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13.000  kr./mán.
Línugjald ekki innifalið. Verð frá 2.600 kr./mán.

Pantaðu Heimilispakkann  
í síma 800 7000  

eða opnaðu Netspjall á siminn.is

Heimilispakkinn

Sjónvarp Símans
Premium 

Sjónvarp Símans
Appið

Sjónvarpsþjónusta
Símans

11 erlendar
sjónvarpsstöðvar

Netið 250 GBEndalaus heimasími Spotify Premium

Heimilispakkinn 
Ómissandi um jólin

Í Sjónvarpi Símans Premium færðu jólamyndirnar 
auk 6.000 klukkustunda af frábæru sjónvarpsefni
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Ársrit GKG 2016 

Útgefandi: Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar. 

Ábyrgðarmaður: Agnar Már Jónsson. 

Umbrot: PIPAR\TBWA. 

Ljósmyndir: Jón Guðmundsson, Agnar Már Jónsson 

og myndir frá félagsmönnum. 

Prentun: Svansprent. 

Sérstakar þakkir: Sigurður Hlöðversson 

og Harpa Hlín Haraldsdóttir.

Agnar Már Jónsson 

framkvæmdastjóri GKG 

agnar@gkg.is

Frá vinstri:  Sigmundur E. Másson varamaður, Agnar Már Jónsson framkvæmdastjóri, Þorgerður Jóhannsdóttir meðstjórnandi, Finnur 

Sveinbjörnsson formaður, Jón K. Baldursson meðstjórnandi, Símon Kristjánsson ritari, Einar G. Guðmundsson varamaður, Gunnar Jónsson 

meðstjórnandi, Ragnheiður Stephensen varamaður, Kristinn Jörundsson gjaldkeri og Bergþóra Sigmundsdóttir varaformaður.

Orð formanns

GKG-ingar höfðu ærna ástæðu til að gleðjast á starfsárinu 2015–2016 sem er að líða. 
Íþróttamiðstöð GKG var vígð í apríl, ungmenni sýndu góð tilþrif á ýmsum mótum og 
sópuðu til sín verðlaunum, Íslandsmeistari karla – og það í sjöunda sinn sem er met 
– kemur úr félaginu, félögum fjölgaði á ný svo biðlisti hefur myndast og vottun sem 
fyrirmyndarfélag ÍSÍ var endurnýjuð. Allt þetta ber vitni um þróttmikið starf innan 
félagsins. Þar hjálpast að almennir félagar og stór hópur sjálfboðaliða í þeirra röðum, 
hæfileikaríkt íþróttafólk og dugmikið starfsfólk. Fyrir það er ástæða til að þakka.

Í þessu ársriti GKG er greint frá því helsta sem bar við í starfsemi félagsins á 
starfsárinu 2015–2016. Finnur Sveinbjörnsson  

formaður GKG
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Stjórn GKG
Aðalfundur GKG var haldinn 2. desember 2015. Á fundinum 
var kjörinn formaður til eins árs, þrír meðstjórnendur til tveggja 
ára og þrír varamenn til eins árs. Stjórnin kýs sjálf varaformann, 
gjaldkera og ritara úr eigin hópi. Stjórnin var þannig skipuð á 
starfsárinu:

Á aðalfundinum lét Guðmundur Oddsson af formennsku í GKG. 
Hann var formaður félagsins í tíu ár, eða tæplega helminginn af 
aldri þess, og leiddi það á tímum mikilla breytinga. Þar skal helst 
nefna ráðningu þriggja framkvæmdastjóra, aukningu árlegrar 
veltu í rúmlega 200 m.kr., endurnýjun á leigusamningum við ríkið 
um GKG-svæðið til 20 ára frá 1. febrúar 2015 og síðast en ekki 
síst gerð samkomulags við Garðabæ og Kópavog um verulega 
hlutdeild þeirra í fjármögnun á byggingu íþróttamiðstöðvar GKG 
og yfirumsjón með byggingu hennar. Það var við hæfi að þegar 
Guðmundur lét af formennsku í GKG tók hann að sér formennsku 
í byggingarnefnd íþróttamiðstöðvarinnar og leiddi það verkefni til 
farsælla lykta. 

Störf  stjórnar
Stjórn GKG hélt 15 stjórnarfundi á starfsárinu. Þá átti stjórnin 
rafræn samskipti þegar ástæða var til. Að auki funduðu formaður 
og gjaldkeri reglulega með framkvæmdastjóra auk þess sem 
einstakir stjórnarmenn gegna mikilvægu hlutverki í nefndum 
félagsins. Þar skulu sérstaklega nefnd Gunnar sem formaður 
íþróttanefndar og laganefndar, Jón sem formaður mótanefndar og 
Þorgerður sem formaður kvennanefndar.

Af hálfu stjórnar var lögð áhersla á að skerpa stjórnskipulag 
félagsins og skilgreina hlutverk, ábyrgð og samspil stjórnar, 
nefnda á vegum stjórnar og starfsfólks. Útbúin var skrif leg lýsing 
á stjórnskipulaginu og er hún sett á vefsíðu GKG. Jafnframt 
hafa nefndum verið sett markmið. Þá taldi stjórnin ástæðu til að 
yfirfara lög félagsins og annaðist laganefnd það verkefni. Tillögur 
laganefndar að nýjum lögum verða lagðar fyrir aðalfund GKG 
2016. 

SKÝRSLA STJÓRNAR

Nafn Hlutverk Kjörin(n) til

Finnur Sveinbjörnsson formaður 2016

Bergþóra Sigmundsdóttir varaformaður 2016

Kristinn Jörundsson gjaldkeri 2016

Símon Kristjánsson ritari 2016

Gunnar Jónsson meðstjórnandi 2017

Jón K. Baldursson meðstjórnandi 2017

Þorgerður Jóhannsdóttir meðstjórnandi 2017

Einar G. Guðmundsson varamaður 2016

Ragnheiður Stephensen varamaður 2016

Sigmundur E. Másson varamaður 2016
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SKÝRSLA STJÓRNAR

Starfsfólk
GKG hefur á að skipa harðsnúnum hópi starfsfólks: 
Agnar M. Jónsson hefur verið framkvæmdastjóri síðan 2012.
Guðmundur Á. Gunnarsson hefur verið vallarstjóri frá 2001.
Úlfar Jónsson hefur verið íþróttastjóri frá 2004.
Guðrún Helgadóttir hefur verið skrifstofustjóri frá 2010.

Þessi fjögur bera þungann af daglegum rekstri GKG. Auk þeirra 
starfa átta manns hjá félaginu við kennslu og þjálfun, rekstur 
verslunar, viðhald og viðgerðir á vélum og umsýslu við golfvelli. Á 
sumrin bætast við á milli 40 og 50 ungmenni sem sinna slætti og 
annarri umhirðu eða kenna á hinum sívinsælu barnanámskeiðum. 
Að hluta kemur sumarstarfsfólkið fyrir milligöngu og á kostnað 
Garðabæjar og Kópavogs en að hluta ber GKG kostnaðinn. 

Um langt árabil hefur sá háttur verið á að GKG hefur lagt 
veitingamanni til aðstöðu og hann rekið veitingasöluna fyrir 
eigin reikning. Með nýrri íþróttamiðstöð GKG varð gerbreyting 
á veitingaaðstöðunni, bæði eldhúsinu og veitingasvæðinu inni og 
úti. Samið var við Írisi Ágústsdóttur, Ægi Friðriksson og Trausta 
Víglundsson um að sinna veitingasölu undir merkjum Mulligan 
sem er vörumerki í eigu GKG. Eftir annasamt sumar ákváðu 
þau að einbeita sér alfarið að eigin rekstri. Í kjölfarið var samið 
við Vigni Hlöðversson um að hann tæki að sér veitingasöluna. 
Fyrir utan að vera þrautreyndur og góður veitingamaður er 
Vignir gegnheill GKG-ingur. Miklar vonir eru því bundnar við 
samstarfið við hann.

Ný íþróttamiðstöð GKG
Íþróttamiðstöð GKG var vígð 9. apríl 2016. Bæjarstjórarnir 
Ármann Kr. Ólafsson og Gunnar Einarsson f luttu ávörp. Brynjar 
Eldon, framkvæmdastjóri Golfsambands Íslands færði GKG 
árnaðaróskir frá sambandinu. Lárus Blöndal, forseti Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands færði GKG árnaðaróskir og afhenti 
endurnýjaða staðfestingu á því að GKG væri fyrirmyndarfélag 
ÍSÍ. Þá f lutti Guðmundur Oddsson, formaður byggingarnefndar 
íþróttamiðstöðvarinnar og fyrrverandi formaður GKG, ávarp 
og afhenti síðan Finni Sveinbjörnssyni, núverandi formanni 

GKG lykil að húsinu. Að því búnu klipptu börn í GKG á borða 
og staðfestu þannig opnun hússins. Auk formlegrar dagskrár 
spilaði GKG-ingurinn Magnús Már Harðarson á píanó hússins 
en hann sá um að af la styrkja fyrir kaupum á því. Einnig f lutti 
tónlistarmaðurinn Hreimur Örn Heimisson nokkur lög og 
Ingibjörg Fríða Helgadóttir var með söngatriði.

Að lokinni formlegri dagskrá gafst gestum kostur á að skoða húsið 
og spreyta sig á ýmsum golfþrautum. Talið er að um 1.000 manns 
hafi komið í húsið þennan dag. 

Íþróttamiðstöð GKG er rétt rúmlega 1.400 m2 að stærð á tveimur 
hæðum. Húsið kostaði 668 m.kr. að meðtöldum húsgögnum 
og öðrum búnaði og frágangi utanhúss auk stækkunar á neðri 
hæð. Arkitekt hússins er GKG-ingurinn Helgi Már Halldórsson 
hjá ASK arkitektum og Landark sá um landslagshönnun. GG 
Verk var aðalverktaki við byggingu hússins. Kostnaðaráætlun 
og tímaáætlun stóðust nánast upp á dag og krónu sem að mestu 
leyti má þakka góðum undirbúningi hönnuða og röggsemi 
byggingarnefndar, framkvæmdastjóra GKG og VSÓ Ráðgjöf sem 
gegndi hlutverki byggingarstjóra.

Ný íþróttamiðstöð GKG gerbreytir ýmsu í rekstri félagsins:
Æfingasvæðið á neðri hæð hússins með golfhermum, púttsvæði 
og æfingasal gera það mögulegt að halda úti öf lugu kennslu- og 
þjálfunarstarfi árið um kring. Þá geta félagar og aðrir leikið 
golf sér til yndisauka í skammdeginu í golfhermunum við bestu 
hugsanlegu aðstæður.
Stór salur ásamt fullbúnum fundarherbergjum og veitingaaðstöðu 
á efri hæð hússins gera íþróttamiðstöðina að ákjósanlegum stað 
fyrir hvers kyns fundi og veislur.
Rekstrarkostnaður GKG mun óhjákvæmilega vaxa með stærra 
húsnæði. Á móti kemur að glæsileg aðstaða eykur ánægju og 
vellíðan félaga auk þess sem hún skapar félaginu færi á að af la 
aukinna tekna. Ljóst er að nýja íþróttamiðstöðin getur gerbreytt 
forsendum í rekstri GKG og stóref lt félagið til hagsbóta fyrir alla 
félaga.



6

Hver sem íþróttin er, Þá er markmiðið alltaf að verða betri. 
Hleðsla er íþróttadrykkur úr náttúrulegum íslenskum 
hágæðapróteinum sem byggir upp vöðvana. 
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

hledsla.is

Kolbeinn Sigþórsson, Landsliðsmaður í knattspyrnu

Þú verður 
bara betri.

