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HeiMilispAkkinn - 
nú líkA fyrir fyrirtæki!

Mörg fyrirtæki greiða fyrir nettengingu á heimilum starfsmanna sinna vegna fjarvinnu. Síminn býður nú þeim starfsmönnum 
sem þetta á við að láta greiðslu fyrirtækisins ganga upp í Heimilispakkann. Starfsmaður þarf því aðeins að greiða mismuninn -  
ef eitthvað vantar upp á til að ná 12.000 kr. á mánuði.

Hringdu í 800 4000 eða sendu póst á 8004000@siminn.is til að klára málið og tryggja þér Heimilispakkann!

Þú getur meira með Símanum
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Útgefandi: Golfklúbbur Kópavogs og 
Garðabæjar. 
Ábyrgðarmaður: Agnar Már Jónsson. 
Umbrot: PIPAR\TBWA. 
Ljósmyndir: Agnar Már Jónsson og 
myndir frá félagsmönnum. 
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Sérstakar þakkir: Sigurður 
Hlöðversson, Haukur Már Hauksson 
og Harpa Hlín Haraldsdóttir.

Agnar Már Jónsson 
framkvæmdastjóri GKG 

agnar@gkg.is

Frá vinstri: Bergþóra Sigmundsdóttir meðstjórnandi, Áslaug Sigurðardóttir 
varaformaður, Kristinn Jörundsson gjaldkeri, Guðmundur Oddsson formaður, Einar 
Gunnar Guðmundsson varamaður, Gunnar Jónsson meðstjórnandi, Gunnar Páll 
Þórisson meðstjórnandi, Jón K. Baldursson varamaður, Ragnheiður Stephensen 
varamaður og Símon Kristjánsson ritari.

Ágætu félagar! 

Það mætti segja mér, að 22. starfsár GKG, sem nú er lokið, verði talið eitt það markverðasta í sögu 
klúbbsins. Þar kemur einkum þrennt til. Hið fyrsta er, að hinn 23. janúar 2015 var undirritaður nýr 
leigusamningur við Ríkiseignir, sem nú fara með eignarhald á landinu fyrir hönd ríkissjóðs, til 20 
ára eða til ársins 2035. Í öðru lagi var undirritaður samstarfssamningur um uppbyggingu félags- og 
íþróttamiðstöðvar GKG hinn 29. janúar 2015. Þar lofa sveitarfélögin Kópavogur og Garðabær að 
greiða hvort um sig kr. 220.000.000 á næstu 4 árum til byggingarinnar, en GKG mun greiða afganginn 
auk vaxta af allri upphæðinni, sem er áætluð kr. 645.000.000. Í þriðja lagi var fyrsta skóf lustungan 
tekin fyrir nýja húsinu hinn 28. febrúar 2015. Á þessum tveim mánuðum ársins 2015 rættist því 
draumur okkar, sem við höfum barist fyrir árum saman, að koma okkur upp fullkominni félags- og 
æfingaaðstöðu, sem mun gjörbreyta allri starfsemi GKG um ókomna framtíð. 

Til hamingju GKG. Guðmundur Oddsson  
formaður GKG
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Stjórnarstörf
Eftir síðasta aðalfund, sem haldinn var 11. des. 2014, var stjórn 
GKG svona skipuð:

Guðmundur Oddsson, formaður 
Áslaug Sigurðardóttir, varaformaður
Kristinn Jörundsson, gjaldkeri 
Símon Kristjánsson, ritari
Gunnar Jónsson, meðstjórnandi 
Bergþóra Sigmundsdóttir, meðstjórnandi
Gunnar Páll Þórisson, meðstjórnandi 
Ragnheiður Stephensen, varamaður
Einar Gunnar Guðmundsson, varamaður 
Jón K. Baldursson, varamaður

Stjórnin hélt 10 bókaða fundi auk félagsfunda og fjölda annarra 
funda þar sem einstakir stjórnarmenn funduðu með hinum 
ýmsu aðilum þar sem reynt var að þoka fram hagsmunamálum 
GKG. Á fundi um framtíðarskipulag Garðabæjar, sem gildir 
frá 2016, komu vallarmál GKG nokkuð til umræðu, bæði vegna 
bygginga á nýju fjölnota íþróttahúsi og eins vegna fyrirhugaðrar 
byggðar í Hnoðraholti. Samkvæmt hugmyndum Garðabæjar mun 
vesturhluti Mýrarinnar verða tekinn undir húsbyggingar og því 
augljóst að 9 holu völlurinn okkar mun skerðast verulega. Ef þetta 
gengur eftir mun GKG væntanlega fá nýjan 9 holu völl í hrauninu 
sunnan við Vífilsstaðaspítala. Það er f lott staðsetning og þar væri 
hægt að byggja glæsilegan golfvöll. Stjórn GKG lýsti sig reiðubúna 
til samstarfs um þessi mál, en þetta er án nokkurs vafa næsta stóra 
verkefni okkar.                                                                 

Þó mikill tími hafi farið í fundarhöld við sveitarfélögin þá eru 
störf stjórnar mörg önnur og hefur stjórnin reynt að halda vel utan 
um fjármálin, en það er okkur afar mikilvægt að þau séu í góðu 
lagi. Þá er nauðsylegt að afreks- og unglingastarf sé í góðu lagi og 
vitaskuld reynum við að fylgjast vel með þeim þáttum.
 
Félagar í GKG
Árið 2014 voru 1831 skráður í GKG, en nú í ár eru skráðir 2035, 
sem er rúmlega 11% fjölgun. Fullborgandi félagar eru nú 1211, en 
voru 1271, sem er 4,7% fækkun. Á aldrinum 16–19 ára hefur orðið 
24% fækkun milli ára, en fjölgun var í hópnum 14–15 ára um 
27%. Mikil fjölgun hefur orðið í hópum yngstu kylfinganna  þ.e. 

13 ára og yngri, en þar er fjölgunin rúm 250%. Rétt er að geta 
þess hér að nú eru þeir sem voru á námskeiðum hjá okkur skráðir 
í GKG, en svo var ekki áður. Á þessu ári eru 1873 kylfingar 15 
ára og yngri skráðir í golfklúbba á landinu og um þriðjungur 
þeirra eða 593 skráðir í GKG. Ellismellir eru hins vegar 222 eða 
jafnmargir og síðasta ár. Til gamans má geta þess að árið 2015 eru 
skráðir kylfingar innan GSÍ alls 16.473. Við eigum að sjálfsögðu 
að velta þessari þróun fyrir okkur því það er GKG afar mikilvægt 
að halda öllum sínum félögum, því frá þeim kemur stærsti hluti 
teknanna eða um 60%. Sú þróun að stöðugt fækkar í hópi hinna 
fullborgandi félaga er mikið umhugsunarefni. Allnokkur hópur 
þeirra ákvað að taka sér frí á þessu ári og má reikna með að sumir 
þeirra hafi óttast að þær miklu framkvæmdir sem fóru í gang á 
þessu ári myndu gera alla aðkomu að golfvöllunum erfiða og því 
lítt spennandi. Við skulum bara vona að þeir komi aftur á nýju ári 
því þá mætir þeim ný íþróttamiðstöð og glæsileg aðkoma. 

Samningar
Eins og áður er getið var hinn 23. janúar 2015 undirritaður nýr 
leigusamningur um Garðabæjarhluta golfvalla GKG. Áður var 
landið í umsjá ríkisspítalanna, en er nú komið í hendur Ríkiseigna. 
Landið er leigt til 20 ára og hófst leigutíminn 1. febrúar 2015 og 
lýkur hinn 31. janúar 2035. Í 5. gr. hins nýja samnings segir m.a.: 
Mánaðarlegt leigugjald fyrir hið leigða landsvæði er kr. 800.000 
verðtryggt á mánuði. Fyrstu 5 ár leigutímans, eða til 31. jan. 2020, 
er þó gefinn 50% afsláttur frá umsömdu verði. Þetta er helmings 
hækkun frá fyrra leiguverði þegar afsláttartíminn er liðinn. Við 
reyndum að koma þessari leigu niður í 0 kr. en það var ekki til 
umræðu af hálfu ríkisins. Þarna er stórt hagsmunamál fyrir okkur 

og því nauðsynlegt fyrir stjórn GKG að taka málið aftur upp í lok 
afsláttartímans. Þá kom inn í nýja leigusamninginn ákvæði sem 
ekki var í þeim eldri, sem snýr að því að ef samningnum verður 
rift af hálfu ríkisins mun ríkið greiða bætur fyrir fasteignir. 
Í samstarfssamningi, sem undirritaður var 29. jan. 2015, milli 
Kópavogs, Garðabæjar og GKG segir m.a. varðandi fjármögnun 
framkvæmdanna að sveitarfélögin muni hvort um sig leggja 
fram kr. 220.000.000. Framlögin verða innt af hendi með fimm 
árlegum greiðslum á árunum 2015–2019. Greiðslurnar skulu 
taka mið af vísitölu neysluverðs til verðtryggingar miðað við 
grunnvísitölu eins og hún var í mars 2015. Greiðslurnar bera 
ekki vexti. Ef heildarkostnaður við verkið reynist vera lægri en 

INNGANGUR
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fyrrgreind fjárhæð lækkar framlag sveitarfélaganna hlutfallslega. 
Framlag sveitarfélagsnna er fullnaðarframlag þeirra til 
framkvæmdanna og skuldbindur GKG sig til að leita ekki frekar 
til sveitarfélaganna vegna framkvæmdanna. Garðabær veitti GKG 
styrk fyrir gatnagerðargjöldum sem áætluð voru um 25 milljónir 
enda þurfti ekki að fara í neina gatnagerð vegna nýja skálans.

Starfsmannamál
Starfsmannamál hjá GKG eru í nokkuð föstum 
skorðum og helst okkur vel á fólki. Yngvi 
Sigurjónsson var ráðinn sem aðstoðarmaður 
framkvæmdastjóra í sumar og sá hann um 
stýringu á hinum ýmsu mótum sem fóru fram á 
völlum GKG, en hann er okkur að góðu kunnur 
sem starfsmaður GKG til margra ára. Flestir 
starfsmenn í golfverslun og vallargæslu voru hinir 
sömu og áður. Veitingar voru undir stjórn Sigurðar 
Ingasonar sem fyrr. GKG er stór vinnustaður yfir 
sumarmánuðina og störfuðu 11 á þjónustusviði, á 
íþróttasviði voru 22 starfsmenn. Þá fengum við 7 
starfsmenn frá Garðabæ og 12 frá Kópavogi, en alls 
unnu á vellinum 25. Það voru því alls 58 sem unnu 
á vegum GKG í sumar þegar mest var. 

