin eftir tvo leiki. Víkingar styrktu stöðu sína í sjötta sætinu með naumum sigri á
Norðan 12 í gærkvöld. Víkingar hafa nú 8 stig og eiga einn leik eftir. Næstir á eftir þeim koma Fálkar,
Garpar og Norðan 12 með 4 stig. Fálkar eiga tvo leiki eftir en Garpar og Norðan 12 aðeins einn þannig
að eftir úrslit leikja í gær er ljóst að hvorki Garpar né Norðan 12 eiga möguleika á sæti í b-úrslitum.
Úrslit leikja í gærkvöld:
Skytturnar - Fífurnar

2-6

Garpar - Bananananas

7-5

Norðan 12 - Víkingar

4-5

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Bragðarefir

7

6

0

1

12

2

2.

Fífurnar

8

6

0

2

12

4

3.

Skytturnar

8

6

0

2

12

4

4.

Kústarnir

7

5

0

2

10

4

5.

Mammútar

7

5

0

2

10

4

6.

Víkingar

8

4

0

4

8

8

7.

Fálkar

7

2

0

5

4

10

8.

Garpar

8

2

0

6

4

12

9.

Norðan 12

8

2

0

6

4

12

10.

Bananananas

8

0

0

8

0

16

Fjórir leikir fara fram mánudagskvöldið 19. mars og skipta þeir allir miklu máli varðandi sæti í a- og búrslitum. Víkingar geta tryggt sér endanlega sæti í b-úrslitum með því að sigra Mammúta en
Mammútar þurfa nauðsynlega á sigri að halda í baráttunni um sæti í a-úrslitum. Bragðarefir standa liða
best að vígi og myndu með sigri í kvöld tryggja sér sæti í a-úrslitunum. Skytturnar þurfa nauðsynlega á
sigri að halda gegn Fálkum í kvöld en þrátt fyrir sigur væri ekki öruggt að liðið kæmist í a-úrslit. Það fer
eftir úrslitum annarra leikja. Fálkar þurfa einnig nauðsynlega á sigri að halda í báðum leikjunum sem
þeir eiga eftir ef þeir ætla að ná 6. sætinu en þurfa þá jafnframt að treysta á að Víkingar tapi sínum
leik. Kústarnir eru í svipaðri stöðu og Mammútar, þurfa nauðsynlega á sigri að halda gegn
Bananananas í næstsíðustu umferðinni til að vera áfram með í baráttunni um sæti í a-úrslitum.
Eins og staðan er núna gæti farið svo að ekkert lið væri öruggt um sæti í a-úrslitum eftir leikina á
mánudagskvöld. Mögulegt er að fjögur og jafnvel fimm lið standi uppi jöfn með 14 stig þegar mótinu
lýkur en þá kemur að sjálfsögðu til árangurinn í skotkeppni sem háð var fyrir mótið. Af toppliðunum
fimm stóðu Bragðarefir sig best (331) en síðan komu Kústarnir (425), Mammútar (491), Fífurnar (563)
og Skytturnar (576).
Leikir mánudagskvöldið 19. mars:
Braut 2: Víkingar - Mammútar
Braut 3: Bragðarefir - Norðan 12
Braut 4: Fálkar - Skytturnar
Braut 5: Bananananas - Kústarnir

14. mars 2007:

Íslandsmótið: Allt galopið, fimm lið berjast um sæti í a-úrslitum

Tveir af leikjunum í undankeppni Íslandsmótsins mánudagskvöldið 12. mars voru sannkölluð uppgjör
toppliða, liðin í 1. og 3. sæti áttust við og liðin í 2. og 5. sæti einnig. Bragðarefir sigruðu Mammúta í
toppslagnum og Fífurnar minntu á sig í baráttunni með sigri á Kústunum. Skytturnar sigruðu Garpa
nokkuð örugglega. Bragðarefir og Skytturnar hafa komið sér fyrir á toppnum en hafa þó ekki enn tryggt
sér endanlega sæti í a-úrslitum. Enn getur hvaða lið sem er af þeim sem nú eru í fimm efstu sætunum
komist í a-úrslitin. Þessi fimm lið eru hins vegar búin að tryggja sér að minnsta kosti sæti í b-úrslitum.
Af þeim leikjum sem eftir eru í mótinu eru reyndar aðeins tveir sem eru innbyrðis viðureignir þessara
fimm liða, Skytturnar og Fífurnar eiga eftir að leika og svo Bragðarefir og Kústarnir.
Fjórði leikurinn á mánudagskvöldið var einn af úrslitaleikjunum um sæti í b-úrslitum og þar færðust
Víkingar skrefi nær því sæti með stórsigri á Fálkum sem áður voru í 6. sætinu. Enn eiga þó Fálkar,
Norðan 12 og Garpar möguleika á 6. sætinu í undankeppni og þar með sæti í b-úrslitum.
Úrslit leikja á mánudagskvöldið:
Mammútar - Bragðarefir

3-5

Kústarnir - Fífurnar

3-7

Garpar - Skytturnar

2-9

Víkingar - Fálkar

11-2

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Bragðarefir

7

6

0

1

12

2

2.

Skytturnar

7

6

0

1

12

2

3.

Kústarnir

7

5

0

2

10

4

4.

Mammútar

7

5

0

2

10

4

5.

Fífurnar

7

5

0

2

10

4

6.

Víkingar

7

3

0

4

6

8

7.

Fálkar

7

2

0

5

4

10

8.

Norðan 12

7

2

0

5

4

10

9.

Garpar

7

1

0

6

2

12

10.

Bananananas

7

0

0

7

0

14

Þrír leikir fara fram í kvöld. Einn þeirra skiptir máli fyrir keppni efstu liðanna en hinir tveir eru á milli
liðanna í neðri sætum mótsins. Skytturnar geta tryggt sér sæti í a-úrslitum í kvöld með sigri á Fífunum
en sigri Fífurnar er enn allt í járnum á toppnum og hvert sem er af liðunum fimm getur þá farið í aúrslit.
Leikur Víkinga og Norðan 12 skiptir miklu máli varðandi b-úrslitin. Norðan 12 þarf nauðsynlega á sigri
að halda því með tapi missir liðið af möguleikum á sæti í b-úrslitum. Þó svo Víkingar sigri Norðan 12
eru þeir þó ekki þar með búnir að tryggja sér sæti í b-úrslitum því enn gætu Garpar og Fálkar komist

upp fyrir þá. Garpar verða hins vegar að sigra Bananananas í kvöld ætli þeir sér að eiga möguleika á
sæti í b-úrslitunum. Bananananas hefur þegar misst af möguleika á að komast í úrslitakeppnina þrátt
fyrir hetjulega baráttu í mörgum leikjum.
Braut 2: Skytturnar - Fífurnar
Braut 3: Garpar - Bananananas
Braut 4: Norðan 12 - Víkingar
7. mars 2007:

Íslandsmótið: Enn fjölgar á toppnum
Hafi það ekki þótt nóg að þrjú lið væru efst og jöfn í undankeppni Íslandsmótsins í krullu á Akureyri
ættu úrslit kvöldsins að hafa bætt úr því. Bragðarefir unnu nefnilega sinn leik og skutust reyndar með
því í efsta sætið. Bragðarefir hafa náð 10 stigum eins og þrjú önnur lið, Kústarnir, Mammútar og
Skytturnar. Það er því óhætt að ítreka það sem áður hefur komið fram að lokaumferðirnar í
undankeppninni ættu að verða æsispennandi. Öll liðin nema tvö eiga nú eftir að leika þrjá leiki.
Keppnin um það hvaða lið komast í b-úrslitin er reyndar einnig nokkuð jöfn. Segja má að fimm lið séu
nokkuð örugg um að komast í a- eða b-úrslit en síðan eiga fjögur lið möguleika á því að blanda sér að
minnsta kosti í baráttuna um sæti í b-úrslitum. Eins og staðan er núna eru Bragðarefir, Mammútar og
Kústarnir í sætum sem gefa rétt til að keppa í a-úrslitum en Skytturnar, Fífurnar og Fálkar í sætum
sem gefa rétt til keppni í b-úrslitum. Þótt furðulegt megi virðast halda Fálkar enn 6. sætinu þrátt fyrir
þrjú töp í röð og eru því á gráa svæðinu í stöðutöflunni.
Úrslit leikja í kvöld:
Norðan 12 - Banananans

10-1

Fálkar - Garpar

3-5

Bragðarefir - Víkingar

7-3

Til gamans er hér yfirlit um það hvaða andstæðinga lið eiga eftir að leika við. Bragðarefir, sem nú eru í
efsta sætinu, eiga eftir að leika gegn liðunum í 2. og 3. sæti, Mammútum og Kústunum. Að öðru leyti
hafa fjögur efstu liðin lokið innbyrðis leikjum sínum.
Lið

Andstæðingar í lokaumferðunum

Bragðarefir

Mammútar, Norðan 12, Kústarnir

Kústarnir

Fífurnar, Bananananas, Bragðarefir

Mammútar

Bragðarefir, Víkingar, Fálkar

Skytturnar

Garpar, Fífurnar, Fálkar

Fífurnar

Kústarnir, Skytturnar, Garpar

Fálkar

Víkingar, Skytturnar, Mammútar

Víkingar

Fálkar, Norðan 12, Mammútar

Norðan 12

Víkingar, Bragðarefir

Garpar

Skytturnar, Bananananas, Fífurnar

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Bragðarefir

6

5

0

1

10

2

2.