Þetta verður ekkert auðveldara.

Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.
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SKÝRSLA STJÓRNAR

Íþróttamiðstöðin er glæsilegt hús sem fellur vel inn í fagurt 
umhverfi sitt. Þetta fór ekki framhjá umhverfisnefnd Garðabæjar 
sem veitti GKG viðurkenningu fyrir snyrtilegt opið svæði og 
umhverfi 2016. 

Aðalskipulag Garðabæjar
Drög að nýju aðalskipulagi fyrir Garðabæ voru kynnt opinberlega 
seint í október 2016. Í drögunum er gert ráð fyrir að hluta af 
athafnasvæði GKG verði ráðstafað til annarra nota. Í drögunum 
er ekki ítarlega útfært með hvaða hætti athafnasvæðið skerðist, 
umfram það að tekið yrði af Mýrinni og æfingasvæðum. Á móti 
fengi félagið nýtt svæði sunnan við íþróttamiðstöðina. Stjórn 
GKG hefur þegar gert alvarlegar athugasemdir við drögin. Hún 
er reiðubúin að vinna með bæjaryfirvöldum að því að finna 
lausn sem hentar öllum aðilum. Útgangspunktur stjórnarinnar 
er þó sá að Garðabær á ekki landsvæðið heldur ríkið, félagið 
er með langtímaleigusamnninga við ríkið og Garðabær og 
Kópavogur hafa nýverið lagt 440 m.kr. til samans í uppbyggingu 
íþróttamiðstöðvarinnar. Að gefnu þessu öllu er það sjónarmið 
stjórnar GKG að ekki verði hróf lað við athafnasvæði félagsins 
nema búið verði svo um hnúta að félagið verði ekki lakar sett en 
áður. Þessu sjónarmiði verður fylgt eftir af festu.

Sjálfboðaliðar
GKG á því láni að fagna að aragrúi félaga og aðstandenda barna 
og unglinga er reiðubúinn að leggja á sig mikla vinnu í þágu 
félagsins í sjálfboðavinnu. Hér má nefna aðstoð við mótahald, 
aðstoð við barna- og unglingastarfið, dómgæslu á mótum, 
hreinsun á GKG-svæðinu og skipulagningu og utanumhald 
á þróttmiklu kvennastarfi og starfi eldri kylfinga. Í fyrra og í 
ár bættust síðan við ótalin handverk við frágang á neðri hæð 
íþróttamiðstöðvarinnar.

Aldrei hefur verið reynt að meta til fjár óeigingjarnt framlag 
sjálfboðaliðanna til GKG. Ljóst er að það hleypur á milljónum 
króna á ári hverju. Þótt vinnuframlagið sé vissulega verðmætt, þá 
er það ekki síður velviljinn og hlýhugurinn í garð GKG sem skiptir 
máli. Það er gæfa GKG að eiga allt þetta góða og fórnfúsa fólk að.

Rekstur og fjármál
Rekstur GKG undanfarin ár hefur verið með ágætum. Á því varð 
engin breyting á árinu 2016.

Heildarrekstrartekjur á starfsárinu námu 236 m.kr. Tekjur af 
félagsgjöldum námu 138 m.kr. sem er um 58% af heildartekjum. 
Heildarekstrarútgjöld námu 205 m.kr. og því er hagnaður fyrir 
fjármagnsliði og afskriftir 31 m.kr. Að teknu tilliti til síðasttöldu 
liðanna nam afkoman tæpum 5 m.kr. 

GKG hefur staðið í miklum framkvæmdum á undanförnum 
misserum. Nú er búið að byggja upp aðstöðu fyrir félagsmenn 
sem er með því allra besta hér á landi og þó víðar væri leitað. 
Íþróttamiðstöðin var fjármögnuð með þrennum hætti:
Garðabær og Kópavogur leggja fram um 220 m.kr. hvort 
sveitarfélag. Þessi fjárhæð er verðtryggð og greiðist í fimm jöfnum 
hlutum á árunum 2016–2020. 
GKG tók tvö bankalán. Annað að fjárhæð 440 m.kr. til fimm ára, 
þ.e. til jafnlangs tíma og greiðsluskuldbindingar sveitarfélaganna 
sem jafnframt eru til tryggingar láninu. Hitt bankalánið er að 
fjárhæð 150 m.kr. og er það til 2035, þ.e. til jafnlangs tíma og 
leigusamningarnir við ríkið um svæðið undir íþróttamiðstöðina, 

vélamiðstöðina og golfvöllinn. Íþróttamiðstöðin er veðsett 
bankanum til tryggingar þessu láni.
Sjálfboðavinnu og vinnu eigin starfsfólks að fjárhæð um 60 m.kr.

Í fyrsta skipti í mörg ár er GKG skuldsett umfram venjulegar 
rekstrarskuldir. Langtímaskuldir félagsins eru nú 323 m.kr. Á móti 
kemur inneign hjá sveitarfélögunum upp á kr. 176 m.kr og því eru 
nettóskuldirnar 177 m.kr. Verulegt framlag kom frá félagsmönnum 
í formi sjálfboðavinnu. Framlag þetta er ómetanlegt á allan hátt 
en þó er ljóst að skuldirnar hefðu orðið umtalsvert hærri ef þeirrar 
vinnu hefði ekki notið við. Það skiptir miklu máli fyrir reksturinn 
á næstu árum að viðunandi nýting fáist út úr rekstri hinnar nýju 
aðstöðu. Því veltur á miklu að GKG-ingar kunni að meta þessa 
aðstöðu og sýni það í verki með góðri aðsókn í þá þjónustu sem þar 
býðst.
Hér á eftir fara skýrslur um störf íþróttasviðs og helstu nefnda á 
starfsárinu.



Stjórn og nefndir 2016

FÉLAGSSVIÐ

FORMAÐUR
Finnur Sveinbjörnsson
VARAFORMAÐUR
Bergþóra Sigmundsdóttir
GJALDKERI
Kristinn Jörundsson
RITARI
Símon Kristjánsson
MEÐSTJÓRNENDUR
Gunnar Jónsson
Jón K. Baldursson
Þorgerður Jóhannsdóttir
VARAMENN
Ragnheiður Stephensen
Einar Gunnar Guðmundsson
Sigmundur E. Másson
FRAMKVÆMDASTJÓRI
Agnar Már Jónsson
SKRIFSTOFUSTJÓRI
Guðrún Helgadóttir
VALLARSTJÓRI
Guðmundur Árni Gunnarsson
AÐSTOÐARVALLARSTJÓRI
Kristinn Bjarni Heimisson
Guðni Þorsteinn Guðnason
ÍÞRÓTTASTJÓRI/PGA GOLFKENNARI
Úlfar Jónsson
AFREKSÞJÁLFARI/PGA GOLFKENNARI
Derrick Moore
MARKAÐS- OG VIÐBURÐASTJÓRI
Birgir Leifur Hafþórsson
UNGLINGAÞJÁLFARI/PGA GOLFKENNARI
Haukur Már Ólafssson
AGA- OG DÓMARANEFND
Kjartan Bjarnason
MARKAÐSNEFND
Sigmundur E. Másson
Baldvina Snælaugsdóttir
Sigurður Hlöðversson

Ottó Sigurðsson
Lárus Halldórsson
FORGJAFARNEFND
Kjartan Bjarnason
KVENNANEFND
Þorgerður Jóhannsdóttir
Sesselja Magnea Matthíasdóttir
Helga Björg Steingrímsdóttir
Linda B. Pétursdóttir
Bryndís Ósk Jónsdóttir
Hildur Kristjana Arnardóttir
Sigríður Hjaltadóttir 
KYNNINGARNEFND
Sigurður Hlöðversson
MÓTANEFND
Ari Már Torfason
Atli Ágústsson
Bergsveinn Þórarinsson
Björn Steinar Stefánsson
Eggert Ólafsson
Einar Gunnar Guðmundsson
Einar Vignir Hansson
Guðjón Kolbeinsson
Gunnar Árnason
Haukur Hermannson
Hafþór Jónsson
Heimir Jón Guðjónsson
Helga Sigurgeirsdóttir
Helgi Már Halldórsson
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir
Ingibjörg Steinþórsdóttir
Jón K. Baldursson
Jónína Pálsdóttir
Jörundur Þórðarson
Kjartan Bjarnason
Kristrún Sigurðardóttir
Ólafur Arnar Kristjánsson
Ólöf Ásgeirsdóttir
Randver Ármannsson

Sigurður Ásgeir Ólafsson
Sóley Gyða Jörundsdóttir
Sæmundur Melstað
Þorgrímur Björnsson
Úlfar Jónsson
Derrick Moore
NÝLIÐANEFND
Úlfar Jónsson
Derrick Moore
ÍÞRÓTTANEFND
Gunnar Jónsson
Gestur Þórisson
Hólmfríður Einarsdóttir
Sigmundur Einar Másson
FORELDRARÁÐ (undir íþróttanefnd)
Elísabet Arndal
Gyða Guðjónsdóttir
Magnús Þór Scheving
VALLARNEFND
Bjarmi Guðmundsson
Ingunn Gunnarsdóttir
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Ottó Sigurðsson
Sigurfinnur Sigurjónsson
LAGANEFND
Gunnar Jónsson
Bergþóra Sigmundsdóttir
KJÖRNEFND
Steinar J. Lúðvíksson
Sóley Gyða Jörundsdóttir
Sverrir Davíð Hauksson
BYGGINGARNEFND
Guðmundur Oddsson
Grétar Leifsson
Einar Gunnar Guðmundsson
Ragnheiður Stephensen
Agnar Már Jónsson
Kristinn Jörundsson
Sigurfinnur Sigurjónsson
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Kynjaskipting félagsmanna
í lok starfsárs 2016

Allir félagsmenn

Búseta félagsmanna
í lok starfsárs 2016

Karlar
= 1.660

72%

Konur
= 643
28%

Kópavogur
41,9%

Garðabær
26,1%

Annað
31,9%

Aldursskipting félaga
í lok starfsárs 2016

67+ 
= 234 10 ára 

og yngri 
= 381

16-19 ára
= 1.269 19-24 ára 

= 57

11-18 ára
= 301

SKIPTING FÉLAGSMANNA
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Skýrsla íþróttasviðs GKG vegna 2016

Markmið barna- og unglingastarfs GKG: að halda utan um og 
ef la barna- og unglingastarf klúbbsins. Í samræmi við það eru 
meginmarkmið þessi:

Að veita ungum kylfingum í GKG, afreksmönnum jafnt og þeim 
sem skemmra eru á veg komnir, aðbúnað og atlæti sem jafnast á 
við það sem best gerist hjá öðrum golfklúbbum.
Að styðja eftir föngum við bakið á íþróttastjóra og þjálfurum í því 
skyni að þeir megi ná sínum markmiðum.
Að ef la samstöðu ungu kylfinganna og félagsanda.
Að ef la samstöðu foreldra ungu kylfinganna og fá f leiri til þátttöku 
í því að búa þeim gott atlæti við ástundun íþróttarinnar.
Að leita ráða til þess að fjölga stúlkum sem leika golf.
Að tryggja öf lugt upplýsingaf læði til foreldra og barna í því skyni 
að auka þátttöku þeirra enn.
Að fjölga keppendum frá GKG á unglingamótum GSÍ og 
unglingamótaröð GKG.

