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Títaníum höggflötur

Elastomer dempun

Stál kylfuhaus

Tungsten þynging                                                                   Ný kylfulína hönnuð af PING sem sett er 
saman úr mismunandi efnum til að skapa það árangursríkasta í kylfuhönnun í dag. 
Rapture línan inniheldur ása, járn, hybrid kylfur og brautartré. Rapture járnin eru með 
títaníum höggfleti, sem ásamt elastomer dempunarstykki, gefur sérstaklega trausta 
tilfinningu og öflugt hljóð. Við bætist tungsten þyngingarstykki í kylfutánni sem eykur 
fyrirgefningu járnanna og víðari kylfusóli sem gefur hærra boltaflug. Útkoman er járn 
sem gera öll högg nákvæmari. Rapture ásarnir eru settir saman úr títaníum og grafít, 

VIÐ KYNNUM RAPTURE KYLFULÍNUNA.

Grafít innsetning

460 cc títaníum kylfuhaus

Grafít innsetningsem gerir hönnuðum PING kleyft að dreifa 20 grömmum af þyngd og koma þeim 
fyrir inn í kylfuhausnum. Við þetta hækkar boltaflugið, bakspuninn minnkar og 
hraði boltans eykst þegar að hann fer af kylfuhausnum. Þessi tækni lengir ekki 
aðeins upphafshöggin, heldur gefur hún einnig Rapture ásnum kraftmikið hljóð 
sem er mjög aðlaðandi. Nánari upplýsingar má finna á pingeurope.com, hjá Íslensk 
Ameríska ehf. eða hjá helstu golfverslunum landsins.
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Inngangur

Ágætu félagar í GKG

Stjórnin leggur hér fram ársskýrslu 2006 
eins og lög gera ráð fyrir.
Skýrslan sýnir glögglega hið viðamikla 
starf sem unnið er í klúbbnum okkar.
Margir hafa komið að gerð skýrslunnar 
og vil ég þakka þeim fyrir vel unnin störf.
Óhætt er að segja að mikil gróska sé í 
starfseminni og að margt hafi áunnist í 
viðleitni okkar í að gera GKG að einum 
besta golfklúbbi landsins. En betur 
má ef duga skal og brýnasta verkefni 
næstu missera er að bæta æfinga- 
og félagsaðstöðuna. Þegar þeim 
markmiðum er náð getum við vonandi 
horft fram á bjarta framtíð.

Guðmundur Oddsson,
formaður GKG

Jóhann Gunnar Stefánsson, 
framkvæmdastjóri GKG 
johann@gkg.is
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1.1 Stjórn og nefndir 2006

FORMAÐUR

Guðmundur Oddsson

STAÐGENGILL FORMANNS

Jón Snorri Snorrason

GJALDKERI

Jörundur Jörundsson

RITARI

Ari Bergmann Einarsson

MEÐSTJÓRNANDI

Jón Ólafsson

MEÐSTJÓRNANDI

Áslaug Sigurðardóttir

MEÐSTJÓRNANDI

Gunnar Jónsson

VARAMAÐUR

Bergþóra Sigmundsdóttir

VARAMAÐUR

Símon Kristjánsson

VARAMAÐUR

Jónína Pálsdóttir

FRAM.KV.ST.

 Jóhann Gunnar Stefánsson

VALLARSTJÓRI

Guðmundur Árni Gunnarsson

MARKAÐSSTJÓRI

Ottó Sigurðsson

ÍÞRÓTTASTJÓRI

Brynjar Eldon Geirsson

AFREKSÞJÁLFARI

Úlfar Jónsson

KENNARI

Birgir Leifur Hafþórsson

AFREKSNEFND

Jón Ólafsson

Áslaug Sigurðardóttir

Baldur Baldursson

Ólafur Einar Ólafsson

Ólafur Sigurðsson

Ragnar Þór Ragnarsson

AGA- OG DÓMARANEFND

Þórður Ingason

MARKAÐS- OG FJÁRÖFLUNARN.

Jón Snorri Snorrason

Ottó Sigurðsson

HJÓNANEFND

Sigurjón Sigurjónsson

Anna Þorkelsdóttir

Margrét Thorlacius

Heimir Kristinsson

FORGJAFARNEFND

Þórður Ingason

KVENNANEFND

Bergþóra Sigmundsdóttir

Guðríður Jónsdóttir

Ásdís Matthíasdóttir

K. Hrefna Kristjánsdóttir

Margrét Geirsdóttir

KYNNINGARNEFND

Ari Bergmann Einarsson

Jóhann Gunnar Stefánsson

Ottó Sigurðsson

MÓTANEFND

Skarphéðinn Ómarsson

Jóhann Gunnar Stefánsson

Ottó Sigurðsson

Ólafur Sigurðsson

Ragnar Þór Reynisson

Sigurður Hlöðversson

Jónína Pálsdóttir

Björn Steinar Stefánsson

Hulda Björnsdóttir

NÝLIÐANEFND

Brynjar E Geirsson

UNGLINGANEFND

Gunnar Jónsson

Gunnar Árnason

Grétar Skúlason

Jón Hörðdal Jónasson

Ingimundur Helgason

VALLARNEFND

Símon Kristjánsson

Andrés Guðmundsson

Guðmundur Árni Gunnarsson

Kristján Jónasson

Óskar Jóhannesson

Úlfar Jónsson

ÖLDUNGANEFND

Reynir Guðsteinsson

Kristín Þórarinsdóttir

Kristinn Kristjánsson

LAGANEFND

Gunnar Jónsson

KJÖRNEFND

Kristinn Jörundsson

Steinar J. Lúðvíksson

Skemmtinefnd

Sigurður Hlöðversson

Bjarni Baldvinsson

Lórenz Þorgeirsson

1. kaflI - félagssvIð

Guðmundur Oddsson ræsir 
út fyrsta holl sumarsins en 
það voru Halldór Snorrason 
(Dóri kokkur), Grétar Leifsson 
og félagar sem fóru fyrsta 
hringinn 2006.
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1.2 Fjöldi félaga