Kústarnir

6

5

0

1

10

2

3.

Mammútar

6

5

0

1

10

2

4.

Skytturnar

6

5

0

1

10

2

5.

Fífurnar

6

4

0

2

8

4

6.

Fálkar

6

2

0

4

4

8

7.

Víkingar

6

2

0

4

4

8

8.

Norðan 12

7

2

0

5

4

10

9.

Garpar

6

1

0

5

2

10

10.

Bananananas

7

0

0

7

0

14

Fjórir leikir fara fram mánudagskvöldið 12. mars:
Braut 2: Mammútar - Bragðarefir
Braut 3: Kústarnir - Fífurnar
Braut 4: Garpar - Skytturnar
Braut 5: Víkingar - Fálkar
5. mars 2007:

Íslandsmótið: Þrjú lið jöfn á toppnum
Segja má að nokkur spenna hafi hlaupið í keppnina um það hvaða þrjú lið úr Akureyrarriðlinum komast
í a-úrslit Íslandsmótsins. Þrjú lið eru nú efst og jöfn með 10 stig, Kústarnir, Mammútar og Skytturnar en
fast á hæla þeim koma Bragðarefir og Fífurnar. Öll þessi lið eiga þrjá leiki eftir nema Bragðarefir sem
eiga fjóra. Ekkert er þó enn öruggt í þessum efnum og enn getur ýmislegt átt eftir að breytast. Tvö
efstu liðin fyrir umferðina í kvöld, Skytturnar og Kústarnir, áttust við. Þróun leiksins var nokkuð
athyglisverð og sýnir væntanlega fram á að maður á aldrei að hætta, sama hve illa horfir. Skytturnar
náðu yfirhöndinni og voru með stöðuna 7-1 eftir fjórar umferðir. Björninn var ekki unninn þar með því
þó svo Kústarnir skoruðu aðeins tvö stig í næstsíðustu umferðinni tókst þeim hið ótrúlega, skoruðu
fimm stig án þess að hafa síðasta stein í lokaumferðinni og unnu leikinn með eins stigs mun. Þessi
fimma hjá Kústunum var þó ekki hæsta staka skor kvöldsins því Fífurnar skoruðu 6 stig í næstsíðustu
umferðinni gegn Norðan 12 og snéru leiknum þar með sér í hag.
Með sigrinum í kvöld skutust Kústarnir í efsta sætið því þeir hafa betri árangur en bæði Mammútar og
Skytturnar í skotkeppninni. Þessi þrjú lið hafa lokið innbyrðis leikjum sínum og hafa öll tapað einum
leik, reyndar eins og Bragðarefir sem hafa 8 stig og hafa leikið einum leik minna. Enn eru margir
athyglisverðir leikir eftir og ómögulegt að spá fyrir um hvaða lið fara í a-úrslit og hvaða lið í b-úrslit þótt
óneitanlega megi segja að liðin í fimm efstu sætunum standi vel að vígi og séu öll líkleg til að fara í
úrslitakeppni Íslandsmótsins 30. og 31. mars.
Úrslitin í kvöld:
Bragðarefir - Fálkar

6-2

Bananananas - Mammútar

2-5

Fífurnar - Norðan 12

7-4

Skytturnar - Kústarnir

7-8

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Kústarnir

6

5

0

1

10

2

2.

Mammútar

6

5

0

1

10

2

3.

Skytturnar

6

5

0

1

10

2

4.

Bragðarefir

5

4

0

1

8

2

5.

Fífurnar

6

4

0

2

8

4

6.

Fálkar

5

2

0

3

4

6

7.

Víkingar

5

2

0

3

4

6

8.

Norðan 12

6

1

0

5

2

10

9.

Garpar

5

0

0

5

0

10

10.

Bananananas

6

0

0

6

0

12

Aðeins þrír leikir fram miðvikudagskvöldið 7. mars og vill svo skemmtilega til að þrjú af fimm efstu
liðunum eiga frí. Með sigri á Víkingum gætu Bragðarefir gert sér lítið fyrir og skotist á toppinn þar sem
liðið náði betri árangri í skotkeppninni en þau þrjú lið sem nú eru efst. Eins og í fyrri mótum vetrarins
stefnir því í æsispennandi lokaumferðir í þessari undankeppni Íslandsmótsins.
Leikir miðvikudagskvöldið 7. mars:
Braut 2: Norðan 12 - Bananananas
Braut 3: Fálkar - Garpar
Braut 4: Bragðarefir - Víkingar
1. mars 2007:

Ice Cup: Merkilegt
Ein af skemmtilegri hefðunum í krullunni er minjagripasöfnun. Nokkur lið hafa látið hanna fyrir sig
merki (eða hannað þau sjálf) og pantað þau síðan að utan í gegnum tengilið hér á Akureyri. Þetta er
skemmtileg hefð þó svo mismikil áhersla sé á þessa hlið krullunnar eftir því hvaðan erlendu liðin koma.
Þegar þrjú bandarísk lið og eitt kanadískt tóku þátt í mótinu 2005 var mikið um að vera á þessum
vettvangi en hins vegar minna í fyrra þegar slóvakísku liðin mættu til leiks.
Þetta er rifjað upp hér í þeim tilgangi að minna fólk á að panta þarf slík merki með góðum fyrirvara til
að fá þau örugglega til landsins í tæka tíð fyrir mótið. Þau lið sem hyggja á eitthvað slíkt eru því hér
með minnt á að skynsamlegt er að miða við að panta eigi síðar en 15. mars.
28. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Efri liðin unnu þau neðri
Leikir kvöldsins í undankeppni Íslandsmótsins voru jafnir og spennandi, tveir unnust með eins stigs
mun, einn með tveggja stiga mun og einn með þriggja stiga mun. Þrjú af sigurliðunum voru í efri
sætum mótsins. Skytturnar halda sínu striki og hafa náð 10 stigum, hafa unnið alla fimm leiki sína í
mótinu. Næstir þeim eru nú Kústarnir og Mammútar með 8 stig. Eins og staðan er nú færu þessi þrjú
lið í a-úrslit en næstu þrjú lið eru núna Bragðarefir, Fífurnar og Fálkar. Mótið er nú rúmlega hálfnað,
átta af liðunum hafa leikið fimm leiki en tvö hafa aðeins leikið fjóra leiki.
Úrslitin í kvöld:
Kústarnir - Garpar

7-4

Norðan 12 - Skytturnar

3-5

Víkingar - Bananananas

6-5

Mammútar - Fífurnar

4-3

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Skytturnar

5

5

0

0

10

0

2.

Kústarnir

5

4

0

1

8

2

3.

Mammútar

5

4

0

1

8

2

4.

Bragðarefir

4

3

0

1

6

2

5.

Fífurnar

5

3

0

2

6

4

6.

Fálkar

4

2

0

2

4

4

7.

Víkingar

5

2

0

3

4

6

8.

Norðan 12

5

1

0

4

2

8

9.

Garpar

5

0

0

5

0

10

10.

Bananananas

5

0

0

5

0

10

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 5. mars en þá leika:
Braut 2: Bragðarefir - Fálkar
Braut 3: Bananananas - Mammútar
Braut 4: Fífurnar - Norðan 12
Braut 5: Skytturnar - Kústarnir
28. febrúar 2007:

Alþjóðlegt mót í Madrid: Curlstock - stærsta krulluveisla Evrópu

Spánverjar gerast nú stórtækir í krulluhaldi og veisluboðum. Eins og sjá má á listanum um erlend mót
á öðrum stað hér á vefnum hefur borist boð á alþjóðlegt mót á Spáni í september. Segja má að þar
verði haldin sannkölluð krulluhátíð því búist er við 48 liðum (42 í fyrra með keppendur af 20
þjóðernum) auk þess sem opna mótið verður haldið helgina áður en Evrópumót blandaðra liða hefst.
Þetta ætla Spánverjar að nýta sér til veisluhalda og hafa meðal annars boðað til CURLSTOCK 2007 –
stærstu krulluveislu Evrópu. Til þeirrar veislu er boðið keppendum á opna mótinu auk sjálfboðaliða,
starfsfólks og keppenda á Evrópumótinu. Skipuleggjendur hvetja gesti til að mæta í liðsbúningnum
sínum og búa sig undir skiptimarkað.
Mögulegt er að skrá sig til keppni þó svo maður geti ekki mætt með fullt lið og jafnvel þótt maður myndi
mæta einn á staðinn. Mótshaldarar bjarga því. Hugsanlegt er að einhverjir af þátttakendum á
Evrópumótinu verði á meðal keppenda en þó gilda þær reglur að aðeins tveir úr þeim liðum mega leika
saman í liði á opna mótinu. Hér er bara eitt að gera: Drífa sig í að skrá lið til keppni.
26. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Stefnir í hörkukeppni um sæti í úrslitum

Fjórum umferðum er nú lokið af níu í undankeppni Íslandsmótsins á Akureyri. Skytturnar eru í efsta
sæti með 8 stig en næst koma fjögur lið með 6 stig, Bragðarefir, Kústarnir, Mammútar og Fífurnar en í
sjötta sætinu eru Fálkar með 4 stig. Skytturnar og Mammútar áttu frí í umferðinni í kvöld en þrjú af
þeim fjórum liðum sem voru í næstu sætum unnu leiki sína í kvöld. Norðan 12 komst af botninum
þegar liðið náði sínum fyrstu stigum í stórsigri á Görpum.
Úrslitin í kvöld:
Bananananas - Bragðarefir

4-8

Fífurnar - Víkingar

5-3

Fálkar - Kústarnir

4-5

Garpar - Norðan 12

1-10

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Skytturnar

4

4

0

0

8

0

2.

