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Ágætu félagar í GKG

Þá er 18. starfsári okkar að ljúka og leggur stjórnin því fram 

ársskýrsluna eins og lög gera ráð fyrir. Við lok starfsársins er rétt 

að líta um öxl og fara yfir starfsemina á liðnu starfsári. Á margan 

hátt var starfsárið 2011 venjubundið í rekstri þótt sífellt sé reynt 

að bæta umgjörðina. Ég fullyrði að í heild var þetta gott starfsár 

og náðum við meðal annars þeim merka áfanga að nú hvíla engar 

langtímaskuldir á GKG. Eins og fram kemur í skýrslunni er mjög 

fjölbreytt starf unnið í okkar klúbbi og það eru margir sem leggja 

fram mikla vinnu. Öllu þessu góða fólki vill stjórnin þakka fyrir gott 

samstarf og vonandi verður framhald á því á komandi árum. Sú 

stjórn sem nú skilar af sér hefur lagt megináherslu á að bæta og 

laga vellina. Kannski verða þeir aldrei fullkláraðir, en við getum í 

öllu falli sagt að nú séu golfvellir GKG orðnir með bestu golfvöllum 

landsins og það er sannarlega ánægjuefni. Þá er komið að næsta 

þætti, en það er að byggja nýja félagsaðstöðu og næstu stjórnir 

í GKG munu leggja mikla áherslu á að hrinda þeirri framkvæmd 

í gang. Eins verður að huga að bættri æfingaaðstöðu og nýrri 

vélamiðstöð. Það eru því ærin verkefni sem bíða, en með góðum 

rekstri klúbbsins verður öll uppbygging auðveldari og félagar ættu 

að geta horft til nýrra tíma með mikilli tilhlökkun.
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En hvað er GKG?
•	 Fyrirtæki

•	 Vinnustaður

•	 Íþróttafélag

•	 Uppeldisstofnun

•	 Forvarnarstofnun

•	 Gróðrarstöð

Fyrirtæki: 
GKG er fyrirtæki sem veltir rúmum 180 milljónum á þessu ári og 

sér um rekstur á golfvöllum félagsins, Mýrinni og Leirdalnum 

og síðan rekum við inniaðstöðu fyrir félaga okkar í Kórnum í 

Kópavogi. Reksturinn hefur að sönnu gengið upp og ofan, en á 

síðustu árum hefur tekist að reka þetta fyrirtæki réttu megin við 

núllið og á síðasta ári skilaði fyrirtækið rúmum 23 milljónum í 

afgang. Okkur hefur tekist að greiða upp allar okkar skuldir og 

nú í ár er klúbburinn nánast skuldlaus. Allar fjárfestingar síðustu 

tveggja ára hafa verið staðgreiddar. Rekstur yfirstandandi árs skilar 

okkur rúmum 27 milljónum í afgang.

Vinnustaður: 
GKG er vinnustaður fjölmargra starfsmanna. Við erum með 8 fasta 

starfsmenn allt árið, 2 á skrifstofu, 3 í vélamiðstöð og 3 kennara. 

Á mesta annatímanum í sumar voru starfsmenn GKG um 60. 

Langflestir unnu við hirðingu og slátt á völlunum og síðan voru 

13 leiðbeinendur á námskeiðum fyrir krakka og unglinga. Þess 

má geta að vellirnir eru rúmlega 60 ha. og við verðum að slá sumt 

daglega yfir sumarið. 

Íþróttafélag:
GKG er íþróttafélag sem hefur náð mjög góðum árangri í hinum 

ýmsu	flokkum	og	hefur	eignast	28	Íslandsmeistara	í	gegnum	tíðina.	

Nú eru 1870 félagar á öllum aldri í GKG. Til gamans má nefna að í lok 

fyrsta starfsárs 1994 voru félagar í GKG 241. Karlmenn eru um 70% 

og þar af leiðir að konur eru 30% félaga. Búseta félagsmanna var í 

árslok 2010 þannig: 41% úr Kópavogi, 26% úr Garðabæ og úr öðrum 

sveitarfélögum því 33%. Við erum nú annar stærsti golfklúbbur 

landsins og er klúbburinn fullur og verður ekki hægt að fjölga í 

honum miðað við óbreyttar aðstæður. Á golfvöllum félagsins voru 

spilaðir 51.098 hringir árið 2010 og á yfirstandandi ári voru þeir 

54.781. Inniaðstaðan í Kórnum er mjög mikið nýtt allan veturinn.

Uppeldisstofnun:
GKG er uppeldisstofnun að því leyti að við tökum við börnum frá 

6 ára aldri og í ár eru 10 ára og yngri yfir 100. Auk þess erum við 

með sumarnámskeið fyrir krakka og sl. sumar voru um 500 krakkar 

á námskeiðum hjá GKG. Golfið er heiðursmannaíþrótt og því 

leggja leiðbeinendur og kennarar á námskeiðunum mikla áherslu 

á góða framkomu og tillitssemi við náungann. GKG hefur fengið 

mikið lof fyrir hve kurteisir og ljúfir krakkarnir eru sem fara í keppni 

vítt og breitt um landið. Þetta finnst mér skipta afar miklu máli. 

Í	dag	er	GKG	með	fleiri	ungmenni	innan	15	ára	en	nokkur	annar	

golfklúbbur á landinu, rúmlega 300, sem er svipaður fjöldi og GR 

og GK eru með til samans í þessum aldursflokkum.

Forvarnarstofnun:
GKG er eins konar forvarnarstofnun að því leyti að til okkar koma 

bæði börn og eldri borgarar. Sumir hinna yngri eru á völlum 

félagsins frá morgni til kvölds allt sumarið og margir foreldrar 

fagna því mjög að vita af þeim í öruggum höndum hjá okkur. 

Varðandi þá eldri, sem í dag eru 185, 67 ára og eldri, fullyrði ég að 

vellir GKG halda þeim í góðu formi mun lengur en ella. Sumir spila, 

eða ætti ég kannski að segja, labba vellina allan ársins hring og 

skiptir þá engu máli hvernig viðrar. Þetta bætir heilsuna og lengir 

lífið segja þessir öldungar.

Gróðrarstöð: 
GKG er að því leyti gróðrarstöð að við erum á fullu í margs konar 

ræktunarstarfsemi.	Fyrir	utan	að	rækta	besta	fáanlega	gras	á	

flötum vallanna, er mikil áhersla lögð á trjárækt. Við höfum átt 

mjög góð samskipti við skógræktarfélögin bæði í Kópavogi 

og Garðabæ og fengið hjá þeim mikið af trjám. Við höfum 

gróðursett hundruð trjáa á hverju ári. Vellirnir hafa breyst mikið 

á síðustu árum og mér finnst þetta flottustu staðirnir í báðum 

sveitarfélögunum.
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SKIPTIng FÉLagSManna

Aldursskipting félaga
í lok starfsárs 2011

Kynjaskipting félagsmanna
í lok starfsárs 2011

Allir félagsmenn

Búseta félagsmanna
í lok starfsárs 2011

Aðrir félagar
69%
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16-19 ára - 3%

14-15 ára - 4%

11-13 ára - 8%

10 ára og yngri - 6%

Karlar
70%

Konur
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Kópavogur
41%

Garðabær
26%

Annað
33%
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Stjórnarstörf 

Á þessu starfsári hefur stjórnin haldið 10 bókaða fundi og auk 

þess almennan félags- og fræðslufund. Þá hafa stjórnarmenn setið 

fjölmarga fundi með ýmsum aðilum þar sem rætt hefur verið um 

einstaka þætti í starfsemi GKG og framtíð klúbbsins. Mikill tími 

hefur farið í viðræður við forráðamenn sveitarfélaganna, Kópavogs 

og Garðabæjar. Stjórnin hefur ásamt framkvæmdastjóra lagt mikla 

vinnu í fjármál klúbbsins. Þetta eru vitaskuld mál málanna og þau 

verða að vera í góðu lagi. Eins og fram kom á síðasta aðalfundi 

voru félagar í GKG 1730 en voru 1560 árið áður. Nú er hins vegar 

nokkuð breytt staða því 1. nóvember sl. voru félagarnir orðnir 1870 

og þá voru einhverjir komnir á biðlista. Stjórnin hafði samþykkt 

að	hámarksfjöldi	í	GKG	verði	a.m.k.	1800	félagar.	Í	klúbbnum	eru	

nú 1300 fullborgandi félagar og því spurning hvort við setjum þar 

punkt.	Fjöldinn	umfram	1800	er	eingöngu	börn	og	unglingar,	en	

þar höfum við ekki sett nein mörk á fjölda. Við gerðum í upphafi 

starfsársins ráð fyrir áframhaldandi aðhaldi í öllum rekstri og 

höfum kappkostað að reka klúbbinn á skynsamlegum nótum. 

Það hefur okkur tekist bærilega og nú þriðja árið í röð skilum 

við góðri rekstrarniðurstöðu. Rekstur klúbbsins gekk vel á árinu 

og það markmið er stjórnin setti sér fyrir þremur árum, um að 

GKG yrði sem næst skuldlaust í lok þessa starfsárs hefur náðst. 

Stjórninni er það bæði ljúft og skylt að þakka Ólafi E. Ólafssyni 

framkvæmdastjóra fyrir einstaklega trausta og aðhaldssama stjórn 

á fjármálum klúbbsins og eins hefur Guðmundur Árni vallarstjóri 

sýnt mikla útsjónarsemi í rekstri og framkvæmdum á völlunum. 