Íþróttanefnd skipa:
Gunnar Jónsson, formaður
Gestur Þórisson
Hólmfríður Einarsdóttir
Sigmundur Einar Másson

Foreldraráð skipa:
Elísabet Arndal
Gyða Guðjónsdóttir
Magnús Þór Scheving

Þjálfarar og leiðbeinendur
Á vetraræfingum störfuðu aðalþjálfarar okkar, Derrick Moore 
og Haukur Már Ólafsson, og íþróttastjóri, allir PGA menntaðir. 
Á sumaræfingum voru fjórir aðstoðarleiðbeinendur úr hópi 
afrekskylfinga. Á vikulegum golf leikjanámskeiðum GKG, sem 
opin eru öllum börnum 6–12 ára, störfuðu alls 16 afrekskylfingar 
úr röðum félagsins, en Sverrir Ólafur Torfason var verkstjóri á 
námskeiðunum. Fjöldi þjálfara og leiðbeinenda á árinu var því alls 
24. 
 
Barna- og unglingastarf
GKG státar af langfjölmennasta barna- og unglingastarfi 
golfklúbba landsins. Því yrði ekki haldið úti án þess að hafa 
breiðan hóp samviskusamra og góðra leiðbeinenda. Hæfir 
þjálfarar og leiðbeinendur, öf lugt foreldrastarf, stuðningur stjórnar 
og félagsmanna, allt skiptir þetta miklu máli til að halda úti sterku 
barna- og unglingastarfi. Fyrir það ber að þakka sérstaklega. 
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Hér má sjá skiptingu barna og unglinga 18 ára og yngri í GKG:

Golf leikjanámskeiðin voru vel sótt, en alls tóku um 380 krakkar 12 
ára og yngri þátt í þeim, og var fullbókað á nánast öll námskeið. 
Iðkendur á leikjanámskeiðunum eru skráðir í GKG. Vel gengur 
að fá nýja iðkendur á námskeið eða félagsæfingar en erfiðara er að 
halda þeim, brottfallið er mikið. Þetta er þekkt vandamál í golfinu 
og eru ýmsar ástæður fyrir þessu, svo sem samkeppni frá öðrum 
íþróttum og fjárhagur heimila. Erfiðara er fyrir börn að stunda 
f leiri en eina íþrótt en áður var, fyrir það að hverri íþrótt er sinnt 
mun betur en áður var. Þá er líka samkeppni við annarskonar 
tómstundastarf en íþróttir. Einnig virðist sem þröskuldurinn frá 

æfingunum og yfir á næsta stig, þ.e. að spila á völlunum okkar 
og ná viðunandi framförum sé býsna hár fyrir marga. Þetta á 
sérstaklega við krakka sem ekki búa að því að hafa aðra kylfinga 
í fjölskyldunni til að aðstoða við fyrstu skrefin á golfvellinum. 
Spilæfingar hafa gagngert verið auknar til þess að takast á við 
þetta, t.d. með því að nota litla völlinn, fá aðstoð afrekskylfinga við 
spilæfingar og ekki síst vel heppnaðar Texas Scramble spilæfingar 
í Mýrinni á föstudögum, sem hafa verið mjög vinsælar meðal 
iðkenda, sér í lagi þeirra sem eru að stíga fyrstu skrefin á vellinum.

Öflugt barna- og unglingastarf er forsenda endurnýjunar í 
íþróttinni og heilbrigðs reksturs í framtíðinni. GKG einsetur sér að 
halda forystu í barna- og unglingastarfi og leita áfram leiða til þess 
að laða að og halda börnum og unglingum í golfi.

Sem fyrr hvetjum við félagsmenn til þess að bjóða börnum, 
sérstaklega dætrum, barnabörnum og frænkum með á völlinn 
næsta sumar eða í æfingaaðstöðu okkar í vetur og kynna þeim 
íþróttina. 

Keppnir barna og unglinga
Við leggjum áherslu á að krakkarnir geti nálgast íþróttina á eigin 
forsendum. Sumir vilja mæta á æfingar og stunda þegar þeim 
hentar, meðan aðrir hafa brennandi áhuga og metnað til að ná 
langt. Við bjóðum upp á umgjörð sem sinnir hvoru tveggja. 

10 ára og yngri 11–18 ára Samtals 2016

Iðkendur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur

2016 264 106 217 81 481 187

Samtals 370 298 668

Hlutfall 71% 29% 73% 27% 72% 28%
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Við hvetjum krakkana til þátttöku í keppnum en gætum þess að 
þau fái verkefni við hæfi. Líkt og undanfarin ár vorum við með 
tvær mótaraðir, Mix mótaröðina í Mýrinni og Egils Kristals 
unglingamótaröðina fyrir vanari unglingana á Leirdalsvelli. Mix 
mótaröðin er mikilvæg fyrir fyrstu skrefin í keppni þar sem lögð 
er áhersla á afslappað andrúmsloft og að þau njóti sín að spila í 
góðum félagsskap. Á þessum vettvangi læra þau að fara eftir helstu 
reglum, halda skor o.s.frv. 

Þegar krakkarnir hafa tekið þátt í Kristals mótaröðinni nokkrum 
sinnum beinum við þeim í Áskorendamótaröð GSÍ, sem eru 18 
holu mót, og loks Íslandsbankamótaröðina, sem eru 36–54 holu 
mót leikin á tveimur til þremur dögum, ætluð forgjafarlægstu 
börnum og unglingum. 

Eins og sést á stöplaritinu á GKG f lesta þátttakendur á 
Íslandsbankamótaröð unglinga, en eitt af markmiðum okkar hefur 
verið að hafa sem breiðastan hóp keppenda í öllum mótaröðum.

Meðalfjöldi keppenda er minni í f lestum klúbbum á 
Eimskipsmótaröðinni en fyrra ár. Ef laust hefur það sitt að segja 

að mótum var fjölgað úr 6 í 8 og hversu fáir keppendur tóku þátt í 
seinustu tveimur mótunum.

Afreksstarf
Kylfingar í afrekshópi GSÍ 2016 voru síðan valdir í Team GKG 
afrekshóp, en markmið ráðsins var m.a. að styðja enn betur við 
okkar fremstu kylfinga og veita þeim meira og markvissara aðhald 
í skipulagningu og þjálfun. Einnig fengu nokkrir kylfingar sem 
stunda æfingar og keppnir af fullum krafti B-samning.

Birgir Leifur tryggði sér á árinu sjöunda Íslandsmeistaratitilinn í 
höggleik og hefur því sigrað oftast allra Íslendinga. Birgir Leifur 
lék á Challenge Tour mótaröðinni í sumar og náði best sjötta sæti.

Íslandsmeistaratitlar
Árangur okkar fremstu unglinga var hreint út sagt stórkostlegur, 
en hvað einstaklingstitla varðar unnu GKG kylfingar 7 titla af 

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2016

Íslandsbankamótaröðin
Meðalfjöldi þátttakenda eftir klúbbum 2015 og 2016
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þeim 12 sem voru í boði:  

Íslandsmeistari í holukeppni 14 ára og yngri
Sigurður Arnar Garðarsson
Hulda Clara Gestsdóttir

Íslandsmeistari í holukeppni 17–18 ára
Elísabet Ágústsdóttir

Íslandsmeistari í höggleik 14 ára og yngri
Sigurður Arnar Garðarsson
Hulda Clara Gestsdóttir

Íslandsmeistari í höggleik 15–16 ára
Ingi Rúnar Birgisson

Íslandsmeistari í höggleik 17–18 ára 
Hlynur Bergsson

Íslandsmót golfklúbba – stúlkur 15 ára og yngri
Alma Rún Ragnarsdóttir
Eva María Gestsdóttir
Herdís Lilja Þórðardóttir
Hulda Clara Gestsdóttir

Stigameistarar á Íslandsbankamótaröðinni: 
Sigurður Arnar Garðarsson, 14 ára og yngri
Hlynur Bergsson, 17–18 ára
Hulda Clara Gestsdóttir, 14 ára og yngri

Klúbbmeistarar GKG
Alfreð Brynjar Kristinsson
Særós Eva Óskarsdóttir

Landsliðssæti
Aron Snær Júlíusson, EM karlalandslið í Lúxemborg
Egill Ragnar Gunnarsson, EM karlalandslið í Lúxemborg
Elísabet Ágústsdóttir, EM stúlknalandslið í Noregi
Hulda Clara Gestsdóttir, EM stúlknalandslið í Noregi
Hlynur Bergsson, EM piltalandslið í Tékklandi

Hér má sjá verðlaunayfirlit úr Eimskips- og 

Íslandsbankamótaröðunum, sem og Íslandsmótum golfklúbba:

Hvað heildarfjölda verðlauna í Íslandsbankamótaröðinni varðar 
sækjum við að GR og hefur verið góður stígandi ár frá ári hjá 

ungu kylfingunum okkar. GKG var með langf lesta sigra, alls 13 á 
tímabilinu.
Það er ánægjulegt að sjá að GKG nær f lestum 
Íslandsmeistaratitlum á árinu 2016.

Æfingaferðir
Æfingaferð til útlanda hefur verið fastur liður í barna- og 
unglingastarfinu undanfarin ár, en stór hópur iðkenda og 
aðstandenda fór í velheppnaða ferð yfir páskana til Morgado 
í Portúgal. Mikill fjöldi aðstandenda fór einnig með í ferðina 
og voru alls 100 manns frá GKG í ferðinni! Þessar ferðir hafa 
ávallt verið velheppnaðar og eru krökkunum mikil hvatning á 
vetraræfingunum. Krakkarnir safna sjálfir fyrir ferðakostnaði en 
þjálfarar GKG sáu um æfingaskipulag þá átta daga sem ferðin stóð 
yfir. 

Fjáröflunarmót
Íþróttanefnd stendur árvisst fyrir tveimur mótum til 
fjáröf lunar fyrir barna- og unglingastarfið. Laugardaginn 
fyrir meistaramótsviku fer Niðjamótið fram, en þar spila tveir 
saman í liði þar sem annar er afkomandi hins (hægt að sækja um 
undanþágur). Oft er hoppað yfir kynslóðir þannig að afar eða 
ömmur leika með barnabörnum, sem er mjög skemmtilegt. Þá 
fór fram þriðja sinni Firmamót barna- og unglingastarfsins og 

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2016
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Gjafabréf fyrir golfara

Einkakennsla
hjá PGA kennara GKG

30 mín kennslutími 
með Trackman

kr. 7.500 per skipti
30 mín kennslutími 

án Trackman
kr. 6.000 per skipti

Einstaklingsmiðuð kennsla.

Hópnámskeið 
hjá PGA kennara

4 x 1 klst.
hjá PGA kennara, 

kr. 14.000
Hámark 5 manns í hópi.
Fámennur hópur tryggir

persónulega nálgun.

Æfinganámskeið 
hjá PGA kennara

8 x 1 klst. 
hjá PGA kennara

kr. 12.000
Hámark 8 manns í 

hverjum hópi.
Áhersla á fastan 

æfingatíma og góðar 
æfingar undir 

stjórn PGA kennara.

Kort í Trackman 
æfinga- og golfhermi

5 x 30 mín kr. 10.000
10 x 30 mín kr. 20.000

Pantanir og nánari upplýsingar eru hjá íþróttastjóra GKG, Úlfari Jónssyni, ulfar@gkg.is eða 8629204.

Gjafabréf í kylfumælingu hjá Hauki Má Ólafssyni, 
PGA kennara. Fáðu mælingu og ráðgjöf varðandi 
búnað sem hentar best hverjum kylfingi.
60 mín kr. 9.750 fyrir félagsmenn GKG, 
annars kr. 13.000. 
Aðstaða í Trackman æfingahermi er innifalin.

PGA kennarar GKG sem sjá um kennslu eru: Inneignarkort sem hægt er að 
ráðstafa að eigin vali hjá GKG

kr. 10.000 eða hærra eftir óskum.

