
 
Íslandsmótin 2008 

 
Íslandsmót para 2008 
Íslandsmót para 2008 verður haldið dagana 19. og 20. janúar 2008 í Keiluhöllinni. 
Olíuburður verður sá sami og verið hefur í deildum. 
 
Forkeppni laugardaginn 19 janúar kl. 9:00 
Spilaðir eru 6 leikir. Efstu 8 pör halda áfram í milliriðil. 
Verð í forkeppni kr. 5.500,- pr. par 
 
Milliriðill sunnudaginn 20 janúar kl. 9:00 
Spilaðir eru 6 leikir. Efstu 2 pörin leika til úrslita strax að loknum milliriðli. 
Verð í milliriðil kr. 5.000,- pr. par 
 
Úrslit sunnudaginn 20. janúar – strax að loknum milliriðli: 
Tvö stigahæstu pörin leika síðan til úrslita, það par sem er efst að stigum fyrir úrslit 
nægir að vinna tvær viðureignir en annað sætið þarf að vinna þrjár. Jafnteflis 
viðureignir telja sem hálft stig. Ef enn er jafnt eftir 5 leiki þá ræður pinnafall. 
Sigurvegararnir hljóta titilinn „Íslandsmeistarar para". 
 
Sjá nánar í reglugerð KLÍ um Íslandsmót Para. 
 
Skráning fer fram netfanginu skraning@kli.is. Skráningu lýkur miðvikudaginn 
16. janúar  klukkan 22.00.  
 
Keppendur eru beðnir um að mæta með reiðufé til að greiða þátttökugjöld, eða greiða 
inn á reikning KLÍ áður en mót hefst. 
Reikningsnúmer er 1175-26-002930, kt. 460792-2159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Íslandsmótin 2008 

 
Íslandsmót einstaklinga m/ forgjöf 2008 
Íslandsmót einstaklinga m/forgjöf 2008 verður haldið dagana 9. - 12. febrúar 2008 í 
Keiluhöllinni. 
Olíuburður verður sá sami og verið hefur í deildum. 
 
Forkeppni laugardaginn 9. febrúar og sunnudaginn 10. febrúar 
Spilaðir eru 4 leikir. Efstu 16 karlarnir og 12 konur halda áfram í milliriðil. 
Verð í forkeppni kr. 2.000,-  
Hægt er að velja milli tveggja rástíma: 
 Laugardaginn 9. febrúar kl. 9:00 
 Sunnudaginn 10. febrúar kl. 9:00 
 
Milliriðill mánudaginn 11. febrúar kl. 19:00 
Spilaðir eru 4 leikir. Efstu 8 karlar og  6 konur halda áfram í undanúrslit. 
Verð í milliriðil kr. 2.200.- 
 
Undanúrslit þriðjudaginn 12. febrúar kl. 19:00 
Spilað allir við alla, 8 karlar og 6 konur, einföld umferð. 
Tveir efstu karlarnir og tvær efstu konurnar leika til úrslita strax að loknum 
undanúrslitum. 
Verð í undanúrslit kr. 3.000 karlar og 2.000 konur. 
 
Úrslit þriðjudaginn 12. febrúar – strax að loknum undanúrslitum: 
Spiluð eru úrslit milli tveggja efstu manna/kvenna, sá/sú sem er efst að stigum fyrir 
úrslit nægir að vinna tvær viðureignir (2 stig) en annað sætið þarf að vinna þrjár (3 
stig). Jafnteflisviðureignir teljast sem skipt viðureign (hálft stig á hvorn). Ef enn er jafnt 
eftir 5 leiki þá ræður pinnafall. Sigurvegarinn fær titilinn Íslandsmeistari einstaklinga 
með forgjöf. 
 
Sjá nánar í Reglugerð KLÍ um Íslandsmót einstaklinga. 
 