Traustir starfsmenn eru gulls ígildi. Stjórnin hefur fjallað mikið 

um framtíðaruppbyggingu GKG. Bæjarráð Garðabæjar kom til 

fundar við okkur í lok ágúst og á þeim fundi var fyrst og fremst 

rætt um staðsetningu á nýrri félagsaðstöðu fyrir okkur. Samkvæmt 

viðhorfskönnun sem gerð var meðal félagsmanna nú nýverið, og 

kynnt verður á fundinum, kom fram alveg skýr vilji félagsmanna 

um að staðsetning hinnar nýju félagsaðstöðu verði við bæjarmörk 

Kópavogs og Garðabæjar.

Samskipti við sveitarfélögin  
Eins og fram kom á síðasta aðalfundi gerðum við okkur vonir 

um að á þessu starfsári tækist okkur að fá afmarkaða lóð fyrir 

framtíðarstaðsetningu á okkar félagsaðstöðu. Það hefur hins 

vegar ekki tekist ennþá þó talsverður tími hafi farið í að þoka þeim 

málum áfram. Næsta stjórn verður því að vinna áfram í þessu 

máli og auðvitað náum við lendingu í málinu með tímanum, en 

satt best að segja er þetta mál að verða ansi þreytt og okkur til 

mikils ama. Stjórn Ríkisspítalanna heldur áfram að rukka okkur 

og nú í ár greiddum við kr. 3.750.000 í leigu fyrir landið. Þetta 

mál er ekkert að leysast eins og er, en þó eru alltaf að koma upp 

nýir fletir sem hugsanlega munu hjálpa okkur í að losna við 

þessa leigu. Rætt hefur verið við núverandi fjármálaráðherra um 

endurskoðun á leigusamningnum, en hann rennur út árið 2019. 

Ráðherra taldi að ef við þyrftum aukið land fyrir okkar starfsemi, 

sem er mjög líklegt, sköpuðust möguleikar á að endurskoða fleiri 

atriði	samningsins	eins	og	t.d.	lóðarleiguna.	Undanfarin	ár	hafa	

allir okkar peningar, sem ekki fóru í rekstur, farið í vellina. Nú er 

klúbburinn tilbúinn til að setja fjármagn í uppbyggingu á öðrum 

þáttum starfseminnar. Það er alveg ljóst að sú uppbygging kostar 

mikla peninga og okkur því nauðsyn á að fá bæði sveitarfélögin 

með	okkur	í	þá	vegferð.	Í	viljayfirlýsingu	sem	skrifað	var	undir	

fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 2006, lýstu bæjarstjórar beggja 

sveitarfélaganna því yfir að þau myndu hér eftir sem hingað til 

standa þétt saman um uppbyggingu á félagssvæði GKG. Ég treysti 

því að þessi viljayfirlýsing sé enn í fullu gildi.

GKG hefur fengið alls 7,6 milljónir í rekstrarstyrk frá Garðabæ á 

síðustu tveim árum, en engan rekstrarstyrk frá Kópavogi á þessum 

tíma. Þá höfum við fengið um 2 milljónir króna á ári frá hvoru 

sveitarfélagi vegna unglingastarfsins. Loks höfum við fengið um 7 

milljónir í framkvæmdastyrk frá Garðabæ á síðustu tveim árum og 

15 milljónir frá Kópavogi á sama tíma.
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Þá hafa bæði sveitarfélögin tekið afar vel í að standa myndarlega 

við bakið á klúbbnum varðandi undirbúning á að halda 

Íslandsmótið	í	höggleik	árið	2014.	Við	höfum	þegar	lokið	fyrsta	

áfanga í uppbyggingu á stígakerfi vallanna en heildaruppbygging 

þeirra er áætluð að muni kosta um 75 milljónir króna, sem kæmu 

til greiðslu á næstu 3 árum. Þess utan eru vitaskuld fjölmörg önnur 

atriði sem verður að laga og ég er afar þakklátur fyrir þá jákvæðu 

afstöðu sem við finnum varðandi þetta verkefni hjá báðum 

sveitarfélögunum. Það er GKG mikið metnaðarmál að standa vel 

að þessu verkefni og við erum staðráðin í að gera það með miklum 

sóma. 

Starfsmannamál og aðstaða 

Alltaf má búast við einhverjum breytingum á föstum 

starfsmönnum klúbbsins milli ára, en sem betur fer helst okkur 

nokkuð vel á starfsfólki. Sigurður Ingason sá um veitingarnar á 

þessu starfsári og verður hann áfram hjá okkur sem betur fer, en 

almenn ánægja var með hans störf og ekki síður með hans viðmót. 

Við útbjuggum nýja kæliaðstöðu fyrir kokkinn sem gjörbreytti 

möguleikum hans til allra innkaupa og geymslu á matvælum. Þá 

var verið að ljúka við nýja kaffistofu við vélamiðstöð svo nú verður 

alltaf heitt á könnunni hjá Gumma og félögum í vélamiðstöðinni.

Vinavellir 

Á þessu starfsári hafa félagar í GKG getað farið á 4 svokallaða vinavelli 

og spilað þar fyrir 1.000 kr. hringinn. Vellirnir voru á Hellu, Keflavík, 

Akranesi og Borgarnesi. Á þessu ári þurfti GKG að greiða um 2,5 

milljónir króna vegna þessa, en 2,0 í fyrra. Ekki hefur verið tekin 

ákvörðun fyrir næsta sumar, en gera má ráð fyrir því að sömu vellir 

verði áfram í boði fyrir félaga GKG því áhugi virðist 

eindregið mæla með því að halda þessu samstarfi 

áfram. Stjórnin mun leggja til að áfram verði félagar 

að greiða kr. 1.000 fyrir hvern spilaðan hring. Á þessu 

starfsári voru spilaðir hringir á vinavöllum sem hér 

segir: Hella 567 (604), Borgarnes 793 (604), Akranes 

691 (535), Keflavík 499 (334), samtals 2.550 (2.074) 

hringir.

Glæsileg afrek 

Klúbbmeistarar GKG í meistaraflokki karla og 

kvenna árið 2011 urðu þau Alfreð Brynjar Kristinsson 

og Ingunn Gunnarsdóttir. Þau, ásamt fleiri 

kylfingum úr GKG, náðu mjög góðum árangri á árinu 

í hinum ýmsu mótum, en Alfreð varð m.a. í þriðja 

sæti	á	Íslandsmótinu	í	höggleik.	GKG	eignaðist	

2	Íslandsmeistaratitla	á	árinu,	en	Ragnar	Már	

Garðarsson	varð	Íslandsmeistari	í	höggleik	15–16	ára	

og	sveit	drengja	15	ára	og	yngri	varð	Íslandsmeistari	í	

sveitakeppni unglinga, líkt og árið áður.

Sveit GKG varð í öðru sæti í 1. deild karla í 

sveitakeppni	GSÍ	og	kvennasveitin	varð	í	þriðja	sæti	

1. deildar. Þá má nefna öldungasveit kvenna, en hún 

varð í 3. sæti í sveitakeppninni. Þá má ekki  gleyma 

frábærum árangri Maríu Guðnadóttur í hinum ýmsu 

mótum sumarsins. GKG átti fjóra sem spiluðu í 

landsliðum	Íslands	á	árinu,	en	það	voru	þau:	María	

Guðnadóttir, Alfreð Brynjar Kristinsson, Guðjón 

Henning Hilmarsson og Aron Snær Júlíusson. Eins 

og áður hefur komið fram er GKG með öflugasta 

unglingastarfið	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 okkar 

unga fólki kost á auknum æfingum og betri aðstæðum til golfiðkunar. 

Þetta starf er nú að skila okkur miklum árangri á landsvísu og GKG 

á mikinn fjölda mjög efnilegra unglinga sem stöðugt eru að bæta sig 

og eru nú þegar komnir í hóp þeirra allra bestu á landinu. Við eigum 

að halda afrekum okkar fólks hátt á lofti og nýta okkur þennan góða 

árangur til frekari framdráttar. Það eflir allt okkar starf og hvetur 

okkur til frekari dáða.

Fjármálin 

Þó ég muni ekki á þessum stað ræða mikið um fjármál klúbbsins 

er nauðsynlegt að koma aðeins að þeim málum. Rekstur klúbbsins 

gekk mjög vel á þessu starfsári og skilaði rúmum 27 milljónum í 

tekjuafgang og okkur tókst að lækka langtímaskuldir klúbbsins 

niður í 0 kr. Góðir félagar, mér finnst rétt að benda á, að þessi 

tekjuafgangur er ekki geymdur einhversstaðar í bauk, heldur 

hefur hann allur verið notaður til nýrra fjárfestinga á völlunum.   

Heildartekjur GKG á þessu starfsári eru um 182 milljónir og hafa 

hækkað um 12,2% frá síðasta ári, vallargjöldin hafa hækkað 

um	8,6%	og	tekjur	af	golfmótum	1,8%	milli	ára.	Félagsgjöldin	

vega 62,7% af heildartekjum klúbbsins. Stjórnin leggur til að 

félagsgjöldin á næsta starfsári verði kr. 78.000 fyrir fullborgandi 

og hjá 67 ára og eldri verði félagsgjöldin kr. 50.000, en óbreytt hjá 

öllum öðrum félögum. 

Inntökugjald nýrra félaga verður 25% af fullu gjaldi eða kr.19.500 

á næsta starfsári. Nýir félagar yngri en 20 ára greiða ekkert 

inntökugjald.
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Kvennanefnd 2011
Kvennanefnd GKG 2011 skipuðu Bergþóra Sigmundsdóttir, Sesselja 

Magnea Matthíasdóttir, Bryndís Hinriksdóttir, Sóley Stefánsdóttir, 

Hildur Pálmadóttir og Linda Pétursdóttir. Vigdís Ársælsdóttir var 

nefndinni innan handar.

GKG-konur voru með fasta tíma í Kórnum sl. vetur.  Haldið var 

púttmót og var krýndur púttmeistari. Sigmundur Einar Másson 

kom og sýndi okkur góðar teygjuæfingar sem nýttust vel í sumar. 