Vinavellir
Á þessu starfsári hafa félagar í GKG getað farið á 6 vinavelli. 
Vellirnir voru á Hellu, Akranesi, Selfossi, í Kef lavík, Borgarnesi 
og Grindavík. Á þessu ári þurfti GKG að greiða 2,2 milljónir 
króna vegna þessa, sem er svipuð krónutala og árið á undan. Ekki 
hefur verið tekin ákvörðun fyrir næsta sumar en gera má ráð fyrir 
því að sömu vellir verði áfram í boði fyrir félaga GKG. Á þessu 
starfsári var nokkuð misjöfn aðsókn á þessa velli, f lestir hringir 
voru spilaðir á Hellu, í Grindavík og Borgarnesi.

Vellir GKG

Á hverju ári verður mikil umræða á meðal félaga um golfvellina 
okkar. Það er gott og vitaskuld eiga sem f lestir að hafa skoðun á 
ástandi þeirra. Orð eru til alls fyrst og þannig getum við lagað 
og bætt ástand vallanna og allt umhverfi þeirra. Það er hins 
vegar miklu oftar sem maður heyrir hið neikvæða, en síður er 
rætt um það sem vel er gert. Kannski er það bara eðlilegt. Þó 
vellirnir okkar séu ungir þá eru þeir nánast sambærilegir þeim 
sem eldri eru hér á landi, enda höfum við lagt mikla fjármuni 

í þá undanfarin ár. Við höfum verið heppin með að hafa hæfa  
stjórnendur og þá hafa félagar í GKG lagt mikla vinnu í að bæta 
og laga vellina undanfarin 20 ár. Skotar segja að það taki 100 
ár að byggja óaðfinnanlegan golfvöll, en elsti hluti okkar vallar 
er byggður árið 1994, Grafarholtsvöllur er byggður 1963 og 
Hvaleyrin er byggð 1967. Við búum við ýmis fortíðarvandamál, 
sem sannarlega hafa gert okkur erfitt fyrir. Mýrin er byggð í mýri 
og þar erum við enn að vinna í drenmálum sem erfitt hefur verið 
að finna lausnir á en hefur þó miðað í rétta átt. Leirdalurinn var 
á sínum tíma notaður sem tippur og þangað fór því allskonar 
efni sem hefur reynst okkur erfitt að drena. Vallarnefnd vinnur 
nú að 15 ára áætlun og höfum við sett okkur það viðmið að eftir 
þau ár verði vellir GKG sambærilegir að gæðum og best gerist í 
öðrum löndum. Þá höfum við ákveðið að af leggja með öllu þær 
plásturslausnir sem alltof lengi hafa einkennt íslenskt vinnulag. 
Alls voru spilaðir 56.175 hringir á völlunum okkar í sumar, en 
voru 48.765 árið 2014, sem er 15% aukning. Á Mýrinni voru 
leiknir 29.326 hringir, en 26.849 hringir á Leirdalnum.

Fjármálin
Það er algjört lykilatriði að reksturinn sé í góðu lagi og okkur 
hefur tekist að skila rekstrarafgangi hin síðari ár, mismiklum en 
alltaf á grænum tölum. Reksturinn skilaði rúmum 4 milljónum 
í tekjuafgang á þessu starfsári. Innheimta félagsgjalda er um 3 
milljónum lægri í krónum talið en árið 2014 en nokkur hækkun 
varð á vallargjöldum. Hins vegar var verulegur samdráttur 
í tekjum af golfmótum. Við fengum 12 milljónir í styrki 
frá sveitarfélögunum til framkvæmda og vegna íþrótta- og 
tómstundamála. Kópavogur styrkti okkur um 6 milljónir og 
Garðabær um 6.
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Við vitum að það þarf úthald og einbeitingu til að halda sér gangandi.
Hleðsla er gerð úr náttúrulegu íslensku hágæðapróteini, inniheldur

engan hvítan sykur og byggir upp vöðvana. Fáðu sem mest út úr æfingunni   
með því að skella í þig Hleðslu eða njóttu hennar á milli mála.

Þinn líkami þarf Hleðslu ms.is

Góð eftir æfingar 
og á milli mála
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Glæsileg afrek
Klúbbmeistarar GKG í meistaraf lokki karla og kvenna árið 2015 
urðu þau Aron Snær Júlíusson og Ragna Björk Ólafsdóttir, en 
Ragna vann titilinn nú í þriðja sinn. Margir kylfingar úr GKG 
náðu glæsilegum árangri á árinu. Birgir Leifur hefur staðið 
sig vel á hinum ýmsu mótum erlendis, en hann er án alls vafa 
besti kylfingur Íslands í dag. Karlasveit GKG varð í öðru sæti í 
sveitakeppni GSÍ og kvennasveitin varð í 3. sæti. Í f lokkum eldri 
kylfinga vann karlasveitin 2. deildina og f lyst upp í 1. deild, en 
kvennasveitin varð í 3. sæti í 1. deild. GKG eignaðist 5 kylfinga 
sem tryggðu sér landsliðssæti í f lokki eldri kylfinga á næsta ári. 
Þá eigum við fjölmarga unga kylfinga sem hafa staðið sig með 
miklum sóma bæði hér og erlendis. Þar má nefna m.a.: Sigurð 
Arnar Garðarsson og Hlyn Bergsson. Stúlknasveit GKG sigraði 
mjög örugglega í sveitakeppni 
GSÍ 15 ára og yngri. Þetta fólk 
ásamt mörgum f leirum er okkar 
framtíðargolfarar. GKG er með 
öf lugasta barna- og unglingastarf á 
landinu. Í klúbbnum eru fjölmargir 
mjög efnilegir unglingar sem 
munu halda merki klúbbsins hátt 
á lofti næstu árin. Það hefur verið 
markviss stefna okkar að gefa 
unga fólkinu okkar kost á auknum 
æfingum og betri aðstæðum til 
golfiðkunnar. Þetta starf skilar 
okkur nú miklum árangri á 
landsvísu og eru þau nú þegar 
komnir í hópi þeirra allra bestu 
á landinu. Við eigum að halda 
afrekum okkar fólks hátt á lofti og 
nýta okkur þennan góða árangur 
til að ef la ímynd GKG. Það styrkir 
allt okkar starf og hvetur okkur til 
frekari dáða. Þjálfarar okkar með 
þá Úlfar Jónsson, Derrick Moore 
og Hauk Má Ólafsson fremsta í 
f lokki hafa unnið frábært starf fyrir 
GKG og er full ástæða til að þakka þeim sérstaklega.

Skóflustunga að íþróttamiðstöðinni
Það var bjartur og fallegur dagur 28. febrúar 2015. Engu var 
líkara en máttarvöldin vildu samgleðjast okkur í GKG þegar við 
tókum fyrstu skóf lustunguna að þessu glæsilega húsi. Bæjarstjórar 
Kópavogs og Garðabæjar heiðruðu okkur ásamt nokkrum fjölda 
félaga. Agnar framkvæmdastjóri hafði skipulagt athöfnina og 
ætlaði að setja undirritaðan upp í gröfu til að koma málunum 
af stað en ég hafnaði því með öllu. Þess í stað fékk ég fyrrum 
formann GKG til margra ára, Gunnlaug Sigurðsson, til að taka 
sér skóf lu í hönd og saman hófum við félagarnir moksturinn með 
dyggri aðstoð bæjarstjóranna, þeirra Ármanns Kr. Ólafssonar 
og Gunnars Einarssonar. Síðan buðu verktakarnir GG verk til 
veislu. Það var sannarlega tilkomu mikið þegar gamli skálinn var 
hífður upp á vagn og honum komið fyrir suður í Hafnarfirði þar 
sem hann þjónar Bifreiðaakstursklúbbi Hafnarfjaðar sem þeirra 
höfuðstöðvar. Vonandi reynist hann hinum nýju eigendum eins vel 
og okkur. Ekki virtust vera nein ellimerki á skálanum þegar hann 
yfirgaf GKG. 

Breytt aðkoma að völlunum
Ég neita því ekki að margir okkar félaga höfðu miklar áhyggjur 
af þeim miklu framkvæmdum sem fóru í gang hjá okkur snemma 
á þessu ári. Menn óttuðust að aðkoman yrði slæm og kannski 
ekki síður að framkvæmdirnar myndu truf la sveif luna. Stjórnin 
lagði því mikla áherslu á að gera eins vel í þessum málum og 
kostur var. Starfsmenn vallanna undir öruggri stjórn Gumma 
vallarstjóra leystu þessi mál með slíkum glæsibrag að f lestum 
fannst aðkoman vera okkur til sóma. Margt var í raun miklu 
betra en verið hafði á gamla staðnum og þá einkum það sem 
sneri að matar- og hreinlætismálum. Nú kom gervigrasið sem 
við áttum að góðum notum og var það lagt allt í kringum hinar 
nýju höfuðstöðvar. Þá kom stóra tjaldið að góðum notum bæði 
fyrir samkonur og til æfinga fyrir yngsta fólkið ef veðrið var 

leiðinlegt. Við kveðjum þessa 
bráðabirgðaaðstöðu með brosi á 
vör enda munu á næsta ári mæta 
okkur glæsilegar höfuðstöðvar í 
nýju íþróttamiðstöðinni.

Íþróttamiðstöðin
Bygging nýju 
íþróttamiðstöðvarinnar 
miðar vel og lauk uppsteypu 
hennar í september sl. og hafa 
framkvæmdir gengið samkvæmt 
tíma- og kostnaðaráætlun. Við 
leggjum mikla áherslu á að neðri 
hæðin verði kláruð um næstu 
áramót og þá munum við fá bestu 
inniæfingaaðstöðu á landinu 
þar sem verða fullkomnustu 
golfhermar sem völ er á, en 
auk þeirra verður púttvöllur og 
ýmsir aðrir æfingamöguleikar. 
Á efri hæðinni eru síðan 
skrifstofur, golfverslun, eldhús, 
fundarherbergi og stór salur. 
Stefnt er að því að bæði hús og 

lóð verði fullfrágengin í byrjun mars 2016. Þá er ár síðan fyrsta 
skóf lustungan var tekin og er mér bæði ljúft og skylt að geta þess, 
að aðalverktakinn GG verk, undir stjórn feðganna Gunnars 
Gunnarssonar, Helga og Gunnars, hefur staðið sig með afbrigðum 
vel og umgengni þeirra á vinnustað verið til mikillar fyrirmyndar.