Bragðarefir

4

3

0

1

6

2

3.

Kústarnir

4

3

0

1

6

2

4.

Mammútar

4

3

0

1

6

2

5.

Fífurnar

4

3

0

1

6

2

6.

Fálkar

4

2

0

2

4

4

7.

Víkingar

4

1

0

3

2

6

8.

Norðan 12

4

1

0

3

2

6

9.

Garpar

4

0

0

4

0

8

10.

Bananananas

4

0

0

4

0

8

Næstu leikir fara fram miðvikudagskvöldið 28. febrúar en þá leika:
Braut 2: Kústarnir - Garpar
Braut 3: Norðan 12 - Skytturnar
Braut 4: Víkingar - Bananananas
Braut 5: Mammútar - Fífurnar
24. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Kappaflingfling vann mótið, öll liðin sigurvegarar
Lið Kappaflingfling gerði sér lítið fyrir og vann Nýliðamótið eftir spennandi lokasprett. Fyrir
lokaumferðina voru Riddarar 1 í efsta sætinu, höfðu náð tveimur stigum meira en Kappaflingfling. Í
lokaumferðinni gerðist svo þaða ð Riddarar 1 töpuðu fyrir Svarta genginu og Kappaflingfling vann
KGB. Þetta þýddi að Kappaflingfling og Riddarar 1 enduðu jöfn að stigum en samkvæmt reglum
mótsins vann Kappaflingfling þar sem liðið vann fleiri umferðir en Riddarar 1. Svarta gengið tryggði sér
jafnframt bronsverðlaunin með sigrinum á Riddurunum.
Önnur verðlaun og viðurkenningar sem veitt voru fengu Kappaflingfling fyrir mesta fagnið, Eiríkur
Bóasson sem besti smalinn en hann átti þátt í myndun tveggja liða af tíu sem tóku þátt í mótinu, KLÍA
fékk verðlaun fyrir besta liðsnafnið og Júllurnar fengu viðurkenningu sem sterkasta liðið (þurftu að
halda öllum hinum liðunum uppi). Þá fengu Penninn og KLÍA útdráttarverðlaun.
Þegar upp var staðið má orða niðurstöðuna í anda fyrirsagnarinnar; sumir unnu, aðrir töpuðu en allir
eru sigurvegarar.
Úrslit leikja í lokaumferðunum í kvöld:
4. umferð
Penninn - KGB

3-2

Karolínus - Unglingarnir

1-9

Riddarar 2 - Svarta gengið

1-5

Kappaflingfling - Riddarar 1

3-5

KLÍA - Júllurnar

2-5

5. umferð
Riddarar 2 - KLÍA

1-3

Riddarar 1 - Svarta gengið

1-5

Kappaflingfling - KGB

3-2

Karolínus - Júllurnar

7-1

Penninn - Unglingarnir

7-3

24. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Keppni hefst kl. 18:30 í dag

Tvær síðustu umferðirnar í Nýliðamótinu verða leiknar í kvöld og hefst sú fyrri kl. 18:30. Reyndari
leikmenn liðanna eru beðnir um að mæta fyrr ef mögulegt er til að undirbúa svellið.

Í fyrri umferðinni í kvöld eigast eftirtalin lið við - en niðurröðun í lokaumferðinni fer að sjálfsögðu eftir
úrslitum og stöðu eftir fimmtu umferðina:
Braut 1: Penninn - KGB
Braut 2: Karolínus - Unglingarnir
Braut 3: Riddarar 2 - Svarta gengið
Braut 4: Kappaflingfling - Riddarar 1
Braut 5: KLÍA - Júllurnar
22. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Mammútar steinlágu í uppgjöri efstu liðanna

Íslandsmeistararnir virðast stefna hraðbyri á þátttöku í a-úrslitum Íslandsmótsins þetta árið. Skytturnar
unnu stórsigur á Mammútum, 8-0, í viðureign toppliðanna í undankeppni Íslandsmótsins í gærkvöld og
liðið nú eitt ósigrað í efsta sæti með 8 stig eftir fjóra leiki. Þrátt fyrir tapið eru Mammútar enn í 2. sæti,
hafa 6 stig eftir fjóra leiki. Önnur lið hafa leikið þrjá leiki en í næstu sætum koma Fálkar, Bragðarefir,
Kústarnir og Fífurnar, með 4 stig hvert lið.
Úrslitin í gærkvöld:
Norðan 12 – Kústarnir

3-7

Bananananas – Fálkar

6-10

Skytturnar – Mammútar

8-0

Bragðarefir – Fífurnar

6-4

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Skytturnar

4

4

0

0

8

0

2.

Mammútar

4

3

0

1

6

2

3.

Fálkar

3

2

0

1

4

2

4.

Bragðarefir

3

2

0

1

4

2

5.

Kústarnir

3

2

0

1

4

2

6.

Fífurnar

3

2

0

1

4

2

7.

Víkingar

3

1

0

2

2

4

8.

Garpar

3

0

0

3

0

6

9.

Bananananas

3

0

0

3

0

6

10.

Norðan 12

3

0

0

3

0

6

Næstu leikir fara fram mánudagskvöldið 26. febrúar en þá leika:

Braut 2: Bananananas – Bragðarefir
Braut 3: Fífurnar – Víkingar
Braut 4: Fálkar – Kústarnir
Braut 5: Garpar – Norðan 12
21. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Spenna í Reykjavíkurriðlinum
Það er ekki bara á Akureyri sem keppt er um réttinn til að spila í úrslitakeppni Íslandsmótsins í krullu.
Fjögur lið úr Krulludeild Þróttar eru skráð til leiks syðra og bítast um tvö sæti í úrslitakeppninni.
Tveimur umferðum af þremur er nú lokið syðra og óhætt að segja að nokkur spenna ríkir um úrslitin í
lokaumferðinni næstkomandi sunnudagskvöld.
1. umferð
ASW - GGT

7-4

Ísmenn - Hittnir

4-4

2. umferð
GGT - Hittnir

6-3

Ísmenn - ASW

10-2

Þess má geta að ef tvö lið standa uppi jöfn að stigum raðast þau eftir því hve margar umferðir þau
unnu í leikjum sínum í mótinu. Staðan eftir tvær umferðir af þremur er þessi:
1. Ísmenn

3 stig (6 umferðir)

2. ASW

2 stig (7 umferðir)

3. GGT

2 stig (5 umferðir)

4. Hittnir

1 stig (6 umferðir)

Í lokaumferðinni leika Ísmenn gegn GGT og ASW gegn Hittnum.

20. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Flott tilþrif og spennandi leikir
Þremur umferðum af fimm er nú lokið í Nýliðamótinu, sú fyrsta fór fram mánudagskvöldið 12. febrúar
en tvær umferðir voru leiknar í gærkvöld. Margir hafa sýnt flott tilþrif á svellinu og keppnin hefur verið
jöfn og spennandi í flestum leikjum hingað til. Tvö lið eru nú efst og jöfn með fullt hús stiga,
Kappaflingfling (Kaupþing) og Riddarar 1. Rétt er þó að taka fram að Kappaflingfling fékk dæmdan
sigur í fyrstu umferðinni þar sem andstæðingur liðsins mætti ekki. Þessi lið mætast í næstu umferð. Lið
Pennans er í þriðja sæti með 4 stig en síðan koma þrjú lið, Riddarar 2, KGB og Svarta gengið með 3
stig.
Úrslit leikja í fyrstu þremur umferðunum:
1. umferð
Riddarar 1 - KGB

4-1

Glitnir - Kaupþing

0-4*

Júllurnar - Riddarar 2

2-6

Karolínus - KLÍA

5-3

Svarta gengið - Penninn

0-5

2. umferð
Unglingarnir - Svarta gengið

4-4

Penninn - Riddarar 2

4-2

Kappaflingfling - KLÍA

9-4

Júllurnar - KGB

4-7

Riddarar 1 - Karolínus

7-5

3. umferð
Kappaflingfling - Karolínus

4-0

Svarta gengið - Júllurnar

6-1

Penninn - Riddarar 1

2-4

Unglingarnir - KLÍA

3-3

Riddarar 2 - KGB

2-2

Tvær lokaumferðirnar fara fram laugardagskvöldið 24. febrúar og að sjálfsögðu verður mótinu síðan
slitið með bravör og látum, verðlaunaveitingum og "alles". Reiknað er með að keppni hefjist um kl.
18:30 á laugardag.
Í fyrri umferðinni á laugardag eigast eftirtalin lið við - en niðurröðun í lokaumferðinni fer að sjálfsögðu
eftir úrslitum og stöðu eftir fimmtu umferðina:
Braut 1: Penninn - KGB
Braut 2: Karolínus - Unglingarnir
Braut 3: Riddarar 2 - Svarta gengið
Braut 4: Kappaflingfling - Riddarar 1
Braut 5: KLÍA - Júllurnar
Öll úrslit og leikjadagskrá er í excel-skjali hér...

19. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Glitnisliðið hætt keppni, UNGLINGARNIR taka við
Því miður hefur komið í ljós að Glitnir getur ekki sent lið til keppni í Nýliðamótinu í kvöld og er liðið því
þar með fallið úr keppni. Eftir að hafa gefið fyrsta leik vegna fjarveru var búist við að liðið gæti mætt í
kvöld en það gekk því miður ekki eftir. Með snarræði mótshaldara hefur í staðinn verið myndað nýtt lið
Unglingarnir sem kemur inn í mótið frá og með annarri umferð - að sjálfsögðu með ekkert stig. Liðið
verður skipað nokkrum unglingum sem mætt hafa á æfingar í vetur ásamt einum eldri leikmanni. Liðið
mætir Svarta genginu í kvöld og miðað við samsetningu liðanna gæti þetta orðið athyglisverður leikur
fyrir bæði liðin.
16. febrúar 2007:

Ice Cup: Takið frá síðustu helgina í apríl
Ný mótsnefnd Ice hefur tekið til starfa og hafið undirbúning að þessum árlega stórviðburði í krullulífi
Íslendinga. Nefndin er skipuð fimm kústum, hvorki meira né minna. Þeir Ólafur Hreinsson, Eiríkur
Bóasson, Gunnar H. Jóhannesson, Kristján Þorkelsson og Pálmi Þorsteinsson hafa tekið að sér að
skipuleggja mótshaldið og allt í kringum það þetta árið en njóta að sjálfsögðu aðstoðar ýmissa úr
röðum krullufólks og vilja að sjálfsögðu fá sem flesta til liðs við sig til einhverra verka fyrir mót og/eða á
meðan mótið stendur yfir.
Nefndin hefur þegar haldið tvo fundi og ýmislegt er byrjað að skýrast varðandi mótið og framkvæmd
þess. Eitt er alveg öruggt: Takið frá dagana 27.-29. apríl í vor því þá fer mótið fram. Nánari upplýsingar
mjög fljótlega. Eins og áður mun keppni hefjast á föstudagsmorgni og standa fram á sunnudag.
Reiknað er með hófi á laugardagskvöldinu og að sjálfsögðu einhvers konar opnunarteiti á
fimmtudagskvöldinu.
Nú þegar er ljóst að eitthvað af erlendum liðum mun taka þátt. Lið frá Lettlandi hefur skráð sig til leiks
og tvö bandarísk lið eru að auki mjög líkleg til að koma. Fyrirspurnir hafa borist víða að og vonandi
einhverjir fleiri að hugleiða að koma.

15. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Að gefnu tilefni - hverjir eru nýliðar?
Að gefnu tilefni er hér með vakin athygli á klausu sem stóð í auglýsingu fyrir Nýliðamótið þar sem fram
kemur skilgreining á því hverjir mega taka þátt í mótinu:
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.
Þetta þýðir einfaldlega að til dæmis þeir leikmenn sem hafa spilað krullu á mótum í vetur en tóku ekki
þátt í öðrum mótum síðastliðinn vetur en Nýliðamótinu teljast nýliðar og geta því verið í liði á
Nýliðamótinu. Af þeim sem tekið hafa þátt í mótum í vetur eru til dæmis eftirtaldir gjaldgengir sem
nýliðar: Sigurður Aðils, Albert Hannesson, Giedre, Valdís Ösp Jónsdóttir, Helgi Valur Harðarson, Ómar
Ólafsson, Þorvaldur Gunnarsson, Leifur Ólafsson og auðvitað allir liðsmenn Bananananas. Eins og
fram kemur getur síðan einn vanur leikmaður leikið með hverju liði ef þess er óskað.
15. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Stórsigur hjá Fífunum
Það var ýmist í ökkla eða eyra í leikjunum í undankeppni Íslandsmótsins í gærkvöld, einn leikur vannst

með átta stiga mun en tveir unnust með eins stigs mun þar sem úrslit réðust í lokaumferðinni. Efstu
liðin unnu bæði leiki sína í gærkvöld. Skytturnar sigruðu Víkinga með eins stigs mun eftir að hafa verið
undir um miðjan leik. Mammútar lentu fjórum steinum undir gegn Görpum, 0-4, en tókst að snúa
leiknum við með því að skora 5 stig í fimmtu umferðinni. Mammútar og Skytturnar hafa nú bæði unnið
þrjá fyrstu leiki sína en þessi lið mætast einmitt í næstu umferð miðvikudagskvöldið 21. febrúar.
Fífurnar fylgja þessum liðum fast eftir, unnu stórsigur í gærkvöld og hafa unnið báða leiki sína til
þessa. Öll liðin hafa lokið við skotkeppnina en besta árangri gærkvöldsins náði Sigurgeir úr Skyttunum
en steinn hans var 27 sm frá miðju hrings. Upplýsingar um skotkeppnina er að finna í annarri frétt hér.
Úrslit kvöldsins:
Víkingar - Skytturnar

3-4

Mammútar - Garpar

8-4

Fífurnar - Bananananas

8-0

Fálkar - Norðan 12

4-3

Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 21. febrúar:
Braut 2: Norðan 12 - Kústarnir
Braut 3: Bananananas - Fálkar
Braut 4: Skytturnar - Mammútar
Braut 5: Bragðarefir - Fífurnar
15. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Fálkar og Bragðarefir efstir í skotkeppninni
Öll liðin í undankeppni Íslandsmótsins hafa nú lokið við skotkeppnina. Árangur í skotkeppninni segir til
um röð liða sem enda með jafnmörg stig þegar upp er staðið. Eins og áður hefur komið fram tókst
einum leikmanni að senda sinn stein nákvæmlega á miðjupunkt hringsins og allmargir voru nokkuð
nálægt því. Síðan á auðvitað eftir að koma í ljós hvort árangur í skotkeppninni skiptir einhverju máli
þegar upp er staðið.
Lið

Úrslit Árangur einstakra leikmanna

Fálkar

315 Sigfús 22, Haraldur 33, Árni 77, Ómar 183

Bragðarefir

331 Jón 0, Heimir 23, Jóhann 125, Davíð 183

Kústarnir

425 Kristján 26, Ólafur 81, Gunnar 135, Eiríkur 183

Garpar

436 Ásgrímur 25, Hallgrímur 45, Albert 183, Sigurður 183

Víkingar

470 Leifur 19, Rúnar 85, Björn 183, Gísli 183

Bananananas

473 Andri 80, James 88, Karl 122, Jóhann 183

Mammútar

491 John 40, Jón Ingi 127, Björg 141, Ólafur 183

Fífurnar

563 Jón 99, Kristján 113, Svava 168, Giedre 183

Skytturnar

576 Sigurgeir 27, Ágúst 183, Birgitta 183, Jón 183

Norðan 12

640 Anna 91, Helgi 183, Jens 183, Marija 183

14. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Tveir leikir næsta mánudagskvöld
Vegna fréttar um næstu umferð Nýliðamótsins skal það áréttað og leiðrétt hér með að
mánudagskvöldið 19. febrúar fara fram tvær umferðir og svo aftur tvær laugardagskvöldið 24. febrúar

þannig að öll lið munu leika fimm leiki í mótinu. Niðurröðun í leiki síðari umferðar fer síðan eftir stöðu
liðanna eftir fyrri umferðina hvort kvöldið. Krullan er að vísu ekki 120 ára á Íslandi en hefur samt svör
við öllu!
14. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Kaupþing fær að eiga afganginn, Glitnir þarf að hugsa
lengra
Nýliðamótið krulludeildar SA hófst í Skautahöllinni á
Akureyri mánudagskvöldið 12. febrúar. Tíu lið eru
skráð til leiks en því miður gat eitt þeirra, Glitnir, ekki
mætt í sinn leik í fyrstu umferðinni. Eftir nokkra yfirlegu
alræðisnefndar yfir mótinu hefur verið ákveðið að
Kaupþing - eða Kappaflingfling eins og liðið kallar sig fái að eiga afganginn en lið Glitnis þarf þá líklega að
hugsa lengra og mæta til leiks í næstu umferð sem fram fer mánudagskvöldið 19. febrúar. Beðist er
velvirðingar á því að úrslit fyrstu umferðar skuli ekki hafa komið fljótar og fyrr inn á vefinn en skýringin
er sú að beðið var með opinberun úrslita á meðan leitað var leiða til að koma liðum Glitnis og
Kappaflingfling saman til að leika leikinn sem átti að leikast á mánudagskvöldið. Ekki tókst að finna
tíma sem bæði lið gátu komið og því varð að grípa til þess óyndisúrræðis að dæma leikinn tapaðan
fyrir Glitni.
Úrslit 1. umferðar:
Riddarar 1 - KGB

4-1

Glitnir - Kappaflingfling

0-4 (skv. dómi)

Jullurnar - Riddarar 2

2-6

Karolínus - KLÍA

5-3

Svarta gengið - Penninn

0-5

Næsta umferð verður leikin mánudagskvöldið 19. febrúar en þá eigast
við eftirtalin lið:
Braut 1: Glitnir - Svarta gengið
Braut 2: Penninn - Riddarar 2
Braut 3: Kappaflingfling - KLÍA
Braut 4: Jullurnar - KGB
Braut 5: Riddarar 1 - Karolínus
Tvær lokaumferðirnar verða síðan leiknar laugardagskvöldið 24. febrúar. Nákvæmar tímasetningar
nánar auglýstar fljótlega. Öll liðin leika semsagt tvo leiki lokakvöldið.
8. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Gull- og silfurhafar beint á toppinn