Sigurvegarar Meistaramóts GKG 2006

Ljósmyndina tók Rögnvaldur Már Helgason
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1.3 Stjórnarstörf
 Á þessu starfsári hefur stjórnin haldið 15 bókaða fundi, og síðan 
2 almenna félagsfundi. 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 forráðmenn sveitarfélaganna, Kópavogs og 
Garðabæjar. Þar hafa einkum verið á borðum fjármál og ekki 
síður framtíðaruppbygging húsa og vallar. Það er vissulega 
mikil vinna við að reka svona stóran golfklúbb eins og GKG er 
orðinn, en ég þykist vita að stjórnarmenn telja þá vinnu ekki 
eftir sér og allra síst ef einhver sýnilegur árangur næst.

1.4 Samskipti við sveitarfélögin
Á síðasta aðalfundi var greint frá áformun um að byggja 
æfingahús fyrir klúbbinn og eins að lagfæra allt æfingasvæðið. 
Unnið hefur verið að því að þoka þessu máli áfram og hafa verið 
haldnir margir fundir um það sérstaklega. Staða málsins nú, er 
að komnar eru fram hugmyndir um húsið og svæðið, en ekkert 
er þó enn í hendi. Það liggur hins vegar fyrir að sveitarfélögin 
hafa ótvírætt lýst því yfir að þau muni styðja við að fjármagna 
framkvæmdina. Það er ljóst að hér er verið að tala um kostnað 
upp á að minnsta kosti 150 milljónir króna. Þá hafa bæjarfélögin 
samþykkt að  framlengja fjárhagssamning til greiðslu eldri 
skulda GKG vegna framkvæmda á vellinum. Loks væntum við 
þess, að bæjarfélögin muni fjármagna lagningu vökvunarkerfis 
á allar flatir, en því verki er nú lokið. Það má því segja, að mjög 
nauðsynlegt sé að eiga góð samskipti við bæjarfélögin enda 
er það forsenda þess að starfsemi GKG geti gengið. Sem betur 
fer hafa bæjaryfirvöld í Kópavogi og Garðabæ góðan skilning á 
mikilvægi þessa og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
Stjórnin hefur sent inn umsóknir um lóðir til Garðabæjar fyrir 
nýjan skála og eins fyrir áhaldahús. Bæjaryfirvöld í Garðabæ 
eru nú með þessar umsóknir til skoðunar. Áður hafði umsókn 
um lóð í Hnoðraholti Kópavogsmegin verið send inn til 
bæjaryfirvalda þar en Kópavogur telur sig ekki hafa land undir 
þessa starfsemi innan sinna bæjarmarka.

1.5 Leirdalurinn
Hinn 20. maí s.l. var nýi 9 holu golfvöllurinn í Leirdal formlega 
afhentur GKG til umsjár og afnota. Völlurinn var þá alls ekki 
fullbúinn, en mikil vinna var í allt sumar við að ljúka við þá þætti 
sem eftir voru og heldur sú vinna áfram í vetur til að allt megi 
verða í sem bestu ásigkomulagi í vor. Stjórnin tók þá ákvörðun 
í samráði við vallarstjóra að opna völlinn ekki fyrr en næsta 
sumar, en heimilaði þó félögum klúbbsins að leika á honum 
nokkra daga í haust. Það var samdóma álit allra, að nýi völlurinn 
myndi gjörbreyta allri aðstöðu fyrir okkur og ekki er það 

verra að völlurinn er mjög skemmtilega hannaður og í fallegu 
umhverfi. Það er Andrés Guðmundsson sem á allan heiður að 
hönnun Leirdalsvallar.

1.7 Skráningarhús
Allir þekkja hin miklu þrengsli sem verið hafa í golfskála félagsins. 
Það kom því snemma til tals að reyna að bæta þar nokkuð úr 
og þá einkum að færa skráningu á völlinn út úr skálanum. Sem 
betur fer, þá á GKG ýmsa góða styrktaraðila og Byko, Toyota 
– umboðið og Sparisjóður Kópavogs greiddu fyrir húsið, en 
byggingafyrirtækið Ris sá um uppsetningu hússins. Þessum 
öllum eru hér með færðar bestu þakkir fyrir stuðninginn.

1.8 Heiðursfélagar
Á stjórnarfundi 24. janúar s.l. var einróma samþykkt að gera 
þá Gunnlaug Sigurðsson frv. formann og Guðmund Ólafsson 
frv. gjaldkera GKG að heiðursfélögum í klúbbnum. Þessar tveir 
menn hafa unnið vel og lengi að málefnum GKG og fannst sjórn 
bæði ljúft og skylt að þakka þessum heiðursmönnum fyrir vel 
unnin störf með þessum hætti.

1.9 Lagabreytingar
Stjórnin óskaði eftir því við Gunnar Jónsson, lögmann og 
stjórnamann, að hann endurskoðaði lög GKG og hefur hann 
unnið að því á starfsárinu. Stjórnin samþykkti síðan ýmsar 
athugasemdir og ábendingar Gunnars og leggur þær nú fyrir 
aðalfund til samþykktar.

1.10 Tryggingar
Nú á haustdögum var undirritaður samningur milli 
Vátryggingrfélags Íslands og Kópavogsbæjar um að börn og 
unglingar upp að 18 ára aldri, sem iðkuðu félagsstörf og íþróttir 
í félögum sem Kópavogsbær viðurkenndi, skyldu tryggð fyrir 
öllum áföllum sem yrðu fyrir. Þar sem Kópavogur viðurkennir 
að sjálfsögðu starfsemi GKG, þá er það skilningur aðila að allir 
iðkendur innan GKG sem uppfylla aldursmörkin séu tryggðir. 
Rétt er að geta þess, að tryggingin gildir einnig fyrir þá sem búa 
í öðrum sveitarfélögum en Kópavogi, enda séu þeir í GKG. Þetta 
er okkur mikið fagnaðarefni, þó við vonum sannarlega að aldrei 
reyni á þessar tryggingar. 