Stjórn GKG skipaði bygginganefnd til að hafa umsjón með 
byggingunni og hefur hún unnið gott starf sem ástæða er að 
þakka kærlega fyrir. Nefndin hélt 10 bókaða fundi á starsárinu, en 
nefndina skipa:
Finnur Sveinbjörnsson, formaður
Agnar Már Jónsson, framkvæmdastjóri GKG
Helgi Már Halldórsson, arkitekt hússins
Einar Gunnar Guðmundsson, ritari
Grétar Leifsson
Ragnheiður Stephensen
Guðmundur Árni Gunnarsson, vallarstjóri
Kristinn Jörundsson
Sigurfinnur Sigurjónsson



FORMAÐUR
Guðmundur Oddsson
VARAFORMAÐUR
Áslaug Sigurðardóttir
GJALDKERI
Kristinn Jörundsson
RITARI
Símon Kristjánsson
MEÐSTJÓRNENDUR
Gunnar Jónsson
Gunnar Páll Þórisson
Bergþóra Sigmundsdóttir
VARAMENN
Ragnheiður Stephensen
Jón K. Baldursson
Einar Gunnar Guðmundsson
FRAMKVÆMDASTJÓRI
Agnar Már Jónsson
SKRIFSTOFA
Guðrún Helgadóttir
VALLARSTJÓRI
Guðmundur Árni Gunnarsson
AÐSTOÐARVALLARSTJÓRI
Kristinn Bjarni Heimisson
ÍÞRÓTTASTJÓRI/PGA GOLFKENNARI
Úlfar Jónsson
AFREKSÞJÁLFARI/PGA GOLFKENNARI
Derrick Moore
MARKAÐS- OG VIÐBURÐARSTJÓRI
Birgir Leifur Hafþórsson
UNGLINGAÞJÁLFARI/PGA GOLFKENNARI
Haukur Már Ólafssson
AGA- OG DÓMARANEFND
Kjartan Bjarnason
FJÁRÖFLUNARNEFND
Einar Gunnar Guðmundsson

FORGJAFARNEFND
Kjartan Bjarnason
KVENNANEFND
Bergþóra Sigmundsdóttir
Sesselja Magnea Matthíasdóttir
Bryndís Hinriksdóttir
Sóley Stefánsdóttir
Hildur Pálmadóttir
Linda B. Pétursdóttir
Þorgerður Jóhannsdóttir
KYNNINGARNEFND
Sigurður Hlöðversson
MÓTANEFND
Ari Már Torfason
Atli Ágústsson
Bergsveinn Þórarinsson (alþjóðadómari)
Björn Steinar Stefánsson
Eggert Ólafsson (héraðsdómari)
Einar Gunnar Guðmundsson
Einar Vignir Hansson
Guðjón Kolbeinsson
Gunnar Árnason
Hafþór Jónsson
Haukur Hermannsson
Heimir Jón Guðjónsson (héraðsdómari)
Hjalti Rúnar Sigurðsson (héraðsdómari)
Helgi Már Halldórsson (héraðsdómari)
Jón K. Baldursson (héraðsdómari)
Jónína Pálsdóttir
Kjartan Bjarnason (alþjóðadómari)
Ólafur Arnar Kristjánsson
Ólöf Ásgeirsdóttir
Randver Ármannsson
Sæmundur Melstað (alþjóðadómari)
Þorgerður Jóhannsdóttir
Þorgrímur Björnsson (landsdómari)

NÝLIÐANEFND
Úlfar Jónsson
Derrick Moore
ÍÞRÓTTANEFND
Gunnar Jónsson
VALLARNEFND
Símon Kristjánsson formaður
Bjarmi Guðlaugsson
Derrick Moore
Guðmundur Á. Gunnarsson
Jóhann Ríkey Sigurðardóttir
Sigurfinnur Sigurjónsson
TRJÁRÆKTARNEFND
Eðvald Geirsson
Gísli Guðbjartsson
Guðmundur Ólafsson
Gunnlaugur Sigurðsson
Ingólfur Hansen
Ólafur Nilsson
LAGANEFND
Gunnar Jónsson
KJÖRNEFND
Steinar J. Lúðvíksson
SKEMMTINEFND
Sigurður Hlöðversson
Lórenz Þorgeirsson
BYGGINGARNEFND
Finnur Sveinbjörnsson
Grétar Leifsson
Einar Gunnar Guðmundsson
Ragnheiður Stephensen
Agnar Már Jónsson
Kristinn Jörundsson
Sigurfinnur Sigurjónsson

Stjórn og nefndir 2015

FÉLAGSSVIÐ
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Aldursskipting félaga
í lok starfsárs 2015

Kynjaskipting félagsmanna
í lok starfsárs 2015

Allir félagsmenn

Búseta félagsmanna
í lok starfsárs 2015

Aðrir félagar
= 1.261
60,3%

Öldungar = 192 
9,2%

16-19 ára = 47
2,2%

14-15 ára = 74
3,5%

11-13 ára = 154
7,4%

10 ára og yngri = 363 
17,7%

Karlar
= 1.422
68%

Konur
= 668
32,0%

Kópavogur
41,6%

Garðabær
25,8%

Annað
32,6%

SKIPTING FÉLAGSMANNA
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SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2015

Skýrsla íþróttasviðs GKG vegna 2015

Markmið barna- og unglingastarfs GKG er 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.

Þjálfarar og leiðbeinendur
Á vetraræfingum störfuðu aðalþjálfarar okkar, þeir Derrick Moore 
og Haukur Már Ólafsson, og íþróttastjóri, allir PGA menntaðir. 
Á sumaræfingum voru þrír aðstoðarleiðbeinendur úr hópi 
afrekskylfinga. Á vikulegum golf leikjanámskeiðum GKG, sem 
opin eru öllum börnum 5–12 ára, störfuðu alls 16 afrekskylfingar 
úr röðum félagsins, en Hulda Birna Baldursdóttir var verkstjóri 
á námskeiðunum. Boðið var upp á frí SNAG námskeið sl. vetur 
í Kórnum sem María Guðnadóttir hafði yfirumsjón með. Fjöldi 
þjálfara og leiðbeinenda á árinu var 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. 

10 ára og yngri 11–13 ára 14–15 ára 16–19 ára Samtals 
2015

Iðkendur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur

2015 234 132 103 47 54 22 48 4 439 205

Samtals 366 150 76 52 644

Hlutfall 64% 36% 69% 31% 71% 29% 92% 8% 68% 32%
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Nýbreytni var á skráningum ungra félagsmanna, en allir iðkendur 
sem tóku þátt í golf leikjanámskeiðum GKG fengu takmarkaða 
félagsaðild í leiðinni. Þetta jók umtalsvert fjölda skráðra iðkenda 
undir 12 ára í félagið, þó svo það hefði ekki áhrif á umferð á 
vellina. En með því að skrá þessa ungu iðkendur veitir það okkur 
betri tækifæri til að nálgast þá og bjóða á æfingar að vetri og 
sumri. Við erum því að fjárfesta í framtíðinni sem aldrei fyrr.

Golf leikjanámskeiðin voru vel sótt, en alls tóku um 400 krakkar 
12 ára og yngri þátt í þeim og var fullbókað á nánast öll námskeið. 
Vel gengur að fá nýja iðkendur á námskeið eða félagsæfingar en 
erfiðara er að halda þeim í klúbbnum, brottfallið er mikið. Þetta 
er þekkt vandamál í öðrum klúbbum líka og eru ýmsar ástæður 
fyrir þessu, svo sem samkeppni frá öðrum íþróttum og fjárhagur 
heimila. Æfingamagn sem íþróttir bjóða sínum iðkendum hefur 
aukist jafnt og þétt og er því erfiðara fyrir börn að stunda f leiri 
en eina íþrótt eða tómstund. 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 þau sem eiga ekki aðstandendur sem stunda golf 
og geta þannig aukið ástundun krakkanna og aðstoðað við fyrstu 
skrefin á golfvellinum. Við höfum gagngert aukið spilæfingar, 
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 vera í forystu í barna- og unglingastarfi og leita leiða til þess að 
laða að og halda börnum og unglingum í golfíþróttinni.

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

Keppnir barna- og unglinga
Við leggjum áherslu á að krakkarnir geti nálgast þessa íþrótt á 
sínum 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. 
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, Mixmótaröðina í Mýrinni og Egils Kristals 
unglingamótaröðina fyrir vanari unglingana á Leirdalsvelli. 
Mixmótaröðin 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. 
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Eins og sést á stöplaritinu hefur GKG næstf lesta þátttakendur 

á Íslandsbankamótaröð unglinga, en eitt af markmiðum okkar 

hefur verið að hafa sem breiðastan hóp keppenda í öllum 

mótaröðum.

Afreksstarf
Fyrir seinustu áramót var stofnað meistaraf lokksráð undir 

formennsku Gunnars Páls Þórissonar. Auk hans voru í ráðinu 

Þórður Már Jóhannesson, Sigmundur Einar Másson, Derrick 

Moore og Úlfar Jónsson. Kylfingar í afrekshópi GSÍ 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.

Sem fyrr trónir Birgir Leifur á toppi íslenskra kylfinga, en hann 

lék á Challenge Tour í sumar og fékk þar mörg tækifæri. Árangur 

hans var oft mjög góður, auk þess komst hann í lokaúrtökumótið 

fyrir evrópsku mótaröðina. Vegna mikillar keppnisþátttöku hans 

erlendis hafði Birgir Leifur ekki tækifæri til að leika hér heima á 

Eimskipsmótaröðinni. 

Ólafur Björn Loftsson gekk í raðir okkar í vor og er það mikill 
fengur fyrir okkur að fá Ólaf sem reynt hefur fyrir sér í 
atvinnumennsku undanfarin ár. Aron Snær Júlíusson átti 
gott tímabil í Eimskipsmótaröðinni og var hársbreidd frá 
landsliðssæti. Hann tryggði sér klúbbmeistaratitil GKG í 
fyrsta sinn en Ragna Björk Ólafsdóttir sigraði í þriðja sinn.
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Sigurður Arnar Garðarsson átti frábært tímabil og varð 
Íslandsmeistari í höggleik og holukeppni og jafnframt 
stigameistari í f lokki 14 ára og yngri drengja. Hann gerði 
síðan góða ferð til Þýskalands á haustdögum og sigraði á 
unglingamóti í Berlín.

Hlynur Bergsson átti einnig frábært tímabil, varð 
Íslandsmeistari í höggleik 17–18 ára og var í piltalandsliði 
Íslands sem keppti á EM piltalandsliða í Finnlandi.

Stúlknasveit okkar sigraði mjög örugglega í sveitakeppni 
GSÍ 15 ára og yngri, og er ljóst að framtíð okkar er mjög 
björt hvað varðar efnilegar stúlkur. Stúlknasveit 2 varð í 
3. sæti í sama f lokki, drengjasveit 15 ára og yngri tryggði 
sér þriðja sæti og piltasveit 16–18 ára varð einnig í þriðja 
sæti. A-sveit karla varð að láta sér 2. sætið lynda þriðja 
árið í röð í sveitakeppni GSÍ 1. deild, en A-sveit kvenna 
tryggði sér þriðja sætið. 

Hér til hliðar má sjá verðlaunayfirlit úr Eimskips- og 
Íslandsbankamótaröðunum sem og sveitakeppnum.

