
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skýrsla keiludeildar ÍR fyrir starfsárið 2017 
Lögð fram á aðalfundi keiludeildar ÍR 18. apríl 2018 

Minning 
Á síðasta ári féllu tveir ÍR keilarar frá þau Soffía Erla Stefánsdóttir sem lést 22. mars eftir erfið veikindi 

og Baldur Bjartmarsson sem lést þann 29. ágúst einnig eftir veikindi. Ég bið fundargesti um að rísa úr 

sætum og heiðra minningu þeirra. 

Starf stjórnar 
Núverandi stjórn keiludeildar ÍR tók við eftir síðasta 

aðalfund sem haldinn var 16. mars 2017. 

Í stjórn deildarinnar sitja nú Jóhann Ágúst Jóhannsson 

formaður, Svavar Þór Einarsson varaformaður, Sigríður 

Klemensdóttir gjaldkeri, Sigrún Guðmundsdóttir ritari og 

Karen Hilmarsdóttir meðstjórnandi. Varamenn eru 

Daníel Ingi Gottskálksson og Einar Hafsteinn Árnason. 

Haldnir voru 13 formlegir stjórnarfundir á 

starfstímabilinu. Auk þess eru stjórnarmenn nánast í daglegum samskiptum í síma, tölvupóstum 

og/eða á Fésbók. Ýmsir aðrir fundir eru skv. venju s.s. formannafundir deilda ÍR, formannafundir á 

vegum KLÍ og fjölmargir aðrir fundir vegna starfseminnar. Sigrún Guðmundsdóttir var t.d. fulltrúi 

okkar í búninganefnd ÍR á árinu en nýir búningar verða teknir í notkun næsta tímabil og hefur stjórn 

deildarinnar valið þá búninga. 

Árangur ÍR keilara á almanaksárinu 2017 
Á síðasta ári unnu ÍR-ingar alls 13 Íslandsmeistaratitla, 3 Reykjavíkurmeistaratitla og 1 Meistaratitil, 

sjá lista: 

Dags Nafn Flokkur Mót Sæti 

5.2.17 Arnar Sæbergsson Meistaraflokkur RIG 1. sæti 

14.2.17 Andrés Páll Júlíusson Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga 2. sæti  

5.3.17 Ágúst Ingi Stefánsson 2. flokkur pilta Íslandsmót unglinga 2. sæti 

 Steindór Máni Björnsson 2. flokkur pilta Íslandsmót unglinga 3. sæti 

 Elva Rós Hannesdóttir 2. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

 Dagmar Alda Leifsdóttir 2. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga 2. sæti 

 Hinrik Óli Gunnarsson 3. flokkur pilta Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

 Sara Bryndís Sverrisd. 3. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

 Hafdís Eva Laufdal 4. flokkur stúlkna Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

 Eva Rós Hannesdóttir Opinn flokkur Íslandsmót unglinga Íslandsmeistari 

13.3.17 Anna Magnúsdóttir Meistaraflokkur Íslandsmót einstaklinga forgj. Íslandsmeistari  

20.3.17 ÍR karlar Meistaraflokkur Íslandsmót félaga 2. sæti 

1.4.17 Hlynur Örn Ómarsson 1. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 1. sæti  

 Jóhann Ósk Guðjónsd. 1. flokkur stúlkna Meistarakeppni ungm. 2. sæti  

 Steindór Máni Björnsson 2. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 1. sæti  

 Ágúst Ingi Stefánsson 2. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 3. sæti  

 Lárus Björn Halldórsson 3. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 1. sæti  

 Hinrik Óli Gunnarsson 3. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 2. sæti  

 Adam Geir Baldursson 3. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 3. sæti  