1.11 Saga GKG
Samþykkt var að fá Gunnlaug Sigurðsson frv. formann GKG til 
að skrifa sögu klúbbsins. Gunnlaugur þekkir allra manna best 
upphafið og fyrstu starfsárin og því mikill fengur að fá hann til 
þessa starfs. Gunnlaugur mun hefja sína vinnu í upphafi næsta 
árs þ.e. 2007.

1.6 Skipurit GKG

Stjórn GKG

Framkvæmdastjóri

Íþrótta- og félagssvið
Golfskóli GKG

Unglinganefnd
Afreksnefnd

Mótaþátttaka
Innanfélagsmót

Vallarnefnd

Rekstrarsvið
Vífilsstaðavöllur

Æfingavöllur
Æfingahús

Vélar og tæki
Útseld vinna

Fjármálasvið
Bókhald

Áætlanir og eftirlit
Launavinnsla

Félagatal
Félagsþjónusta

Sölu- og markaðssvið
Samstarfssamningar

Auglýsingar- og kynningarmál
Verslun - Pro Shop

Veitingarekstur
Útleiga  á velli
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1.12 Starfsmannahald
Mikið hefur mætt á starfsmönnum GKG þetta árið sem  
undanfarin ár. Sú vinna sem hefur tekið hvað mestan tíma 
starfsmanna er án efa sú sem farið hefur í lokafrágang og 
undirbúning opnunar Leirdalsvallarins. Vallarstarfsmenn hafa 
unnið hörðum höndum allt þetta ár við frágangsvinnu, slátt  
og ýmis verk sem þarft er að vinna áður en hægt er að opna 
völlinn fyrir almennri umferð.
Með það fyrir augum, að þróa rekstur GKG til framtíðar, hefur 
endurskipulagning og stöðugt endurmat á rekstrinum farið 
fram á árinu. Ýmsa þætti hefur tekist vel til með en aðrir eru 
enn í þróun og  munu verða það áfram. GKG er annar stærsti 
golfklúbbur landsins með um 1.600 félagsmenn og er að mörgu 
að hyggja í starfsemi sem þessari.  Við upphaf starfsársins 
lét Jónína Kristjánsdóttir af störfum eftir að hafa starfað hjá 
klúbbnum um árabil og er henni þakkað gott starf á þeim 
tíma.
Á starfsárinu sem nú er að líða voru um 40 manns á launaskrá 
hjá GKG þegar mest var auk unglinga sem voru á launaskrá 
Kópavogsbæjar við ýmis störf hjá kúbbnum. Það er því ljóst 
að GKG er einn af stærri vinnuveitendum sveitarfélaganna 
Kópavogs og Garðabæjar.
Áætlað er að þróa skipurit klúbbsins enn frekar og munu 
væntanlega þrjú rekstrartengd meginsvið verða starfrækt til 
framtíðar.  Fjármálasvið,  rekstrarsvið og markaðssvið. Með 
þessu má sjá fyrir sér að aðskilja að mestu eða öllu leyti íþrótta- 
og félagslega þátt GKG og koma honum meira í hendur stjórnar 
klúbbsins þar sem þess konar starfsemi á síður heima undir 
hatti rekstrarsviðs enda alls ótengd rekstrarsviði klúbbsins.
Tveir aðilar skiptu rekstrarsviði á milli sín; undirritaður og Ottó 
Sigurðsson sem nú hefur látið af störfum til að freista gæfunnar 
í atvinnumennsku í golfi. Þar ræðst Ottó ekki á garðinn þar 
sem hann er lægstur en allt er hægt og trúin flytur fjöll eins og 
nýlegur árangur Birgis Leifs Hafþórssonar, félaga okkar úr GKG 
á úrtökumóti Evrópumótaraðarinnar, sannar. Við óskum Ottó  
að sjálfsögðu góðs gengis á þessum nýja vettvangi. Fyrir liggur 
að ráða þurfi starfskraft til að sinna verkefnum rekstrarsviðs á 
allra næstu mánuðum.
Guðmundur vallarstjóri og hans menn hafa unnið mikið starf 
undanfarin ár við nýframkvæmdir og uppbyggingu í Leirdal 
og á vallarsvæðinu hér í dalnum. Það má hverjum félagsmanni 
vera ljóst að framkvæmdir undanfarin þrjú ár hafa verið með 
því mesta sem ráðist hefur veri í á vellinum. Nú munu hinsvegar 
áherslur breytast þar sem við stefnum að því að draga úr 
nýframkvæmdum og fara að huga að lagfæringu, snyrtingu og 
almennu fegrunar- og uppbyggingarstarfi á völlunum. Kristján 
Jónasson, gróðurstjórinn okkar, hefur haldið uppteknum hætti 
við gróðursetningu og umplöntun víðsvegar hefur vallarsvæðið 
tekið á sig sífellt fegurri mynd vegna þess. Birkir Már er 
aðstoðarvallarstjóri GKG og var einn starfsmanna á Ryder Cup 
sem fram fór á Írlandi í sumar. Þar aflaði hann sér gríðarlegrar 
reynslu og nýrrar sýnar sem mun án efa skila sér í starfi hans 
fyrir félagsmenn GKG. Jónatan er verkstæðisformaður GKG og 
sér um að allur vélafloti klúbbsins gangi eins og til er ætlast 
yfir háannatímann. Yfir vetrarmánuðina eru öll tæki tekin til 
yfirferðar til að þau séu í fullkomnu ástandi þegar golftímabilið 
hefst á ný næsta vor.
Birgir Leifur Hafþórsson, atvinnukylfingur og nú þátttakandi 
á Evrópumótaröðinni, Brynjar Eldon Geirsson, PGA kennari 
og íþróttastjóri klúbbsins auk Hlyns Þórs Haraldssonar 
unglingaleiðbeinanda og Úlfars Jónssonar, IPGA leiðbeinanda 
og afreksþjálfara GKG, hafa sinnt þjálfun og kennslu almennra 