Þá var Hlynur Þór Haraldsson, PGA-golfkennari, með golfnámskeið 

fyrir konur í GKG og mæltist þessi nýbreytni vel fyrir.

Rauðvínskvöldið	var	haldið	föstudaginn	13.	maí	2011.	Um	50	konur	

mættu og skemmtu sér fram eftir kvöldi.

Fastir	golftímar	voru	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.

Fyrsta	mótið	var	svo	31.	maí	og	mættu	rúmlega	60	konur	til	leiks	og	

spiluðu 9 holur í Mýrinni.

Vinkvennamót GKG- og GO-kvenna var í júní og skiluðu 102 konur 

korti fyrri daginn og 126 seinni daginn. Úrslit urðu þau að GKG-

konur unnu mótið.

Opið sólstöðumót kvenna var haldið föstudagskvöldið 24. júní og 

mættu 44 konur til leiks og nutu kvöldsins. Vegleg verðlaun voru 

að vanda og var skipt í tvo flokka eftir forgjöf.  Veitt voru verðlaun 

fyrir efstu sæti í hvorum flokki auk ýmissa annarra verðlauna.

Innanfélagsmót var haldið 19. júlí og mættu 62 konur og spiluðu 18 

holu punktamót í Leirdalnum.

Þriðjudaginn 9. ágúst var farið í óvissuferð. Var farið á Selsvöll á 

Flúðum.	Leikið	var	í	góðu	veðri	en	73	GKG-konur	mættu	í	ferðina	og	

var	fengin	stærsta	rúta	landsins	til	að	aka	okkur	á	Flúðir.		Konurnar	

skemmtu sér frábærlega og nutu ferðarinnar. Aðstæður voru mjög 

góðar og var frábærlega tekið á móti okkur.

Hatta- og kjólamótið var svo 30. ágúst og voru spilaðar níu holur í 

Mýrinni. 46 GKG-konur mættu og nutu félagsskaparins og golfsins. 

Mikil og hörð keppni var um flottasta hattinn og best klæddu 

konuna.

Lokamót GKG-kvenna var svo sunnudaginn 11. september 2011. 

Leiknar voru 18 holur og leikfyrirkomulagið var punktakeppni. 69 

konur	mættu	til	leiks.	Í	mótslok	borðuðu	rúmlega	60	GKG-konur	

saman góðan kvöldmat og nutu tónlistar Hlöðvers ræsis og félaga. 

Þá voru veitt að venju verðlaun fyrir flesta punkta (reiknað út frá 

fimm 9 holu hringjum) í mótum á vegum kvennanefndarinnar 

sumarið 2011. Lokahófið er opið öllum konum í GKG hvort sem 

þær taka þátt í lokamótinu eða ekki.

Ljóst er að þátttaka GKG-kvenna er mikil í félagstarfinu og fögnum 

við því í nefndinni.

Fjöldi	fyrirtækja	hefur	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 fyrir frábært 

sumar og velunnin störf.

Bergþóra Sigmundsdóttir.
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Vantar eitthvað
í golfferðina?

- Vellir eru mældir nákvæmlega,
  sem gefur innan við 0.5 metra 
  skekkjumörk. 

- Tæki sem ekki byggja á sérstakri
  mælingu brautanna (ss. síma forrit) 
  gefa allt að 20 metra skekkjumörk

- 30 íslenskir vellir og 35.000 erlendir.- 30 íslenskir vellir og 35.000 erlendir.
   Þar á meðal GKG

- Viðurkenndur af R&A og PGA Europe

www.golfbudin.is
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Kynningarnefnd 2011
Meginverkefni kynningarnefndar er að ritstýra og sjá um þau mál 

er lúta að kynningu á starfsemi klúbbsins og miðla upplýsingum 

til félagsmanna og annarra.  Sérstök áhersla hefur verið lögð á 

að koma fréttum af úrslitum móta og afrekum einstakra kylfinga 

á framfæri. Heimasíða klúbbsins, gkg.is var endurgerð á árinu 

og hefur það hjálpað okkur mikið við að koma upplýsingum til 

félaga. Einnig var myndasíða klúbbsins lagfærð og hefur á árinu 

verið sett inn mikið af myndum úr starfinu. GKG vill þakka Ríkharði 

Brynjólfssyni fyrir mikið og gott starf við að endurgera heimsíðuna 

og halda henni gangandi. Það er mjög mikilvægt fyrir klúbbinn 

að hafa yfir að ráða svo öflugum miðli, enda var heimasíðan 

mikið heimsótt af kylfingum. Póstlisti klúbbsins var nokkuð vel 

nýttur á árinu og leitast við að koma skilaboðum og fréttum til 

félagsmanna með þeim hætti. Nú eru yfir 1.200 félagar skráðir 

á póstlista okkar og munum við starfa áfram að því að reyna að 

ná	öllum	félögum	þar	inn.	Félagsfundur	var	haldinn	11.	maí	og	

var hann ágætlega sóttur. Þar sem farið var yfir ástand beggja 

vallanna, starfið í sumar og framtíðarhorfur, bæði við endurbætur 

á leiksvæði, æfingaaðstöðu o.fl.

Í	nefndinni	sátu:

Sigurður Hlöðversson

Ólafur E. Ólafsson
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Höfuðborgarsvæðið

Atlantsolía  /  Lónsbraut 2  /  220 Hafnarfjörður  /  Sími 591 3100  /  www.atlantsolia.is

Reykjanesbær

Hveragerði

Borgarnes

Mosfellsbær

Selfoss

Akureyri
Glerártorgi og
Baldursnesi hjá BYKO

4 KRÓNUR Á ÞINNI STÖÐ

Birgðastöð Hafnarfjarðarhöfn

Mosfellsbær

Bíldshöfða

Skúlagötu

Öskjuhlíð Sprengisandur

Kaplakrika

Kópavogsbraut

Búðakór

Breidd

Með GKG-dælulykli Atlantsolíu færðu 4 kr. afslátt á öllum sjálfs-
afgreiðslustöðvum félagsins. 

Á afmælisdegi dælulykilshafa veitir dælulykill 10 kr. afslátt.

Sæktu um lykil eða uppfærðu afsláttarkjörin á www.gkg.is
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Skýrsla íþróttasviðs GKG vegna 2011
Árið sem er að líða gekk mjög vel í íþróttastarfi GKG. Börnum og 

unglingum fjölgar stöðugt og árangur þeirra í mótum var einkar 

glæsilegur.	Í	eftirfarandi	upptalningu	er	sagt	frá	því	helsta	sem	

gerðist á árinu.

Íþróttasvið
Formaður	Íþróttanefndar	GKG	er	Gunnar	Páll	Þórisson.	Með	honum	

í nefndinni sitja Áslaug Sigurðardóttir, Valgeir Tómasson og Ólafur 

Sigurðsson.

Þjálfarar
 Á sumaræfingunum störfuðu tveir PGA-menntaðir þjálfarar, 

Derrick Moore og Hlynur Þór Haraldsson. Auk þeirra sáu 

eftirfarandi um þjálfun á barna- og unglingaæfingum 

félagsmanna: Birgir Leifur Hafþórsson, Guðjón Henning 

Hilmarsson, Haukur Már Ólafsson, Ingunn Gunnarsdóttir og Tómas 

Sigurðsson. Á vikulegum barnanámskeiðum GKG, sem opin eru 

öllum	börnum	5–12	ára,	störfuðu	fjórtán	afrekskylfingar	úr	röðum	

félagsins. Auk þjálfarana störfuðu því 19 afrekskylfingar við að 

leiðbeina og þjálfa næstu kynslóð afrekskylfinga. Það skiptir 

félagið miklu máli að hafa svona breiðan hóp einstaklinga sem 

kemur	að	starfinu,	margir	hverjir	komnir	með	3–5	ára	reynslu	af	

námskeiðum. Án þeirra væri ekki hægt að halda úti jafn öflugu 

starfi og raun ber vitni. Starfið gekk í heildina mjög vel og stöðugt 

er unnið að því að auka gæði námskeiðanna og passa uppá 

að hópastærðir séu viðráðanlegar, en gert er ráð fyrir að hver 

þjálfari sé ekki með fleiri en sex börn á námskeiðunum. Hlynur 

Þór Haraldsson, sem uppalinn er í GKG, var ráðinn í fullt starf fyrir 

ári síðan. Hlynur er menntaður PGA-þjálfari og er aðalsvið hans 

þjálfun yngstu kylfinganna. 

 

Barna- og unglingastarf
Fjöldi	barna	og	unglinga	heldur	áfram	að	aukast	og	eru	nú	rúmlega	

300 félagsmenn 15 ára og yngri. Þess má geta að það er u.þ.b. sami 

fjöldi og er í GR og GK til samans! Alls voru 235 skráðir á æfingar sl. 

sumar, en iðkendum hefur fjölgað um 100 frá árinu 2008. Stór ástæða 

þessarar aukningar er mikil ásókn í vikulegu námskeiðin, en yfir 500 

börn tóku þátt í þeim í sumar. Á námskeiðunum kynnast krakkarnir 

golfíþróttinni á jákvæðan hátt og vilja margir í kjölfarið halda áfram 

æfingum. Næsta skref fyrir marga er þ.a.l. að ganga í GKG og æfa það 

sem eftir lifir sumars og halda jafnvel áfram á vetraræfingum. 

Helsta áskorunin hjá okkur er að varðveita og auka gæðin í 

þjálfuninni, því svona mikilli aukningu geta fylgt vaxtaverkir. 

Lykilatriði til að geta haldið áfram góðu uppbyggingarstarfi er að 

hafa hæfa og samviskusama þjálfara og leiðbeinendur, og aðstöðu 

til að taka á móti öllum fjöldanum. Sem betur fer höfum við góð 

svæði handan Vetrarbrautar og meðfram Vífilsstaðavegi, auk palla-

æfingasvæðisins til að starfrækja námskeiðin og æfingarnar. Ef 

við missum þessi svæði þyrfti væntanlega að draga saman seglin 

í barna- og unglingastarfi. Sem íþróttafélag megum við ekki láta 

slíkt gerast.