 Sara B. Sverrisdóttir 3. flokkur stúlkna Meistarakeppni ungm. 1. sæti  

1.4.17 Elva Rós Hannesdóttir 3. flokkur stúlkna Meistarakeppni ungm. 2. sæti 

 Tristan Máni Nínuson 4. flokkur pilta Meistarakeppni ungm. 2. sæti 

 Hafdís Eva Laufdal 4. flokkur stúlkna Meistarakeppni ungm. 1. sæti 

 Sigrún E Halldórsdóttir 4. flokkur stúlkna Meistarakeppni ungm. 2. sæti 

9.4.17 ÍR BK Meistaraflokkur Bikarkeppni KLÍ 2. sæti 

23.4.17 ÍR 1 Opinn flokkur Íslandsmót unglingaliða Íslandsmeistarar 

23.4.17 ÍR PLS Meistaraflokkur Íslandsmót tvím. d.liða Íslandsmeistarar 

29.4.17 ÍR KLS Meistaraflokkur Íslandsmót liða Deildarmeistarar 

9.5.17 ÍR KLS Meistaraflokkur Íslandsmót liða Íslandsmeistarar 

 ÍR PLS Meistaraflokkur Íslandsmót liða 3. til 4. sæti 

 ÍR TT Meistaraflokkur Íslandsmót liða 2. sæti 

14.5.17 Einar Már Björnsson Meistaraflokkur AMF forkeppni 1. sæti 

20.5.17 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti 

 Gunnar Þór Ásgeirsson Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 2. sæti 

 Guðbjörg L Valdimarsd. Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti 

 Bergþóra R Ólafsdóttir Meistaraflokkur Meistaramót ÍR 2. sæti 

 Alexander Halldórsson Forgjafaflokkur Meistaramót ÍR 1. sæti 

 Svavar Þór Einarsson Forgjafarflokkur Meistaramót ÍR 2. sæti 

26.8.17 Gunnar Þór Ásgeirsson Meistaraflokkur Opna Rvk mót m/forgj. Rvk. meistari 

 Hlynur Örn Ómarsson Meistaraflokkur Opna Rvk mót m/forgj. 2. sæti 

 Elva Rós Hannesdóttir Meistaraflokkur Opna Rvk mót m/forgj. Rvk. meistari 

 Linda Hrönn Magnúsd. Meistaraflokkur Opna Rvk mót m/forgj. 2. sæti 

31.8.17 Ástrós Pétursdóttir Meistaraflokkur Opna Reykjavíkurmótið Rvk. meistari 

8.10.17 Nanna Hólm Meistaraflokkur Íslandsmót para Íslandsmeistari 

 Einar Már Björnsson Meistaraflokkur Íslandsmót para Íslandsmeistari 

19.11.17 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur Forkeppni AMF 1. umf. 3. sæti 

11.12.17 Einar Már Björnsson Meistaraflokkur Íslandsmót tvímenningi Íslandsmeistari 

 Hafþór Harðarson Meistaraflokkur Íslandsmót tvímenningi Íslandsmeistari 

Auk þessara verðlauna settu ÍR-ingar fjölmörg met á árinu bæði formleg og persónuleg. Fjórir 300 

leikir komu á árinu. Andrés Páll Júlíusson náði sínum fyrsta á RIG 2017 auk þess að setja Íslandsmet í 

2 leikjum 579. Hafþór náði enn einum leiknum sem kom á Meistaramóti ÍR. Daníel Ingi Gottskálksson 

og Hlynur Örn Ómarsson náðu sínum fyrstu 300 leikjum í Pepsí keilunni í lok ársins. Steindór Máni 

Björnsson setti Íslandsmet í 2 leikjum 26.4. í 2. flokki pilta 501 pinnar, í 5 leikjum 1.168 og 1.368 í 6 

leikjum  Sara Bryndís Sverrisdóttir setti síðan Íslandsmet í 3. flokki stúlkna í 4, 5 og 6 leikjum 735 – 

913 og 1.101. Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir setti svo Íslandsmet í 4. flokki stúlkna í 4 og 5 leikjum 

661 og 786. 

 



Barna- og unglingastarf 
Sem fyrr heldur barna og ungmennastarfið áfram að blómstra hjá 

okkur. Eins og nefnt er að ofan eru krakkarnir okkar að setja met og 

standa sig vel í keppnum sbr. upptalning hér að ofan. Einhver aukning 

hefur verið af krökkum sem æfa hjá okkur milli ára. Ákveðin vandræði 

er þó varðandi aukningu sem snýst fyrst og fremst að fjármagni sem 

við fáum frá ÍTR og auknum tíma pr. verkefni sem Keiluhöllin Egilshöll 

setur á og tekur því meira af árlegu fjárframlögum frá ÍTR. 