kylfinga og afrekskylfinga á öllum aldri. Fáir ef nokkur 
golfklúbbur á íslandi hefur yfir eins miklum reynsluboltum og 
fagmönnum að ráða og GKG. 
Kennsla barna og unglinga hefur aukist mjög, bæði meðal 
félagsmanna og annarra á golfleikjanámskeiðum auk þeirra 
sem taka þátt í keppnisgolfi. Námskeiðin voru fleiri í sumar 
en í fyrra og enn betur sótt í sumar en nokkru sinni fyrr.  
Kom það fyrir þó nokkrum sinnum að fullt var á námskeiðin 
og vísa varð fólki frá. Þar fór fram gríðarlega mikilvægt starf 
í kennslu og þjálfun framtíðarkylfinga okkar. Hlynur Þór 
Haraldsson, sem nú stundar golfkennaranám hjá PGA í Svíþjóð, 
stjórnaði barna- og unglingakennslunni af miklum myndugleik 
og á hann sérstakar þakkir skyldar fyrir frábært starf á árinu 
sem er að líða. Brynjar hefur síðan verið félagsmönnum innan 
handar með golfkennslu, auk þess að hafa séð að mestu 
leyti um alla skipulagsvinnu á öllu barna- og unglingastarfi 
klúbbsins en hann er einmitt sérmenntaður á sviði barna- og 
unglingakennslu. Hann sá jafnframt um alla nýliðafræðslu GKG 
ásamt Hlyni Geir Haraldssyni.   
Veitingaþjónustan var eins og undanfarin ár í höndum Rutar 
Héðinsdóttur. Hún og hennar starfsfólk unnu af stakri prýði 
og var allt samstarf með besta móti. Þorsteinn Friðþjófsson 
hinn fornfrægi knattspyrnumaður og þjálfari í mörg ár sá um 
vallargæslu í sumar.
Fastráðnum starfsmönnum hefur fækkað lítillega frá síðasta 
ári og eru heilsársstarfsmenn nú fimm talsins. Lausráðnir 
starfsmenn í sumar voru rúmlega þrjátíu. Það voru um tuttugu 
krakkar sem stunduðu vinnuskóla unglinganefndar af stakri 
prýði. Nokkrir krakkar unnu við golfleikjanámskeið GKG í allt 
sumar undir styrkri stjórn Brynjars E. Geirssonar og Hlyns Þórs 
Haraldssonar. Þrír starfsmenn sáu um rekstur og þjónustu í 
Pro-Shop sem er nýja afgreiðsluhúsið okkar. Afrekskylfingar 
okkar unnu við Fóstrakerfi GKG og við kennslu krakka sem 
eru félagsmenn og hyggja á framtíðarárangur í íþróttinni. Var 
Fóstrakerfi GKG gríðarlega vinsælt í sumar og í vetur eru um 80 
krakkar á fullu við golfæfingar.
Öllu starfsfólki GKG er þakkað ánægjulegt samstarf á liðnu ári 
og enn ánægjulegra á komandi starfsári.

Jóhann Gunnar Stefánsson,
framkvæmdastjóri
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1.13 Samstarf við aðra klúbba
Á árinu 2006 var um áframhaldandi samstarf við golfklúbba 
víðsvegar um landið. Það má segja að þessi háttur sé 
orðinn staðalbúnaður golfklúbba á Stór-Kópavogs og 
Garðabæjarsvæðinu.   Allir stærstu klúbbar á höfuðborgar-
svæðinu bjóða nú upp á samskonar þjónustu og er það 
ánægjulegt að sjá hversu vel félagsmenn eru að nýta sér hana.
Breyting var gerð á samstarfssamningum frá því á síðasta 
ári. Gerður var samningur við Golfklúbbinn á Hellu, GHR, í 
stað Golfklúbbsins í Þorlákshöfn, GÞ, um fríspil félagsmanna 
GKG á ársgrundvelli. Það þýðir að félagsmenn geta spilað 
á Strandarvelli í allan vetur ef þannig viðrar. Þá bættist  
Golfklúbbur Bolungarvíkur við samstarfsklúbba okkar. Þetta 
samstarf hefur að jafnaði verið með tvennum hætti, annars 
vegar tvíhliða samningar þar sem samið er um 50% afslátt af 
vallargjöldum hvors annars og hins vegar fríspil félagsmanna 
GKG.

Árið 2006 gátu meðlimir GKG því leikið 
án greiðslu hjá eftirtöldum klúbbum:
 

GHR - Golfklúbbur Hellu Rangárvöllum, Strandarvöllur
GL - Golklúbburinn Leynir á Akranesi, Garðavöllur
GOS - Golklúbbur Selfoss, Svarfhólsvöllur
GS - Golfklúbbur Suðurnesja, Hólmsvöllur í Leiru

Ekki var um að ræða gagnkvæman spilrétt á Vífilsstaðavelli 
fyrir félaga í ofangreindum golfklúbbum. Félagar í GOS hafa 
þó heimild til þess að leika Vífilsstaðavöll á virkum dögum fyrir 
klukkan 16:00 og eftir klukkan 14:00 um helgar.