Útkoman var heldur rýr á Eimskipsmótaröðinni, en hafa 
þarf þó í huga að okkar fremstu kylfingar, Birgir Leifur 
(engin mót), Ragnar Már (2 mót) og Ólafur Björn (2 mót) 
kepptu í afar fáum mótum vegna verkefna erlendis.

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

Það er ánægjulegt að sjá að GKG nær f lestum 
verðlaunum í Íslandsmótum á árinu 2015.

Æfingaferðir
Æfingaferð til útlanda hefur verið fastur liður í barna- og 
unglingastarfinu undanfarin ár en stór hópur iðkenda 
og aðstandenda fór í vel heppnaða ferð til La Sella á 
Spáni. Þessar ferðir hafa ávallt verið vel heppnaðar og 
eru krökkunum mikil hvatning á vetraræfingunum. 
Krakkarnir safna sjálfir fyrir ferðakostnaði en þjálfarar 
GKG sjá um æfingaskipulag þá sjö daga sem ferðin 
stendur yfir. 

Eldri kylfingar (LEK)
Líkt og undanfarin ár áttum við sterka kylfinga í 
mótaröðum LEK. Gunnar Páll Þórisson og María 
Guðnadóttir voru tíðir gestir í efstu sætunum og 
hafa þegar tryggt sér landsliðssæti á næsta ári á EM 
landsliða. Einnig hafa Guðlaugur Kristjánsson, Halldór 
Svanbergsson og Helgi Svanberg Ingason tryggt sér 
sæti í landsliði Íslands sem keppir í forgjafarf lokki á EM 
landsliða.

Í sveitakeppnum eldri kylfinga náðu konurnar 3. sæti í 
1. deild en karlarnir tryggðu sér góðan sigur í 2. deild og 
sæti í fyrstu deild að ári.

Verðlaunafjöldi eftir klúbbum
Íslandsmót unglinga og sveitakeppnir 2015
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Verðlaunafjöldi eftir klúbbum
Íslandsbankamótaröðin 2015
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JORDAN SPIETH BUBBA WATSON HENRIK STENSONBUBBA WATSON ADAM SCOTT

RICKIE FOWLER BRITTANY LINCICOME ZACH JOHNSON

LOUIS OOSTHUIZEN JIMMY WALKER

CRISTIE KERR

BILLY HORSCHEL

BROOKS KOEPKA ROBERT STREB

AZAHARA MUNOZCHARLEY HOFFMAN

IAN POULTER BILL HAAS SCOTT PIERCY

FLESTIR AF BESTU 
KYLFINGUM HEIMS

TREYSTA OKKUR FYRIR 
SÍNUM LEIK.

Darrell Survey, Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Based upon results through 16/11/15 on the U.S. PGA, U.S. LPGA, 
Champions, Web.com, South African, Asian, Korean, OneAsia, Australasian, Japan, Canadian PGA and PGA European Tours.

#1 Í FJÖLDA LEIKMANNA

Næsti samkeppnisaðili 3,966

22,572

#1 Í FJÖLDA SIGRA

Næsti samkeppnisaðili 37

167

Skráðu þig í Team Titleist á titleist.co.uk
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Æfingaaðstaða
Helstu æfingasvæði okkar eru grassvæðin meðfram Vífilsstaðavegi 
og handan Vetrarbrautar. Litli völlurinn meðfram Vífilsstaðavegi 
nýtist mjög vel fyrir golf leikjanámskeiðin og auðveldar yngstu 
kylfingunum að stíga fyrstu skrefin á golfvelli. Breytingin á 
skipulagi 8. brautarinnar í Mýrinni hefur reynst okkur mjög vel og 
nýtist sérlega vel til að æfa stutt vipp og pútt. Þetta léttir jafnframt 
álagið á æfingaf lötinni við skálann. Það verður að taka skýrt fram 
að það skiptir mjög miklu máli að ganga vel um æfingasvæðin, 
og að fólk fari eftir reglum um umgengni. Grassvæðin, ekki síst 
æfingaf latirnar, eru mjög viðkvæm og þau eru ekki hugsuð fyrir há 
innáhögg sem skilja eftir boltaför. 

Mikil tilhlökkun er eftir nýrri inniæfingaaðstöðu á neðri hæð 
íþróttamiðstöðvarinnar. Tilkoma íþróttamiðstöðvarinnar mun 
gjörbylta öllu uppbyggingar- og afreksstarfi GKG, en mun einnig 
hefja til nýrra hæða allt félagsstarf klúbbsins og nýtast hinum 
almenna félagsmanni gríðarlega vel til æfinga á veturna, þar sem 
hægt verður að leika marga þekktustu velli heims í fullkomnum 
Trackman golfhermum. 

Kórinn hefur nýst okkur afar vel fyrir vetraræfingarnar og mun 
gera áfram samhliða nýrri íþróttamiðstöð, enda veitir ekki af 
plássinu í okkar fjölmenna félagi. Aðstaðan nýtist vel hinum 
almenna kylfingi í GKG og viljum við hvetja félagsmenn til að æfa 
vel í vetur og koma þannig vel undirbúnir til leiks næsta vor. 
Á heimasíðu GKG eru upplýsingar um hvenær opið er. 

Almenn námskeið
Boðið var upp á fjölmörg námskeið fyrir félagsmenn í Kórnum 
yfir vetrarmánuðina og í sumar. Námskeiðin voru mjög vel sótt og 
ljóst er að mikil þörf var fyrir námskeið af þessu tagi. Námskeiðin 
voru í höndum PGA kennara, þeirra Huldu Birnu Baldursdóttur, 
Hlöðvers Guðnasonar og Andrésar Davíðssonar. 

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 30 nýliðar í gegnum fræðslunámskeiðið sem er 
byggt upp á eftirfarandi hátt: Kynning á starfsemi og starfsfólki 
félagsins, verkleg þjálfun í stutta spili og sveif lu og spilkennsla þar 
sem nemendur fylgjast með kennurum leika 3 brautir í Mýrinni. 
Farið er yfir helstu golf- og siðareglur meðan á spilkennslu stendur. 
Nemendur fengu einnig fræðslu um hvernig á að fylla út og nota 
skorkortið, fá forgjöf, skrá sig á rástíma á golf.is, o.f l. Að auki var 
bóklegt nám í golfreglum. Alls var nýliðafræðslan 6 klst. og fengu 
þátttakendur möppu með ýmsum handhægum upplýsingum og 
kennsluefni. Kennarar á námskeiðinu voru Úlfar, Derrick, Haukur 
og Hlöðver, auk Kjartans Bjarnasonar, alþjóðadómara, en hann sá 
um bóklega tímann í golfreglunum.

Að lokum
Vetraræfingar hófust í nóvember með barna-, unglinga- og 
afrekshópum sem stunda æfingar í Kórnum. Veturinn er 
mikilvægur fyrir iðkendur, en á þeim tíma gefst mesta tækifærið 
til að bæta golftæknina og líkamlega formið. Við hvetjum GKG 
félaga til að vera duglegir við að æfa golfsveif luna og stutta spilið í 
vetur og nýta til þess aðstöðuna sem er í boði í Kórnum.

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

Áfram GKG!

f.h. íþróttasviðs,
Úlfar Jónsson,  Gunnar Jónsson,
íþróttastjóri  formaður íþróttanefndar

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2015
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FÉLAGSSVIÐ

Skýrsla kvennanefndar GKG fyrir árið 2015

Kvennanefnd GKG 2015 skipuðu Bergþóra Sigmundsdóttir, 
Sesselja Magnea Matthíasdóttir, Bryndís Hinriksdóttir, Sóley 
Stefánsdóttir, Hildur Pálmadóttir, Linda Pétursdóttir og 
Þorgerður Jóhannsdóttir.

GKG-konur voru með fasta tíma á þriðjudagskvöldum í Kórnum 
frá febrúar til aprílmánaðar. Haukur Már Ólafsson, PGA 
golfkennari, var með kennslu fyrir okkur og til aðstoðar var María 
Guðnadóttir. Var mikil ánægja með störf þeirra.

Rauðvínskvöldið var haldið miðvikudaginn 13. maí 2015. Tæplega 
70 konur mættu í nýja klúbbaðstöðu og skemmtu sér vel. Bryndís 
Ásmundsdóttir söng og lék fyrir okkur.

Í sumar voru fastir golftímar á þriðjudögum í Mýrinni. Ræsar 
GKG sáu um að ræsa út og þökkum við í nefndinni starfsfólki 
GKG fyrir veitta aðstoð við ræsingu, innritun og eftirlit með 
þriðjudagstímunum í sumar.

Móta- og skemmtidagskrá kvennanefndar fyrir sumarið 2015 
var send út í apríl og var fyrsta mótið 26. maí. Eina breytingin á 
dagskránni var að vinkvennamót GKG og NK féll niður að beiðni 
NK. Mikil ánægja er með samstarf GKG og GO og var fjölmennt 
í vinkvennamótið. GO-konur unnu vinkvennakeppnina þetta 
árið. Þá skemmtu GKG-konur sér vel á Akranesi í óvissuferð. 
Sumardagskránni lauk með fjölmennri lokahátíð 6. september sl. 
Golfmót var um daginn og hátíð um kvöldið með góðum mat og 
söng með Eiríki Hafdal, trúbador.

Nokkur fyrirtæki hafa stutt við bakið á kvennanefndinni þetta 
sumar og þökkum við þeim öllum fyrir frábæran stuðning. Þá 
hefur klúbburinn og starfsfólk GKG verið okkur innan handar og 
þökkum við þeim kærlega fyrir aðstoðina.

Að lokum vill undirrituð þakka samnefndarkonum og GKG-
konum fyrir gott samstarf í gengum árin og óska ég nýrri 
kvennanefnd velfarnaðar í starfi og þakka fyrir mig.

Bergþóra Sigmundsdóttir

Snorri Vilhjalmsson
M.Sc. Golfvallaarkitekt

Porsche Str. 7 - 4400 Steyr - Austria
Sími: +43 650 2276 999
www.golf-land-design.com

GKG - ÍSLAND
18  öt

FONTANA GC - AUSTURRÍKI
Umsækjandi fyrir Ryder Cup 2022

SECRET VALLEY - KÝPUR
Opnaður 2013
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Starf  mótanefndar 2015

Snemma á árinu var tekin ákvörðun um að lágmarka fjölda 
opinna móta í sumar á meðan byggingarframkvæmdir stóðu 
yfir og halda engin GSÍ mót. Það voru í sumar því aðeins 14 
mótadagar sem mótanefndarfólk ræsti út í og sinnti dómgæslu 
í og var það svolítill samdráttur frá í fyrra en þá voru það 20 
mótadagar. Lögð var áhersla á að gera innanfélagsmótunum 
hærra undir höfði en áður og var m.a. bryddað upp á tveimur 
nýjungum, annars vegar mánudagsmótaröðinni þar sem krýndur 
var punktameistari GKG 2015 og hins vegar geysivinsælu 
paramóti þar sem m.a. óvænt pör komu fram á sjónarsviðið. 
Óhætt er að segja að þetta hafi hitt í mark hjá félagsmönnum. Var 
almennt góð þátttaka í þessum mótum og var gerður góður rómur 
að þeim. Ljóst er að þessi mót eru komin til að vera áfram.