2016 var stofnað foreldrafélag ÍR krakka en starf þar hefur dalað eftir 

að barn þess foreldris sem helst stóð að þessu dróg sig úr keilu. Gott 

væri að koma starfinu aftur á skrið og þarf það að vera verkefni 

deildarinnar á komandi ári. Halda þarf vel um þann hóp. 

Deildinn fjárfesti nýverið í kúlum sem verða boðnar þeim krökkum 

sem eru að fóta sig í keilunni. Kúlurnar verða eign deildarinnar en hvert barn lætur bora kúluna fyrir 

sig. Síðan skal þeim skilað þegar viðkomandi þyngir við sig í kúlum. 

Á síðustu dögum hefur hópur foreldra og barna tekið sig saman og skráð sig til þátttöku á Junior Irish 

Open sem fram fer í nóvember byrjun í ár. Nú þegar eru 7 krakkar frá ÍR búin að skrá sig. 

Mótahald ÍR á árinu 2017 
Sem fyrr heldur keiludeildin mót fyrir keilara. Þar eru t.d. Pepsí mótin, haldin í samstarfi við 

Keiluhöllina, en í þessum mótum njótum við mikils stuðnings frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar með 

verðlaun og þökkum við kærlega fyrir þann ómetanlega stuðning. Hagnaður okkar af þessum mótum 

er eyrnamerktur afreksstarfi deildarinnar. 

AMF og RIG mótin voru fyrirferðarmikil á árinu 2017 sem fyrr. Keiludeildin kom að framkvæmd 

keilumóts í tengslum við RIG níunda árið í röð. Fjórum erlendum gestum var boðið til landsins og tveir 

komu á eigin vegum. Þeim sem boðið var voru Írinn Chris Sloan, Svíarnir Peter Hellström, Pontus 

Anderson og Mattias Möller. Auk þeirra komu Svíarnir Simon Staal og Matti Person en það fór svo að 

heimalingurinn Arnar Sæbergsson úr ÍR KLS gerði sér lítið fyrir og sigraði Staal í beinni útsendingu á 

aðalrás RÚV. Við sóttum um og fengum styrk frá KLÍ vegna útbreiðslu vegna þessa móts. Sem mildaði 

fjárhagslegt högg af mótinu en þau hafa fram að þessu aldrei staðið undir sér. 

Í maí kláraðist svo AMF forkeppnin sem Einar Már 

Björnsson sigraði og vann sér með því þátttökuréttinn 

á 53. Heimsbikarmóti einstaklinga Qubica AMF World 

Cup. Mótið, sem er fjölmennasta einstaklingsmótið 

sem haldið er árlega miðað við fjölda þátttökuþjóða, 

var haldið í Hermosillo í Mexíkó í nóvember. Vegna 

ýmissa ástæðna fór Einar einn síns liðs út en stjórn 

deildarinnar samþykkti á fundi strax eftir mót breytt 

fyrirkomulag þessara ferða. Í stuttu máli er það 

þannig að stigahæsta ÍR keilara af gagnstæðu kyni 

verður boðin þátttaka í mótinu og ef ÍR keilari vinnur forkeppnina hér heima og aðili af gagnstæðu 

kyni fer ekki þá borgar deildin flug og hótel undir aðstoðarmann fyrir viðkomandi. Þannig sé tryggt að 

tveir aðilar hafi kost á að fara út á viðkomandi mót og veiti því hvor öðrum stuðning í keppni. 

Páskamót ÍR var haldið sem fyrr og í fyrra bauð Toppveitingar undir forystu Svavars Þórs verðlaunin í 

mótið. Einnig var happdrætti haldið til styrktar unglingastarfi deildarinnar sem gefur ágætlega af sér. 



Aftur var tekin ákvörðun um að fella niður Jólamót ÍR á síðustu stundu. Var það gert vegna þeirrar 

stöðu að Nettó í Mjódd (reyndar Samkaup í Keflavík sem eiga Nettó verslanirnar) neituðu aftur að 

styðja okkur. Ekki tókst að fá stuðning frá öðru fyrirtæki með verðlaun í mótið. Töluverður kostnaður 

er við verðlaun í þetta mót. 