Hlöðver Guðnason Sigurpáll Geir Sveinsson Derrick Moore
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tókst betur til en nokkru sinni. Mótið er mjög mikilvægur þáttur í 
fjáröf lun starfsins og því full ástæða til þess að halda því áfram og 
enn má bæta við. 

Eldri kylfingar (LEK)
GKG á breiðan hóp kylfinga sem keppir í mótaröðum LEK. 
Ánægjulegt er að GKG átti fjóra kylfinga í landsliðum Íslands.

Landsliðssæti
María Málfríður Guðnadóttir, EM kvenna 50 ára og eldri í 
Austurríki
Þorsteinn Reynir Þórsson, EM karla 55 ára og eldri í Noregi
Guðlaugur Kristjánsson, EM karla 55 ára og eldri í Noregi
Gunnar Páll Þórisson, EM karla 55 ára og eldri í Noregi
Helgi Svanberg Ingason, EM karla 55 ára og eldri í Noregi

Í Íslandsmótum golfklúbba eldri kylfinga náðu konurnar 3. sæti 
í 1. deild kvenna sem fór fram í Öndverðarnesi, en karlarnir luku 
keppni í 6. sæti í 1. deild sem fór fram í Grindavík.

Æfingaaðstaða
Íþróttamiðstöðin hefur gjörbylt öllu starfi GKG, hvort sem er fyrir 
uppbyggingarstarf, afreksstarf eða hinn almenna félagsmann. 
Framundan er fyrsti veturinn þar sem æfingar fara fram í nýju 
aðstöðunni. Í sumar nýttust fundarherbergi einstaklega vel til 
funda og fyrirlestra fyrir keppnishópana. 

Æfingaaðstaðan í Kórnum er okkur áfram mjög mikilvæg, 
en æfingar barna- og unglingastarfsins verða bæði þar og í 
íþróttamiðstöðinni. Flestöll námskeið sem haldin verða seinnipart 
dags eða kvöld á vegum GKG verða í Kórnum, svo aðgengi 
félagsmanna til æfinga í íþróttamiðstöðinni verði sem best.

Einnig höfum við útbúið líkamsræktaraðstöðu á neðri hæðinni 
sem hentar þörfum kylfinga til að styrkja og liðka sig.

Á heimasíðu GKG verða upplýsingar um hvenær opið er í Kórnum 
og í íþróttamiðstöðinni. 

Almenn námskeið
Boðið var upp á fjölmörg námskeið fyrir félagsmenn í Kórnum 
yfir vetrarmánuðina og í sumar. Hlöðver Guðnason bar hitann 
og þungann af þeim og fer mjög gott orð af þeim námskeiðum 
sem hann sá um. Með nýrri aðstöðu blásum við til sóknar hvað 
námskeið varðar og höfum ráðið Sigurpál Geir Sveinsson PGA 
golfkennara til starfa. Í boði verða hópa- og einstaklingsnámskeið 
af ýmsu tagi, með notkun Trackman golfherma eða án. Hlöðver 
verður einnig með fjölbreytt námskeið í boði. 

Nýliðanámskeið
Nýliðanámskeið voru haldin í vor fyrir nýja félaga sem teljast 
byrjendur, þ.e. hafa enga forgjöf og hafa ekki sótt nýliðanámskeið 
annars staðar. Markmið nýliðanámskeiðanna er að taka vel á móti 
nýjum félögum, kynna fyrir þeim helstu starfsemi klúbbsins og 
veita þeim grunnkennslu hvað varðar tækni og leikinn sjálfan. Alls 
fóru um 45 nýliðar í gegnum fræðslunámskeiðið í vor.  

Að lokum
Með nýrri æfinga- og félagsaðstöðu hefur golftímabil félagsmanna 
GKG lengst til muna og nú er svo sannarlega hægt að æfa og leika 
golf í bestu mögulegu golfhermum sem finnast, Trackman. Einnig 
styrkist félagsstarfið til muna. Því hefur aldrei verið jafn gott að 
vera félagsmaður í GKG og vonandi sjáum við sem f lesta nýta sér 
aðstöðuna sem best í vetur og í framtíðinni. 

Við þökkum starfsmönnum, nefndarmönnum og ekki síst 
sjálfboðaliðum fyrir mjög ánægjulegt samstarf á árinu. 

Áfram GKG!

f.h. íþróttasviðs,

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2016



18 byko.is

GLUGGAR, HURÐIR  
OG GLER
BÍLSKÚRSHURÐIR
GLER- OG  
FELLIVEGGIR
KLÆÐNINGAR
TIMBUR
PLÖTUR
STÁL
EINANGRUN
ÞAKEFNI
LAGNAVÖRUR
OFNAR
LEIGUMARKAÐUR

SÉRLAUSNIR 
SNIÐNAR AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM

SPURÐU  
KJARTAN

SPURÐU  
STEBBA

SPURÐU  
GUMMA

SPURÐU  
RENZO

REYNSLUMIKIÐ STARFSFÓLK
ÚRVALS ÞJÓNUSTA

VIÐ LEYSUM MÁLIÐ MEÐ ÞÉR



19

FÉLAGSSVIÐ

Skýrsla kvennanefndar GKG fyrir árið 2016 

Ný kvennanefnd GKG tók til starfa milli jóla og nýárs og skipti 
strax með sér verkum. Hana skipa Þorgerður Jóhannsdóttir, 
formaður, Sesselja Magnea Matthíasdóttir, varaformaður, Helga 
Björg Steingrímsdóttir, ritari, Linda B. Pétursdóttir, gjaldkeri, 
Bryndís Ósk Jónsdóttir, Hildur Kristjana Arnardóttir og Sigríður 
Hjaltadóttir, meðstjórnendur. Þetta eru allt kjarnakonur sem allar 
eru tilbúnar að leggja sitt af mörkum til að skapa skemmtilega 
stemningu í kringum GKG-konur. Starf nefndarinnar er 
sjálfboðaliðastarf en starfið er að sama skapi mjög gefandi og 
skemmtilegt, sérstaklega þegar viðtökur eru jafngóðar og þær voru.  
Hrós og klapp á öxl er okkur afar dýrmætt en ekki síður viljum 
við líka heyra af því sem konum finnst ekki vera að virka eða megi 
betur fara.

Nýbreytni
Sú nýbreytni var í kvennastarfinu að við gerðum samninga við 
tvo styrktaraðila fyrir sumarið: TARAMAR, sem er íslenskt 
sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun og framleiðslu á afburða 
hreinum lífvirkum húðvörum sem draga úr sjáanlegum áhrifum 
öldrunar, og Freixenet freyðivín frá Víntríó. Þökkum við þessum 
fyrirtækjum sem og öllum öðrum fyrirtækjum sem gáfu okkur 
vinninga í sumar fyrir veittan stuðning. Þetta var ómetanlegur 
stuðningur og án stuðnings fyrirtækjanna væri erfitt að halda 
starfi sem okkar gangandi.

Fastir tímar
GKG-konur eru með fasta tíma á þriðjudögum. Frá janúarbyrjun 
fram að páskum vorum við með námskeið í umsjón mæðginanna 
Hauks Más Ólafssonar, PGA golfkennara, og Maríu Guðnadóttur 
í Kórnum. Nú sem endranær var mikil ánægja með störf þeirra 
mæðginina og konur mjög duglegar að mæta. Eftir að námskeiðinu 
lauk tók við 4 kvölda púttmótaröð. 
  
Skemmtanir
Skemmtikvöld var haldið í glænýjum golfskála okkar á Mulligan 
síðasta vetrardag. Hófið hófst með fordrykk frá Freixenet sem var 
annar samstarfsaðili okkar GKG-kvenna í sumar og handsalaður 
var samningur við TARAMAR. Um 130 konur mættu og 
skemmtu sér mjög vel. Helga Möller var veislustjóri kvöldsins, nýju 

rekstraraðilarnir Ægir og Trausti og þeirra fólk sá um glæsilegan 
mat og þjónustu og stjórnin sá um tískusýningu á golffatnaði og 
skóm.  
Í sumar voru fastir golftímar alla þriðjudaga í Mýrinni og mót 
síðasta þriðjudag frá maí til ágústloka. 31. maí héldum við 
Freixenet – Texas scramble-mót. 28. júní héldum við Freixenet 
– einstaklingsmót með hámarksforgjöf 54. 26. júlí héldum við 
Freixenet – punktamót og að lokum 30. ágúst héldum við Freixenet 
– bleikt og bling, og krýndum þar fröken „bleikt og bling“. 

Vinkvennamót
Tvö vinkvennamót voru haldin með Oddskonum og 
Mosfellskonum. GO-konur unnu vinkvennakeppnina þetta árið 
en GKG-konur unnu mótið við GM-konur. Óvissuferð var farin í 
Borgarnes 12. ágúst og komust færri að en vildu þangað. Áttum við 
góðan dag á Hamri sem lauk með glæsilegum kvöldverði á Hótel 
Hamri og voru allar konur leystar út með húfum og prufum frá 
TARAMAR sem gaf okkur einnig öll verðlaunin í mótið.   
Sumardagskránni lauk með TARAMAR lokamóti á Leirdal 
sunnudaginn 11. sept. og lokahófi föstudaginn 16. sept. á 
Mulligan. Þar vorum verðlaunaafhendingar fyrir lokamótið og 
Mýrarspilið, nutum góðs matar að hætti vertanna og Hreimur 
Örn Heimisson söng fyrir okkur. 
Eitt af markmiðum kvennanefndar GKG er að fjölga konum 
í klúbbnum. Með það í huga buðum ungum íþróttakonum úr 
handboltadeild Stjörnunnar í kennslu og kynningartíma til okkar. 
Hlöðver Guðnason kenndi þeim undirstöðuatriðin, m.a. gripið 
og sveif luna. Stjörnustúlkur voru mjög áhugasamar og sýndu góð 
tilþrif, upprennandi golfarar. 

F.h. kvennanefndarinnar vil ég að lokum þakka öllum þeim sem 
komið hafa að starfi okkar í sumar og gert það jafn glæsilegt og 
raun varð. Fyrst og fremst hinni einu og sönnu GKG-konu sem 
mætir í viðburðina okkar, án hennar væri ekkert kvennastarf, 
strákunum í skráningunni í búðinni sem eru alltaf jafn góðir og 
þolinmóðir þegar við hringjum í þá og eða mætum á staðinn, 
ræsunum sem aðstoða okkur við að ræsa út í mótin, stjana í 
kringum okkur og passa líka uppá að við höldum leikhraðanum og 
öllu starfsfólki GKG – þið eruð frábær. Hlökkum til næsta árs.   

Kveðja, Þorgerður Jóhannsdóttir
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Sumt þolir
bara enga bið
Það er auðvitað alltaf skynsamlegt að spara  
og eiga fyrir hlutunum. En lífið passar ekki alltaf 
vel í Excel-skjal og stundum þarf einfaldlega að 
bregðast hratt við, bjarga málum eða grípa 
tækifæri. Þá koma raðgreiðslur Borgunar til 
sögunnar og brúa bilið.