Stærsta mót ársins var meistaramót klúbbsins sem haldið 
var dagana 28. júní til 4. júlí og var það haldið viku á undan 
meistaramótum hinna stóru klúbbanna á höfuðborgarsvæðinu 
að þessu sinni. Þetta var gert til að taka tillit til verkefna 
afrekskylfinga klúbbsins svo þeir gætu tekið þátt í meistaramótinu 
og gert það eins sterkt og unnt var. Í mótið voru skráðir 315 
þátttakendur og var það nokkur fækkun eða um 55 frá árinu 2014  
en þá voru skráðir þátttakendur 370. Sama fyrirkomulag var á 
f lokkaskiptingu og fjölda keppnisdaga í hverjum f lokki og á síðasta 
ári. Ekki voru allir á eitt sáttir með að keppendur gætu tekið þátt í 
f leiri en einum f lokki og verður það skoðað sérstaklega fyrir næsta 
mót. Veðrið var skaplegt alla meistaramótsvikuna, engar tafir 
urðu á mótinu, allt gekk snurðulaust fyrir sig og tókst mótið vel.

2.5.2015 9 holu kvennamót punktakeppni 
26.5.2015 9 holu kvennamót punktakeppni
4.6.2015 Arionbanki boðsmót Texas scramble 
7.6.2015 Undankeppni holumeistaramóts GKG 
8.6.2015 Punktamót GKG fyrsti hringur (fyrir hádegi) 
8.6.2015 Punktamót GKG fyrsti hringur (eftir hádegi) 
9.6.2015 Vinkvennamót GKG og GO
10.6.2015 Egils Kristals mótaröðin (1)
11.6.2015 Góðgerðargolfmót Eldeyjar
13.6.2015 Hjóna- og parakeppni GKG
15.6.2015 Punktamót GKG 2. hringur (fyrir hádegi) 
15.6.2015 Punktamót GKG 2. hringur (eftir hádegi) 

18.6.2015 N1 boðsmót
20.6.2015 Sumarsólstöðumót Stella Artois
22.6.2015 Punktamót GKG 3. hringur (fyrir hádegi)
22.6.2015 Punktamót GKG 3. hringur (eftir hádegi) 
22.6.2015 Punktamót GKG 3. hringur A-holl
23.6.2015 Stullarnir – safnmót 4 
24.6.2015 Egils Kristals mótaröðin (2)
25.6.2015 Mixmótaröðin (2)
27.6.2015 Niðjamót GKG
27.6.2015 TFK-mótið
28.6.2015 Meistaramót GKG 2015
28.6.2015 Meistaramót GKG 12 ára og yngri
28.6.2015 Meistaramót GKG 13–14 ára
6.7.2015 Punktamót GKG 4. hringur (fyrir hádegi) 
6.7.2015 Punktamót GKG 4. hringur (eftir hádegi) 
8.7.2015 Egils Kristals mótaröðin (3)
8.7.2015 Kristalsmótaröðin (3) meistaraflokkur 
9.7.2015 Mixmótaröðin (2)
13.7.2015 Punktamót GKG 5. hringur (fyrir hádegi) 
13.7.2015 Punktamót GKG 5. hringur (eftir hádegi) 
14.7.2015 Kvennamót Leirdal
15.7.2015 Egils Kristals mótaröðin (4)
15.7.2015 Kristalsmótaröðin (4) meistaraflokkur 
20.7.2015 Punktamót GKG 6. hringur (fyrir hádegi) 
20.7.2015 Punktamót GKG 6. hringur (eftir hádegi) 
27.7.2015 Punktamót GKG 7. hringur (fyrir hádegi) 
27.7.2015 Punktamót GKG 7. hringur (eftir hádegi) 
28.7.2015 9 holu kvennamót
29.7.2015 Egils Kristals mótaröðin (5)
29.7.2015 Kristalsmótaröðin (5) meistaraflokkur
30.7.2015 Mixmótaröðin (3)
3.8.2015 Punktamót GKG 8. hringur (eftir hádegi) 
3.8.2015 Opna Gull mótið
8.8.2015 Bylgjan Open
10.8.2015 Punktamót GKG 9. hringur (fyrir hádegi) 
10.8.2015 Punktamót GKG 9. hringur (eftir hádegi) 
12.8.2015 Kristalsmótaröðin (6) meistaraflokkur
14.8.2015 Læknar á Íslandi – 2015
15.8.2015 Starfsmannamót VÍS 
17.8.2015 Punktamót GKG 10. hringur (fyrir hádegi) 
17.8.2015 Punktamót GKG 10. hringur (eftir hádegi) 
18.8.2015 Fyrirtækjamót barna- og unglingastarfs

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 
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MÓTANEFND

19.8.2015 Egils Kristals mótaröðin (6)
19.8.2015 Mixmótaröðin (4)
22.8.2015 Starfsmannamót Símans
23.8.2015 Siglfirðingagolfmótið 2015
25.8.2015 Hatta- og kjólamót kvenna
26.8.2015 PGA ProAm
26.8.2015 PGA mótaröðin
26.8.2015 Sumarmót öldunga
27.8.2015 Deloitte boðsmót
29.8.2015 Minningarmót GKG – styrktarmót afrekssviðs
30.8.2015 Kiwanismót Eldeyjar 
2.9.2015 Mýrarmót 1
2.9.2015 Mýrarmót keppnishópa – nr. 1
4.9.2015 N1 starfsmannamót
5.9.2015 Cintamani Open
6.9.2015 Lokamót kvenna Leirdal
9.9.2015 Mýrarmót keppnishópa – nr. 2
13.9.2015 Golfmót starfsmannafélagsins THES
16.9.2015 Mýrarmót keppnishópa – nr. 3
17.9.2015 N1 vs Icelandair
24.9.2015 Lokamót öldunga
3.10.2015 Bændaglíma GKG

Eins og á síðustu árum hafa margir lagt hönd á plóginn til þess að 
sem best tækist til með mótahaldið í sumar. GKG getur státað af 
vel mannaðri mótanefnd sem er nauðsynlegt til að dreifa álaginu 
sem best milli fólks. Eins og undanfarin ár hefur tekist einstaklega 
vel að fá gott fólk og voru eftirfarandi m.a. virkir þátttakendur í 
mótastörfum í ár:

Ari Már Torfason, Atli Ágústsson, Bergsveinn Þórarinsson 
(alþjóðadómari), Björn Steinar Stefánsson, Einar Gunnar 
Guðmundsson, Einar Vignir Hansson, Guðjón Kolbeinsson,
Gunnar Árnason, Hafþór Jónsson, Haukur Hermannsson, 

Heimir Jón Guðjónsson (héraðsdómari), Helgi Már Halldórsson 
(héraðsdómari), Hjalti Rúnar Sigurðsson (héraðsdómari), 
Ingibjörg Steinþórsdóttir, Jón K. Baldursson (héraðsdómari), 
Jónas Jónasson, Jónína Pálsdóttir, Jörundur Þórðarson, Kjartan 
Bjarnason (alþjóðadómari), Kristrún Sigurðardóttir, Ólafur 
Arnar Kristjánsson, Ólöf Ásgeirsdóttir, Randver Ármannsson, 
Sigríður Poulsen, Sæmundur Melstað (alþjóðadómari), Þorgerður 
Jóhannsdóttir og Þorgrímur Björnsson (landsdómari). Auk þess 
var Eggert Ólafsson (héraðsdómari) einn aðalskipuleggjandi 
mánudagsmótaraðarinnar og mótsstjóri hennar.

Ég vil þakka öllu þessu frábæra fólki fyrir gott og óeigingjarnt 
sjálfboðaliðsstarf í þágu GKG á árinu.  
Rétt er að benda á að einn alþjóðadómari bættist í vor í hóp 
þeirra tveggja sem fyrir voru hjá GKG þegar Bergsveinn 
Þórarinsson stóðst alþjóðadómaraprófið með glans en fyrir eru 
Kjartan Bjarnason og Sæmundur Melstað virkir alþjóðadómarar.  
Þremenningarnir ásamt Þorgrími Björnssyni landsdómara hafa 
fyrir utan að dæma á mótum á vegum GKG verið mjög virkir í 
dómgæslu á mótum GSÍ í sumar auk þess sem Sæmundur situr í 
dómaranefnd GSÍ. Flestir þeirra virku héraðsdómara hjá GKG 
hafa tekið þátt í að sinna tímavörslu í mótum GSÍ auk þess að 
sinna dómgæslu í mótum GKG. 
Aðstaða GKG mun batna til muna með tilkomu nýrrar 
íþróttamiðstöðvar sem er að rísa og eru miklar væntingar gerðar 
til hennar. Þegar er farið að huga að nýjum möguleikum í 
mótahaldi í tengslum við hana og alveg ljóst að spennandi ár er í 
vændum.  
Starfsmönnum GKG, starfsfólki veitingasölunnar og öllum þeim 
sem komu að mótum GKG í ár með einhverjum hætti vil ég þakka 
fyrir gott samstarf.  

Jón K. Baldursson, 
formaður mótanefndar
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Árangur í verki

Það eru bjartir tímar framundan hjá GKG. Með nýju klúbbhúsi verður aðstaðan fyrsta fl okks. 
Mannvit þakkar GKG fyrir samstarfi ð á árinu. 
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Fyrir um 10 árum síðan fóru vaskir GKG-ingar af stað með það 
göfuga markmið að byggja aðstöðu undir starfsemina okkar. 
Verkefnið tók á sig ýmsar myndir og ákveðnir þættir urðu til þess 
að tafir urðu á. Þegar sá sem þetta skrifar var ráðinn til klúbbsins 
fyrir rúmum þremur árum síðan var honum sagt að til stæði 
að fara í byggingu félagsaðstöðu og hafði sá hinn sami það á 
tilfinningunni að klára þyrfti einhver formsatriði og þá væri málið 
í höfn. Annað kom á daginn.
Það er skemmst frá því að segja að þetta verkefni er eitt það 
erfiðasta sem ég hef á ævinni átt við, ótrúlegustu stöður komu 
upp og margoft var staðan þannig að fokið var í f lest skjól. Með 
hjálp góðra manna var öllum ljónum rutt úr vegi. Þann 29. 
janúar gengum við frá endanlegum samningi við sveitafélögin 
Garðabæ og Kópavog. Í vikunni þar á undan gengum við frá 
nýjum lóðarleigusamningi við ríkissjóð sem gerir það að verkum 
að félagið getur staðið að eðlilegri uppbyggingu á landi Vífilsstaða. 
Með allri virðingu fyrir þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg er 
rétt að geta að þætti formannsins Guðmundar Oddsonar, hann 
tvíef ldist við hverja raun og reyndist klúbbnum ómetanlegur í öllu 
þessu ferli.