Að auki var 50% afsláttur af vallargjöldum 
hjá þessum klúbbum:

GG - Golfklúbbur Grindavíkur, Húsatóftavöllur
GB - Golfklúbbur Borgarness, Hamarsvöllur
GSG - Golfklúbbur Sandgerðis, Kirkjubólsvöllur
GOB - Golfklúbbur Bakkakots, Bakkakotsvöllur
GBO - Golfklúbbur Bolungarvíkur, Syðridalsvöllur

Félagsmenn ofangreindra klúbba hafa heimild til þess að leika 
á Vífilsstaðavelli gegn greiðslu 50% af fullu vallargjaldi 2.250 kr.
Í öllum tilvikum þurfa félagsmenn GKG að framvísa gildu 
félagsskírteini sínu, persónuskilríkjum og skrifa sig á þar til gerð 
eyðublöð á staðnum.

1.14 Kvennanefnd
Starf kvennanefndar sumarið 2006 var með hefðbundnum 
hætti. Konur voru með fasta golftíma alla þriðjudaga frá 2. maí til 
12. sept. og voru rástímar frá kl. 16.30 – 18.00.  Gekk það nokkuð 
vel og nýttust tímarnir vel. Leitast var við að samræma þrjú 
sjónarmið: þ.e. að konur réðu að einhverju marki með hverri þær 
spiluðu, reynsla þeirra sem lengra væru komnar skilaði sér til 
þeirra sem styttra væru komnar og mikilvægi þess að leikhraði 
okkar yrði nokkuð góður.  Hugmyndin var að fjórar konur yrðu 
saman í holli og tvær skyldu vera með grunnforgjöf að 28 og 
tvær yfir 28. Þetta gekk að nokkru leyti eftir en kanna þarf fleiri 
útfærslur á spili kvenna og meiri fjölbreytileika í leik.

Tímabilið hófst með hinu víðfræga Rauðvínskvöldi föstudaginn 
28. apríl 2006. Tæplega 50 konur mættu og skemmtu sér fram 
eftir kvöldi.  Tískusýning var haldin frá Hole in One og sýndu 
konur úr GKG fötin og fengu frábærar viðtökur.  Poppararnir 
Gunni í Skítamóral og Hreimur Örn í Landi og sonum komu 
og héldu uppi fjörinu.  Hinn 16. maí kynnti Þórður Ingason, 
formaður dómara- og forgjafarnefndar konum í GKG golfreglur 
og punktaskráningu.  Fyrsta mótið var svo 30. maí og mættu 
30 konur til leiks.  Stórmót sumarsins var Opna sólstöðumótið 
– bleiki bikarinn.  Þar mættu 88 konur til leiks og spiluðu 
næturgolf í góðu veðri. Fjöldi fyrirtækja studdi mótið og voru 
verðlaun hin glæsilegustu. Í mótslok fengu þátttakendur 
súpu og brauð í skálanum. Leið mistök urðu við útreikninga á 
úrslitum mótsins en þær konur sem hlut áttu að máli tóku þessu 
afskaplega vel og kunnum við þeim bestu þakkir. Þá voru úrslit 
mótsins ekki í réttum farvegi af tæknilegum ástæðum. Þrátt  
fyrir þessa vankanta voru þáttakendur ánægðir með mótið. 
Tekjur af mótinu renna til Krabbameinsfélagsins.

Sú nýbreytni var tekin upp að fram fór vinkvennamót GKG- og 
GO-kvenna. Mæltist þetta mjög vel fyrir og tóku yfir 70 konur 
þátt í því hvorn dag, þ.e. 19. og 27. júní. Úrslit urðu þau að GO-
konur unnu mótið.

GÖ-konur heimsóttu okkur 25. júlí og urðu úrslit þau að GKG-
konur unnu í þetta skipti.  Mættu 38 konur, flestar frá GKG.

Þriðjudaginn 15. ágúst var farið í óvissuferð á Strandavöll á Hellu 
í frábæru veðri.  Í ferðina fóru 29 konur og skemmtu sér mjög 
vel.

Hatta- og kjólamótið var svo 29. ágúst og voru eingöngu 
spilaðara níu holur. Fengum við frábært veður og mættu 
tæplega 30 konur til leiks.

Lokamót GKG-kvenna var svo laugardaginn 16. september 
2006.  Veðrið var óvenju gott og var leikið Texas Scramble.  
36 konur mættu til leiks og þótti þeim skemmtilegt að breyta 
um leikfyrirkomulag.  Í mótslok borðuðu GKG-konur frábæran 
mat hjá Rut.

Fjöldi fyrirtækja hefur stutt við bakið á kvennanefnd þetta 
sumar og þökkum við þeim öllum fyrir frábæran stuðning.  Þá 
hefur starfsfólk GKG verið okkur innan handar og þökkum við 
þeim kærlega fyrir hjálpina.

Að lokum vilja undirritaðar þakka samnefndarkonum fyrir 
frábært sumar og velunnin störf.
Bergþóra Sigmundsdóttir, formaður
Guðríður Jónsdóttir
Ásdís Matthíasdóttir
Hrefna Kristjánsdóttir 
Margrét Geirsdóttir