21

Störf  mótanefndar 2016

Sumarið 2016 var mjög gott golfsumar með nýrri frábærri aðstöðu 
og veðri eins og best var á kosið. Nýja íþróttamiðstöðin hefur 
gjörbylt allri starfseminni og þar á meðal mótahaldinu. Mót voru 
f leiri en nokkru sinni áður af ásettu ráði. Þar var aðallega tvennt 
sem skipti máli, annars vegar að vegna framkvæmda árið 2015 
voru mót mun færri það ár en árin á undan, m.a. var ákveðið að 
taka ekkert GSÍ mót, og hins vegar var eðlilegt að markaðsfæra 
völlinn og aðstöðuna með f leiri mótum eftir opnun nýrrar 

íþróttamiðstöðvar. Óhætt er að segja að það hafi tekist þar sem 
eftirspurn eftir að fá að halda mót á völlum GKG hefur aukist 
verulega og í ljósi þess má segja að verðmæti mótatíma hefur aukist 
fyrir næsta tímabil. Tekjur vegna mótahalds eru nauðsynlegar 
klúbbnum sem innlegg í rekstur hans en heildarinnkoman á árinu 
2016 var á við árgjöld frá um 180 fullborgandi félögum.  

Samantekt yfir heildarfjölda mótadaga eftir tegundum móta má 
sjá í töf lunni hér að neðan:

MÓTANEFND

Samtals dagar Mismunur

Tegund móts Völlur 2015 2016

Fyrirtækjamót Leirdalur 6 10 4

GSÍ mót Leirdalur 0 6 6

Kvennamót Leirdalur 2 3 1

LEK mót Leirdalur 0 1 1

Öldungamót Leirdalur 2 2 0

Opin mót Leirdalur 7 7 0

Unglingamót Leirdalur 9 6 -3

Innanfélagsmót, önnur Leirdalur 22 20 -2

Leirdalur samtals 48 55 7

Kvennamót Mýrin 4 4 0

Öldungamót Mýrin 0 2 2

Unglingamót Mýrin 8 6 -2

Innanfélagsmót, önnur Mýrin 6 8 2

Mýrin samtals 18 20 2

Samtals alls 66 75 9

2014 2015 2016 Breyting frá 2015

Mótadagar sem mannaðir voru með sjálfboðaliðum 
frá mótanefnd

20 14 24 10

Fjöldi mótadaga sem mannaðir voru með sjálfboðaliðum frá mótanefnd árið 2016 voru 24 sem var fjölgun um 10 frá árinu 2015.  
Sjá nánar í eftirfarandi töf lu:
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MÓTANE-

Sund er dásamleg líkamsrækt, hvort sem þú vilt ná þér í holla hreyfingu, 

slökun og vellíðan í þægilegu umhverfi eða bara busla og skemmta þér!

Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða frábæra aðstöðu, 

vatnsrennibrautir og heita potta. Komdu í sund!

Opið

virka daga: 06.30–22.00

um helgar: 08.00–18.00 á veturna

 08.00–20.00 á sumrin

kopavogur.is
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Sundlaugin Versölum

Versölum 3 

Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19

Sími 570 0470

í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins
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MÓTANEFND

Munaði þar mestu um tvö stór GSÍ mót þ.e. Íslandsmót golfkúbba, 
1. deild kvenna (hét áður sveitakeppni) og Íslandsmót unglinga.  
Bæði þessi mót fóru hnökralaust fram og tókust með ágætum. 
Mikill metnaður var lagður í að gera þessi mót sem best úr garði 
og má nefna að regluleg stöðutaka var eitt af lykilatriðum í því 
sambandi þannig að áhorfendur og aðrir áhugasamir gætu 
fylgst með framvindu mála en slíkt krefst þess að vel sé mannað.  
Alls komu 14 sjálfboðaliðar að dómgæslu og öðrum störfum á 
Íslandsmóti golfklúbba og 24 á Íslandsmóti unglinga.

Í ár var áfram lögð áhersla á að gera innanfélagsmótunum 
hátt undir höfði og manna þau vel. Mikil áhersla var lögð á að 
halda góðum leikhraða. Hjóna- og parakeppnin hefur unnið sér 
framtíðarsess hjá klúbbnum sem eitt vinsælasta innanfélagsmótið 
en í það komust færri en vildu. Það var haldið 21. maí að þessu 
sinni og sannaðist þar svo ekki varð um villst að hinn frábæri GKG 
andi hafði heldur betur varðveist milli ára. 136 kylfingar gátu 
skráð sig til leiks að þessu sinni en aðeins 88 árið á undan.

Stærsta mót ársins eins og undanfarin ár var án efa meistaramótið 
sem spannaði heila viku þ.e. dagana 3.–9. júlí. Breytingar voru 
gerðar á fyrirkomulagi í nokkrum f lokkum, m.a. var aldur færður 
niður í 50 ár í yngri öldungaf lokki karla og niður í 65 ár í efri 
öldungaf lokki karla, auk þess sem leikfyrirkomulagi í öllum 
öldungaf lokkum var breytt í höggleik með forgjöf. Fjölgað var um 
einn dag í f lokkum unglinga 13–18 ára þannig að spiladagar voru 
samtals 4 í hverjum f lokki. Breytingarnar féllu í góðan jarðveg og 
tókst mótið mjög vel í alla staði ef undan eru skilin örfá agabrot.  
Veðrið var að mestu mjög gott og myndaðist oft frábær stemning 
á nýju svölunum þegar kylfingar voru að koma upp 18. holuna. Í 
mótið voru skráðir 314 sem er sambærilegur fjöldi og árið 2015 eða 
einum færri. 
Hinum vinsælu punktamótum, sem hófu vegferð sína á síðasta ári 
fyrir frumkvæði Eggerts Ólafssonar, var haldið áfram í ár og var 
fastur kjarni sem tók þátt f lesta mánudagana sem punktamótin 
voru haldin. Eggert hélt utan um punktamótaröðina og var 
jafnframt mótsstjóri.

Dags. Mót Fyrirkomulag Hringir Tegund

29.4.2016 Dagnýjarbikarinn Punktakeppni 1 Almennt

7.5.2016 Opnunarmót GKG Punktakeppni 1 Almennt

21.5.2016 Hjóna- og parakeppni GKG Betri bolti 1 Innanfélagsmót

27.5.2016 Jónar Transport Texas scramble 1 Almennt

31.5.2016 Freixenet – Texas Scramble-mót Texas scramble 1 Kvennamót

04.06.2016 Sumarsólstöðumót Stella Artois Texas scramble 1 Almennt

8.6.2016 Öldungamót GKG Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

10.6.2016 Hekla – boðsmót Almennt 1 Almennt

11.6.2016 Opna Íslandsbankamótið Punktakeppni 1 Almennt

15.6.2016 Egils Kristals mótaröðin (1) Almennt 1 Unglingamót

16.6.2016 Vinkvennamót GKG og GO Punktakeppni 1 Kvennamót

16.6.2016 Mix mótaröðin (1) Punktakeppni 1 Unglingamót

16.6.2016 Mix mótaröðin (1B) Punktakeppni 1 Unglingamót

19.6.2016 Undankeppni holumeistaramóts GKG Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

23.6.2016 Golfklúbbur Nýherja Almennt 1 Almennt

24.6.2016 Íslandsmót golfklúbba, 1. deild kvenna Holukeppni 3 Almennt

27.6.2016 Punktamót GKG 2016 (1) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

28.6.2016 Freixenet – einstaklingsmót Punktakeppni 1 Kvennamót

29.6.2016 Egils Kristals mótaröðin (2) Almennt 1 Unglingamót

29.6.2016 Fastus Punktakeppni 1 Almennt

30.6.2016 N1 boðsmót Texas scramble 1 Almennt

30.6.2016 Mix mótaröðin (2) Punktakeppni 1 Unglingamót

2.7.2016 Niðjamót GKG Greensome 1 Innanfélagsmót

3.7.2016 Meistaramót GKG 2016 Höggleikur án forgjafar 7 Almennt

3.7.2016 Meistaramót GKG 12 ára og yngri Höggleikur án forgjafar 4 Unglingamót

3.7.2016 Meistaramót GKG 13–14 ára Höggleikur án forgjafar 4 Unglingamót

11.7.2016 Punktamót GKG 2016 (2) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

13.7.2016 Egils Kristals mótaröðin (3) Almennt 1 Unglingamót

13.7.2016 Öldungamót GKG Almennt 1 Eldri-kylfingamót

14.7.2016 Mix mótaröðin (3) Punktakeppni 1 Unglingamót

14.7.2016 PGA junior league Texas scramble 1 Unglingamót

15.7.2016 Íslandsbankamótaröðin (3) – Íslandsmótið Höggleikur án forgjafar 3 Unglingamót

18.7.2016 Punktamót GKG 2016 (3) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót
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Staðgreiðslu
afsláttur

Sími: 565 1402   www.golfbudin.is

Golfbuddy Voice 2
Verð: 34.900

Golfbuddy LD2
Verð: 36.900

Röhnisch Jakki
Verð: 26.990

MacGregor Pakka Set
Verð frá: 63.900

Mikið úrval æfingatækja
Callaway XR Driver

Verð: 58.900

Motocaddy Digital
Verð frá: 147.900

Callaway Aqua Dry
Verð: 45.900

ClicGear 3.5+
Verð: 38.900
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25.7.2016 Punktamót GKG 2016 (4) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

26.7.2016 Freixenet – punktamót Punktakeppni 1 Kvennamót

27.7.2016 Egils Kristals mótaröðin (4) Almennt 1 Unglingamót

28.7.2016 Mix mótaröðin (4) Punktakeppni 1 Unglingamót

29.7.2016 Starfsmannamót Samskipa Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

1.8.2016 Punktamót GKG 2016 (5) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

4.8.2016 VÍS boðsmót Punktakeppni 1 Almennt

6.8.2016 Toyota Open Almennt 1 Almennt

8.8.2016 Öldungamót GKG Almennt 1 Innanfélagsmót

8.8.2016 Punktamót GKG 2016 (6) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

9.8.2016 Fyrirtækjamót barna- og unglingastarfs Punktakeppni 1 Almennt

9.8.2016 Sýslumannsbikarinn 2016 – 4. umf. Punktakeppni 1 Almennt

10.8.2016 Egils Kristals mótaröðin (5) Almennt 1 Unglingamót

11.8.2016 Mix mótaröðin (5) Punktakeppni 1 Unglingamót

13.8.2016 Bylgjan Open Punktakeppni 2 Almennt

15.8.2016 Punktamót GKG 2016 (7) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

16.8.2016 Forskot ProAm Annað 1 Innanfélagsmót

17.8.2016 Egils Kristals mótaröðin (6) Almennt 1 Unglingamót

18.8.2016 Virðing mót Almennt 1 Almennt

19.8.2016 Smith og Norland Almennt 1 Almennt

19.8.2016 Læknamót Punktakeppni 1 Almennt

21.8.2016 Siglfirðingamótið 2016 Punktakeppni 1 Almennt

21.8.2016 Starfsmannamót Heimilistækja Punktakeppni 1 Almennt

22.8.2016 Punktamót GKG 2016 (8) Punktakeppni 1 Innanfélagsmót

23.8.2016 Vinkvennamót GKG og GM Almennt 1 Kvennamót

25.8.2016 Deloitte boðsmót Punktakeppni 1 Almennt

28.8.2016 Kiwanisklúbbur Eldeyjar Almennt 1 Almennt

30.8.2016 Freixenet – „bleikt og bling“, litaþemamót 

kvennanefndar

Punktakeppni 1 Almennt

31.8.2016 Íslandsbanki boðsmót Almennt 1 Almennt

1.9.2016 Meistaramót GIG Punktakeppni 2 Almennt

2.9.2016 Rótarýklúbburinn Borgir og Kópavogs Punktakeppni 1 Almennt

3.9.2016 Starfsmannamót Ölgerðarinnar Almennt 1 Almennt

7.9.2016 PGA ProAm Almennt 1 Almennt

9.9.2016 Góðgerðargolfmót Eldeyjar Texas scramble 1 Almennt

10.9.2016 Minningarmót GKG – styrktarmót afrekssviðs 

GKG

Punktakeppni 1 Almennt

11.9.2016 TARAMAR Lokamót kvenna Punktakeppni 1 Almennt

13.9.2016 GKG öldungar 65+ – lokamót og -hóf Almennt 1 Innanfélagsmót

18.9.2016 Golfgleði LEK Betri bolti 1 LEK-mót

1.10.2016 Bændaglíma GKG Texas scramble 1 Innanfélagsmót

Mikið hefur mætt á dómurum klúbbsins og öðru mótanefndarfólki 
í sumar þar sem óvenjumörg mót voru haldin. Margir hafa lagt 
fram krafta sína til að mótin gætu heppnast sem best. Ég vil 
þakka mótanefndarfólki og öðrum þeim sem lögðu fram krafta 
sína í sjálfboðavinnu fyrir hönd mótanefndarinnar fyrir gott og 
óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf í þágu GKG á árinu 2016.  
 