Skráning fer aðeins fram á netfanginu skraning@kli.is. Skráningu lýkur miðvikudaginn 
6.febrúar  klukkan 22:00. Skráning þarf að innihalda nafn, kennitölu og hvort óskað sé 
eftir að leika laugardags- eða sunnudagsmorgun. 
 
Keppendur eru beðnir um að mæta með reiðufé til að greiða þátttökugjöld, eða greiða 
inn á reikning KLÍ áður en mót hefst. 
Reikningsnúmer er 1175-26-002930, kt. 460792-2159 
 

Mótanefnd KLÍ  
Nefndin áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 

 



 

 
Íslandsmótin 2008 

 
Íslandsmót einstaklinga  2008 
Íslandsmót einstaklinga 2008 verður haldið dagana 23. febrúar - 4. mars 2008 í 
Keiluhöllinni. 
Olíuburður verður sá sami og verið hefur í deildum. 
 
Forkeppni helgarnar 23-24. febrúar og 1-2. mars. 
Spilaðir eru 12 leikir í tveimur 6 leikja blokkum. Keppendur velja sér hvort þeir leika 
helgina 23-24. febrúar eða 1-2. mars. Leikið er kl. 9:00 laugardag og sunnudag. Verð í 
forkeppni kr. 5.500,-  
16 efstu karlarnir og 12 efstu konurnar halda áfram í milliriðil. 
 
Milliriðill mánudaginn 3. mars, kl. 19:00 
Spilaðir eru 6 leikir. Efstu 8 karlar og  6 konur halda áfram í undanúrslit. 
Verð í milliriðil kr. 3.000.- 
 
Undanúrslit þriðjudaginn 4. mars, kl. 19:00   
Spilað allir við alla, 8 karlar og 6 konur, einföld umferð.  
Tveir efstu karlarnir og tvær efstu konurnar leika til úrslita strax að loknum 
undanúrslitum. 
Verð í undanúrslit kr. 3.000 karlar og 2.000 konur. 
 
Úrslit þriðjudaginn 4. mars – strax að loknum undanúrslitum: 
Spiluð eru úrslit milli tveggja efstu manna/kvenna, sá/sú sem er efst að stigum fyrir 
úrslit nægir að vinna tvær viðureignir (2 stig) en annað sætið þarf að vinna þrjár (3 
stig). Jafnteflisviðureignir telja sem skipt viðureign (hálft stig á hvorn), ef enn er jafnt 
eftir 5 leiki þá ræður pinnafall. Sigurvegarinn fær titilinn Íslandsmeistari einstaklinga. 
 
Sjá nánar í Reglugerð KLÍ um Íslandsmót einstaklinga. 
 
Skráning fer aðeins fram á netfanginu skraning@kli.is. Skráningu lýkur miðvikudaginn 
20. febrúar  klukkan 22:00. Skráning þarf að innihalda nafn, kennitölu og hvora helgina 
óskað sé eftir að leika. 
 
Keppendur eru beðnir um að mæta með reiðufé til að greiða þátttökugjöld, eða greiða 
inn á reikning KLÍ áður en mót hefst. 
Reikningsnúmer er 1175-26-002930, kt. 460792-2159 
 

Mótanefnd KLÍ  
Nefndin áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 

 
 



 
 

 

Íslandsmótin 2008 
 
Íslandsmót í tvímenningi 2008 
Íslandsmót í tvímenningi 2008 verður haldið dagana 5. og 6. maí 2008. 
Olíuburður verður auglýstur síðar 
 
Æfingar? 
 
Forkeppni mánudaginn 5. maí kl. 19:00 í Keiluhöllinni 
Spilaðir eru 4 leikir. Efstu 10 tvímenningarnir halda áfram í milliriðil. 
Verð í forkeppni kr. 4.200,- pr. tvímenning. 
 
Milliriðill mánudaginn 5. maí kl. 21:00 í Keiluhöllinni 
Spilaðir eru 4 leikir. Efstu 6 tvímenningarnir halda áfram í undanúrslit. 
Verð í milliriðil kr. 3.500,- pr. tvímenning. 
 