1.15 Öldunganefnd
Öldunganefndin ákvað á fyrsta fundi sínum að breyta nokkrum 
atriðum sem reyndust ekki nógu vel í starfi hennar árið 2005.
Má þar fyrst nefna að ákveðið var að halda 9 holu mót einu 
sinni í mánuði eins og var gert áður fyrr, en slík mót voru ekki 
haldin 2005. Tilraun nefndarinnar til að beina öldungum inn á 
„Símamótaröðina” á fimmtudögum skilaði sér hvorki 2005 né í 
sumar. Aðeins fáir öldungar tóku þátt í þeim mótum. Sama er 
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raunar að segja um 9-holu mótin í sumar.
Þátttaka var mjög dræm í þeim svo ekki sé meira sagt. Ástæðan 
var eflaust sú að veður var heldur hryssingslegt um mitt sumar, 
rok og rigning marga daga. Fyrsta áætlaða mótið, sem halda átti 
11. júní, féll niður þar sem enginn skráði sig. Fólk hefur nokkuð 
verið að ræða um það sín á milli hvað veldur lítilli þátttöku 
öldunga í mótum sl. tvö sumur, en engin viðhlítandi skýring 
hefur fundist.  Kannski eru menn bara farnir að eldast og þreytast 
þótt margir spili flesta daga, jafnvel allt árið.
Gaman væri að heyra álit félaganna um þetta atriði á aðalfundi.
Þátttaka í þeim tveim ferðum, sem farnar voru á aðra velli, var 
aftur á móti þokkaleg. Fyrri ferðin var í Leiruna 30. júlí og mættu 
17 félagar. Það var hin ágætasta ferð. Veðrið var mjög gott, 
blankalogn lengst af, en dálítill andvari og væta í lokin.
Á þessu sumri var gerð breyting á undirbúningi öldungasveitar 
klúbbsins.
Ákveðið var að velja 10 leikmenn af hvoru kyni til æfinga undir 
stjórn Brynjars Eldon Geirssonar. Öldunganefndin ákvað í samráði 
við stjórn og framkvæmdastjóra að kalla til 20 forgjafarlægstu 
öldungana bæði í karla- og kvennasveitum og kanna hverjir 
gæfu kost á sér. Þessi 20 manna hópur hóf svo æfingar einu sinni 
í viku undir stjórn Brynjars.  Að æfingum lokinum voru rástímar 
teknir frá fyrir leikmennina auk þess sem hver leikmaður fékk  
boltakort til afnota eftir þörfum.
Árangurinn lét ekki á sér standa. Í sveitakeppni öldunga, sem 
fram fór á Hellu 24. - 26. ágúst hafnaði kvennasveitin í 7. sæti eftir 
að hafa unnið kvennasveit Akureyrar í úrslitaleik. Karlasveitin 
endaði í 5. sæti, lagði Íslandsmeistarana frá 2005, öldungasveit 
Golfklúbbs Vestmannaeyja að velli annan dag mótsins og svo 
sveit Golfklúbbs Suðurnesja síðasta daginn. Vonandi fær þetta 
skipulag á undirbúningi sveitanna að haldast. Gera þarf ráð fyrir 
því á fjárhagsáætlun klúbbsins 2007.
Síðasti viðburðurinn í starfi öldunganefndar GKG var árleg 
sumarferð.
Farið var á golfvöllinn á Hellu. Í ferðinni tóku 40 félagar þátt. 
Veðrið var yndislegt og völlurinn skartaði sínu fegursta. Spilað 
var Texas Scramble. Spilið dróst nokkuð á langinn vegna þess 
hve mikill fjöldi annarra leikmanna var á vellinum, en veðrið var 
svo gott að það jók bara á ánægjuna.
Að leikslokum var sest að veitingum og „hlaðborði” vinninga. 
Tekist hafði að safna svo miklu af veglegum vinningum, bæði 
stórum og smáum, að á endanum höfðu allir fengið eitthvað 
fyrir sinn snúð. Síðan var sungið fram eftir degi undir gítarleik og 
komið heim um kvöldmatarleytið
Með sumarferðinni lauk starfi öldunganefndar árið 2006.
Öldunganefndin þakkar samstarfið á sumrinu.
 

Reynir Guðsteinsson, formaður
Kristinn Kristjánsson
Kristín Þórarinsdóttir
 

1.13 Nýliðanefnd
Nýliðafræðsla GKG árið 2006 gekk mjög vel sem fór fram í maí 
og fyrstu tvær vikurnar í júní, eða alls sex vikur. Þar fyrir utan, 
var haldið sérstakt nýliðamót fyrir nýliða GKG  og var þátttakan 
prýðileg og verður leikurinn endurtekinn að ári.  Þarna fá nýliðar 
kjörið tækifæri að taka sín fyrstu skref í móti og því andrúmslofti 
sem því fylgir. Reglulega var haldinn reglufundur þar sem  
Þórður Ingason fór ítarlega í golf- og siðareglurnar með þeim  
sem höfðu áhuga og var þátttakan hin besta.  Ég vil nota 
tækifærið og þakka Þórði fyrir frábæra fræðslu og fína 
skemmtun.  Starfsmenn GKG bjóða nýliða hjartanlega velkomna 

Öldungasveit kvenna í GKG 2006
Talið frá vinstri: Helga Elísdóttir, Áslaug Sigurðardóttir, Guðríður 
Jónsdóttir, Guðrún Gerða Sigurþórsdóttir, Rósa Margrét 
Sigursteinsdóttir og Gullveig T. Sæmundsdóttir sem jafnframt 
var liðsstjóri.
 

Öldungasveit karla í GKG 2006
Talið frá vinstri: Einar Breiðfjörð Tómasson, Jón Ólafsson, 
Þorsteinn Steingrímsson, Reynir Guðsteinsson liðsstjóri, Kjartan 
Guðjónsson, Gestur Sæmundsson, Jón Alfreðsson. Á myndina 
vantar Gísla Guðbjörnsson og Sigurgeir Steingrímsson.
 

Spenningur
Guðríður og Guðrún Gerða bíða spenntar eftir síðasta 
kvennahollinu.
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2. Starfsemi og starfsmenn kynntir fyrir nýliðum
3. Forgjöf útskýrð
4. Kennarar leika með nemendum minnst 6 holur og fara yfir  
reglur og siði

Dæmi um efni sem farið er í á reglufundi.
Siðareglur:
•  klæðnaður
•  umgengni á velli t.d. boltaför, torfusneplar, rusl, tímanlega fyrir 
teigtíma og raka glompur
•  leikhraði
•  trufla ekki andstæðing eða meðspilara

Forgjöf:
•  hvað er forgjöf?
•  að halda forgjöf

Skorkort:
Hvernig er fyllt út?