Starfsmönnum GKG, starfsfólki veitingasölunnar og öllum þeim 
sem komu að mótum GKG í ár með einhverjum hætti vil ég þakka 
fyrir gott samstarf.  

Að lokum vil ég vekja athygli á héraðsdómaranámskeiðum GSÍ 
sem eru haldin á hverjum vetri en þar er farið ítarlega í gegnum 
golfreglurnar með dæmum úr mótum. Það er öllum kylfingum 
hollt að ef la þekkingu sína á reglunum auk þess sem tækifæri 
skapast að loknu slíku námskeiði til að taka þátt í að dæma á 
mótum klúbbsins undir handleiðslu frábærra alþjóðadómara hjá 
klúbbnum.

Jón K. Baldursson, formaður mótanefndar
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Meistaraflokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Alfreð Brynjar Kristinsson  73  71  73  71  288
Ólafur Björn Loftsson  71  72  77  71  291
Sigmundur Einar Másson  75  74  75  73  297
1. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Kjartan Jóhannes Einarsson  81  74  80  78  313
Arnór Gunnarsson  82  80  78  77  317
Jóhann Már Sigurbjörnsson  83  79  75  82  319
2. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Sindri Snær Skarphéðinsson  80  87  84  80  331
Halldór Ingi Lúðvíksson  82  86  81  86  335
Þórhallur Sverrisson  88  82  81  87  338
3. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Einar Þór Bjarnason  96  91  95  92  374
Magnús Kristinn Sigurðsson  93  96  87  100  376
Sveinn Ólafsson  100  101  87  90  378
4. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Guðjón Hauksson  94  89  100    283
Kristmann Rúnar Larsson  99  100  97    296
Gissur Jónasson  108  97  102    307
5. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Steinar Karl Hlífarsson  94  99  98    291
Kjartan Birgisson  102  104  113    319
Birgir Guðlaugsson  121  114  114    349
Meistaraflokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Særós Eva Óskarsdóttir  79  81  83  81  324
Freydís Eiríksdóttir  83  83  80  79  325
Ingunn Gunnarsdóttir  76  88  87  80  331
1. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Jónína Pálsdóttir  87  92  91  87  357
Bergljót Kristinsdóttir  90  97  88  88  363
Irena Ásdís Óskarsdóttir  92  89  92  94  367
2. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ragnheiður Stephensen  92  87  101  106  386
Hanna Bára Guðjónsdóttir  102  95  97  95  389
Ólöf Ásgeirsdóttir  101  99  99  97  396
3. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ragnheiður H. Ragnarsdóttir  103  108  119    330
Hlíf Böðvarsdóttir  114  101  118    333
Sesselja M. Matthíasdóttir  118  108  107    333
4. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Hólmfríður Hilmarsdóttir  126  124  115    365
Sigurrós Birna Björnsdóttir  128  115  128    371
Kristín Anna Arnþórsdóttir  131  128  114    373
12 ára og yngri strákar  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Dagur Fannar Ólafsson  41  42  41  44  168
Róbert Leó Arnórsson  41  41  41  48  171
Jóhannes Sturluson  47  41  40  43  171
12 ára og yngri stelpur  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Bjarney Ósk Harðardóttir  50  52  50  46  198
Ösp Bjarmadóttir  75  75  86  87  323
Piltar 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ingi Rúnar Birgisson  78  78  79  75  310
Jón Gunnarsson  80  76  86  81  323
Hilmar Snær Örvarsson  85  89  81  78  333
Drengir 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Sigurður Arnar Garðarsson  68  68  66  62  264
Flosi Valgeir Jakobsson  76  73  72  74  295
Breki Gunnarsson Arndal  77  69  75  75  296
Telpur 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Alma Rún Ragnarsdóttir  97  85  95  94  371
Íris Mjöll Jóhannesdóttir  98  97  96  94  385
Árný Eik Dagsdóttir  93  105  101  102  401
Telpur 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Eva María Gestsdóttir  81  84  84    335
Karen Sif Arnarsdóttir  94  104  99    416
Hrefna Karen Pétursdóttir  104  108  112    101
Öldungar karla 0–20,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Guðlaugur Kristjánsson  88  82  76    246
Kolbeinn Kristinsson  79  88  83    250
Helgi Svanberg Ingason  81  84  87    252
Öldungar karla 21–36  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Bergvin Magnús Þórðarson  99  96  106    301
Sigurþór Sigurðarson  100  98  108    306
Gísli Sváfnisson  99  110  107    316
Öldungar kvenna 50 ára +  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Edda Valsdóttir  105  103  108    316
Sigurveig Björgólfsdóttir  101  105  111    317
Guðrún Antonsdóttir  121  114  122    357
Öldungar karla 65 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls
Hjörvar O. Jensson  84  90  88    262 
Hreinn Ómar Arason  87  88  95    270
Randver Ármannsson  85  97  93    275
Öldungar kvenna 65 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls
Soffía Ákadóttir  110  104  107    321
Ágústa Guðmundsdóttir  107  108  109    324
Siggerður Þorvaldsdóttir  120  113  118    351  

ÚRSLIT Í MEISTARAMÓTI GKG 2016



þú þarft
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Nýtt og ferskt Nesti bíður þín hvert sem þú ferð 

um landið. Sem fyrr tökum við vel á móti þér með 

nýbökuðu og ilmandi bakkelsi, matarmiklum salötum, 

frískandi boozti og eðal kaffidrykkjum sem þú getur 

gripið með þér eða notið hjá okkur í rólegheitunum.

Nesti um land allt
N1 Nesti Ártúnshöfða • N1 Nesti Bíldshöfða • N1 Nesti Háholti • N1 Nesti Borgartúni    
N1 Nesti Fossvogi • N1 Nesti Stórahjalla • N1 Nesti Lækjargötu • N1 Nesti Hringbraut
N1 Nesti Borgarnesi • N1 Nesti Staðarskála • N1 Nesti Blönduósi • N1 Nesti Egilsstöðum    
N1 Nesti Hvolsvelli • N1 Nesti Selfossi

hluti af
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LEIKNIR HRINGIR Á LEIRDALSVELLI
2013 - 2014 - 2015 - 2016
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FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

Heilsársþjónusta við félagsmenn
Árið 2016 markar tímamót í sögur GKG. Með tilkomu 
Íþróttamiðstöðvar GKG opnast nýjar víddir varðandi þjónustu við 
félagsmenn, ekki bara á sumrin heldur yfir vetrartímann líka. Það 
er ótrúlega gaman að upplifa félagslífið sem er að skapast, GKG-
ingar f lykkjast í golfhermana, verslunin er opin yfir vetrartímann 
og æfingaaðstaðan á neðri hæðinni er öllum GKG-ingum opin 
án endurgjalds. Þá erum við með metnaðarfull námskeið sem 
henta öllum getuhópum og hægt er að panta einkatíma hjá PGA 
kennurunum okkar. Síðast en ekki síst, þá er kominn nýr vert hjá 
okkur, hann Vignir og er hann á fullu þessa dagana að skapa ljúfa 
og fallega stemningu í félagsaðstöðunni okkar.

Golfhermar GKG – golf  þarf  ekki að taka 
langan tíma
Golfhermarnir eru að slá í gegn og kvöld og helgar eru nú þétt 
setin og aðrir tímar eru að þéttast líka. Hægt er að velja á milli 
80 golfvalla að spila og taka 18 holurnar um 3 klst. ef fjórir eru 
saman. Það sem er spennandi er að tveir aðilar geta klárað 18 
holur á klukkustund ef þeir passa upp á spilahraðann, ekki er 
hollið á undan að tefja. Annar spennandi valkostur er að æfa 
sig í hermunum og nota til þess hugbúnað sem heitir TPS. Það 
er góður leikur að byrja með PGA kennara og láta hann kenna 
sér á hugbúnaðinn og hvernig hann hentar hverjum og einum. 
Kylfingurinn getur svo haldið áfram að vinna í sinni sveif lu 
sjálfur með aðstoð TPS. Besta leiðin er að byrja á því að hita upp 
í netunum áður en farið er í golfherminn, þá nýtist hálftíminn 
fullkomlega. Hver er að tala um það að golf þurfi að taka langan 
tíma?

Æfingaaðstaðan – ókeypis fyrir GKG-inga
Við erum búin að setja upp góða æfingaaðstöðu á neðri hæðinni 
okkar auk þess sem Kórinn er í fullri notkun áfram. Þar eru fimm 
mottur sem hægt er að slá í net af,  150 fm púttf löt með landslagi 

auk annarra æfingatækja á borð við TRX bönd, æfingabolta, 
þrekhjól of l. Þessa aðstöðu nýta GKG-ingar endurgjaldslaust en 
utanfélagsmenn greiða kr. 1.000 fyrir klukkustundina. Við erum 
með æfingar fyrir börn, unglinga og afrekshópa á báðum stöðum 
og eru opnunartímar á báðum stöðum auglýstir á heimasíðunni 
okkar.

Verslunin
Nú er verslun GKG opin allan ársins hring. Í versluninni munum 
við bjóða upp á allt sem viðkemur golfíþróttinni. Allir GKG-ingar 
fá 15% afslátt á öllum vörum. Núna í vetur munum við hefja sölu 
á kylfum og kerrum. Við kaup á kylfum bjóðum við upp á það 
að PGA kennari mæli viðkomandi, í framhaldinu eru kylfurnar 
sérpantaðar með tilliti til mælinganna. Þetta er hentugur ferill, 
tryggir það að kylfurnar passi viðkomandi og heildarferillinn tekur 
ekki nema viku.

Mulligan – vertinn okkar
Þann 1. nóvember fengum við nýjan vert, Vigni Hlöðversson. 
Hann hefur strax tekið til höndum og er að skapa fallega og 
hlýja kaffihúsastemningu yfir daginn en hann býður upp á alls 
kyns tilboð um helgar og þá erum við með boltann í beinni. 
Nú nýlega auglýsti hann tvö jólahlaðborð auk þess sem hann 
verður með jóalabröns á sunnudögum og að sjálfsögðu verður 
Þorláksmessuskatan á sínum stað. Þá mun hann vera með 
spennandi mat á föstudögum með það að markmiði að GKG-
ingar taki með sér vini, vinnufélaga og fjölskyldu og borði saman á 
föstudögum í Íþróttamiðstöðinni.
Allt framangreint eru spennandi nýjungar og aukin þjónusta við 
okkar félagsmenn. Það er von okkar og trú að félagsmenn taki 
þeim opnum örmum og njóti nú samverunnar yfir vetrartímann 
líka.