Liðin sem léku til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn í fyrra, Skytturnar og Mammútar, hafa nú þegar tyllt
sér í efstu sætin í undankeppninni á Akureyri eftir tvo fyrstu leiki sína, hafa bæði unnið báða leiki sína.
Fjórir leikir fóru fram í gærkvöld auk þess sem tvö lið luku við skotkeppnina sem segir til um röð liða ef
þau enda jöfn að stigum. Bestum árangri í skotkeppninni í gærkvöld náðu þeir Sigfús (22 sm) og
Haraldur (33 sm). Heildaryfirlit skotkeppninnar verður birt þegar öll lið hafa lokið henni. Stigatölu hvers
liðs fyrir sig er að finna í excel-skjalinu með úrslitum leikja.
Úrslit kvöldsins:

Fífurnar - Fálkar

6-2

Skytturnar - Bragðarefir

6-3

Kústarnir - Mammútar

3-6

Garpar - Víkingar

2-7

Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 14. febrúar:
Braut 2: Víkingar - Skytturnar
Braut 3: Mammútar - Garpar
Braut 4: Fífurnar - Bananananas
Braut 5: Fálkar - Norðan 12
6. febrúar 2007:

Liðsstjórar óskast í Nýliðamótið
Nýliðamótið verður með svipuðu sniði núna og í fyrra hvað það varðar að þau lið sem þess óska geta
fengið eitt úr okkar hópi til leiðbeiningar og/eða til að stýra liðinu og spila með því. Þau ykkar sem eruð
á lausu og hafið áhuga á að taka lið í fóstur eru vinsamlega beðin um að gefa sig fram við Davíð
Valsson.
6. febrúar 2007:

Skápar til leigu í Skautahöllinni
Glöggt krullufólk hefur væntanlega tekið eftir því að fyrir nokkru voru settir upp sérstakir skápar í
suðurenda Skautahallarinnar. Þessir skápar eru sérstaklega ætlaðir okkur sem geymslur undir búnað
og annað sem við viljum geyma á þessum stað. Ársleiga er 4.000,- krónur á skápinn. Vinsamleg hafið
samband við Davíð Valsson ef þið hafið áhuga á að leigja skáp.
6. febrúar 2007:

Nýliðamótið: Munið að skrá liðið ykkar til keppni
Nú líður að Nýliðamótinu en fyrstu leikir verða mánudagskvöldið 12. febrúar. Allmörg lið hafa þegar
skráð sig til keppni. Frestur til að skrá lið er raunar til 10. febrúar (sunnudagskvölds) en það krullufólk
sem hyggst vera með er beðið um að skrá lið sem fyrst.

Sjá nánari upplýsingar um mótið í word-skjali hér...
Skráningar sendist til eftirtaldra:
Davíð Valsson, s. 892 3466, davidvals[hjá]simnet.is
Hallgrímur Valsson, s. 840 0887, hallgrimur[hjá]isl.is
Haraldur Ingólfsson, s. 824 2778, haring[hjá]simnet.is
5. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Jónsi setti á punktinn!
Fjórir leikir fóru fram í undankeppni Íslandsmótsins í Skautahöllinni á Akureyri í kvöld. Liðin fjögur sem
enduðu í fjórum efstu sætunum á nýafstöðnu Akureyrarmóti unnu leiki sína í kvöld og hafa því raðað
sér í efstu sætin. Eins og fram hefur komið fer jafnframt fram skotkeppni en úrslitin úr henni segja til
um röð liða sem kunna að enda jöfn að stigum þegar upp er staðið. Þar bar helst til tíðinda í kvöld að
Jónsi, fyrirliði Bragðarefanna, setti sinn stein beint á punktinn. Nokkrir fleiri náðu einnig mjög góðum
skotum; Leifur í Víkingum (19), Heimir í Bragðarefum (23), Ásgrímur í Görpum (25), Kristján í

Kústunum (26), Jón Ingi í Mammútum (40) og Hallgrímur í Görpum (45). Yfirlit um skor allra leikmanna
og liða í skotkeppninni verður birt þegar öll lið hafa lokið við hana.
Úrslit kvöldsins:
Mammútar - Norðan 12

5-3

Víkingar - Kústarnir

6-7

Bragðarefir - Garpar

8-2

Bananananas - Skytturnar

5-11

Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 14. febrúar:
Braut 2: Fífurnar - Fálkar
Braut 3: Skytturnar - Bragðarefir
Braut 4: Kústarnir - Mammútar
Braut 5: Garpar - Víkingar
2. febrúar 2007:

Ísumsjón í febrúar og mars - niðurröðun á lið
Hér til hliðar er kominn inn nýr listi yfir skiptingu ísumsjónar milli liðanna á meðan Íslandsmótið stendur
yfir. Rétt er að minna á að fyrirliðar liða bera ábyrgð á því að liðsmenn þeirra viti af því hvenær liðið á
ísumsjón og að þeir mæti til þeirra verka. Við uppröðunina nú var haft í huga að lið þurfi ekki að mæta
í Skautahöllina til að sjá um ísinn þegar það á frí frá keppni. Tvö lið eru sett á hvert keppniskvöld
þannig að þegar tvö keppniskvöld eru eftir hafa öll liðin séð um ísinn tvö kvöld. Öllum liðunum er síðan
skipt niður á tvö síðustu keppniskvöldin í undankeppni Íslandsmótsins.
Í ísumsjóninni felst að allir liðsmenn þeirra liða sem eiga að sjá um svellið mæti tímanlega þau kvöld
og geri allt klárt fyrir keppni og æfingar á svellinu, þ.e. að koma steinum inn á svellið, hefla, moppa,
bóla, slípa, hreinsa, bora og setja niður spyrnur og koma upp stigatöflum. Venjan er hins vegar sú að
lið ganga sjálf frá eftir sig eftir leiki, þ.e. fara með steina, spyrnur og skortöflur af sinni braut og komi
þeim á réttan stað.

1. febrúar 2007:

Íslandsmótið: Búið að draga um töfluröð, leikjaniðurröðun tilbúin
Í gærkvöld var dregið um töfluröð liðanna sem taka þátt í undankeppni Íslandsmótsins í krullu á
Akureyri. Tíu lið skráðu sig til leiks og verður leikin einföld umferð, allir við alla. Keppni hefst
mánudagskvöldið 5. febrúar og lýkur miðvikudagskvöldið 21. mars.
Niðurröðun leikja var gerð áður en dregið var um töfluröðina. Við niðurröðunina var sanngirni höfð að
leiðarljósi enda eiga lið að geta keppt á Íslandsmóti á jafnréttisgrundvelli. Haft var að markmiði að lið
væri ekki í fríi tvo leikdaga í röð auk þess sem almennt var reynt að dreifa frídögum hæfilega niður á
þessar vikur sem leikið er. Spilað verður á fjórum brautum, 2, 3, 4 og 5. Leikjum var dreift á brautirnar
þannig að öll lið leika að minnsta kosti einu sinni á hverri braut, aldrei oftar en þrisvar á sömu brautinni
og aldrei tvö kvöld í röð á sömu brautinni. Leiknir verða fjórir leikir flest kvöldin ef frá eru talin þrjú
síðustu miðvikudagskvöld keppninnar en þá fara fram þrír leikir hvert kvöld.
Ekki hefur unnist tími til að ganga frá excel-skjali með hefðbundinni uppsetningu leikjadagskrár og
upplýsingum um leikmenn liða ásamt reglum mótsins.

30. janúar 2007:

Íslandsmótið: Svartir pardusar leita nýrra liðsmanna - eða eru til sölu
Eins og kunnugt er líður nú að Íslandsmótinu en skráningarfrestur rennur út að kvöldi miðvikudagsins
31. janúar. Væntanlega eru flest lið orðin fullskipuð og búin að manna sínar stöður en þó munu
einhverjar hreyfingar í gangi. Svörtu pardusarnir hafa misst liðsmenn af mismunandi ástæðum og nú
standa þeir eftir tveir, Sveinn og Örn Smári, en vilja að sjálfsögðu vera með á Íslandsmótinu.
Þeir eru því í leit að nýjum liðsmönnum sem væru til í að ganga til liðs við þá - eða ef það gengur ekki,
í leit að nýju liði eða liðum til að ganga í. Viti einhver um lausa liðsmenn eða laus pláss í liðum eru þeir
hinir sömu beðnir um að hafa samband, til dæmis við Svein í síma 843 4132.
29. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Mammútar meistarar annað árið í
röð
Mammútar eru Akureyrarmeistarar í krullu 2006, annað árið í röð.
Krulluvefurinn óskar Mammútum til hamingju með titilinn. Í liði mammúta eru
þeir Arnar Sigurðsson, Björgvin Guðjónsson, John Júlíus Cariglia, Jón Ingi
Sigurðsson og Ólafur Númason.

Mammútar þurftu að horfa á síðustu umferðina og vonast eftir hagstæðum
úrslitum í leik Víkinga gegn Skyttunum. Þeim varð að ósk sinni, Víkingar sigruðu Skytturnar og þar
með héldu Mammútar efsta sætinu. Þeir enduðu með 15 stig, unnu sjö leiki, gerðu eitt jafntefli og
töpuðu tveimur leikjum.
Skytturnar höfðu unnið fimm leiki í röð fyrir leikinn gegn Víkingum í kvöld og
hefðu getað landað titlinum með jafntefli eða sigri. Það gekk þó ekki og
Skytturnar fengu því silfurverðlun, náðu 14 stigum. Skytturnar eru þau Ágúst
Hilmarsson, Birgitta Reinaldsdóttir, Jón S. Hansen, Júlíus Arason og
Sigurgeir Haraldsson.
Bragðarefir nældu í bronsið eftir sigur í spennuleik
gegn Bananananas í lokaumferðinni. Bragðarefir unnu í kvöld sinn sjötta leik í
röð í mótinu en liðið byrjaði mótið með þremur töpum og einu jafntefli.
Bragðarefir eru þeir Davíð Valsson, Heimir Jónasson, Jóhann Ingi Einarsson
og Jón Einar Jóhannsson.