Rástímar:
•  skráning á golf.is
•  skráning í mót

Æfingarsvæði:
•  boltavél
•  boltakort
•  púttflöt – vippflöt
•  notið svæðið til upphitunnar fyrir spilaða golfhringi og æfingar

Golfreglur:
•  reglubók (alltaf í golfpoka)

Sýnikennsla verkleg

í frábæran félagskap í fallegu umhverfi hjá Golfklúbbi Kópavogs 
og Garðabæjar.

Uppbygging á námskeiðunum sumarið 2006 var eftirfarandi:

Nýliðakennsla verklegt 1. tími (stuttaspilið)
1.  Búnaður
Sameiginlega farið yfir útbúnað og spurningum svarað

2.  Pútt
Undirstöðuatriði púttsins kennd.
Grip, staða, boltastaða og hreyfing
Kylfuval rætt

3.  Vipp
Undirstöðuatriði vippsins kennd
Grip, staða, boltastaða og hreyfing

4. Há innáhögg (pitch)
Undirstöðuatriði þessara högga kennd

5.  Flatarglompuhögg. (bunker)

6.   Spurningar og svör - samantekt

Nýliðakennsla verklegt 2. tími (langa spilið)
1.  Sameiginlega farið yfir þætti golfsveiflunnar og spurningum 
svarað.
2.   Járnahögg.
3.  Högg með trékylfum.
4. Spurningum svarað.

Nýliðakennsla bóklegt 3. tími (Reglur, golfsiðir og leikið á velli).
1. Farið yfir reglur og siðareglur.
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Framtíðarsýn
Árið 2007:
Þar verður sett upp verklegt og bóklegt próf fyrir þá nýliða 
sem sækjast eftir inngöngu í GKG og aðeins þeir sem standast 
inntökuskilyrðin verður gefið grænt ljós á aðalvöll GKG. 
Einnig hefur Íþróttastjóri sett sér markmið um að styrkja 
og efla störf nýliðanefndar á komandi ári, með því að fjölga 
nefndarmönnum.

Árið 2008:
Hér skal inntökuferlið vera komið í fast form eins og stefnt hefur 
verið að síðastliðin fjögur ár.
Þeir sem hafa einhverjar spurningar í tenglsum við nýliðafræðslu 
skulu ekki hika við að hafa samband í síma 849 8434 eða með 
tölvupósti á brynjar@gkg.is.

Brynjar Eldon Geirsson, íþróttastjóri GKG.

1.17 Kynningarnefnd
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. Tvær nýjar vefsíður voru teknar 
í notkun á árinu, sleggjan.is, sem unglinganefnd sér um með 
glæsibrag, og gkg.is sem starfsmenn hafa verið duglegir við 
að uppfæra. GKG naut aðstoðar Jóns Hörðdal Jónassonar, 
nefndarmanns í unglinganefnd, við gerð þeirra.   Það er mjög 
mikilvægt fyrir klúbbinn að hafa yfir að ráða svo öflugum miðlum, 
enda voru þessar vefsíður mikið heimsóttar af kylfingum.  Auk 
þessa hefur tölvupóstur verið sendur á netföng félagsmanna.   

Félagsfundir voru haldnir 16. mars, þar sem fjallað var um 
stöðuna í skálamálum o.fl og 25. apríl, þar sem farið var yfir  
helstu mál í byrjun sumars varðandi sjálfboðaliðadag, opnun 
vallarins o.fl. Á fundunum fluttu formaður GKG og formenn  
nefnda framsöguerindi og svöruðu fyrirspurnum. 
Kynningarnefnd hefur auk þess séð um að uppfæra 
handbók GKG varðandi fyrirmyndarfélag ÍSÍ, enda markmið 
stjórnarinnar að halda þessari einstöku gæðaviðurkenningu 
íþróttahreyfingarinnar.

Ari Bergmann Einarsson, formaður
Ottó Sigurðsson
Jóhann Gunnar Stefánsson

Vífilssta avöllur - Rástímar 1. teig - Allur dagurinn
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Núna þarftu aldrei 
aftur að húkka

www.toyota.is

Toyota stefnir að fullkomnun

Stöðug þróun og metnaður er trygging þín fyrir góðum bíl. 
Í framtíðarsýn Toyota þarftu aldrei aftur að húkka.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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2. kaflI - ÍþróttasvIð

2.1 Afreksnefnd

Afreksnefnd skipa: 
Jón Ólafsson formaður,  Áslaug Sigurðardóttir,  Baldur 
Baldursson, Ólafur E. Ólafsson, Ólafur Sigurðsson og Ragnar Þ. 
Ragnarsson. 
Fundað var mánaðarlega yfir veturinn og sumarið skipulagt.

Eftirtaldir kylfingar voru valdir í A-hópinn: 
Birgir L. Hafþórsson, Brynjólfur E. Sigmarsson,  Haukur M. 
Ólafsson, Kjartan Dór Kjartansson, Ottó Sigurðsson, Sigmundur 
E. Másson og Sigurður R. Ólafsson.

Eftirtaldir kyflingar voru valdir í B-hópinn: 
Björgvin S. Kristjánsson Guðfinna Halldórsdóttir, Gunnar 
Guðjónsson, Hilmar N. Þórðarsson, Jón Guðmundsson  og 
Valgeir Tómasson.

Æfingar desember til apríl
Golfæfingar voru tvisar í viku í Sporthúsinu frá desember 
til apríl. Æfingar voru 2 klst. í senn sem var full langur tími til 
einbeitingar innanhúss. Einnig var farið í Bása einu sinni í viku 
og þá var æfingu sleppt í Sporthúsinu. Úlfar Jónsson sá um 
æfingarnar  fyrir báða hópana.
Einnig fékk hópurinn aðgangskort í Sporthúsinu til 
þrekæfinga.