Agnar Már Jónsson
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Árangur í verki

Frá árinu 1963 hefur Mannvit og forverar þess verið leiðandi í ráðgjöf 
á sviði orkunýtingar, iðnaðar og mannvirkja. Góður árangur í verki er 
niðurstaða af framúrskarandi samstarfi, fagþekkingu og reynslu.
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ÖLDUNGAR 65+

Greinargerð fyrir 2016
Þegar við hjónin gengum í GKG um miðjan desember sl. tjáði ég, 
undirritaður, Agnari M. Jónssyni framkvæmdastjóra að ég væri fús 
til að starfa fyrir klúbbinn ef mögulegt væri að nota mig eitthvað.  
Úr varð að hann bað mig um að vera í forsvari fyrir öldungaf lokk 
65 ára og eldri og gaf mér heimild til að finna mér samstarfsmenn 
í nefnd til að sinna því verkefni.
Fullskipuð varð nefndin þannig að Hjörvar O. Jensson varð 
forsprakki, og aðrir nefndarmenn: Atli Ágústsson, Ingólfur 
Hansen, Randver Ármannsson og Örn Ásmundsson. Nefndin 
kom fyrst saman um miðjan maí og raðaði gróf lega niður mótum 
sumarsins sem urðu sex talsins. Beinagrindin var síðan borin undir 
framkvæmdastjóra og urðu á henni smávægilegar breytingar, en í 
grunninn voru mótin haldin á miðvikudagsmorgnum.
Mótaröðin var eftirfarandi:
8. júní: Leirdalur, 18 holur – 27 þátttakendur
29. júní: Skaginn GL, 18 holur – 19 þátttakendur
13. júlí: Mýrin, 9 holur – 21 þátttakandi
8. ágúst: Leirdalur, 18 holur – 25 þátttakendur
31. ágúst: Leiran GS, 18 holur – 21 þátttakandi
13. sept.: Mýrin, 9 holur – 33 þátttakendur
Öll úrslit liggja fyrir á www.golf.is.
Alls voru það u.þ.b. fjörutíu manns sem þátt tóku í mótunum sex, 
þar af aðeins sex konur sem vonandi fjölgar verulega á næsta og 
næstu árum. Auðvitað markast fjöldi þátttakenda eitthvað af því 

að mótin voru haldin á virkum dögum að morgni og að enn eru 
margir okkar góðu félaga á vinnumarkaði.
Í mótslok 13. sept. var haldið lokahóf og verðlaun fyrir mótaröðina 
afhent og fór það svo að allir fengu einhvern glaðning þar sem 
mikill fjöldi vinninga hafði safnast til að draga út úr skorkortum. 
Hér skal tækifærið notað til að þakka öllum þeim sem gáfu 
f lokknum verðlaun kærlega fyrir mikilvægan stuðning. 
Mótsgjöld voru höfð hóf leg eða kr. 1.000 og urðu heildartekjur 
kr. 147.000 og kostnaður við ágrafnar plötur á verðlaunagripi 
og annað sem til féll kr. 53.423 og afgangur því kr. 92.577 sem 
afhentar voru framkvæmdastjóra.
Þess skal getið og þakkað sérstaklega að félagi okkar Örn 
Ásmundsson gerði og gaf alla verðlaunagripina en þeir voru 
smíðaðir úr steini. Jafnframt gaf hann farandbikar sem veittur er 
höggleiksmeistara mótaraðarinnar, en annars eru öll veitt verðlaun 
fyrir punkta auk nándarverðlauna.
Undirritaður vill að lokum þakka í fyrsta lagi öllum þátttakendum 
í mótum sumarsins frábæra viðkynningu, meðnefndarmönnum 
kærlega gott samstarf, svo og framkvæmdastjóra og starfsmönnum 
klúbbsins kærlega gott samstarf og veitta þjónustu. Sumarið var 
f ljótt að líða og í starfi mínu fyrir f lokkinn kynntist ég mörgu mjög 
góðu og öf lugu fólki sem ég hefði líklega ekki öllu kynnst svo f ljótt 
ella.

Hjörvar O. Jensson

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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SKÝRSLA VALLARSTJÓRA

Skýrsla vallarstjóra 2016

Vellirnir okkar komu nokkuð vel undan vetri í ár eftir frekar 
snjóþungan vetur. Vellirnir voru opnaðir 7. maí og lokað aftur 15. 
nóvember. Golfvertíðin hjá GKG varði því í 187 daga sem er því 
27 dögum lengur en árið áður. Þetta er nýtt met í opnun vallanna 
og því ber að fagna og njóta.
Veturinn bauð ekki uppá mikla vinnu við vellina nema þá helst að 
ryðja snjó af f lötum og teigum þegar spáð var roki og rigningu til 
að hjálpa bráðnun á klaka og snjó. Sumar brautir eru því miður 
þannig að þær eru í skjóli fyrir bestu bráðnunarveðrunum og því 
lágu þær undir klaka í það mikinn tíma að það myndaðist kal í 
þeim. Veðurfar í sumar var einstaklega gott og þá var sérstaklega 
athyglisvert hvað það var mikið logn og blíða.
Vinnudagur var haldinn 3. maí og mættu um 70 manns og 
unnu ýmis verk, helsta verkefni dagsins var að hreinsa allt rusl 
af vallarsvæðinu ásamt mörgum öðrum verkum. Vallarstjóri vill 
þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg fyrir þeirra framlag við 
að gera völlinn snyrtilegri.

Tækjakaup
Á árinu var keyptur bíll fyrir vallarsvið. Þar sem GKG er búið að 
vera í miklum framkvæmdum með nýju íþróttamiðstöðina hefur 
ekki gefist færi á að hefja eðlilega endurnýjun á vélarf lota vallarins 
en vonandi eru bjartari tímar framundan á því sviði þar sem 
f lotinn eldist hratt og er kominn tími á allnokkrar vélar.

Framkvæmdir
Farið var inn í árið 2016 með það að leiðarljósi að snyrta vellina 
og laga það sem fyrir er en ekki að fara í stór verkefni sem þyrftu 
mikið fjármagn. Vallarstarfsmenn komu að ýmsum verkefnum á 
vormánuðum sem snéru að okkar glæsilegu íþróttamiðstöð, enn er 
eftir frágangur í kringum bílastæði og er ætlunin að gera púttf löt 
úr malarpúðanum þar sem bráðabirgðaaðstaðan stóð. Nú í haust 
var farið í að drena og setja niðurföll á staði sem hafa safnað miklu 
af vatni á veturna í þeirri von um að vatnið fari strax í burtu en 

sitji ekki eftir og breytist í klaka sem þá hugsanlega myndi mynda 
kal.
Ef veður og aðstæður leyfa munu starfsmenn halda áfram að 
snyrta og laga til á völlunum. Meðal verkefna vetrarins er að 
leggja plastgrasmottur við stígenda sem hefur reynst vel þar sem 
það er komið. Þá verða brýrnar á 4. og við 6. teigana teknar í 
burtu og þar sett ræsi undir og malbikað yfir. Einnig verður farið 
í að gera nokkuð stóra púttf löt þar sem bráðabirgðaskálinn okkar 
var og þar verður líka gert lítið plan fyrir sorpílátin sem fylgja 
íþróttamiðstöðinni. Mönin meðfram bílastæðinu verður mótuð 
þannig að það verður hægt að sá í hana á vormánuðum.

Starfsmannahald
Fjórir heilsársstarfsmenn eru á vallarsviði GKG: Guðmundur 
Árni Gunnarsson vallarstjóri, Kristinn Bjarni Heimisson 
aðstoðarvallarstjóri, Guðni Þorsteinn Guðjónsson 
aðstoðarvallarstjóri og Hafsteinn Eyvindsson verkstæðisformaður. 
Þegar mest var í sumar voru 19 starfsmenn á vellinum sem er 
fækkun um 7 manns frá árinu áður. Þessa fækkun má helst rekja 
til þess að bæði sveitarfélögin hafa dregið mikið úr af starfsfólki 
til okkar og er það áhyggjuefni. Við teljum að ákjósanlegur fjöldi 
vallarstarfsmanna þyrfti að vera 25 manns svo vel sé og vonandi 
náum við að bæta í fyrir árið 2017.
Vallarstjóri vill þakka þessum góða hópi starfsmanna fyrir frábær 
störf á árinu.

Lokaorð
Nú í lok starfsársins eru 15 ár frá því ég hóf störf hjá GKG og er 
óhætt að segja að þetta sé búinn að vera stórkostlegur tími og 
gríðarlega lærdómsríkur. Uppbyggingin hjá GKG á þessum tíma 
er búin að vera engu lík og mikill heiður að fá að vera með í því.
Að lokum vill ég þakka framkvæmdastjóra, vallarnefnd og stjórn 
GKG fyrir samstarfið á árinu.

Guðmundur Árni Gunnarsson
vallarstjóri GKG 
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Aðalverktakinn sem sá um byggingu 
nýrrar íþróttamiðstöðvar GKG á árinu 
kynnir nú 25 íbúða fjölbýlishús í hjarta 
Lindahverfisins.

Íbúðirnar eru frá 3ja til 5 herbergja ásamt 
þakíbúðum. Stærðir eru frá 82-193 fm. 
Íbúðir eru hannaðar með frábæra 
nýtingu í huga á öllum rýmum. 

Á efstu hæð eru þrjár lúxus íbúðir með 
stórum þaksvölum og stórbrotnu útsýni. 
Innréttingar eru vandaðar og fylgja 
ísskápur, uppþvottavél, þvottavél 
og þurrkari öllum íbúðum. Stæði í  
bílgeymslu er með flestum íbúðum. 

F r á b æ r  s t a ð s e t n i n g  o g  s t u t t  í  
stofnæðar höfuðborgasvæðisins.  
Öl l  tæki  koma frá Ormsson.

Nýbygging 

Álalind 2 5 herb.
120 fm

Með stæði

Verð frá: 

54,9 millj.

101

4ra herb.

100 fm

án stæðis

Verð frá: 

44,9 millj.

102

3ja herb.

82 fm

Með/án 

stæðis

Verð frá: 

38.4 millj.

202

GG Verk var stofnað árið 2006 og eru eigendur þess 
þriðja kynslóð smiða í f jölskyldu sinni og búa yfir 
áratuga reynslu í faginu. Eigendur og starfsmenn GG 
taka hlutverki sínu alvarlega en það er að byggja vönduð 
mannvirki sem byggð eru innan tilskilins tímaramma  
- af framúrskarandi fagmennsku.

Fyrirtækjamenningin ber þess einkenni að vera byggt á 
fjölskyldugrunni en hugmyndafræði og gildi fyrirtækisins 
taka fyrst og fremst mið af góðum ytri og innri samskiptum 
þar sem samvinna, þátttaka og teymisvinna gegna 
veigamiklu hlutverki. Gildi félagsins eru góð samskipti, 
ábyrgð, traust og snyrtimennska. 

GG Verk starfar eftir ISO 9001 gæðakerfi en félagið hlaut 
þá gæðavottun árið 2015 og starfar því undir virku innra og 
ytra gæðaeftirliti. Fyrirtækið er annar byggingaverktakinn 
á landinu til að öðlast slíka gæðavottun.