Hvernig er staðan í dag?
Nú er íþróttamiðstöðin fokheld og vinna við fágang innanhúss er 
á fullum krafti. Bráðabirgðaaðstaðan sem nýttist okkur svo vel í 
sumar verður brátt fjarlægð. Verið er að klára frágang utanhúss, 
hellulögnin er að taka á sig mynd, bílastæðin eru tilbúin og verið 
er að f lísaleggja húsið að utan.
Í mars á næsta ári verður því risin glæsileg íþróttamiðstöð með 
bestu félagsaðstöðu sem á er kosið. 

Og hvað þá?
Ný íþróttamiðstöð mun gjörbylta öllu okkar starfi. Á sumrin 
munum við hafa glæsilega aðstöðu til að njóta samveru fyrir og 

eftir golfhringi ásamt því að húsnæðið mun gera okkur kleift að 
taka að okkur mót af hvaða stærðargráðu sem er án vandkvæða. 
Við munum jafnframt geta sinnt öllu íþróttastarfi með allt öðrum 
hætti en áður, börn og unglingar sem æfa hjá GKG eiga sér loksins 
samastað þar sem þau geta notið samveru, æft sig og umfram allt 
… chillað.

Meginmunurinn verður þó sá að við getum veitt GKG kylfingum 
þjónustu allt árið um kring. Á veturna getur hinn almenni 
kylfingur kíkt á okkur og æft sig í einum af golfhermunum sem 
verða á neðri hæðinni, vippað og púttað. Hann getur jafnframt 
pantað tíma hjá einhverjum af PGA kennurunum okkar og fengið 
sveif lugreiningu og æfingaprógram. Þeir metnaðarfullu geta 
mætt með reglulegu millibili til kennara og æft þess á milli. Það 
verður líka hægt að panta tíma í golfhermi og spila 18 holur á 
fjölmörgum þekktum golfvöllum út um allan heim. Fullkomnasta 
sveif lugreiningartæki sem til er á markaðinum í dag tryggir það að 
golfhöggin verða nánast fullkomin, þ.e. gott högg verður jafngott 
og slegið er utanhúss en dragbíturinn verður jafnframt sá að slæmu 
höggin verða jafnslæm.
Allt árið um kring munum við geta ef lt allt okkar félagslíf. Fyrir 
utan það að vera með veitingastað sem opinn er allan ársins hring 
höfum við möguleika á að skipta upp salnum þannig að lítið mál 
er að setja upp allskonar þemakvöld, bridge, skák, enska boltann 
og allt það sem þið félagsmenn hafið áhuga á að taka ykkur 
fyrir hendur. Þá munum við hafa möguleika á að stóref la allt 
fræðslustarf því tveir rúmgóðir fundar- og kennslusalir verða á efri 
hæðinni.

Til hamingju með þennan áfanga GKG-ingar!
Aggi

Golfhermar, inniaðstaða á heimsmælikvarða 
og heilsársþjónusta við GKG meðlimi

HUGLEIÐING FRAMKVÆMDASTJÓRA



Meistaraflokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls  
Aron Snær Júlíusson   71  70  69  72  282
Ólafur Björn Loftsson  70  73  70  70  283
Ragnar Már Garðarsson  78  69  72  67  286  
1. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Magnús Friðrik Helgason  89  74  68  82  313
Pétur Örn Sigurbjörnsson  85  77  81  75  318
Jóel Gauti Bjarkason  82  80  74  82  318
2. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Haraldur Fannar Pétursson  84  78  83  81  326
Sindri Snær Skarphéðinsson  84  80  81  82  327
Salmann Héðinn Árnason  78  90  83  77  328
3. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Benedikt Gabríel Egilsson  88  84  81  85  338
Garðar Snorri Guðmundsson  90  87  94  82  353
Chabane Ramdani  83  92  97  83  355 
4. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Gunnar Valdimar Johnsen  88  94  94    276
Stefán Pétur Ísfeld  98  94  99    291
Guðmundur G Guðbjörnsson  99  101  97    297 
5. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Jóhann Þorvarðarson  99  96  96    291
Már Guðmundsson  105  97  103    305
Steinar Karl Hlífarsson  101  98  108    307
Meistaraflokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Ragna Björk Ólafsdóttir  76  80  71  78  305
Særós Eva Óskarsdóttir  87  79  76  78  320
Gunnhildur Kristjánsdóttir  84  77  80  85  326 
1. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Elísabet Ágústsdóttir  81  79  82  81  323
Freydís Eiríksdóttir  88  82  83  83  336
Hulda Clara Gestsdóttir  90  77  86  86  339
2. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir  100  95  97  98  390
Hanna Bára Guðjónsdóttir  100  103  96  98  397
Ragnheiður Stephensen  95  104  103  98  400
3. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Kristín Þórisdóttir  103  100  114    317
Freyja Sveinsdóttir  113  115  93    321
Linda Björg Pétursdóttir  112  105  105    322
4. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Sigríður Poulsen  119  110  107    336
Hertha M Þorsteinsdóttir  110  121  114    345
Elísabet Halldórsdóttir  111  113  125    349
12 ára og yngri strákar  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Flosi Valgeir Jakobsson  34  36  39    109
Jóhannes Sturluson  41  46  41    128
Breki Gunnarsson Arndal  43  42  46    131
12 ára og yngri telpur  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Eva María Gestsdóttir  43  41  47    131 
Björk Bjarmadóttir  56  61  56    173 
Bjarney Ósk Harðardóttir  69  74  76    219
Drengir 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Jón Arnar Sigurðarson  78  78  84    240
Magnús Friðrik Helgason  78  79  83    240
Ingi Rúnar Birgisson  83  82  79    244
Strákar 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Sigurður Arnar Garðarsson  75  73  68    216
Jón Gunnarsson  80  68  76    224
Viktor Markusson Klinger  77  76  84    237
Telpur 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Íris Mjöll Jóhannesdóttir  111  112  105    328
Áslaug Sól Sigurðardóttir  116  126  125    367
Helga María Guðmundsdóttir  116  122  141    379
Stelpur 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Alma Rún Ragnarsdóttir  94  79  83    256
Hulda Clara Gestsdóttir  83  87  86    256
Árný Eik Dagsdóttir  102  107  105    314 
Öldungar karla 0–20,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Þorsteinn Reynir Þórsson  92  80  83    255
Halldór Ingi Lúðvíksson  84  86  86    256
Gunnar Árnason  93  82  92    267
Öldungar karla 21–36  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Davíð Davíðsson  99  101  101    301
Kristján Þór Gunnarsson  103  106  97    306
Eggert Ólafsson  103  101  104    308
Öldungar konur 0–24,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Bergljót Kristinsdóttir  90  90  91    271
Sigríður Olgeirsdóttir  92  100  97    289
Alda Harðardóttir  96  97  101    294
Öldungar karla 70 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Hreinn Ómar Arason  91  89  87    267
Kjartan Guðjónsson  94  87  88    269
Randver Ármannsson  98  88  99    285

ÚRSLIT Í MEISTARAMÓTI GKG 2015



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
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PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
53

4
67

Sundlaugin Versölum

Versölum 3 

Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19

Sími 570 0470

í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins
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LEIKNIR HRINGIR Á LEIRDALSVELLI
2012 - 2013 - 2014 - 2015
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LEIKNIR HRINGIR Á MÝRINNI
2012 - 2013 - 2014 - 2015
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NÝTING VALLA
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Sími: 565 1402   www.golfbudin.is

Jólagjöfin
endurgreidd

ef...
Þú setur niður
 8 metra pútt

Golfbuddy WT5
Verð: 36.500

Golfbuddy VS4
Verð: 34.900

Arnold Palmer peysa
Verð: 11.900

Staðgreiðslu
afsláttur

Mikið úrval æfingatækja
Callaway XR Driver

Verð: 58.900
Callaway Chev ORG

Verð: 28.900





31

VALLARNEFND

Ársskýrsla vallarnefndar og trjáræktarnefndar
Starfsárið 2014–2015

Skipan vallarnefndar
Símon Kristjánsson formaður
Bjarmi Guðlaugsson
Derrick Moore
Guðmundur Á. Gunnarsson
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Sigurfinnur Sigurjónsson

Skipan trjáræktarnefndar
Eðvald Geirsson
Gísli Guðbjartsson
Guðmundur Ólafsson
Gunnlaugur Sigurðsson
Ingólfur Hansen
Ólafur Nilsson

Fundir á starfsárinu
Vallarnefnd hélt 8 bókaða 
fundi á starfsárinu. Hlutverk 
nefndarinnar er að skipuleggja 
framkvæmdir og umhirðu 
golfsvæðis GKG í samstarfi við 
vallarstjóra sem er einn nefndarmanna. Aðalmarkmið 2015 var 
gagnaöf lun vegna valla GKG og markmiðið að hver einasta braut 
væri yfirfarin og tilbúin til breytinga í framtíðinni. Gögn vegna 
þessa eru niðurstöður Mýrarnefndar sem vann frábært starf og 
yfirferð Snorra Vilhjálmssonar golfvallaarkitekts um völlinn. 

Við höfum núna í höndunum mjög nákvæma samantekt á öllum 
27 brautunum sem mun nýtast þegar til framkvæmda kemur. 
Fyrsta verkefnið var breytingar á 18. brautinni. Verkefni næsta 
árs verður að yfirfara þessi gögn og meta hvernig verkefnum 
verður forgangsraðað næstu árin. Golfaðstaða GKG er orðin 
ein sú glæsilegasta á landinu. 18 holu Leirdalsvöllur og 9 holu 
völlur í Vetrarmýri og á næsta ári tökum við í notkun glæsilega 

íþróttamiðstöð GKG.

Trjáræktarnefnd er undirnefnd 
vallarnefndar og tók því rólega 
þetta árið þar sem eitt af 
markmiðunum með yfirferð 
Snorra var að meta hvort gera 
þurfti breytingar á trjárækt 
vallarins.  

Annars vísa ég í ársskýrslu 
vallarstjóra sem hér fer á eftir.

Ég vil þakka öllu starfsfólki vallarins 
fyrir gott starf á liðnu starfsári og 
sérstaklega Guðmundi Á. Gunnarssyni 
vallarstjóra sem stýrir starfinu 
af miklum áhuga. Loks þakka ég 

meðnefndarmönnum mínum fyrir gott og ánæg julegt samstarf á þessu starfsári. 