Undanfarin	tvö	sumur	höfum	við	lagt	áherslu	á	að	fjölga	stúlkum	

og hefur tekist vel til, en stúlkum 18 ára og yngri fjölgaði um 30% 

milli ára. Hinsvegar breytast hlutföllin lítið frá því sem verið hefur, 

þ.e. um 20% stúlkur og 80% strákar, enda ekkert lát á fjölgun 

drengjanna á æfingum. Við hvetjum félagsmenn að bjóða 

dætrum, barnabörnum og frænkum með á völlinn eða í Kórinn í 

vetur og kynna íþróttina fyrir þeim.

  

Keppnir barna- og unglinga
Líkt og undanfarin ár vorum við með tvær mótaraðir, 

Svalamótaröðina	og	Unglingamótaröðina.	Í	fyrra	tóku	90	börn	þátt	

í Svalamótaröðinni, sem er ætluð þeim börnum 12 ára og yngri 

sem	eru	að	stíga	fyrstu	skrefin	í	keppni.	Leikið	er	í	Mýrinni.	Í	sumar	

tóku	um	70	þátt,	en	á	móti	tóku	fleiri	þátt	í	Unglingamótaröðinni,	

sem leikin er á Leirdalsvelli. Það segir okkur helst að fleiri krakkar 

eru komnir með forgjöf og tilbúnir að taka næsta skref og keppa í 

Unglingamótaröðinni.	Hinsvegar	þarf	að	huga	betur	að	kynningu	

fyrir Svalamótaröðina næsta sumar og fá enn fleiri til að taka 

þátt, enda er þetta mikilvægur vettvangur fyrir krakkana að 

taka fyrstu skrefin í léttri keppni þar sem þau læra að fara eftir 

helstu reglum, halda skor o.s.frv. Nánari upplýsingar um úrslit í 

innanfélagsmótunum er að finna í viðauka neðst í þessari skýrslu 

undir	fyrirsögninni:	Úrslit	2011	í	Svala-	og	Unglingamótaröð.

Við hvetjum krakkana til þátttöku í keppnum en gætum þess 

að þau fái verkefni við hæfi. Stiginn er þannig að þau byrja í 

innanfélagsmótum GKG, þ.e. fyrst í Svalamótaröðinni, síðan 

Unglingamótaröðinni,	svo	Áskorendamótaröð	GSÍ	og	loks	

Arionbankamótaröðinni. 

Þátttaka GKG í unglingamótum GSÍ var 
eftirfarandi:

Áskorendamótaröð:

2011	–	34	keppendur.	2010:	–	26	keppendur.	31%	aukning	milli	

ára.

Arionbankamótaröð:

2011	–	34	keppendur.	2010:	–	27	keppendur.	26%	aukning	milli	

ára.

Afreksstarf
Á	árinu	náðust	tveir	Íslandsmeistaratitlar.	Ragnar	Már	Garðarsson	

sigraði	í	Íslandsmótinu	í	höggleik	15–16	ára	og	sveit	drengja	15	ára	

og	yngri	urðu	einnig	Íslandsmeistarar	í	sveitakeppni	unglinga,	líkt	

og árið áður. 

Birgir Leifur Hafþórsson keppti á Áskorendamótaröð Evrópu 

(Challenge Tour) og náði þar oft góðum árangri. Hans besti 

árangur	í	móti	var	á	Mugally	Tuscany	Open	á	Ítalíu,	en	þar	náði	

hann þriðja sæti. Birgir Leifur er öruggur með fullan þátttökurétt 

á Áskorendamótaröðinni á næsta ári, en um þessar mundir tekur 

hann þátt í úrtökumótum (Qualifying school) til að freista þess 

að komast inn á evrópsku og/eða bandarísku mótaröðina. Líkt og 

undanfarin ár er hann okkar langfremsti kylfingur, og enn sem 

komið er hann sá sem á mesta möguleika á því að tryggja sér 

tilverurétt í atvinnumennskunni meðal þeirra bestu.

Fjórir	kylfingar	kepptu	fyrir	hönd	Íslands	í	verkefnum	GSÍ	erlendis:	

Alfreð Kristinsson og Guðjón Henning Hilmarsson á EM landsliða 

í Portúgal; Aron Snær Júlíusson á European Young Masters í 

Ungverjalandi;	María	Guðnadóttir	á	EM	kvenna	í	Frakklandi.	Miðað	

við árangur okkar fremstu unglinga er ljóst að GKG verður með 

fleiri	fulltrúa	í	landsliðshópi	GSÍ	á	næsta	ári	en	nokkru	sinni	fyrr.	



ÚrSLIT Í MEISTaraMÓTI gKg 2011

Meistaraflokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls  
Alfreð Brynjar Kristinsson   75   69   70   70   284  
Guðjón Henning Hilmarsson  79   70   70   70   289 
Bjarki Freyr Júlíusson   81   74   71   79   305   
1. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Ingi Heimisson  81   75   80   76   312  
Davíð Örn Kjartansson  83   72   78   80   313 
Jóel Kristinsson   85   78   78   77   318 
2. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Atli Geir Atlason  87   80   87   80   334 
Anton Rafn Ásmundsson   86   82   82   90   340 
Magnús Kári Jónsson   94   82   82   86   344 
3. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Gunnar Freyr Einarsson  86   90   92   93   361 
Örn Jónsson   90   89   87   96   362 
Davíð Hjaltested  90   90   91   92   363 
4. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Eðvald Albert Eðvaldsson   98   96   92     286 
Páll Þórsson   93   104   96     293 
Gunnar Jónsson  102   97   95     294 
5. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Elvar Logi Rafnsson   99   106   90     295 
Már Guðmundsson   96   102   98     296 
Þórir Guðmundsson   106   97   98     301 
Meistaraflokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Ingunn Gunnarsdóttir   79   75   81   77   312 
Ingunn Einarsdóttir   83   75   79   80   317 
María Málfríður Guðnadóttir   87   80   81   83   331 
1. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Jónína Pálsdóttir   94   82   82   95   353 
Linda Arilíusdóttir   96   88   91   91   366 
Steinunn Björk Eggertsdóttir  95   87   95   90   367 
2. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Hanna Bára Guðjónsdóttir   106   97   99   95   397 
Ragnheiður Stephensen  97   98   109   98   402 
Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir  96   105   100   104   405 
3. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Jóhanna Ásgerður Einarsdóttir  115   112   110     337 
Ingibjörg M. Steinþórsdóttir  113   118   111     342 
Guðrún Kristjánsdóttir  109   121   119     349 
Piltar 17–18 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Emil Þór Ragnarsson   75   70   75     220 
Daníel Hilmarsson  76   77   83     236 
Daníel Jónsson  76   80   82     238 
Drengir 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Ragnar Már Garðarsson   71   72   74     217 
Aron Snær Júlíusson  68   74   76     218 
Sindri Sigurður Jónsson   82   81   87     250 
Strákar 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Kristófer Orri Þórðarson   78   81   77     236 
Máni Geir Einarsson   81   89   85     255 
Hilmar Leó Guðmundsson  84   89   87     260 
Telpur 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Særós Eva Óskarsdóttir  82   80   90     252 
Gunnhildur Kristjánsdóttir  82   82   94     258 
Helena Kristín Brynjólfsdóttir   103   96   100     299 
Stelpur 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Elísabet Ágústsdóttir  115   99   106     320 
Ásthildur Lilja Stefánsdóttir  106   107   112     325 
Freydís Eiríksdóttir  107   118   110     335 
Öldungar karla 0–20,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Einar Breiðfjörð Tómasson  83   91   82     256  
Kjartan Guðjónsson   83   88   90     261 
Stefán Sigfús Stefánsson  83   90   89     262 
Öldungar karla 21–36  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Sigurður Þór Magnússon  100   106   110     316 
Gunnlaugur Einarsson  102   119   101     322 
Stefán Baldursson  114   106   105     325 
Öldungar konur 0–24,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Kolbrún Stefánsdóttir   93   96   93     282 
Konný Hansen  101   103   105     309 
Elísabet Þórdís Harðardóttir   102   110   106     318 
Öldungar konur 25–40  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Ingigerður Eggertsdóttir  113   119   120     352 
Ragnheiður Lilja Georgsdóttir  114   117   122     353 
Hallgerður Arnórsdóttir  149   135   155     439 
Öldungar karla 70 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Guðmundur Ólafsson  89   89   89     267 
Ingimar Jónsson  87   88   92     267 
Sverrir Guðmundsson   93   89   86     268 
Öldungar konur 65 ára +  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Kristín Þórarinsdóttir  89   96   99     284 
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Nánari upplýsingar um árangur GKG á árinu er að finna í viðauka 

neðst í þessari skýrslu undir fyrirsögninni: Yfirlit um árangur GKG 

2011	í	mótaröðum	GSÍ	og	LEK.

Æfingaaðstaða
Helstu æfingasvæði okkar eru grassvæðin meðfram Vífilsstaðavegi 

og handan Vetrarbrautar. Þar er búið að móta stuttan völl og 

æfingasvæði sem henta fyrir högg innan við 100 metra. Það er mikill 

kostur að geta slegið þessi mikilvægu innáhögg af grasi. Óskandi er 

að áfram verði haldið að þróa og bæta þetta svæði, en slíkt er hægt 

að gera án mikils tilkostnaðar. Það skiptir einnig gríðarlega miklu 

máli að ganga vel um æfingasvæðin, og að fólk fari eftir reglum um 

umgengni, s.s. að fólk noti sína eigin æfingabolta, ekki leiguboltana, 

en slíkt er einungis leyfilegt í fylgd þjálfara. Einnig þarf að muna 

að setja torfusnepla í förin. Því miður hefur umgengni oft á tíðum 

verið afar slæm, og fólk jafnvel slegið full högg rétt við holurnar, 

bæði á svæðinu við Vífilsstaðaveginn og við Vetrarbrautina. Slíkt er 

gagnstætt siðareglum golfsins og skemmir auk þess grasið.