Nánari upplýsingar á www.ggverk.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Júlíus Jóhannsson
sölustjóri
Sími: 823 2600
julius@kaupsyslan.is 

Nánari  upplýsingar veita:

www.miklaborg.is   5697000
Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178
atli@miklaborg.is

Monika Hjálmtýsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2800
monika@kaupsyslan.is 

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

Jóhannes E. Levy 
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2500
johannes@kaupsyslan.is 
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LIFÐU ÞIG
INN Í RX

Fáguð hönnun Lexus RX 450h tvinnar saman formfegurð 
og háþróaða tækni í sportjeppa sem grípur augað. 
Lifðu þig inn í akstur sem umbreytir hugmyndum þínum 
um lúxus og gæði.

lexus.is

Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400 RX
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VALLARNEFND

Vallarnefnd GKG 
Á vormánuðum 2016 urðu mannabreytingar á vallarnefnd 
GKG og er hún nú skipuð eftirtöldum aðilum:
 
Bjarmi Guðmundsson, formaður
Ingunn Gunnarsdóttir
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Ottó Sigurðsson
Sigurfinnur Sigurjónsson
 
Auk þess starfa bæði vallarstjóri og framkvæmdastjóri með 
nefndinni og sitja fundi hennar.
 
Fyrstu 10 mánuði ársins 2016 hefur vallarnefnd komið saman 
níu sinnum og fundargerðir nefndarinnar eru aðgengilegar 
framkvæmdastjóra, vallarstjóra og nefndarmönnum á sérstöku 
heimasvæði. 

 
Störf vallarnefndar á liðnu ári hafa mótast nokkuð af ráðstöfunarfé 
til framkvæmda á völlum GKG sem eðlilega hefur verið minna 
en undanfarin ár vegna byggingar íþróttamiðstöðvar GKG. 
Nefndin hefur þ.a.l. ekki fjallað jafn mikið um ýmsar breytingar 
á völlum og aðstöðu eins og oft áður. Kópavogur og Garðabær 
skáru sömuleiðis niður fjárframlög til sumarstarfsmanna á vegum 
sveitarfélaganna sem varð til þess að nýframkvæmdir voru í 
algjöru lágmarki sem leiddu til þess að vallarnefndin hafði minna 
um þau mál að segja en oft áður. 
 
Helsta verkefni vallarnefndar á komandi mánuðum verður að 
vinna úr þeim breytingatillögum sem Snorri Vilhjálmsson lagði 
fram í ítarlegum skýrslum um Leirdalinn og Mýrina sem komu út í 
desember 2015 og kynntar voru vallarnefnd á vormánuðum 2016. 
Ætlun vallarnefndar er forgangsraða tillögum um breytingar skv. 
áliti nefndarmanna og skila skýrslu þar um á vormánuðum 2017.
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LIFÐU ÞIG
INN Í RX

Fáguð hönnun Lexus RX 450h tvinnar saman formfegurð 
og háþróaða tækni í sportjeppa sem grípur augað. 
Lifðu þig inn í akstur sem umbreytir hugmyndum þínum 
um lúxus og gæði.

lexus.is

Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400 RX
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_____________________________________________________________________________________________________________

Ársreikningur Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 31.10.2016 5

1.11.-31.10. 1.11.-31.10. 
Skýr. 2016 2015 

Rekstrartekjur
2 138.658.464 121.614.628 

9.282.245 8.448.990 
6.591.407 5.154.740 

16.817.615 11.249.345 
33.155.251 26.173.167 
14.172.020 10.716.450 
10.295.501 4.164.722 

13 6.975.180 6.389.470 
235.947.683 193.911.512 

Rekstrargjöld
14 133.170.416 111.514.480 
15 6.126.428 5.975.354 
16 18.705.536 18.825.750 
17 504.471 652.720 
18 11.058.107 12.728.611 

7.873.800 6.648.000 
7.526.335 2.671.628 

19 14.978.264 9.933.357 
4.930.450 3.645.510 

3,7 17.664.574 15.696.775 
222.538.381 188.292.185 

13.409.302 5.619.327 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
5.997.691 1.376.117 

14.448.988)(         2.693.036)(         
8.451.297)(           1.316.919)(         

9 4.958.005 4.302.408 

Keppnisgolf  og mótahald .........................................................................

Annar rekstrarkostnaður ...........................................................................

Afskriftir ....................................................................................................

Vaxtatekjur og verðbætur .........................................................................
Vaxtagjöld og verðbætur  ..........................................................................

Rekstrarframlög og fyrirtækjasamningar ...................................................

Lóðarleiga .................................................................................................

Sértekjur íþróttasviðs ................................................................................

Aðrar rekstrartekjur ...................................................................................

Laun og launatengd gjöld .........................................................................
Íþróttamiðstöð og áhaldahús ....................................................................
Golfvöllur og æfingasvæði ........................................................................
Unglingastarf og almenn kennsla .............................................................

Rekstraryfirlit
1. nóvember 2015 til 31. október 2016

Félagsgjöld ...............................................................................................

Gjöld til GSÍ ...............................................................................................

Rekstrartekjur umfram rekstrargjöld .....................................................

Vallargjöld .................................................................................................
Bolta- og kerruleiga ...................................................................................

Vörusala ....................................................................................................

Kostnaðarverð seldra vara ........................................................................

Tekjur af golfmótum .................................................................................

Rekstrartekjur umfram  rekstrargjöld ....................................................

40

REKSTRARYFIRLIT
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Ársreikningur Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 31.10.2016 6

Skýr. 31.10.2016 31.10.2015 
Eignir
Varanlegir rekstrarfjármunir:

224.063.159 228.617.556 
147.001.223 189.295.801 

48.023.260 54.347.056 
47.349.015 35.366.876 

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals 3,7,8 466.436.657 507.627.289 

Langtímakröfur:
8 176.000.000 0 

Langtímakröfur samtals 176.000.000 0 

Fastafjármunir 3,7,8 642.436.657 507.627.289 

4 4.399.120 1.045.176 
8 88.000.000 0 
5 7.344.002 3.169.133 

23.583.512 177.231.605 
123.326.634 181.445.914 

Eignir samtals 765.763.291 689.073.203 

Eigið fé
323.239.706 318.281.701 

Eigið fé 9 323.239.706 318.281.701 

Langtímaskuldir
10 353.295.541 289.053.288 

Skammtímaskuldir
7.561.226 8.324.665 

11 68.297.496 64.611.036 
13.369.322 8.802.513 
89.228.044 81.738.214 

Skuldir 442.523.585 370.791.502 

Eigið fé og skuldir samtals 765.763.291 689.073.203 

Skuldir við lánastofnanir ............................................................................

Vörubirgðir ................................................................................................

Viðskiptaskuldir .........................................................................................
Næsta árs afborgun langtímaskulda  .........................................................

Bifreiðastæði og umhverfi ........................................................................

Kröfur á sveitarfélög í samræmi við samkomulag .....................................

Næsta árs afborgun langtímakrafna ..........................................................

Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................................

Efnahagsreikningur 31. október 2016

Veltufjármunir 

Golfvöllur ..................................................................................................

Viðskiptakröfur ..........................................................................................
Handbært fé .............................................................................................

Vélar, tæki og áhöld ..................................................................................

Eigið fé .....................................................................................................

Íþróttamiðstöð og áhaldahús ....................................................................
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42

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

_____________________________________________________________________________________________________________

Ársreikningur Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 31.10.2016 7

1.11.-31.10. 1.11.-31.10. 
Skýr. 2016 2015 

Rekstrarhreyfingar
8 4.958.005 4.302.408 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
5.928.713 1.664.324 

7 17.664.574 15.696.775 
Veltufé frá rekstri 28.551.292 21.663.507 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:
3.353.944)(           640.997 
4.174.869)(           2.099.133 
3.803.370 2.942.019 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 3.725.443)(           5.682.149 

Handbært fé frá rekstri 24.825.849 27.345.656 

Fjárfestingarhreyfingar
7 328.473.942)(       185.482.258)(     

88.000.000 0 
Fjárfestingarhreyfingar 240.473.942)(       185.482.258)(     

Fjármögnunarhreyfingar
9 150.000.000 352.000.000 

88.000.000)(         0 
0 17.112.268)(       

Fjármögnunarhreyfingar 62.000.000 334.887.732 

153.648.093)(       176.751.130 

177.231.605 480.475 

23.583.512 177.231.605 

Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa:

8 264.000.000)(       0 

8 264.000.000 0 

Kröfur á sveitarfélög .................................................................................

Skammtímalán, breyting ...........................................................................
Afborgun langtímalána ..............................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir, styrkur frá sveitarfélögum ............................

Tekin ný langtímalán .................................................................................

Mótframlag sveitarfélaga samkvæmt samkomulagi .................................
Eignfærður framkvæmdak. og kaupverð varanlegra rekstrarfjárm. ...........

Vörubirgðir, (hækkun) lækkun ...............................................................

Handbært fé í lok rekstrarársins .............................................................

Breyting á handbæru fé ..........................................................................

Sjóðstreymisyfirlit
1. nóvember 2015 til 31. október 2016

Rekstrartekjur umfram rekstrargjöld .........................................................

Verðbætur langtímalána .......................................................................

Handbært fé í byrjun rekstrarársins .......................................................

Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun ....................................................
Skammtímaskuldir, hækkun .................................................................

Afskriftir ...............................................................................................
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Nánari upplýsingar í Hraunkoti í síma 565-3361

Platínugjafabréf, kennsla og 
boltar í Hraunkoti. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja láta 

spilið.
ín. 

golftíma hjá golfkennara 
Hraunkots og boltamagn 
platínukorts.
Platínugjafabréf kostar 18.000 kr.

Demantsgjafabréf, kennsla og 
boltar í Hraunkoti. 
Tilvalið fyrir golfara sem vilja æfa 
sig og fá smá kennslu hjá 
golfkennara.

ín. 
golftíma hjá golfkennara 
Hraunkots og boltamagn 
demantskorts.
Demantsgjafabréf kostar 24.000 kr. 

Gullgjafabréf, kennsla og boltar 
í Hraunkoti. 
Tilvalið fyrir þá sem komnir eru af 

réttri braut.

mín. golftíma hjá golfkennara 
Hraunkots og boltamagn 
gullkorts.
Gullgjafabréf kostar 21.000 kr.  

Silfurgjafabréf, kennsla og 
boltar í Hraunkoti. 
Tilvalið  fyrir þá sem eru að læra 

golftíma í 50 mín. hjá golfkennara 
Hraunkots og boltamagn 
gullkorts.

Silfurgjafabréf kostar 26.000 kr.   

Golfkennarar Hraunkots

Karl Ómar
Karlsson

Ólafur
Jóhannesson

Björgvin
Sigurbergsson

hraunkot.is hraunkot.is hraunkot.is hraunkot.is

Björn Kristinn
Björnsson

Hraunkoti 

Tilvalið í jólapakka 
kylfingsins

kylfingsins fæst í Hraunkoti

Gjafabréf í golfherma
Hraunkots



FÉLAGSLÍFIÐ

LÍFLEGUR GOLFKLÚBBUR

FRÁBÆRT FÉLAGSLÍF!
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Særós Eva Óskarsdóttir
KLÚBBMEISTARAR GKG 2016

Alfreð Brynjar Kristinsson

ÞETTA SNÝST ALLT
UM TRAUST.
ÞETTA SNÝST ALLT
UM TRAUST.

Jimmy Walker

Source: Darrell Survey, Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Based upon results through 21/11/16 
on the U.S. PGA, U.S. LPGA, PGA Tour Champions, Web.com, South African, Asian, Korean, OneAsia, Australasian, Japan, 
Canadian PGA and PGA European Tours

23,050
Næsti samkeppnisaðili 3,896

FJÖLDI LEIKMANNA 2016

35

184
Næsti samkeppnisaðili

FJÖLDI SIGRA 2016

Jordan Spieth Henrik Stenson Adam Scott Bubba Watson

Rickie Fowler

Bernhard LangerAriya Jutanugarn

Brooke Henderson

Justin Thomas

Louis Oosthuizen 
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Ást við fyrstu sýn
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