Símon Kristjánsson, 
formaður vallarnefndar

Kistumel 2 - 116 ReykjavíkSími 480 0444 www.jotunn.is jotunn@jotunn.is

VÉLAR OG TÆKI

VÉLAR OG TÆKI

Við erum fluttir
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SKÝRSLA VALLARSTJÓRA

Skýrsla vallarstjóra 2015

Vellirnir okkar komu nokkuð vel undan vetri í vor eftir harðan 
vetur. Veturinn var ekki eins og árið á undan þar sem klaki lá yfir 
öllum vellinum heldur var snjór og mikið af lægðum sem gengu 
yfir landið með tilheyrandi óveðrum. Það voraði frekar seint og 
var nokkuð svalt fram í júnímánuð. Vellirnir voru opnaðir 17. maí 
og þeim síðan lokað aftur þann 23. október. Golfvertíðin hjá GKG 
varði því í 160 daga sem er fimm dögum styttra en árið áður.
Þar sem veðrið lék ekki við vallarstarfsmenn yfir vetrarmánuðina 
var ekki hægt að vinna mikið í vellinum. Fóru vallarstarfsmenn 
í það að hreinsa innan úr gamla skálanum okkar og koma upp 
bráðabirgðaaðstöðunni auk þess að koma fyrir nýjum heimtaugum 
og frárennslislögnum fyrir aðstöðuna. Þá voru í leiðinni lagðar 
nýjar heimtaugar fyrir rafmagn og heitt vatn fyrir áhaldahúsið 
sem löngu var kominn tími til að gera.
Vinnudagur var haldinn 16. maí og var frábær mæting 

eða um 75 manns. Helstu verkefni dagsins voru að hreinsa 
allt rusl af vellinum og að klára ýmsan frágang í kringum 
bráðabirgðaaðstöðuna og f leira. Vallarstjóri vill þakka öllum þeim 
sem lögðu hönd á plóg fyrir þeirra framlag við að gera völlinn 
snyrtilegri.

Tækjakaup     
Í ár var götunarvélin okkar endurnýjuð þar sem sú gamla var búin 
að þjóna sínu. Þá voru endurnýjaðir fjórir golf leigubílar. Einnig 
var endurnýjaður verkstæðisbíllinn okkar.

Framkvæmdir
Það hefur líklega ekki farið framhjá neinum að árið í ár er 
líklega það stærsta þegar kemur að framkvæmdum hjá GKG. 
Vallarstarfsmenn hafa komið töluvert að framkvæmdinni við nýju 
íþróttamiðstöðina þó ekki mikið við húsið sjálft heldur umhverfið 
og þá aðallega bílastæðið og bráðabirgðaaðstöðuna.
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Hér er listi yfir stærstu framkvæmdir vallarsviðs árið 2015:
• Vinna við 18. braut
• Vinna við teiga á 1. braut Mýrinni
• Stígur við teiga á 1. braut Mýrinni
• Taka upp hellur við skála
• Hreinsa innan úr skála
• Setja brunn við niðurföll við áhaldahús
• Ný heimtaug fyrir skála
• Ný heimtaug, heitt vatn skála
• Ný heimtaug fyrir áhaldahús
• Ný heimtaug, heitt vatn áhaldahús
• Drenskurðir á 6. og 7. á Mýrinni
• Drenskurðir á 15. braut Leirdal
• Frárennslislögn fyrir skála
• Þjónustustígur við 18.
• Áburðarmjöl á Kópavogshluta
• Tyrfa 18. brautina um 10.000 m²
• Leggja nýtt vökvunarkerfi í 18. brautina
• Ýmsar viðgerðir á brautum 
• Malbika stíga við nýja skálann
• Malbik og frágangur á stíg í gegnum 7. og 9. í dal.
• Vinna og malbika bílastæði við skála
• Allur frágangur við bráðarbirgðaskála
• Frágangur á trench-skurðum með torfi 
• Tveir nýir teigar á 1. braut á Mýrinni
Gerð var tilraun með að gera svokallaða trench-skurði í þrjár 
brautir, 6. og 7. braut á Mýrinni og 15. braut á Leirdalsvelli. Þessi 
aðgerð reyndist vel en meira þarf samt að gera í þeim málum. 

Starfsmannahald
Fjórir heilsársstarfsmenn eru á vallarsviði GKG: Guðmundur 
Árni Gunnarsson vallarstjóri, Kristinn Bjarni Heimisson 
aðstoðarvallarstjóri, Hafsteinn Eyvindsson vélvirki og Guðni 
Þorsteinn Guðjónsson. Þegar mest var í sumar störfuðu um 26 
manns við vellina og er það fækkun um 9 manns frá árinu áður 
og fækkun um 19 manns frá árinu 2013. Þessa fækkun má rekja til 
þess að sveitarfélögin hafa dregið mikið úr af starfsfólki til okkar. 
Vallarstjóri vill þakka þessum góða hópi starfsmanna fyrir frábær 
störf í sumar.

Lokaorð
Enn og aftur er að baki mjög lærdómsríkt og skemmtilegt ár á 
Vífilsstaðavelli. Gríðarlega mikil uppbygging er í gangi þar sem 
við fylgdumst með íþróttamiðstöðinni rísa úr jörðu og nýrri 18. 
braut verða að veruleika. Stærsta verkefni vallarsviðs var að koma 
18. brautinni til og rækta það svæði upp og gekk það framar 
vonum og verður gaman að geta opnað brautina um leið og 
vellirnir opna næsta vor. Verkefnið er unnið eftir hönnun Snorra 
Vilhjálmssonar golfvallaarkitekts og tel ég að vel hafi tekist til.
Ákveðið var að fá Snorra til að gera svokallað „masterplan“ fyrir 
báða vellina okkar og er hann að leggja loka hönd á það þessa 
dagana. Stefnt er að því að Snorri haldi kynningarfund fyrir 

meðlimi klúbbsins á vormánuðum í nýju íþróttamiðstöðinni og 
fara þá yfir skýrslunar sínar og svara spurningum. Er það von 
vallarstjóra að sem f lestir mæti og skoði hvað Snorri sér fyrir sér í 
framtíðinni hjá GKG.
Vonandi mun veturinn leyfa okkur veðurfarslega að vinna ýmis 
verk við vellina og er þá stefnt á að aðallega stefnt að drenmálum 
og snyrtivinnu.

Að lokum vil ég þakka framkvæmdastjóra, vallarnefnd og stjórn 
GKG fyrir samstarfið á árinu. Sérstaklega vill ég þakka formanni 
GKG, Guðmundi Oddsyni, fyrir frábært samstarf undanfarin ár.
Eins og undanfarin ár eru spennandi tímar framundan hjá GKG 
og heiður að fá að taka þátt í þeim með GKG hjartað á lofti.

Guðmundur Árni Gunnarsson,
vallarstjóri GKG
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Graníthellur
Steypustöðin býður upp á mikið
úrval af sterkum og  fallegum hellum og mynstur steypu 
fyrir  heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.

Fjárfesting sem steinliggur

20
YFIR

TEGUNDIRAF HELLUM

4 400 400
Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar 
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is



35

GKG 2015
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Búðu þig undir
skapandi framtíð

2015
„Nú erum við búin að kaupa næstu 
jörð. Það bíða ótal tækifæri.“

2004
„Við vorum búin að vera 
kúabændur í 10 ár. Þá ákváðum 
við að breyta búinu í sveitahótel.“     

Ferðin frá hugmynd að farsælu fyrirtæki 
með skýra framtíðarsýn kallar á öflugan 
samstarfsaðila.

Kynntu þér þjónustu okkar á 
arionbanki.is/fyrirtaeki 

Fyrirtækjaþjónusta Arion banka
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FJÁRÖFLUNARNEFND

BYGGINGARNEFND

Nefndin stóð frammi fyrir því erfiða verkefni 2015 að fyrirtæki og 
einstaklingar yrðu ekki eins þolinmóð að halda fyrirtækjamót eða 
annan viðburð þar sem GKG væri ekki með aðstöðu til að taka við 
hópum þar sem bygging íþróttamiðstöðvar stæði yfir.
Annað kom á daginn þar sem aðstaða GKG 2015 var eiginlega betri 
en árin á undan. Birgir Leifur og starfsmenn GKG, eins Siggi kokkur, 
hafa verið iðnir við að gera fyrirtækjamótin aðlaðandi og skemmtileg 
í hvíta tjaldinu. Hafa forráðamenn fyrirtækja og einstaklingar hrósað 
starfsmönnum GKG mikið og horfa björtum augum til GKG næstu 
árin þegar íþróttamiðstöðin er risin. 
Það var ákvörðun nefndarinnar að halda innkaupum á nýjum  

vörum í lágmarki og reyna að koma eldri vörum út en vörusala hefur 
aðeins dregist saman á milli ára en við horfum björtum augum á 
nýja húsnæðið og þá aðstöðu sem verslunni fær. 
Nefndin vill hvetja sem flesta félagsmenn til að aðstoða við fjáröflun 
á komandi ári, því margsannað er að margar hendur vinna létt verk.
Fjáröflunarnefndin vill þakka öllum styrktar- og auglýsingaaðilum 
klúbbsins gott samstarf  á árinu sem er að líða og vonast að sjálfsögðu 
eftir áframhaldandi samstarfi á því nýja.

Einar Gunnar Guðmundsson, nefndarformaður

Byggingarnefnd GKG

Byggingarnefnd er skipuð af stjórn GKG. Nefndin hefur umsjón 
með byggingu íþróttamiðstöðvar GKG fyrir hönd stjórnar. 

Byggingarnefnd var þannig skipuð í upphafi:
 Finnur Sveinbjörnsson, formaður
 Agnar Már Jónsson, framkvæmdastjóri klúbbsins
 Einar Gunnar Guðmundsson, ritari
 Grétar Leifsson
 Helgi Már Halldórsson, arkitekt hússins
 Ragnheiður Stephensen

Á starfsárinu bættust þessir við nefndina:
 Guðmundur Á. Gunnarsson, vallarstjóri
 Kristinn Jörundsson
 Sigurfinnur Sigurjónsson

Byggingarnefnd hélt tíu bókaða fundi á starfsárinu.

Byggingarnefnd ræður byggingarstjóra. Byggingarstjóri er VSÓ 
ráðgjöf (Ómar Valur Mack). Hann annast öll formleg samskipti 
við byggingarverktaka og hefur eftirlit með störfum verktakans.

Aðalverktaki íþróttamiðstöðvarinnar er GG verk. Samstarf við 
stjórnendur þess, þ.e. stofnandann Gunnar Gunnarsson og syni 
hans Gunnar og Helga, og forsvarsmenn á byggingarstað hefur 
gengið hnökralaust. 

Fyrsta skóf lustunga að íþróttamiðstöðinni var tekin 28. febrúar 
2015. Það gerðu bæjarstjórarnir Ármann Kr. Ólafsson, Kópavogi 
og Gunnar Einarsson, Garðabæ, Guðmundur Oddsson, núverandi 
formaður GKG og Gunnlaugur Sigurðsson, fyrrverandi formaður 
GKG. 