Undanúrslit þriðjudaginn 6. maí kl. 19:00 í Keiluhöllinni 
Spilað er allir við alla einföld umferð. Efstu 2 tvímenningarnir leika til úrslita strax að 
loknum undanúrslitum. 
Verð í undanúrslit kr. 3.500,- pr. tvímenning. 
 
 
Úrslit þriðjudaginn 6. maí – strax að loknum undanúrslitum: 
Tveir stigahæstu tvímenningarnir leika síðan til úrslita, sá tvímenningur sem er efstur 
að stigum fyrir úrslit nægir að vinna tvær viðureignir (2 stig) en annað sætið þarf að 
vinna þrjár (3 stig). Jafnteflis viðureignir teljast sem hálft stig á hvorn tvímenning. Ef 
enn er jafnt eftir 5 leiki skal pinnafall ráða. 
 
Sjá nánar í reglugerð KLÍ um Íslandsmót í tvímenningi. 
 
Skráning fer aðeins fram á netfanginu skraning@kli.is. Skráningu lýkur miðvikudaginn 
30. apríl klukkan 22:00. Skráning þarf að innihalda nafn og kennitölu keppenda. 
 
Keppendur eru beðnir um að mæta með reiðufé til að greiða þátttökugjöld, eða greiða 
inn á reikning KLÍ áður en mót hefst. 
Reikningsnúmer er 1175-26-002930, kt. 460792-2159 
 

Mótanefnd KLÍ  
Nefndin áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Íslandsmótin 2006 
 

Íslandsmót unglinga 2006 

Íslandsmót unglinga 2006 verður haldið dagana 28. janúar, 29. janúar, 4. febrúar og  
5. febrúar.  
Olíuburður verður auglýstur síðar. 

1. flokkur 17-18 ára (f. 1988-1989) Verð kr. 4.600,- 
2. flokkur 15-16 ára (f. 1990-1991) Verð kr. 4.600,- 
3. flokkur 13-14 ára (f. 1992-1993) Verð kr. 3.100,- 
4. flokkur 11-12 ára (f. 1994-1995) Verð kr. 3.100,- 

1. og 2. flokkur - 18 leikir 
Laugardagur 28. jan. kl. 9:00 - 6 leikir – Keila í Mjódd 
Sunnudagur 29. jan. kl. 9:00 - 6 leikir – Keiluhöllin  
Sunnudagur 5. feb. kl. 9:00 - 6 leikir – Keila í Módd 

3. og 4. flokkur - 12 leikir 
Laugardagur 28. jan. kl. 12:30 - 3 leikir – Keila í Mjódd 
Sunnudagur 29. jan. kl. 14:00 - 3 leikir – Keila í Mjódd 
Laugardagur 4. feb. kl. 10:00 - 3 leikir – Keila í Mjódd 
Sunnudagur 5. feb. kl. 14:00 - 3 leikir – Keila í Mjódd 

Úrslit 3 - 2 - 1 – 1   Keila í Mjódd 
Spiluð sunnudaginn 13. mars kl. 16:00 í öllum flokkum nema 4. flokki, en úrslit eru 
ekki spiluð í þeim flokki.  

Opni flokkurinn 
Strax á eftir úrslitum eða kl. 17:00 er spilað í Opna flokknum og eru úrslit þar  
spiluð 3 - 2 - 1 - 1  

Sjá nánar í reglugerð KLÍ um Íslandsmót unglinga. 
Skráningareyðublað er í afgreiðslu Keilu í Mjódd og Keiluhallarinnar og á netfanginu 
skraning@kli.is. Keilufélögin semja sjálf við Keilu í Mjódd um æfingatíma fyrir 
keppendur í þeim olíuburði  sem notaður verður í mótinu.  
 

Skráningu lýkur sunnudaginn 22. janúar kl. 22:00  

Unglinganefnd KLÍ  
Nefndin áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 