Auk grassvæðana eru pallaæfingasvæðið og púttflatirnar við 

skálann okkar helstu staðir til æfinga. Æfingaflatirnar eru því miður 

of litlar fyrir þann mikla fjölda sem stundar æfingar. Einnig vantar 

okkur tilfinnanlega aðstöðu til að æfa vipp og rúll högg.

Kórinn hefur verið mikil lyftistöng fyrir vetrarstarfið hjá okkur og 

verður einnig sífellt vinsælla hjá hinum almenna kylfingi í GKG. 

Miðað við aukninguna á börnum og unglingum sem æfa á veturna 

er aðstaðan að verða of lítil, en við höfum fengið aukið rými fyrir 

líkamsrækt afrekshópanna og horfur eru á að við getum bætt 

við rými til að slá í net þar sem við getum verið með sérhæfðari 

æfingar.

Nýliðar
Nýliðanámskeið voru haldin 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 þá fyrir helstu starfssemi klúbbsins og veita 

þeim grunnkennslu hvað varðar tækni og leikinn sjálfan. Alls fóru 

um 50 nýliðar í gegnum fræðslunámskeiðið sem er byggt upp 

á eftirfarandi hátt: Kynning á starfssemi og starfsfólki félagsins. 

Verkleg þjálfun í stutta spili og sveiflu. Spilkennsla þar sem 

nemendur	fylgjast	með	kennurum	leika	2–3	brautir.	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 og hvernig á að skrá sig á rástíma á golf.is, o.fl. 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 undirritaður, Derrick og 

Hlynur, auk Kjartans Bjarnasonar, yfirdómara GKG, en hann sá um 

bóklega tímann í golfreglunum.

Að lokum
Vetraræfingar hefjast á ný í nóvember með barna-, unglinga- og 

afrekshópum sem stunda æfingar í Kórnum. Æfingar standa í 10 

1/2 mánuð á ári undir handleiðslu þjálfara. Veturinn er mikilvægur 

fyrir iðkendur, en á þeim tíma gefst mesta tækifærið til að bæta 

golftæknina og líkamlega formið. Vil ég því hvetja GKG-félaga til 

að vera duglegir við að æfa golfsveifluna og stutta spilið í vetur, og 

nýta til þess aðstöðuna sem er í boði í Kórnum.

Ég vil þakka þeim starfsmönnum og nefndarmönnum sem ég hef 

unnið með á árinu fyrir mjög ánægjulegt samstarf. Einnig vil ég þakka 

klúbbmeðlimum og foreldrum yngri iðkenda fyrir ánægjuleg kynni 

og samstarf á árinu. 

Áfram GKG!

f.h.	Íþróttasviðs,

Úlfar Jónsson

íþróttastjóri

Sveitakeppni GSÍ fór fram á Leirdalsvelli GKG í sumar.
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Úrslit 2011 í Svala- og Unglingamótaröð

Svalamótaröð heildarúrslit 2011  

9 ára og yngri drengir  Punktar

1. Rafnar Örn Sigurðarson 72

2. Baldur Einarsson  69

3. Óliver Máni Scheving 61

  

10–12	ára	drengir	

1.	Magnús	Friðrik	Helgason	 68

2. Páll Hróar Helgason 59

3. Birnir Þór Árnason  58

  

9 ára og yngri stúlkur 

1. Hulda Clara Gestsdóttir 66

2. Eva María Gestsdóttir 52

3. Jóhanna Huld Baldursdóttir 29

  

10–12	ára	stúlkur	

1. Anna Júlía Ólafsdóttir 31

2. Helga María Guðmundsdóttir 30

3. Áslaug Sól Sigurðardóttir 23

Unglingamótaröð GKG heildarúrslit 2011

Strákar 14 ára og yngri    

1. Bragi Aðalsteinsson  114  

2. Óðinn Þór Ríkharðsson 114  

3. Eysteinn Orri Matthíasson 107  

(36 punktar á 4. hring gefa Braga 1. sætið)   

 

Strákar	15–18	ára	 	 	 	

1. Orri Guðlaugur Jónsson  108  

2. Sindri Sigurður Jónsson  105  

3. Gunnar Gunnarsson  104   

Stelpur 14 ára og yngri    

1.	Bergrós	Fríða	Jónasdóttir	 117	 	

2.	Freydís	Eiríksdóttir			 106	 	

3. Elísabet Ágústsdóttir  101  

    

Stelpur	15–18	ára	 	 	 	

1. Særós Eva Óskarsdóttir  111  

2. Helena Kr. Brynjólfsdóttir  108  

3. Gunnhildur Kristjánsdóttir  100  

Yfirlit um árangur GKG 2011 í 
 mótaröðum GSÍ og LEK

Meistaraflokkar

Eimskipsmótaröð	GSÍ

1.	sæti	Egils	Gull	mótið	á	Eimskipsmótaröðinni	–	Guðjón	Henning	

Hilmarsson

3.	sæti	Íslandsmót	í	höggleik	–	Alfreð	Kristinsson

2.	sæti	Sveitakeppni	GSÍ	1.	deild	karla	

Alfreð Kristinsson

Birgir Leifur Hafþórsson

Emil Þór Ragnarsson

Guðjón Henning Hilmarsson

Kjartan Dór Kjartansson

Ottó Sigurðsson

Sigmundur E. Másson

Tómas Sigurðsson

Stigalisti:

4.	sæti	–	Guðjón	Henning	Hilmarsson

8.	sæti	–	Alfreð	Kristinsson

Landsliðsþátttaka:

Alfreð	Kristinsson	–	EM	landsliða	í	Portúgal	

Guðjón	Henning	Hilmarsson	–	EM	landsliða	í	Portúgal	

Landsliðshópur 2011:

Alfreð Kristinsson

Guðjón Henning Hilmarsson

Ingunn Gunnarsdóttir

Ragnar Már Garðarsson

Emil Þór Ragnarsson

KPMG bikarinn, keppni höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar

Alfreð Kristinsson 

Guðjón Henning Hilmarsson 

Unglingar

Arion	banka	mótaröð	GSÍ

Óðinn Þór Ríkharðsson (14 ára og yngri drengir)

2. sæti í Arionbankamótaröðinni í GKG

2. sæti í Arionbankamótaröðinni í Borgarnesi

3.–4.	sæti	í	Arionbankamótaröðinni	á	Hellu

3.	sæti	í	Íslandsmóti	unglinga	í	Grafarholti

Ragnar	Már	Garðarsson	(15–16	ára	piltar)

1.	sæti	í	Íslandsmóti	unglinga	í	Grafarholti

1. sæti í Arionbankamótaröðinni í Borgarnesi

2. sæti í Arionbankamótaröðinni í GKG

Særós	Eva	Óskarsdóttir	(15–16	ára	stúlkur)

3. sæti í Arionbankamótaröðinni á Hellu

3. sæti í Arionbankamótaröðinni í GS

3.	sæti	í	Íslandsmótinu	í	holukeppni

3.	sæti	í	Íslandsmóti	unglinga	í	Grafarholti

Kristófer Orri Þórðarson (14 ára og yngri drengir)

3. sæti í Arionbankamótaröðinni í GS

3.–4.	sæti	í	Arionbankamótaröðinni	í	GKG

Aron	Snær	Júlíusson	(15–16	ára	piltar)

1. sæti í Arionbankamótaröðinni í GS

1. sæti í Arionbankamótaröðinni í GKG

2.	sæti	í	Íslandsmóti	í	holukeppni	í	GB

Stigalisti

1.	sæti	á	stigalista	15–16	ára	Arionbankamótaraðar

Ragnar Már Garðarsson

2.	sæti	á	stigalista	15–16	ára	Arionbankamótaraðar	

Aron Snær Júlíusson

3.	sæti	á	stigalista	15–16	ára	Arionbankamótaraðar

Særós Eva Óskarsdóttir

3. sæti á stigalista 14 ára og yngri Arionbankamótaraðar

Óðinn Þór Ríkharðsson
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Áskorendamótaröð GSÍ

Sigurður Arnar Garðarsson (14 ára og yngri drengir)

2.–3.	sæti	í	Áskorendamótaröðinni	í	GKG

1. sæti í Áskorendamótaröðinni í GKJ

Ásthildur Lilja Stefánsdóttir (14 ára og yngri stúlkur)

2. sæti í Áskorendamótaröðinni í GKG

Ragnar Áki Ragnarsson (14 ára og yngri drengir)

1. sæti í Áskorendamótaröðinni í GSG

Þórhildur	Kristín	Ásgeirsdóttir	(15–16	ára	stúlkur)

1. sæti í Áskorendamótaröðinni í GSG

1. sæti í Áskorendamótaröðinni í GSE

1. sæti í Áskorendamótaröðinni í GKJ

Bergrós	Fríða	Jónasdóttir	(14	ára	og	yngri	stúlkur)