Landsliðsverkefni 
Á liðnu ári voru nokkrir ÍR-ingar valdir í afrekshópa 

karla, kvenna og ungmenna hjá KLÍ. A landslið karla og 

kvenna kepptu á HM 2017 í Las Vegas um 

mánaðarmótin nóvember desember. KLÍ var boðið að 

senda karlaliðið þar sem sæti losnuðu á þessu móti. 

Frá ÍR fóru þau Bergþóra Rós, Guðný Gunnars og Linda 

Hrönn ásamt Hafþóri en hann er þjálfari 

kvennaliðsins. Hjá körlunum voru það Hafþór og 

Gunnar Þór sem fóru fyrir hönd ÍR en þetta var fyrsta 

landsliðsverkefni Gunnars Þórs. 

Elva Rós, Ágúst Ingi og Steindór Máni kepptu á EYC um páskana í Finnlandi. Jóhanna Ósk, Alexander 

og Hlynur Örn kepptu á NM U23 sem fram fór einnig í Finnlandi í október. 

Í afrekshópi kvenna hjá  KLÍ eru núna 7 konur af 11 frá ÍR og Hafþór Harðarson er þjálfari 

kvennaliðsins. ÍR konum hefur fjölgað um tvær milli ára í þessum hópi. Í karlahópnum eru 6 karlar af 

13 úr ÍR, fjölgun um 1 milli ára, og í unglingahópnum eru 3 krakkar af 10 úr ÍR og Stefán Claessen 

yfirþjálfari ÍR er í þjálfarahóp KLÍ. 

Útbreiðsla, kynning og miðlun 
Reglulega berast óskir til okkar um að kynna keiluna á hinum ýmsu 

vettvöngum. Þegar RIG 2017 var í gangi fóru formaður og Þórarinn Már 

með keiluteppi í Laugardalshöll og voru þar dagpart að kynna keiluna 

fyrir þeim sem þar voru. Var sá leikur endurtekinn núna í ár. Á 

vormánuðum kom beiðni frá Ölduselsskóla að vera með á vorhátíð 

skólans og fór undirritaður ásamt Steindóri Mána og Alexander með 

keiluteppi þangað. Allar svona uppákomur eru gríðarlegt tækifæri fyrir 

okkur að kynna íþróttina okkar fyrir yngstu krökkunum. Þessi keiluteppi 

eru helst notuð hjá ÍR ungum en auðvelt er að fara með þau víðar til 

kynningar. Einnig höfum við verið í Egilshöll að kynna þegar 

Grafarvogsdagar eru í gangi svo eitthvað sé nefnt. 

Fréttir og tengt efni er sett inn á vef okkar www.ir.is/keila sem og á 

Fésbókina en þar eru tvær síður annarsvegar opinber síða deildarinnar 

sem allir geta séð. Einnig er lokuð síða sem er eingöngu ætluð félagsmönnum deildarinnar en þar 

koma aðrar upplýsingar sem ekki endilega eiga erindi á opnum vettvangi. Ef þið eruð ekki þar nú 

þegar þá skora ég á ykkur að kíkja við. Auk þess eru síður t.d. fyrir keilukrakkana þar sem þau á samt 

foreldrum eru ásamt fleiri verkefnasíðum. 

Þjálfun ÍR keilara 
Eins og venjan hefur verið er þjálfun í boði fyrir börn og ungmenni hjá deildinni. Ákveðið var að skipta 

upp hópunum í Grunn- og Framhaldshóp óháð aldri. Hugmyndin þar á baki er sú að geta stýrt 

þjálfuninni betur í hvert sinn m.v. þann hóp sem er að æfa. Báðir hóparnir æfa tvisvar sinnum í viku 

upp í Egilshöll, framhaldshópur á mánudögum og miðvikudögum frá 17 til 18:30 og grunnhópar á 

http://www.ir.is/keila


þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 17 til 18. Auk þess tekur deildin þátt í ÍR ungum fyrir 1. til 2. 

bekk og fer kennsla fram í Undirheimum Austurbergi á miðvikudögum og föstudögum. 