Úrslit leikja í lokaumferðinni
Bananananas - Bragðarefir

2-5

Víkingar - Skytturnar

8-1

Svörtu pardusarnir - Garpar

2-8

Kústarnir - Norðan 12

11-1

Úrslit mótsins:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

1.

Mammútar

10

7

1

2

15

2.

Skytturnar

10

7

0

3

14

3.

Bragðarefir

10

6

1

3

13

4.

Kústarnir

10

5

1

4

11

5.

Fífurnar

10

5

1

4

11

6.

Víkingar

10

5

1

4

11

7.

Garpar

10

4

2

4

10

8.

Fálkar

10

4

0

6

8

9.

Norðan 12

10

3

1

6

7

10.

Svörtu pardusarnir

10

3

0

7

6

11.

Bananananas

10

1

2

7

4

29. janúar 2007:

Íslandsmótið: Fundur með fyrirliðum liða á Akureyri
Krullunefnd ÍSÍ boðar til fundar með fyrirliðum liða hér á Akureyri sem ætla að taka þátt í
Íslandsmótinu. Fundurinn verður haldinn í Skautahöllinni á Akureyri miðvikudagskvöldið 31. janúar kl.
20:30.
Á fundinum eru síðustu forvöð að skrá lið til leiks í Íslandsmótinu.
25. janúar 2007:

Íslandsmót í krullu 2007
Íslandsmót í Krullu fer fram í febrúar og mars. Undankeppni verður leikin í Reykjavík og á Akureyri.
Úrslitakeppni fer fram í Skautahöllinni á Akureyri dagana 30. og 31. mars. Þáttökugjald er 6.000 krónur
á lið. Þátttökutilkynningar berist til Krullunefndar ÍSÍ fyrir 31. janúar á netföngin: gisli[hjá]arkitektur.is,
palli[hja]arkitektur.is, agustehf[hjá)simnet.is. Undankeppni verður leikin í 2 riðlum, í Reykjavík og á
Akureyri.

Úrslitakeppni 30. og 31. mars á Akureyri
Úrslitakeppni um Íslandsmeistaratitilinn fer fram dagana 30. og 31. mars í Skautahöllinni á Akureyri
þar sem leika 6 efstu lið úr keppninni á Akureyri og 2 efstu lið úr keppninni í Reykjavík.
Í A-riðli leika lið í sætum 1–3 á Akureyri og lið í 1. sæti í Reykjavík.
Í B-riðli leika lið í sætum 4–6 á Akureyri og lið í 2. sæti í Reykjavík.
Eftir riðlakeppnina keppa lið í 1. og 2. sæti í A riðli um gullverðlaun og lið í 3. sæti í A riðli og lið í 1.
sæti í B riðli keppa um bronsverðlaun.

Undankeppni á Akureyri

Á Akureyri verður leikin einföld umferð á tímabilinu 5. febrúar til 26. mars. Hver leikur er 6 umferðir. Að
jafnaði skulu vera 4 leikmenn í hvoru liði þegar leikur hefst. Hefja má þó 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 hringi verða skráðir með fjarlægð 183 sm.
Um endanlega röð liða að mótinu loknu ráða stig úr leikjum. Ef þau eru jöfn ræður næst mæld fjarlægð
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.
Þátttökugjald er 6.000 kr/lið og greiðist í einu lagi við skráningu. Bankareikningur er 0302-26-006496,
kt. 301050-2599. Einnig má greiða gjaldið beint til Ágústs Hilmarssonar gjaldkera Krullunefndar.
Eindagi greiðslu er fyrir síðasta leik viðkomandi liðs í mótinu (forkeppninni). 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 Íslandsmóti.
25. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Toppliðin sigruðu
Mammútar og Skytturnar unnu sína leiki í Akureyrarmótinu í næstsíðustu umferðinni í gærkvöld og eru
því einu liðin sem enn eiga möguleika á að hreppa titilinn Akureyrarmeistari í krullu 2006. Mammútar
eru nú í efsta sætinu með 15 stig en hafa lokið keppni. Skytturnar koma fast á hæla þeim, hafa náð 14
stigum og eiga einn leik eftir, gegn Víkingum í lokaumferðinni. Skyttunum nægir raunar jafntefli í þeim
leik því ef liðið endar jafnt Mammútunum að stigum gilda úrslit úr skotkeppni sem framkvæmd var í
upphafi móts og þar standa Skytturnar betur að vígi. Fífurnar smeygðu sér í þriðja sætið með sigri í
kvöld, hafa náð 11 stigum eins og Bragðarefir og hafa betri árangur í skotkeppninni en Bragðarefir.
Fífurnar hafa hins vegar lokið keppni en Bragðarefir eiga einn leik eftir. Þeim nægir því jafntefli í
lokaleik sínum gegn Bananananas til að tryggja sér bronsverðlaunin. Ef Bragðarefir tapa hins vegar
sínum leik í lokaumferðinni gætu Kústarnir hreppt bronsverðlaunin með því að sigra í sínum leik gegn
Norðan 12 – eða þá Fífurnar ef Kústarnir sigra ekki. Víkingar gætu reyndar einnig komist í 11 stig með
sigri á Skyttunum í lokaumferðinni en það myndi þó ekki nægja þeim til að hreppa bronsverðlaunin
vegna þess að þeir náðu ekki eins góðum árangri í skotkeppnini og Fífurnar. Ef þessi fjögur lið,
Bragðarefir, Fífurnar, Kústarnir og Víkingar, enda öll með 11 stig verður röðin þessi: Kústarnir,
Fífurnar, Víkingar, Bragðarefir.
Úrslit leikja í gærkvöld:
Garpar - Kústarnir

5-6

Mammútar - Fálkar

7-5

Norðan 12 - Fífurnar

2-7

Skytturnar - Svörtu pardusarnir

8-1

Víkingar - Bananananas

6-3

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

10

7

1

2

15

5

2.

Skytturnar

9

7

0

2

14

4

3.

Bragðarefir

9

5

1

3

11

7

4.

Fífurnar

10

5

1

4

11

9

5.

Kústarnir

9

4

1

4

9

9

6.

Víkingar

9

4

1

4

9

9

7.

Fálkar

10

4

0

6

8

12

8.

Garpar

9

3

2

4

8

10

9.

Norðan 12

9

3

1

5

7

11

10.

Svörtu pardusarnir

9

3

0

6

6

12

11.

Bananananas

9

1

2

6

4

14

Lokaumferðin fer fram mánudagskvöldið 24. janúar en þá eigast við:
Braut 2: Bananananas - Bragðarefir
Braut 3: Víkingar - Skytturnar
Braut 4: Svörtu pardusarnir - Garpar
Braut 5: Kústarnir - Norðan 12
22. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Þrjú lið eiga enn möguleika á titlinum
Fjórir leikir fóru fram í Akureyrarmótinu í kvöld og eiga þrjú lið enn möguleika á því að hreppa titilinn
Akureyrarmeistari í krullu 2006 þegar níu leikir eru eftir í mótinu. Topplið Mammúta átti frí í þessari
umferð en heldur þó efsta sætinu. Skytturnar eru komnir fast á hæla Mammútanna eftir sigur gegn
Kústunum í kvöld. Nú munar einu stigi á liðunum og eiga Mammútar aðeins eftir einn leik en
Skytturnar tvo. Bragðarefir halda þriðja sætinu eftir sigur í spennuleik gegn Svörtu pardusunum í kvöld.
Þeir eiga enn möguleika á efsta sætinu eins og liðin tvö fyrir ofan þá. Nokkur lið eiga einnig enn
möguleika á að blanda sér í baráttuna um verðlaunasæti eins og sjá má ef litið er á stöðu liðanna.
Úrslit kvöldsins:
Fálkar - Norðan 12

2-5

Svörtu pardusarnir - Bragðarefir

3-5

Kústarnir - Skytturnar

3-8

Fífurnar - Garpar

8-6

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

9

6

1

2

13

5

2.

Skytturnar

8

6

0

2

12

4

3.

Bragðarefir

9

5

1

3

11

7

4.

Fífurnar

9

4

1

4

9

9

5.

Fálkar

9

4

0

5

8

10

6.

Garpar

8

3

2

3

8

8

7.

Kústarnir

8

3

1

4

7

9

8.

Víkingar

8

3

1

4

7

9

9.

Norðan 12

8

3

1

4

7

9

10.

Svörtu pardusarnir

8

3

0

5

6

10

11.