3.–4.	sæti	í	Áskorendamótaröðinni	í	GKJ

Sveitakeppni unglinga

1.	sæti	Sveitakeppni	GSÍ	15	ára	og	yngri

Aron Snær Júlíusson

Egill Ragnar Gunnarsson

Kristófer Orri Þórðarson

Óðinn Þór Ríkharðsson

Sverrir Ólafur Torfason

Landsliðsþátttaka

Aron	Snær	Júlíusson	–	European	Young	Masters	í	Ungverjalandi

Öldungar

1.	sæti		LEK	mót	hjá	GL	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

2.	sæti	LEK	mót	hjá	GSG	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

1.	sæti	LEK	mót	hjá	GKG	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

3.	sæti	LEK	mót	hjá	GÞ	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

2.	sæti	Íslandsmót	eldri	kylfinga	hjá	GKB	–	María	M.	Guðnadóttir

1.	sæti	LEK	mót	hjá	GS	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

2.	sæti	LEK	mót	hjá	GK	–	María	Málfríður	Guðnadóttir

3. sæti Sveitakeppni eldri kylfinga, konur

Áslaug Sigurðardóttir

Jónína Pálsdóttir

Kolbrún Stefánsdóttir 

María Málfríður Guðnadóttir

Ólöf Ásgeirsdóttir

Steinunn Björk Eggertsdóttir

KPMG bikarinn, keppni höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar

María Málfríður Guðnadóttir 

Gunnar Árnason

Landsliðsþátttaka

María Málfríður Guðnadóttir

EM	kvenna	í	Frakklandi
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Inngangur

Platínugjafabréf, kennsla og 
boltar í Hraunkoti. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja láta 
fínpússa sveifluna eða stutta 
spilið.
Gjafabréfið inniheldur þrjá  25 mín. 
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.
Gjafabréfið inniheldur tvo 25 mín. 
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 
stað í golfi og vilja halda áfram á 
réttri braut.
Gjafabréfið inniheldur fimm 25 
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 
undirstöðuatriði golfleiksins.  
Gjafabréfið inniheldur  fjóra 
golftíma í 50 mín. hjá golfkennara 
Hraunkots og boltamagn 
gullkorts.

Silfurgjafabréf kostar 26.000 kr.   

G o l f k e n n a r a r  H r a u n k o t s

S i g u r p á l l                 B j ö r g v i n                 J ó h a n n

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

Jólagjöf
golfarans fæst í Hraunkoti
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MÓTanEFnD

Mótanefnd 2011
Yfirlýst markmið mótanefndar er að framkvæmd móta sé með 

þeim sóma að eftir því sé tekið. Nefndin hefur leitast við að sjá til 

þess að þátttakendur fari sáttir heim að móti loknu, óháð hvernig 

spilamennskan gekk þann daginn. Margir hafa lagt hönd á plóginn til 

þess að sem best tækist til í ár. Þó nokkrir nýliðar bættust í hópinn í 

sumar og var mótanefndin því vel mönnuð og er það nauðsynlegt til 

að dreifa álaginu sem best milli fólks. 

Í	nefndinni	voru	eftirfarandi	23	virkir	þátttakendur	á	árinu:		

Bergsveinn Þórarinsson (Landsdómari:LD), Björn Steinar 

Stefánsson, Björn Þ. Svavarsson (Héraðsdómari:HD), Eggert 

Ólafsson (HD), Einar Gunnar Guðmundsson, Guðlaugur 

Kristjánsson (HD), Gunnar Árnason, Heimir Jón Guðjónsson (HD), 

Hjalti Rúnar Sigurðsson (HD), Jón K. Baldursson, Jónína Pálsdóttir, 

Kjartan Bjarnason (Alþjóðadómari), Kolbrún Stefánsdóttir, 

Kristján Björgvinsson, Matthías G. Þorvaldsson (HD), Ólafur Arnar 

Kristjánsson, Ólöf Ásgeirsdóttir, Pétur Örn Guðmundsson, Rósa 

Margrét Sigursteinsdóttir (HD), Sigurjón Sigurjónsson, Sverrir Helgi 

Jónsson, Sæmundur Melstað (LD) og Þorgrímur Björnsson (HD).

Síðasta vetur voru þó nokkrir klúbbmeðlimir sem fóru á 

dómaranámskeið	hjá	GSÍ	og	bættust	í	framhaldinu	við	nokkrir	

nýliðar í dómarateymið hjá nefndinni og hafa þeir starfað samhliða 

reyndum dómurum á mótum sumarsins. Það var mikill fengur fyrir 

klúbbinn að einn af okkar reyndustu dómurum, Kjartan Bjarnason, 

öðlaðist alþjóðadómararéttindi á árinu. 

Fyrir	sumrinu	lá	að	skipuleggja	starf	á	yfir	30	mótadögum	þar	af	

nokkur mjög umfangsmikil mót sem náðu yfir fleiri en einn dag en 

það	voru	Meistaramótið	sem	varði	í	7	daga,	Sveitakeppni	GSÍ	1.	deild	

karla sem varði í 3 daga, Arionbankamót unglinga sem varði í 2 daga 

og Bylgjumótið sem varði í 2 daga. 

Metþátttaka var í Meistaramótinu og skráðu 398 kylfingar sig 

til leiks en það er fjölgun um 62 frá árinu á undan eða um rúm 

18%. Báðir vellirnir voru notaðir þar sem yngstu flokkarnir 

spiluðu Mýrina. Mótið krafðist mikils undirbúnings. Þessi mikli 

þátttakendafjöldi olli ánægjulegu en erfiðu vandamáli sem 

þurfti að leysa en það var að ná að klára leik alla dagana innan 

skynsamlegs tíma. Ákveðið var að leysa þetta með því að fjölga 

í hverjum ráshóp úr þremur í fjóra þrátt fyrir að eiga á hættu að 

hver leikur myndi lengjast. Með þessu gátu allir sem skráðu sig 

til leiks tekið þátt í mótinu en í einstaka tilfellum dróst leikur í allt 

að 6 tíma hjá þeim sem síðastir fóru út. Ljóst er að mótanefndin 

dró mikinn lærdóm af þessu og settist yfir það strax að móti loknu 

hvernig unnt verður að bregðast við þessu á næsta ári.

Þrjú mót sem voru á dagskrá í sumar voru felld niður. Opnunarmót 

Leirdalsvallar var fellt niður vegna seinkunar á opnun vallarins. 

Einnig var ákvörðun tekin um að fella niður Carlsberg Open og 

Firmakeppnina	til	að	hafa	vellina	opna	fyrir	félagsmenn	þá	daga	sem	

mótin áttu að vera.

Nokkur mót voru haldin sem mótanefndin þurfti lítið að koma að 
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og má þar m.a. nefna mót á vegum hinnar öflugu kvennanefndar 

klúbbsins og svo holukeppnina sem var haldin á vegum 

trjáræktarnefndar en holukeppnin var nú endurvakin eftir nokkurra 

ára hvíld og standa vonir til að þessi skemmtilega viðbót verði á ný 

fastur liður á hverju golfsumri í framtíðinni. Nánar er fjallað um 

holukeppnina og kvennamótin í skýrslum trjáræktarnefndar annars 

vegar og kvennanefndar hins vegar.

Mótanefndin vill þakka fyrir mjög gott samstarf við 

framkvæmdastjóra og starfsmenn GKG, starfsfólk veitingasölunnar 

og öllum þeim sem komu að mótum GKG í sumar með einhverjum 

hætti.

Mótaskrá GKG 2011 

21.05.11	 Áskorendam.	Arionbanka	(1)	 Unglingamót 

27.05.11 TM Boðsmót  Almennt 

28.05.11	 ATLANTSOLÍA		 	 Opið	mót 

31.05.11 9 holu kvennamót  Innanfélagsmót 

01.06.11 Golfmót tryggingafélaganna Almennt 

02.06.11	 MP-banka	–	LEK	mótaröð	 LEK-mót 

04.06.11 Styktarmót Kiwaniskl. Eldeyjar Almennt 

07.06.11 Vinkvennamót GKG / GO Kvennamót 

11.06.11	 Fosshótel	OPEN	 	 Almennt 

15.06.11 Miðvikudagsmótaröð GKG (1) Innanfélagsmót 

18.06.11 Arionbankamótaröð unglinga (3) 

Unglingamót 

21.06.11	 Unglingamótaröð	GKG	(1)	 Unglingamót 

23.06.11	 SVALA-mótaröð	12	ára	og	yngri	(1)Unglingamót 

24.06.11 Opið sólstöðumót kvenna Kvennamót 

25.06.11 Víkingur OPEN  Almennt 

26.06.11 Holukeppni GKG 2011 Innanfélagsmót 

29.06.11 Miðvikudagsmótaröð GKG (2) Innanfélagsmót 

30.06.11	 Samhentir	–	Lokað	mót	 Almennt 

02.07.11 Stella Artois OPEN  Almennt 

05.07.11	 Unglingamótaröð	GKG	(2)	 Unglingamót 

07.07.11	 SVALA-mótaröð	12	ára	og	y.	(2)	 Unglingamót 

10.07.11 Meistaramót GKG  Almennt 

19.07.11	 Unglingamótaröð	GKG	(3)	 Unglingamót 

19.07.11 Kvennamót 18 holur  Kvennamót 

21.07.11	 SVALA-mótaröð	12	ára	og	y.	(3)	 Unglingamót 

23.07.11 BYLGJAN OPEN  Almennt 

27.07.11 Miðvikudagsmótaröð GKG (4) Innanfélagsmót 

02.08.11	 Unglingamótaröð	GKG	(4)	 Unglingamót 

05.08.11 AO Boðsmót  Almennt 

06.08.11 Jóns Ólafssonar mótið -  

 fyrir afreks- og íþróttasvið  Styrktarmót 

10.08.11 Miðvikudagsmótaröð GKG (5) Innanfélagsmót 

11.08.11	 SVALA-mótaröð	12	ára	og	y.	(4)	 Unglingamót 

12.08.11	 Sveitakeppni	GSÍ	-	1.	deild	karla	 Almennt 

16.08.11	 Unglingamótaröð	GKG	(5)	 Unglingamót 

19.08.11 Opna Samfylkingarmótið Almennt 

20.08.11 HLEÐSLA Open  Almennt 

24.08.11 Miðvikudagsmótaröð GKG (6) Innanfélagsmót 

25.08.11 Deloitte boðsmót  Almennt 

26.08.11 STJARNAN   Almennt 

27.08.11 HK Open   Almennt 

30.08.11 Hatta- og kjólamót kvennan. Almennt 

03.09.11	 Opna	Íslandsbankamótið	 Almennt 

06.09.11 Bushnell-mótaröðin nr. 4 Almennt 

10.09.11	 Framhaldsskólamótið		 Almennt 

11.09.11 Lokamót GKG-kvenna  Kvennamót 

01.10.11 Bændaglíma GKG 2011 Innanfélagsmót

Að lokum er öllu mótanefndarfólki þakkað fyrir ákaflega fórnfúst og 

óeigingjarnt starf og gott samstarf á árinu.