Eins og rætt hefur verið um þá var boðið upp á þjálfun fyrir deildarspilara í vetur. Hörður Ingi hefur 

mest verið með það verkefni og hefur sá háttur verið hafður að hann mætir annan hvern laugardag í 

Egilshöll og er þar í um tvo tíma í senn. Er hann þar á kostnað deildarinnar en keilarar nýta þá 

annaðhvort árskort sín eða leigja brautir á eigin vegum. Það væri gaman að sjá fleiri nýta sér þetta 

tækifæri til að fá þjálfun í keilu. Ég skora á ykkur að mæta í þessa tíma og fá liðsfélaga ykkar með. Allir 

hafa gott af því að fá leiðsögn, fá annað sjónarhorn á það hvað má bæta í leik sínum. Stefnan er að 

halda þessu áfram á næsta tímabili. 

Þjálfarar deildarinnar þetta árið eru: 

Stefán Claessen Yfirþjálfari Framhaldshópur 

Laufey Sigurðardóttir Framhaldshópur 

Þórarinn Már Þorbjörnsson Framhaldshópur og ÍR ungar 

Guðmundur Jóhann Kristófersson Grunnhópur 

Jóhann Ágúst Jóhannsson Grunnhópur 

Hörður Ingi Jóhannsson Almenn þjálfun 

Robert Anderson Tæknilegur ráðgjafi með þjálfun 

Önnur störf ÍR keilara 
Eins og vanalega þá koma ÍR keilarar að ýmsum verkefnum á 

vegum keilunnar á hverju ári. Í stjórn KLÍ sitja tveir aðalmenn 

þeir Bjarni Páll úr PLS sem varaformaður stjórnar og Hafþór 

Harðarson sem ritari stjórnar. Auk þess er Stefán Claessen 

varamaður í stjórn. 

Svavar Þór ber hitann og þungann af starfi Mótanefndar og á 

miklar þakkir skyldar fyrir sín störf þar. Tóti er sem áður 

starfsmaður KLÍ en starfsheiti hans var breytt í 

framkvæmdastjóra KLÍ. Jón Gríms er skoðunarmaður reikninga 

enn eitt árið. ÍR-ingar sjá um Aganefnd en það eru þeir Gunnar 

Þór, Hörður Ingi og Böðvar Már. Hörður er einnig enn í 

Landsliðsnefnd en ætlar að draga sig í hlé frá störfum eftir 

þetta tímabil. Hafþór og Bjarni eru einnig í Tækninefnd og 

undirritaður í Dómaranefnd. 

Öllu þessu fólki sem gefur sig að störfum fyrir keiluna þökkum við í stjórn fyrir. 

Ljóst er að eftir þing nú í maí þarf að skipa í nefndir eins og áður, einhverjir halda áfram og einhverjir 

draga sig í hlé. Ég skora á ÍR keilara að gefa sig að þessum verkefnum og fjölga í okkar hópi þarna inni 

og leita þannig eftir að vera mótandi afl í keilunni á Íslandi. Starfið hjá KLÍ og nefndum þess verður 

víst aldrei betra en sá kraftur sem við sjálf setjum í það svo er ekki ráð að við gerum þetta 

myndarlega? 

Dómgæsla 
Stjórn deildarinnar ákvað fyrir núverandi keppnistímabil að prófa nýja nálgun er varðar dómaraskyldu 

félagsins. Við auglýsum inn á ÍR keilarar í hverjum mánuði hver dómaraskylda okkar er. Sá sem tekur 

hana að sér fær inneign hjá deildinni sem nýta má upp í greiðslu félagsgjalda. Vert er að benda á að 

safna þarf inneign áður en úttekt er möguleg svo deildin tapi ekki á þessu formi. Óhætt er að segja að 



þetta ferli hafi gefist ágætlega þ.e. ÍR nær nánast undantekningalaust að hafa dómara á svæðinu 

þegar það á skyldu á meðan önnur félög á Höfuðborgarsvæðinu ná ekki að sinna þessu eins vel. 

Aðstöðumál – Sagan endalausa 
Eins og kom fram fyrir ári er verið að vinna að 

framtíðarlausn fyrir keiluna. Margir fundir hafa 

verið með fulltrúum ÍTR og ÍBR þar sem m.a. 

þrjú erindi hafa ratað inn á stjórn ÍTR með beiðni 

um stuðning við keiluíþróttina í Reykjavík. 