Bananananas

8

1

2

5

4

12

Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 24. janúar:
Braut 2: Garpar - Kústarnir
Braut 3: Mammútar - Fálkar
Braut 4: Norðan 12 - Fífurnar
Braut 5: Skytturnar - Svörtu pardusarnir
Braut 6: Víkingar - Bananananas
22. janúar 2007:

Íslandsmót í krullu 2007
Íslandsmót í Krullu fer fram í febrúar og mars. Undankeppni verður leikin í Reykjavík og á Akureyri.
Úrslitakeppni fer fram í Skautahöllinni á Akureyri dagana 30. og 31. mars. Þáttökugjald er 6.000 krónur
á lið.
Þátttökutilkynningar berist til Krullunefndar ÍSÍ fyrir 31. janúar á netföngin:
gisli[hjá]arkitektur.is, palli[hja]arkitektur.is, agustehf[hjá)simnet.is
18. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Fyrsti krullusigur Bananananas
Nýja liðið í krullunni, Bananananas, landaði sínum fyrsta sigri þegar liðið mætti Svörtu pardusunum í
gærkvöl. Áður höfðu strákarnir náð tveimur jafnteflum og fóru því í fjögur stig með sigrinum í gærkvöld.
Mammútar eru áfram í efsta sætinu eftir nauman sigur á Norðan 12, 6-5, hafa nú náð 13 stigum.
Skytturnar halda 2. sætinu, eru komnir í 10 stig eftir sigur á Fífunum en Garpar, sem voru jafnir
Skyttunum að stigum, töpuðu sínum leik í gærkvöld. Bragðarefir skutust í 3. sætið eftir nauman sigur á
Víkingum, eru komnir í 9 stig en Bragðarefir hafa nú unnið fjóra leiki í röð. Fálkar og Garpar koma
næstir Bragðarefum, hafa 8 stig.

Mammútar eiga nú aðeins einn leik eftir en Skytturnar og Garpar þrjá og Bragðarefir og Fálkar tvo.
Kústarnir, Fífurnar og Víkingar eru reyndar aðeins stigi á eftir Fálkum og Görpum og því eru enn mörg
lið sem geta blandað sér í baráttuna um verðlaunasætin. Skytturnar hafa fæstum stigum tapað, fjórum,
en Mammútar hafa tapað 5 stigum. Garpar koma næstir í þessum samanburði, hafa tapað 6 stigum,
þá Bragðarefir og Kústarnir sem hafa tapað 7 stigum.
Hér er til gamans listi yfir þá andstæðinga sem hvert lið fyrir sig á eftir að leika við:
Mammútar

Fálkar

Skytturnar

Kústarnir, Svörtu pardusarnir,
Víkingar

Bragðarefir

Svörtu pardusarnir, Bananananas

Fálkar

Norðan 12 og Mammútar

Garpar

Fífurnar, Kústarnir, Svörtu pardusarnir

Kústarnir

Skytturnar, Garpar, Norðan 12

Fífurnar

Garpar, Norðan 12

Víkingar

Bananananas, Skytturnar

Svörtu pardusarnir

Bragðarefir, Skytturnar, Garpar

Norðan 12

Fálkar, Fífurnar, Kústarnir

Bananananas

Víkingar, Bragðarefir

Úrslit kvöldsins:
Bragðarefir - Víkingar

5-4

Skytturnar - Fífurnar

8-2

Norðan 12 - Mammútar

5-6

Bananananas - Svörtu pardusarnir

5-4

Garpar - Fálkar

1-8

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

9

6

1

2

13

5

2.

Skytturnar

7

5

0

2

10

4

3.

Bragðarefir

8

4

1

3

9

7

4.

Fálkar

8

4

0

4

8

8

5.

Garpar

7

3

2

2

8

6

6.

Kústarnir

7

3

1

3

7

7

7.

Fífurnar

8

3

1

4

7

9

8.

Víkingar

8

3

1

4

7

9

9.

Svörtu pardusarnir

7

3

0

4

6

8

10.

Norðan 12

7

2

1

4

5

9

11.

Bananananas

8

1

2

5

4

12

Næsta umferð verður leikin mánudagskvöldið 22. janúar:
Braut 2: Fálkar - Norðan 12
Braut 3: Svörtu pardusarnir - Bragðarefir
Braut 4: Kústarnir - Skytturnar
Braut 5: Fífurnar - Garpar
15. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Mammútar, Skyttur og Garpar standa best að vígi
Mammútar halda efsta sætinu í Akureyrarmótinu eftir jafntefli gegn Görpum í kvöld en Skytturnar
skutust í annað sætið með sigri á Fálkum. Nýliðarnir í Bananananas náðu í sitt annað stig með jafntefli
við Kústana.
Þó svo Mammútar hafi nú þriggja stiga forystu á næstu lið má búast við harðri og spennandi keppni
um verðlaunasætin. Garpar eru jafnir Skyttunum að stigum og ef litið er til tapaðra stiga standa þessi
tvö lið best að vígi, hafa tapað 4 stigum en Mammútar hafa misst 5 stig. Þeir hafa 11 stig, hafa lokið 8
leikjum og eiga því aðeins tvo eftir en bæði Skytturnar og Garpar hafa 8 stig og eiga fjóra leiki eftir.
Mörg önnur lið geta að sjálfsögðu blandað sér í toppbaráttuna því fjögur lið koma fast á hæla efstu
liðanna með 7 stig og svo tvö með 6 stig og eitt með 5 stig.
Úrslit kvöldsins:
Kústarnir - Bananananas

4-4

Mammútar - Garpar

4-4

Fífurnar - Bragðarefir

5-6

Fálkar - Skytturnar

5-7

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

8

5

1

2

11

5

2.

Skytturnar

6

4

0

2

8

4

3.

Garpar

6

3

2

1

8

4

4.

Kústarnir

7

3

1

3

7

7

5.

Fífurnar

7

3

1

3

7

7

6.

Víkingar

7

3

1

3

7

7

7.

Bragðarefir

7

3

1

3

7

7

8.

Svörtu pardusarnir

6

3

0

3

6

6

9.

Fálkar

7

3

0

4

6

8

10.

Norðan 12

6

2

1

3

5

7

11.

Bananananas

7

0

2

5

2

12

Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 17. janúar
Braut 2: Bragðarefir - Víkingar
Braut 3: Skytturnar - Fífurnar
Braut 4: Norðan 12 - Mammútar
Braut 5: Bananananas - Svörtu pardusarnir
Braut 6: Garpar - Fálkar
15. janúar 2007:

Ási ljós gerður að heiðursfélaga SA
Skautafélag Akureyrar hélt á laugardaginn upp á 70 ára afmæli sitt en félagið
var stofnað 1. janúar 1937. Við athöfnina fengu þrír félagsmenn viðurkenningu
og voru gerðir að heiðursfélögum en það voru þau Björn Baldursson, Edda
Indriðadóttir og síðast en ekki síst Ásgrímur Ási ljós Ágústsson okkar.
Krulluvefurinn óskar Ása, og þeim hinum einnig að sjálfstöðu, til hamingju með
viðurkenninguna.
Boðið var til athafnar í Skautahöllinni þar sem því var
jafnframt fagnað að félagið fékk viðurkenningu frá ÍSÍ
sem fyrirmyndarfélag. Auk hefðbundinna ávarpa
formanns SA, forseta ÍSÍ, bæjarstjórans,
stjórnarformanns VMÍ fengu áhorfendur að sjá
skemmtilegar listhlaups- og krullusýningar auk þess
sem fjöldi barna og fullorðinna fékk að prófa krulluna,
þeirra á meðal Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ. Átak hefur
jafnframt verið gert varðandi verðlaunagripi félagsins. Skápar hafa verið settir
upp og helstu gripum raðað þar í (sjá mynd).

12. janúar 2007:

Krullusýning á afmælishátíðinni á morgun
Eins og fram kemur í dagskrá afmælishátíðar SA á morgun, laugardaginn 13. janúar, verður sýning
iðkenda SA á dagskrá kl. 14:30. Fyrstu munu listhlaupsiðkendur sýna listir sínar en að því búnu verða
útbúnar tvær krullubrautir og leiknir sýningarleikir í krullu. Ekki hefur verið valið sérstaklega hvaða
krullufólk mun leika listir sínar en þau ykkar sem mæta í afmælið megið gjarnan vera tilbúin í slaginn
þannig að við höfum örugglega nógu marga iðkendur á tvær brautir. Væntanlega munu einhverjir úr

íþróttaforystunni og bæjarforystunni verða neyddir til að prófa og víst að það verður skemmtilegt á
svellinu á morgun.
Dagskráin á laugardag stendur kl. 14-16 og verður sem hér segir:
KI. 14:00
Kl. 14:10
Kl. 14:20
Kl. 14:30
Kl. 15:00

Ávarp formanns
Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ, veitir félaginu viðurkenningu sem fyrirmyndarfélagi
Veittar viðurkenningar til eldri félaga
Sýningar iðkenda SA
Kaffiveitingar

Allir félagsmenn og velunnarar Skautafélags Akureyrar eru hjartanlega velkomnir. Frítt verður á skauta
sunnudaginn 14. janúar kl. 13-17 en svellið verður ekki opið almenningi á laugardaginn vegna
hátíðarhaldanna.
11. janúar 2007:

Undirbúningur fyrir afmælisveislu á föstudag kl. 18
Eins og kunnugt er heldur Skautafélagið upp á 70 ára afmæli sitt á laugardaginn auk þess sem félagið
fær viðurkenningu ÍSÍ sem fyrirmyndarfélag.
Þegar blásið er til veislu þarf að sjálfsögðu að undirbúa herlegheitin. Ætlunin er að félagar úr öllum
deildum SA komi saman í Skautahöllinni föstudaginn 12. janúar kl. 18:00 og taki til hendinni. Krullufólk
er hvatt til að láta hendur standa fram úr ermum - og taka höndum saman við hokkí- og listhlaupsfólk til að gera allt klárt þannig að kátt verði í höllinni á laugardag.
Munið: Betra er að margar hendur vinni létt verk en ekki fáar hendur öll verk!
11. janúar 2007:

Nýliðamót í krullu haldið 12., 19. og 24. febrúar
Breyting hefur orðið á dagsetningum Nýliðamótsins frá því sem áður hefur verið auglýst. Reiknað er
með að hefja keppni mánudagskvöldið 12. febrúar, leika síðan aftur mánudagskvöldið 19. febrúar og
ljúka mótinu með lokaumferð(um) og verðlaunaafhendingu laugardagskvöldið 24. febrúar.
Sjá nánari upplýsingar í word-skjali hér...
Krullufólk er hvatt til að koma upplýsingum um Nýliðamótið til vina og vandamanna, safna að sér
nokkrum nýliðum og skrá sig til keppni í mótinu.

11. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Enn tapa toppliðin
Óhætt er að spá því að lokaumferðirnar sem framundan eru í Akureyrarmótinu verði æsispennandi því
þrjú af fjórum efstu liðunum fyrir leiki gærkvöldsins töpuðu leikjum sínum - alveg eins og í umferðinni á
undan. Mammútar höfðu unnið fimm leiki í röð en töpuðu báðum leikjum sínum í þessari viku. Þeir eru
þó enn efstir og enn þremur stigum á undan næstu liðum. Garpar höfðu ekki tapað í átta leikjum í röð
(bæði í Akureyrarmóti og Bikarmóti) en fengu harkalega lendingu gegn Bragðarefum í gærkvöld,
töpuðu 8-0. Mammútar og Garpar mætast einmitt í næstu umferð.
Kústarnir og Svörtu pardusarnir voru í næstu sætum fyrir þessa viku. Svörtu pardusarnir töpuðu
sínum leik í gærkvöld en Kústarnir sátu hjá. Bæði þessi lið töpuðu sínum leikjum fyrr í vikunni. Með

þessum úrslitum hefur keppnin jafnast mjög þó svo enn standi Mammútar best að vígi með 10 stig og
séu þremur stigum á eftir næstu liðum. Þaðmunar hins vegar ekki nema tveimur stigum á liðunum í 2.
og 10. sæti. Þrjú lið hafa 7 stig, fjögur lið hafa 6 stig og tvö lið hafa 5 stig. Ef litið er á töpuð stig standa
Garpar best að vígi, hafa tapað 3 stigum, en næstir eru Mammútar og Skytturnar sem tapað hafa 4
stigum hvort lið.
Úrslit kvöldsins:
Fífurnar - Mammútar

9-2

Svörtu pardusarnir - Víkingar

3-8

Fálkar - Bananananas

7-4

Garpar - Bragðarefir

0-8

Norðan 12 - Skytturnar

2-7

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

7

5

0

2

10

4

2.

Fífurnar

6

3

1

2

7

5

3.

Víkingar

7

3

1

3

7

7

4.

Garpar

5

3

1

1

7

3

5.

Kústarnir

6

3

0

3

6

6

6.

Skytturnar

5

3

0

2

6

4

7.

Svörtu pardusarnir

6

3

0

3

6

6

8.

Fálkar

6

3

0

3

6

6

9.

Bragðarefir

6

2

1

3

5

7

10.

Norðan 12

6

2

1

3

5

7

11.

Bananananas

6

0

1

5

1

11

Næsta umferð verður leikin mánudagskvöldið 15. janúar:
Braut 2: Kústarnir - Bananananas
Braut 3: Mammútar - Garpar
Braut 4: Fífurnar - Bragðarefir
Braut 5: Fálkar - Skytturnar
9. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Þrjú af fjórum efstu liðunum töpuðu

Mammútar halda þriggja stiga forystu í Akureyrarmótinu þrátt fyrir tap í gærkvöld. Helstu
keppinautarnir, Garpar, léku ekki í gærkvöld og eru því enn með 7 stig og halda öðru sætinu því liðin í
næstu sætum töpuðu einni.
Úrslit þriggja leikja gærkvöldsins voru nokkuð afgerandi miðað við lokatölur. Því miður náðu
Bananananas ekki saman í lið og þurftu að gefa leik sinn gegn Norðan 12. Í því sambandi er rétt að
vekja athygli á því að í neyð geta lið kallað til aukaleikmenn eða fengið menn lánaða úr öðrum liðum til
að spila staka leiki. Þegar við blasir að erfiðlega muni ganga að ná saman að minnsta kosti þremur
mönnum er best að hafa samband við formann deildarinnar eða beint við lausa leikmenn tímanlega til
að tryggja sér nægilega marga leikmenn fyrir leik. Einnig er góð regla að hafa samband við fyrirliða
andstæðinganna í það skiptið og fá samþykki hans fyrir því að notaður sé aukaleikmaður (annar en
reglulegur varamaður liðsins).
Mótið virðist ætla að jafnast aðeins aftur miðað við úrslit gærkvöldsins því liðin í 1., 3. og 4. sæti
töpuðu leikjum sínum. Þó svo Mammútar haldi fyrsta sætinu með 10 stig standa Garpar nú betur að
vígi hvað það varðar að þeir hafa aðeins tapað einu stigi og eru nú eina liðið sem hefur ekki tapað leik
á mótinu. Garpar hafa hins vegar spilað aðeins fjóra leiki en Mammútar eru búnir með 6.
Úrslit kvöldsins:
Fálkar - Svörtu pardusarnir

9-2

Fífurnar - Kústarnir

8-4

Mammútar - Víkingar

3-9

Norðan 12 - Bananananas

1-0

Staðan í mótinu:

Röð

Lið

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

1.

Mammútar

6

5

0

1

10

2

2.

Garpar

4

3

1

0

7

1

3.

Kústarnir

6

3

0

3

6

6

4.

Svörtu pardusarnir

5

3

0

2

6

4

5.

Fífurnar

5

2

1

2

5

5

6.

Víkingar

6

2

1

3

5

7

7.

Norðan 12

5

2

1

2

5

5

8.

Skytturnar

4

2

0

2

4

4

9.

Fálkar

5

2

0

3

4

6

10.

Bragðarefir

5

1

1

3

3

7

11.

Bananananas

5

0

1

4

1
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Næsta umferð verður leikin miðvikudagskvöldið 10. janúar:
Braut 2: Fífurnar Mammútar
Braut 3: Svörtu pardusarnir - Víkingar
Braut 4: Fálkar - Bananananas
Braut 5: Garpar - Bragðarefir
Braut 6: Norðan 12 - Skytturnar
8. janúar 2007:

Skautafélag Akureyrar 70 ára - hátíðardagskrá á laugardag
Skautafélagið varð 70 ára þann 1. janúar síðastliðinn. Af því tilefni verður hátíðardagskrá í
Skautahöllinni laugardaginn 13. janúar þar sem félagið hlýtur jafnframt viðurkenningu ÍSÍ sem
fyrirmyndarfélag.
Dagskráin á laugardag stendur kl. 14-16 og verður sem hér segir:
KI. 14:00
Kl. 14:10
Kl. 14:20
Kl. 14:30
Kl. 15:00

Ávarp formanns
Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ, veitir félaginu viðurkenningu sem fyrirmyndarfélagi
Veittar viðurkenningar til eldri félaga
Sýningar iðkenda SA
Kaffiveitingar

Allir félagsmenn og velunnarar Skautafélags Akureyrar eru hjartanlega velkomnir. Frítt verður á skauta
sunnudaginn 14. janúar kl. 13-17 en svellið verður ekki opið almenningi á laugardaginn vegna
hátíðarhaldanna.

3. janúar 2007:

Akureyrarmótið: Mammútar óstöðvandi?
Mammútar hófu nýja árið eins og þeir enduðu það gamla, með sigri. Liðið virðist óstöðvandi um þessar
mundir og hefur nú unnið fimm leiki í röð á Akureyrarmótinu, er á toppnum með 10 stig, þremur stigum
meira en Garpar sem eru í öðru sæti. Mammútar sigruðu Skytturnar í kvöld og Garpar sigruðu Norðan
12. Kústarnir skutust upp í þriðja sætið með öruggum sigri á Víkingum, hafa nú 6 stig eins og Svörtu
pardusarnir.
Úrslit kvöldsins:
Garpar - Norðan 12

8-5

Skytturnar - Mammútar

6-8

Bragðarefir - Fálkar

5-3

Víkingar - Kústarnir

8-1

Staðan í mótinu:

Röð
1.

Lið

Mammútar

Leikir

Sigrar

Jafntefli

Töp

Stig

Töpuð
stig

5

5

0

0

10

0

2.

Garpar

4

3

1

0

7

1

3.

Kústarnir

5

3

0

2

6

4

4.

Svörtu pardusarnir

4

3

0

1

6

2

5.

Skytturnar

4

2

0

2

4

4

6.

Fífurnar

4

1

1

2

3

5

7.

Víkingar

5

1

1

3

3

7

8.

Bragðarefir

5

1

1

3

3

7

9.

Norðan 12

4

1

1

2

3

5

10.

Fálkar

4

1

0

3

2

6

11.

Bananananas

4

0

1

3

1
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Næsta umferð verður leikin mánudagskvöldið 8. janúar en þá leika:
Braut 2: Fálkar - Svörtu pardusarnir
Braut 3: Fífurnar - Kústarnir
Braut 4: Mammútar - Víkingar
Braut 5: Norðan 12 - Bananananas