Jón K. Baldursson, formaður mótanefndar
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FraMKVÆMDaSVIÐ

Vallarnefnd 2010–2011
Símon Kristjánsson formaður

Andrés I. Guðmundsson

Guðmundur Á. Gunnarsson

Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir

Ottó Sigurðsson

Fundir á starfsárinu
Vallarnefnd hélt 7 bókaða fundi á starfsárinu. Hlutverk 

nefndarinnar er að skipuleggja framkvæmdir og umhirðu 

vallarins í samstarfi við vallarstjóra, sem er einn nefndarmanna. 

Aðalmarkmið 2011 var að halda áfram við snyrtingu á vellinum og 

lagfæringar í Leirdalnum. 

Golfaðstaða GKG er orðin ein sú glæsilegasta á landinu. 18 holu 

Leirdalsvöllur og 9 holu völlur í Vetrarmýri. Á árinu 2012 verður 

haldið áfram að snyrta svæðið og betrumbæta á ýmsan veg og gera 

sem	glæsilegast	fyrir	Íslandsmótið	sem	verður	á	vellinum	2014.

Annars vísa ég í ársskýrslu vallarstjóra sem er hér fyrir neðan.

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 ánægjulegt samstarf á þessu starfsári. 

Símon Kristjánsson, formaður vallarnefndar.

Ársskýrsla vallarstjóra 2011
Vellirnir komu nokkuð vel undan vetri í vor þó svo að frekar 

seint voraði. Opnað var inn á eldri hluta vallarins þann 12. maí og 

Leirdalsvöllurinn allur var síðan opnaður 21. maí sem er aðeins 

seinna en á síðasta ári. Brautum 4 til og með 12 á Leirdalsvelli var 

lokað þann 10. október og eldri hlutanum var lokað þann 24. október. 

Vellinum því lokað á svipuðum tíma og árið á undan.

 Eins og áður var minnst á var vorið frekar kalt og langt og því var 

eins	og	sumarið	byrjaði	fyrst	af	alvöru	í	seinni	hluta	júní.	Í	mars	var	

miklu magni af kjötmjöli dreift á stóran hluta af Leirdalnum og það 

skilaði sér ágætlega í auknum grasvexti. Því verður haldið áfram 

næsta vetur og er gert til að mynda betri vaxtarskilyrði fyrir grasið. 

Það að ná upp góðri grósku í brautunum í Leirdalnum er klárlega 

eitt af stóru verkefnunum á komandi árum þar sem jarðvegurinn 

þar er snauður af næringarefnum og þornar mjög hratt í þurrkatíð.

Sjálfboðaliðadagur var haldinn 9. maí og til vinnu mættu milli 35 

og 40 manns í góðu veðri og létu hendur standa fram úr ermum. 

Vinnudagurinn heppnaðist mjög vel og vill vallarstjóri þakka 

þeim sem lögðu hönd á plóg kærlega fyrir þátttökuna og þeirra 

handtök.

Framkvæmdir
Eins og undanfarin ár var á árinu unnið að allnokkrum 

framkvæmdum á golfvöllum GKG. Hér er listi yfir nokkur af þeim 

verkum sem unnin voru á árinu 2011:

•	 Umhverfi	6.	flatar	á	Leirdalsvelli	endurmótað.

•	 Umhverfi	10.	flatar	á	Leirdalsvelli	endurmótað.

•	 Umhverfi	11.	flatar	á	Leirdalsvelli	endurmótað.

•	 Teigar	endurbyggðir:	Rauður	á	18.,	gulur	og	rauður	

 á 3. á Mýrinni.

•	 Þjónustuvegur	malbikaður	frá	skála	og	alla	leið	upp	að		 	

 teigum á 13. 

•	 Mold	sett	á	vegkantana	og	þeir	tyrfðir,	um	3000	m2.

•	 Gróðursett	um	220	tré	í	Leirdal,	fura,	greni	og	víðir.

•	 Gróðursett	af	trjánefndinni	55	aspir	og	dísarrunni
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•	 Aspir	færðar	til	á	vellinum,	um	20	tré.	Trjánefndin.

•	 Glompur	við	flöt	á	15.	braut	endurgerðar.

•	 „Vatnsholu“	við	4.	flöt	á	Leirdalsvelli	lokað	

 (vatnsfyllt glompa).

•	 Lagað	til	vinstra	megin	við	1.	flöt	á	Leirdalsvelli	og		 	

 gróðursettar furur þar.

•	 Gróðursettar	um	400	bakkaplöntur	af	sitkagreni		 	

 víðsvegar á vallarsvæðinu. Gjöf frá Garðyrkjustöðinni   

 Kvistum.

•	 Tyrft	svæði	vinstra	megin	við	5.	braut	á	Leirdalsvelli,	um			

 600 m2 af torfi.

•	 Lagfærð	dæld	aftan	við	7.	flöt	á	Leirdalsvelli.	Bætt	við		 	

 mold og tyrft.

•	 Umhverfi	4.	flatar	á	Leirdalsvelli	endurmótað.

•	 Gróðursettar	rúmlega	100	trjáplöntur	víðsvegar	á 

 vallarsvæðinu. Gjöf frá Gunnari Páli Þórissyni og   

 fjölskyldu.

•	 Gróðursettar	um	100	furur	frá	Kópavogsbæ.

 

Eins og sjá má á þessum lista hefur ýmislegt verið gert fyrir 

vellina á árinu. Vallarstjóri vill þakka Kópavogsbæ fyrir þeirra 

frábæra framtak í fegrun og lagfæringum í Leirdalnum. Svo 

ber einnig að þakka Kópavogi og Garðabæ fyrir þeirra styrk til 

malbikunarframkvæmdanna sem unnar voru síðastliðið vor.

Starfsmannahald
	Í	dag	starfa	þrír	vallarstarfsmenn	hjá	GKG	allt	árið.	Það	eru	þeir	

Guðmundur Árni Gunnarsson vallarstjóri, Einar Gestur Jónasson 

aðstoðarvallarstjóri og Hafsteinn Eyvindsson sem sér um allt 

vélaviðhald og rekstur verkstæðis GKG, ásamt því að sjá um viðhald 

á	vélum	ÍTK.

Í	sumar	komu	alls	um	35	manns	að	störfum	á	vellinum.	Megnið	af	

þeim starfsmönnum var frá bæjarfélögunum og ber að þakka þann 

stuðning.

Unnið	hefur	verið	að	því	að	bæta	starfsmannaaðstöðuna	í	

áhaldahúsinu þar sem það húsnæði hefur alls ekki borið þann fjölda 

sem starfar orðið við völlinn á sumrin. Brugðið var á það ráð nú í 

haust að kaupa tvær gámaeiningar sem koma til með að nýtast sem 

kaffistofa starfsmanna á sumrin þannig að fleiri geti setið og snætt 

sinn hádegismat. Einnig var svæði fyrir framan áhaldahúsið malbikað 

í vor og sést þar síðan mikill munur á í snyrtimennsku, bæði inni í 

húsinu og fyrir utan það.

Vallarstjóri vill þakka öllum þeim starfsmönnum sem störfuðu við 

umhirðu og framkvæmdir á Vífilsstaðavelli í sumar fyrir góð störf.

Verkefni framundan
Í	vetur	eru	fyrirhugaðar	ýmsar	framkvæmdir.	Þar	má	meðal	

annars nefna að laga forflatir, lagfæra teiga og jafnvel stækka þá 

sem farið verður í að laga. Einnig verður farið í það að reyna að 

laga bleytuvandamál í 15. brautinni með drenlögnum og einnig 

haldið áfram að drena bleytusvæði úr æfingasvæðinu. Töluverðar 

gróðursetningar á trjám eru einnig fyrirhugaðar í vetur og vor. 

Allt er það þó háð veðri og vindum hversu mikið við kemst í verk 

í vetur. 

Lokaorð
Nú er að baki golfsumarið 2011 sem var bara nokkuð gott tímabil fyrir 

völlinn og kylfinga. Veðrið hefði svo sem mátt leika betur við völlinn 

og kylfinga en svona er nú þetta sum árin. 

Mikið hefur verið framkvæmt og margt bætt og lagað á vellinum 

okkar sem vonandi er til betri vegar fyrir alla. Margir hafa komið 

að máli við mig um þær framkvæmdir sem unnið var að umhverfis 

flatirnar uppi í Leirdal og eru allir á einu máli að þær breytingar 

hafi heppnast mjög vel og virðist vera almenn ánægja með þær. 

Ekki má heldur gleyma malbikunarframkvæmdunum sem farið 

var í síðasta vor og hafa sett snyrtilegri svip á völlinn, svo ekki 

sé nú minnst á allt það ryk, með tilheyrandi leiðindum, sem við 

losnuðum þá við.

Vallarstjóri og vallarnefnd hafa unnið að því undanfarið ár að setja 

saman í vinnuskjal yfirlit yfir hvað betur má fara á vellinum, hvernig 

þar skuli bæta úr og þær framkvæmdir sem stefnt er að næstu árin. 