Staðan er nokkuð viðkvæm þ.e. að þegar tekst 

að finna álitlegt húsnæði þarf að hafa hraðar 

hendur og það verður að segjast að apparat eins 

og borgin snýst ekki hratt þegar á reynir. Við 

misstum af húsnæði í Faxafeni 10 fyrr á liðnu ári m.a. vegna þessa en eigum við ekki að trúa því að allt 

hafi sinn tilgang og þegar á enda er komið séum við í besta húsnæðinu sem völ er á fyrir íþróttina. 

Þess ber þó að geta að þeir aðilar sem við höfum átt í samskiptum við þeir Ómar hjá ÍTR og Frímann 

hjá ÍBR hafa gefið sig alla að verkefninu og er ég þokkalega bjartsýnn á að áður en langt um líði verður 

keilan á Íslandi í sinni eigin aðstöðu en ekki með allt sitt komið undir fyrirtæki í atvinnurekstri með 

fullri virðingu fyrir því fyrirtæki. 

Auk þessa er vinna hér á þessum stað tengd við uppbyggingaráform á ÍR svæðinu. Stjórn ÍR 

keiludeildar leggur hart að Aðalstjórn ÍR að sjá til þess að aðstaða skapist í hverfinu fyrir aðstöðu til 

keiluiðkunar þó sér í lagi fyrir yngstu iðkendur okkar með betri möguleikum á að fjölga í þeim hópi. 

Mér er sagt að aðalstjórn hafi fullan hug á að geta skapað deildinni aðstöðu á svæðinu og vænti ég 

þess að af því verði þótt ekkert sé komið fast á blað í dag. Komandi stjórn deildarinnar þarf að halda 

þessu máli vakandi gagnvart aðalstjórn. Von mín er að lausn á því máli verði innan seilingar fljótlega 

og möguleg uppbygging á aðstöðu í hverfinu fyrirsjáanleg á næstu mánuðum. 

Kæra keila 
Á síðustu mánuðum höfum við þurft að leggja inn tvær kærur til 

Dómstóls ÍSÍ vegna ákvarðana tekna af stjórn Keilusambands Íslands. 

Fyrra málið varðar að fá úrslit úr leik KFR Frænda gegn ÍR Keila.is 

staðfest af dómstólnum. Það mál var þannig að KFR Frændur notuðu 

leikmann í frestuðum leik sem ekki var kominn með leikheimild þegar 

leikurinn átti upprunalega að fara fram. Slíkt stangast á við Reglugerð 

KLÍ um Íslandsmót liða 10. grein sem og 5. grein í Reglugerð um 

keilumót. Stjórn KLÍ ákvað á stjórnarfundi að aðeins skor umrædds 

leikmanns skyldi ekki vera skráð í viðureignina en það stangast á við 

framkvæmd slíkra mála hjá KLÍ mörg undanfarin ár sem og skilning 

flestra innan keilunnar á þeim reglum sem eiga að gilda í málum sem 

þessum og stangast sérstaklega á við 5. gr. Reglugerðar um keilumót. 

Eitt sem stingur mann í meðferð stjórnar KLÍ í málinu er m.a. það að 

einn leikur fór 14 – 0 fyrr á tímabilinu þar sem leikmaður hafði ekki 

leikheimild í leiknum. Engar athugasemdir voru þá gerðar af stjórn KLÍ eða nokkrum öðrum. Beðið er 

eftir dómi í málinu en málflutningi lauk fyrir nokkru. 

Seinna málið er varðar þá ákvörðun stjórnar KLÍ að láta leik ÍR PLS og KFR Þrasta fara fram að nýju. Í 

því tilviki var um að ræða heimaleik PLS en þeir spiluðu leikinn sem útilið og róteruðu því 

leikmönnum sínum sem slíkir þegar það voru Þrestir sem áttu að gera það. Bæði lið eru þarna „sek“ 



að hefja leik með þessari uppröðun. Efnisleg niðurstaða leiksins var hins vegar kór rétt þ.e. allir 

kepptu við alla. Á sínum tíma þegar þetta fyrirkomulag var tekið upp að allir spili við alla var 

röksemdarfærslan sú að heimaliðið átti að hafa það forskot að geta stillt sínu liði upp í ákveðinni röð 

og haldið henni út leikinn á meðan gestaliðið þarf að rótera. Formgallinn á leiknum var nú ekki meiri 

en svo og því í raun PLS liðið að „tapa“ sínum rétti. ÍR PLS vann leikinn 14-0 og hefði unnið hann 

hvernig sem leikmenn hefðu verið raðaðir upp. Gott samtal átti sér stað milli formanna keiludeilda 

(ÍR, KFR, ÍA og Þórs) um að reyna að leysa þetta mál innan keilunnar en það strandaði á stjórn KLÍ. 