Uppsteypu íþróttamiðstöðvarinnar lauk í september. Reisugildi 
var haldið að hefðbundnum sið 25. september 2015. Framkvæmdir 
hafa gengið nánast samkvæmt tíma- og kostnaðaráætlun. Áætlað 
er að verkinu ljúki og að miðstöðin verði vígð um miðjan mars 
2016.

Búðu þig undir
skapandi framtíð

2015
„Nú erum við búin að kaupa næstu 
jörð. Það bíða ótal tækifæri.“

2004
„Við vorum búin að vera 
kúabændur í 10 ár. Þá ákváðum 
við að breyta búinu í sveitahótel.“     

Ferðin frá hugmynd að farsælu fyrirtæki 
með skýra framtíðarsýn kallar á öflugan 
samstarfsaðila.

Kynntu þér þjónustu okkar á 
arionbanki.is/fyrirtaeki 
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Ársreikningur Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 31.10.2015 3

Garðabæ, 24. nóvember 2015

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Tilgangur GKG og markmið eru skv. lögum hans að glæða og viðhalda áhuga á golfíþróttinni.

Hagnaður varð af rekstri klúbbsins á tímabilinu að fjárhæð 4,3 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé í lok
tímabilsins nam 318,3 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Vísað er til skýringa í ársreikningnum varðandi
breytingar á eiginfjárreikningum.

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar staðfestir hér með ársreikning klúbbsins fyrir tímabilið 1. nóvember 2014
til 31. október 2015.
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Til stjórnar Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar

Reykjavík, 25. nóvember 2015

KPMG ehf.

Garðabær, 25. nóvember 20145

Álit 
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á reikningsárinu 1. nóvember 2014 til 31.
október 2015, fjárhagsstöðu þess 31. október 2015 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við lög um
ársreikninga.

Við undirritaðir, kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar, höfum yfirfarið ársreikning þennan og er
það álit okkar að ársreikningurinn gefi glöggar upplýsingar um rekstur klúbbsins á reikningsárinu, fjárhagsstöðu hans í
lok reikningsársins og um breytingu á handbæru fé á tímabilinu.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað ársreikning Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar fyrir reikningsárið 1. nóvember 2014 til 31.
október 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit og upplýsingar
um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga nr. 3/2006. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt
til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða
mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um hvort ársreikningurinn sé án verulegra
annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra
eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat
á því hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu
viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund
að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög
um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.
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Skýr. 2015 2014 
Rekstrartekjur

121.614.628 124.899.694 
8.448.990 6.659.260 
5.154.740 4.810.375 

11.249.345 17.595.040 
26.564.142 36.129.882 
10.716.450 11.217.350 

12 7.491.589 6.896.924 
191.239.884 208.208.525 

Rekstrargjöld
13 111.514.480 109.695.857 
14 5.975.354 6.655.687 
15 18.825.750 22.478.919 
16 652.720 1.531.978 
17 12.728.611 19.349.946 

6.648.000 6.865.300 
18 9.933.357 9.108.731 

3.645.510 4.260.000 
7 15.696.775 16.072.258 

185.620.557 196.018.676 

5.619.327 12.189.849 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
1.376.117 1.110.123 
2.693.036)(           2.171.420)(         
1.316.919)(           1.061.297)(         

8 4.302.408 11.128.552 

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

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

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

Sértekjur íþróttasviðs ................................................................................
Aðrar rekstrartekjur ...................................................................................

Laun og launatengd gjöld .........................................................................
Skáli og áhaldahús ....................................................................................
Golfvöllur og æfingasvæði ........................................................................
Unglingastarf og almenn kennsla .............................................................
Keppnisgolf  og mótahald .........................................................................

Rekstraryfirlit
1. nóvember 2014 til 31. október 2015

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

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

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

Vallargjöld .................................................................................................
Bolta- og kerruleiga ...................................................................................
Tekjur af golfmótum .................................................................................
Rekstrarframlög og fyrirtækjasamningar ...................................................

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

Rekstrartekjur umfram rekstrargjöld .....................................................
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REKSTRARYFIRLIT
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Skýr. 2015 2014 
Eignir

235.757.360 218.766.295 
166.974.052 48.191.204 

65.518.954 38.932.447 
39.376.923 31.951.861 

Fastafjármunir 3,7 507.627.289 337.841.806 

4 1.045.176 1.686.173 
5 3.169.133 5.268.266 

177.231.605 480.475 
181.445.914 7.434.914 

Eignir samtals 689.073.203 345.276.720 

Eigið fé
318.281.701 313.979.293 

Eigið fé 8 318.281.701 313.979.293 

Langtímaskuldir
9 289.053.288 0 

Skammtímaskuldir
0 17.112.268 

8.324.665 8.323.314 
10 64.611.036 0 

8.802.513 5.861.845 
81.738.214 31.297.427 

Skuldir 370.791.502 31.297.427 

Eigið fé og skuldir samtals 689.073.203 345.276.720 

Skuldir við lánastofnanir ............................................................................
Viðskiptaskuldir .........................................................................................
Næsta árs afborgun langtímaskulda  .........................................................
Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................................

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

Efnahagsreikningur 31. október 2015

Veltufjármunir 

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

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

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

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

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

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

Golfskáli og áhaldahús ..............................................................................
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EFNAHAGSREIKNINGUR
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Skýr. 2015 2014 

Rekstrarhreyfingar
8 4.302.408 11.128.552 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
1.664.324 0 

7 15.696.775 16.072.258 
Veltufé frá rekstri 21.663.507 27.200.810 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:
640.997 833.672)(            

2.099.133 1.541.506)(         
2.942.019 8.391.922 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 5.682.149 6.016.744 

Handbært fé frá rekstri 27.345.656 33.217.554 

Fjárfestingarhreyfingar
7 14.893.718)(         13.840.565)(       
7 170.588.540)(       41.116.738)(       

Fjárfestingarhreyfingar 185.482.258)(       54.957.303)(       

Fjármögnunarhreyfingar
9 352.000.000 0 

17.112.268)(         17.112.268 
Fjármögnunarhreyfingar 334.887.732 17.112.268 

176.751.130 4.627.480)(         

480.475 5.107.955 

177.231.605 480.475 

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

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ...........................................................

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

Eignfærður byggingakostnaður og viðbætur á golfvelli .............................

Handbært fé í lok tímabils ......................................................................

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

Sjóðstreymisyfirlit
1. nóvember 2014 til 31. október 2015

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

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

Skammtímalán, breyting ...........................................................................

Handbært fé í byrjun tímabils .................................................................

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 

Nýtt hjá Hraunkoti
Golfhermar

Pantaðu tíma á
keilir.is
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FÉLAGSLÍFIÐ

LÍFLEGUR GOLFKLÚBBUR

FRÁBÆRT FÉLAGSLÍF!
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Fagmenn í 
fyrirtækja- og 
fjármálarétti

pacta . i s

Pacta lögmenn búa yfir sérþekkingu á regluverki fjármálamarkaða og 
hafa mikla reynslu af ráðgjöf og þjónustu við úrlausn krefjandi verkefna 
vegna kaupa, sölu og samruna fyrirtækja ásamt því að veita ráðgjöf við 
samningagerð, útboð og skráningu fjármálagerninga.

Hannes J. Hafstein hdl. leiðir öflugan 
sérfræðingahóp Pacta lögmanna í 
fyrirtækja- og fjármálarétti.

Hafðu samband í síma 440 7900 
eða á netfangið pacta@pacta.is
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KLÚBBMEISTARAR 2015

Lokaorð 
Eins og glöggt má sjá við lestur þessarar ársskýrslu er unnið mjög 
mikið og metnaðarfullt starf  innan GKG. Alls unnu 58 starfsmenn 
hjá okkur þegar mest var í sumar og því óhætt að segja að þetta sé 
alvöru vinnustaður. Auk þess voru margir á vegum GG verks við að 
reisa íþróttamiðstöðina sem nú er óðum að fá á sig endanlega mynd. 
Við gerum okkur vonir um að hægt verði að opna neðri hæðina til 
æfinga um mánaðarmótin jan./feb. á næsta ári og allt húsið verði 
síðan tilbúið fyrri hlutann í mars. Þá mun GKG eiga glæsilegustu 
æfingaaðstöðu á landinu og um leið flottasta golfskálann. Þarna 
fáum við húsnæði sem gerir okkur kleift að efla allt okkar félagsstarf  
og í raun gjörbreyta öllu okkar umhverfi. Nýja íþróttamiðstöðin 
getur gert GKG að öflugasta golfklúbbi landsins.
Ég hef  nú verið formaður GKG í 10 ár og hef  ákveðið að láta það 
duga. Bæði er, að nú er komið í höfn okkar helsta baráttumál til 
margra ára, og svo hitt, að nú blasir við algjörlega nýr rekstur með 
nýjum möguleikum og því eðlilegt að nýtt fólk taki við. Því fer þó 
fjarri að öllum verkefnum sé lokið. Okkur vantar nýja vélamiðstöð, 

breyting kann að verða á Mýrinni og leigan til ríkisins kemur til 
endurskoðunar árið 2019. Ný stjórn GKG hefur því nóg að gera á 
næstu árum. 
Auðvitað geta menn haft á því ýmsar skoðanir hvort hollt sé að hafa 
sama fólkið í stjórn árum saman. Mér finnst það styrkur. Alls hafa 17 
manns setið með mér í stjórninni sl. 10 ár og þau Áslaug, Bergþóra, 
Gunnar Jónsson og Símon hafa setið með mér allan tímann. Á 
þessum tíma hafa 4 gengt stöðu framkvæmdastjóra GKG, en þeir 
eru: Jóhann Gunnar Stefánsson, Margeir Vilhjálmsson, Ólafur 
Einar Ólafsson og Agnar Már Jónsson. Allt sómamenn sem gott 
var að vinna með. Eins hafa þeir Guðmundur Árni Gunnarsson 
vallarstjóri og Úlfar Jónsson íþróttastjóri unnið með mér allan 
tímann og vil ég þakka þeim öllum kærlega fyrir gott samstarf.
Ég vil svo þakka meðstjórnarmönnum mínum í gegnum tíðina svo 
og öllu starfsfólki GKG fyrir samstarfið og eins öllum þeim mikla 
fjölda sem vinnur við þjálfun og starfar í nefndum á vegum GKG 
fyrir þeirra þátt í að gera klúbbinn okkar sem öflugastan.

Guðmundur Oddsson, formaður.

Ragna Björk Ólafsdóttir Aron Snær Júlíusson
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Með öflugu dreifikerfi Póstsins kemur þú þínum vörum 
hratt og örugglega, hvert á land sem er. Hvort sem um 
ræðir stakar vörur eða bílfarma, þá hefur Pósturinn 
lausnina. Eitt símtal og við erum að dansa.

STÓRAR SENDINGAR
– VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ

www.postur.is 
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