Mikið er lagt í snyrtimennsku við vellina og verður svo áfram.  Við 

höfum það að markmiði að fara í framkvæmdir með að í huga að klára 

þær að fullu.

Nú er að baki tíunda starfsárið mitt hjá GKG, ég hóf störf hjá 

klúbbnum í október 2001. Þegar ég lít til baka yfir þessi tíu ár 
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hafa þau liðið mjög hratt og verið mikil reynsla fyrir mig sem 

vallarstjóra. Það voru rúmlega 800 manns í GKG árið 2001 þannig 

að félögunum hefur fjölgað um 1.000 á þessum árum, sem er 

frábært.

Að lokum vill ég þakka Ólafi framkvæmdastjóra, vallarnefndinni 

og stjórn GKG fyrir mjög gott samstarf á árinu 2011.  

Guðmundur Árni Gunnarsson, vallarstjóri

Fjáröflunarnefnd
Starfsemi fjáröflunarnefndar GKG

Nefndarmenn:  

Framkvæmdastjóri	og	Jón	Snorri	Snorrason

Reynt var með sama hætti og áður að hafa sem mesta fjölbreytni 

í að afla sem mest fjár fyrir félagið með skriflegum samningum 

við fyrirtæki og velunnara um kostanir, fyrirtækjamót, boðsmót, 

auglýsingar	og	merkingar	á	vellinum	sjálfum.	Félagsmenn	voru	

hvattir til að hafa samband við þau félög sem þeir þekktu til hjá og 

allar klær úti enda margir golfklúbbar að herja á sömu mið.

Nokkrir samningar runnu út á árinu og þurftu endurnýjunar við. 

Eins og árferðið var á síðasta ári gengu fjáröflunarmálin betur 

en efni stóðu til og var nefndin nokkuð ánægð með árangurinn. 

Nú á nýju ári renna nokkrir samningar til viðbótar út. Það er von 

okkar að félagsmenn sjái sér fært um að starfa með nefndinni að 

fjáröflun en án hennar verður reksturinn mun erfiðari. 

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 og vonar að framtíðin verði björt.

veturinn 2011-2012
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Í sundlaugum Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga 
sem  aldna: frábærar    úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, 
þægilegar vaðlaugar,  spennandi rennibrautir og hvers kyns önnur 
aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og skemmtunar.

Er hægt að hafa það betra? 

 

SUNDLAUG KÓPAVOGS

SUNDLAUGIN VERSÖLUM

v/ Borgarholtsbraut • s. 570 0470

Versölum 3 • s. 570 0480

www.sund.kopavogur.is

GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGIKÓPAVOGI

Sundlaugin Versölum
Þjónustutími frá 1. september 2010:Mán. - fimt. kl. 06:30 - 21:00Föstudaga kl. 06:30 - 20:00Lau. og sun. kl. 10:00 - 19:00

Actic heilsuræktin er opin til kl. 22 mánudaga til fimmtudaga, en aðra daga á sama tíma og sundlaugin.
Verð:
Börn 6-17 ára: kr.120Fullorðnir 18-66 ára: kr.350

m
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Sundlaug Kópavogs

Þjónustutími frá 1. september 2010:

Mán. - fimt. kl. 06:30 - 21:00

Föstudaga kl. 06:30 - 20:00

Lau. og sun. kl.09:00 - 18:00

Actic heilsuræktin er opin á sama 

tíma og sundlaugin nema á 

mánudögum til fimmtudaga 

þá er hún opin til 22:00.

Verð:

Börn 6-17 ára: kr.120

Fullorðnir 18-66 ára: kr.350
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Trjáræktarnefnd endurvekur Holukeppni GKG

Gunnlaugur Sigurðsson, 
Holumeistari GKG 2011

Fastur	liður	hjá	flestum	golfklúbbum	á	Íslandi	er	innanfélagsmót,	þar	

sem sigurvegarinn er útnefndur holumeistari klúbbsins. Holukeppni 

í golfi er útsláttarkeppni með líku sniði og bikarleikir í knattspyrnu, 

þar sem sigurvegari í hverjum leik heldur áfram, en sá sem tapar er úr 

leik. Leikið er með fullri forgjöf, þannig að allir eiga sama möguleika. 

Holukeppnin er þannig fyrst og fremst fyrir hinn almenna kylfing í 

klúbbnum, ekki bara fyrir afreksfólkið.

Holukeppni GKG var endurvakin á árinu eftir nokkurt hlé og 

átti trjáræktarnefnd klúbbsins frumkvæði að því. Ákeðið var 

að 32 gætu tekið þátt í hinni eiginlegu holukeppni og því þyrfti 

sigurvegari mótsins að komast í gegnum 5 umferðir, til þess að öðlast 

sæmdarheitið Holumeistari GKG árið 2011. Haldið var úrtökumót 26. 

júní og kepptu 63 þátttakendur um þessi 32 sæti.

Þeir sem drógust saman komu sér saman um leikdag og gekk öll 

framkvæmd mótsins að óskum. Oft var keppni mjög tvísýn og 

réðust	úrslit	iðulega	á	18.	flöt.	Í	einstaka	tilvikum	þurfti	bráðabana	

til að knýja fram úrslit.

Það var svo mánudaginn 12. september 2011 sem leikið var til 

úrslita. Svo skemmtilega vildi til að það voru fulltrúar tveggja 

kynslóða, Ari Steinn Skarphéðinsson, 19 ára menntaskólanemi og 

Gunnlaugur Sigurðsson, unglingur á áttræðisaldri og formaður 

GKG	1996–2005,	sem	áttust	við.

Leikurinn fór vel af stað, báðir leikmenn að vísu nokkuð stressaðir, 

en	léku	þó	af	yfirvegun	og	skynsemi.	Unnu	þeir	holur	á	víxl	og	var	

allt jafnt eftir 6 holur. En þá fór að síga á ógæfuhliðina fyrir Ara Stein 

og var Gunnlaugur kominn með mjög vænlega stöðu eftir 10 holur.  

Úrslitin réðust síðan á 15. braut, sem Gunnlaugur vann nokkuð 

örugglega og átti þá 4 holur og aðeins 3 eftir. 

Á myndinni má sjá þá félaga á 15. flöt að leik loknum og er létt 

yfir þeim félögum. Gunnlaugur hafði á orði að þetta hefði líklega 

verið hans seinasta tækifæri til þess að vinna hinn eftirsótta titil 

„Holumeistari	GKG“,	en	Ari	Steinn	var	bara	brattur	þar	sem	hann	

getur vonandi gert a.m.k. 50 tilraunir enn til að vinna titilinn. Ef 

til vill fetar hann bara í fótspor Gunnlaugs og stendur uppi sem 

sigurvegari þegar hann kemst á áttræðisaldur!
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In our world there are no amateurs
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EINS ÖFLUG OG VINNAN ER ERFIÐ

Það þarf ekki mikið til að vekja 
góðar minningar um jólin. 
Einhver smáhlutur, mynd frá síðasta 
sumri, sokkapar eða falleg bók. 
Það er hugurinn sem skiptir máli. 
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uMgEngnI LÝSIr InnrI MannI

Af virðingu við þá golfara sem á eftir okkur 
spila er mjög áríðandi að allir golfarar 

haldi vellinum í því ástandi sem þeir vilja 
að hann sé í þegar þeir spila völlinn sjálfir.

Að laga boltaför á flöt og kylfuför á 
brautum er mjög áríðandi fyrir okkur öll.

Hafið í huga að ef bolti lendir á flugi inn á 
flöt má alltaf gera ráð fyrir að hann skilji 

eftir sig boltafar. Finndu þitt boltafar, 
lagaðu það og kíktu hvort þú sjáir boltafar 

sem einhver annar hefur gleymt að laga. 
Það er góð regla að laga sitt eigið boltafar 

og eitt í viðbót.

Aldrei stinga púttershaus ofan í holuna 
til að sækja boltann þinn því það veldur 

skemmdum á holukantinum.
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Lokaorð
Þá er þessu starfsári að ljúka og er óhætt að segja að það hafi um 

margt verið viðburðarríkt. Eins og glöggt má sjá við lestur þessarar 

ársskýrslu er unnið mjög metnaðarfullt starf innan GKG. Þar koma 

margir að og vil ég þakka þeim öllum fyrir vel unnin störf á liðnu 

starfsári. Vitanlega mæðir mest á framkvæmdastjóranum Ólafi 

E. Ólafssyni, vallarstjóranum Guðmundi Á. Gunnarssyni og Úlfari 

Jónssyni íþróttastjóra. Þessir þrír eru lykilmenn í öllum umsvifum 

GKG og vil ég þakka þeim öllum sérstaklega fyrir vel unnin störf á 

liðnu starfsári.

Vellirnir okkar hafa tekið miklum stakkaskiptum á liðnum árum 

og sl. sumar var mikil áhersla lögð á aukna snyrtingu þeirra 

og það kunnum við öll vel að meta. Við ræddum það á síðasta 

aðalfundi að gera tilraun með að félagar taki brautir í fóstur og 

það er spurning hvort við reynum það aftur á komandi starfsári? 

Þá verður vonandi haldið áfram við að malbika stíga og trúlega 

munum við leggja höfuðáherslu á Mýrina, en allt veltur það á 

framlagi frá sveitarfélögunum. 

Ég vil svo þakka meðstjórnarmönnum mínum fyrir gott samstarf 

svo og öllu starfsfólki GKG  ásamt öllum félögum í klúbbnum og loks 

ekki síst 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.

Alfreð Brynjar Kristinsson Ingunn Gunnarsdóttir
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Full búð
aF gjöFum Fyrir

jólin!
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Er þitt fyrirtæki 
 með peningana 
    á hreyfingu?

Komum hreyfingu á peningana

Leyfðu okkur að aðstoða.
Hafðu samband við okkur í síma 
440 7000 eða á motus@motus.is

www.motus.is