Þetta mál var tekið fyrir hjá Dómstól ÍSÍ 1. mars og niðurstaða í málinu lá fyrir um miðjan mars. Fór 

málið svo að ÍR vann málið 100%, ákvörðun stjórnar KLÍ var dæmd ógild og úrslit leiksins stóðu. 

Að lokum 
Mitt mat á stöðu keilunnar í dag er það að töluvert óþol er komið í fólk, það hefur verið undanfarið 

og í raun bara eykst með brottfalli fólks úr íþróttinni. Það er ekki ánægja með aðstöðuna sem við 

búum við og er þá rótin kannski helst sú að keilan sem íþrótt fer ekki vel saman við keiluna sem 

afþreying og partý staður. Það er ekkert þarna inni sem við „eigum“, bikarar, merki félaga eða annað 

sem gerir aðstöðuna heimilislega ef svo má orða. Það verða líka stundum árekstrar milli starfsfólks 

Keiluhallarinnar og almennings við keilara á æfingum og í keppni. Áherslurnar eru einfaldlega 

misjafnar. Körfur okkar eru miklu meiri heldur en almennings sem kemur bara endrum og eins í keilu. 

Almennt má segja að starfsfólk Keiluhallarinnar áttar sig ekki á þessu og kannski erum við ekki nógu 

góð í að koma okkar sjónarmiðum til skila. Það er ekki verið að hallmæla starfsfólki Keiluhallarinnar 

með þessu, alls ekki. Starfsfólk þarna er upp til hópa vel viljað fólk, okkar maður hann Ágúst Ingi 

vinnur þarna afskaplega gott starf og fleiri. Þetta skapar þó togstreitu milli aðila sem mér finnst í raun 

aukast frekar en lagast. Eina rökrétta leiðin úr þessu er að skapa íþróttinni viðunandi aðstöðu, held 

það fari að koma. 

Framundan er ársþing KLÍ. Að þessu sinni fer það fram hér í ÍR heimilinu og verður sunnudaginn 27. 

maí. Á því þingi þarf að ræða ýmis mál eins og venjulega og kjósa fólk til starfa þar sem ljóst er að 

einhverjir gefa ekki kost á sér áfram. ÍR verður að eiga sína fulltrúa innan stjórnar KLÍ og í 

framhaldinu, eftir þing, þarf að manna nefndir sambandsins fyrir næsta tímabil. Við getum látið 

verkin tala með því að bjóða okkur fram og verið leiðandi afl innan sambandsins. Farið með þetta inn 

í ykkar lið og höldum þessu saman gangandi. Þetta verður mun auðveldara eftir því sem fleiri gefa sig 

að þessu, margar hendur vinna létt verk o.sv.fr. Ég skora því á ÍR keilara að gefa sig að þessum 

verkefnum. Ég hef ákveðið að láta mitt ekki eftir liggja í þeim málum og ætla að bjóða mig fram í 

stjórn KLÍ.  

Að því sögðu þá er ljóst að það tekur nýr formaður við hjá okkur á þessum fundi og auðvitað ný stjórn 

sem fær umboð sitt hér á þessum fundi fyrir næsta starfsár. Ég óska þeim alls hins besta á komandi 

tímabili. Ég þakka stjórnarmönnum, þjálfurum deildarinnar, starfsfólki á skrifstofu ÍR, styrktaraðilum 

okkar og velunnurum,  félagsfólki og öðrum sem hafa aðstoðað á árinu kærlega fyrir samstarfið með 

von um áframhaldandi gott og öflugt samstarf á næsta starfsári á breiðari vettvangi. 

 

Fh. keiludeildar ÍR 
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