Æfingar maí til september
Í maí var farin æfingaferð til Potsdam í Þýskalandi sem 
heppnaðist mjög vel. Góð æfingaaðstaða, skemmtilegur völlur 
og allt til alls. Sjá skýrslu ferðanefndar.

Eftir að heim var komið hófust æfingar tvisvar í viku þriðjudaga 
og fimmtudaga fyrir báða hópana.
Almennt var vel mætt á æfingar og nokkrir voru með 100% 
mætingu. 
Allir  höfðu undirritað heiðursmannasamkomulag til 
staðfestingar um að æfa vel, mæta í ákveðin mót og fleira. 
Breyting var gerð á samkomulagi við hópana. 

Fóstrakerfið byrjaði í júní, þar sem afrekskylfingar sáu um 
leiðbeinendastörf fyrir unga kylfinga sem stóð yfir frá júní 
til 11. ágúst og gekk mjög vel. Leiðbeinendur voru valdir úr 
A- og B-hópi. Brynjar Geirsson hafði eftirlit með æfingum og 
skipulagningu.

Árangur sumarins
Hápunktur sumarsins var Íslandsmeistartitill Sigmundar í 
höggleik. Hann hafði forystu alveg frá fyrsta degi og var mjög 
öruggur í sinni spilamennsku. Þetta er annar Íslandsmeistaratitill 
í höggleik sem GKG hlýtur. Sigmundur hafnaði í 3. sæti  
stigalistans þrátt fyrir að taka aðeins þátt í fjórum mótum af 
sex.
Ottó hóf tímabilið mjög vel og var í toppbaráttunni í fyrstu 
mótunum, en náði ekki að sýna sitt besta þegar leið á tímabilið. 
Hann endaði í 6. sæti stigalistans. Sigurður, Haukur og Kjartan 
náðu einu móti meðal 10 efstu.
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Helsti árangur úr KB banka mótaröðinni 2006:

Nafn         KB listi Helstu úrslit

Sigmundur 3. 8. sæti GL 
  9. sæti GS 
  1. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  9. - 16. sæti í holukeppni

Ottó 6. 4. sæti GL 
  2. sæti GV 
  10. sæti GS 
  16. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  9. - 16. sæti í holukeppni 
  27. sæti GK

Sigurður R. 20. 20. sæti GL 
  25. sæti GV 
  7. sæti GS 
  54. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  17. - 32. sæti í holukeppni 
  38. sæti GK

Kjartan Dór 22. 40. sæti GV 
  24. sæti GL 
  23. sæti GS 
  31 .sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  5. - 8. sæti í holukeppni

Haukur Már 23. 33. sæti GS 
  11. sæti GV 
  36. sæti GL 
  42. sæti Íslandsmótinu í höggleik 
  10. sæti GK 
  33. - 64. sæti Holukeppni

Björgvin Smári 36. 34. sæti GL 
  42. sæti GV 
  25. sæti GS 
  62. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  33. - 64. sæti í holukeppni

Brynjólfur E. 38. 42. sæti GL 
  27. sæti GV 
  32. sæti GS 
  36. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  33. - 64. sæti í holukeppni

Valgeir 47. 74. sæti GL 
  39. sæti GV 
  36. sæti GS 
  50. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  33. - 64. sæti í holukeppni 
  49. sæti GK

Gunnar G. 58. 47. sæti GL 
  51. sæti GV 
  43. sæti GS 
  78. sæti á Íslandsmótinu í höggleik 
  33. - 64. sæti í holukeppni 
  58. sæti GK

KONUR 
María Málfríður 58.

Eftirfarandi keppendur voru valdir til að skipa sveitir GKG 
í sveitakeppni GSÍ og var keppt á eftirtöldum völlum í 1. 
deildinni:

Karlasveitin lenti í 4. sæti og voru það mikil vonbrigði. Við 
vorum grátlega nálagt því að leika til úrslita. Töpuðum fyrir 
GS þar sem tveir af þremur leikjum töpuðust í bráðabönum 
og endaði síðasti leikurinn á 22. holu. Liðið kom vel undirbúið 
til leiks og allir ætluðu sér að sigra, en stundum er einfaldlega 
erfitt að standa undir miklum væntingum.
Kvennasveitin endaði í 5. sæti og var við ofurefli að etja, en það 
er eru bjartir tímar framundan og treyst á ungu dömurnar.

Landslið Íslands
Eftirtaldir kylfingar voru í landsliði Íslands í golfi:

Karlar: Ottó Sigurðsson og Sigmundur E.  Másson.

Konur: Eygló M. Óskarsdóttir,  Ingunn Gunnarsdóttir.

Næsta ár
Æfingar hófust í lok október og eru tvisvar í viku í nýrri aðstöðu 
í Gilsbúð og tvisvar í viku á Básum. Gert er ráð fyrir að sleppa 
Sporthúsinu og nýta glæsilega aðstöðu í Gilsbúð.
Áherslum hefur verið breytt og nú er einn hópur úrvalskylfinga 
GKG sem fær einstaklingsþjálfun og kylfingum fækkað 
í afrekshóp GKG sem fær hópþjálfun sem fyrr. Um níu 
einstaklingar undir 18 ára aldri bætast í afrekshópinn.

Lokaorð
Afreksstefna GKG til ársins 2009 liggur fyrir og hefur verið 
samþykkt af stjórninni. Síðastliðið ár hefur sannað að við  
erum á réttri leið. Glæsilegur árangur hjá Sigmundi, 
Íslandsmeistaratitill og 3. sæti á KB mótaröðinni.
Afrekskylfingar klúbbsins voru sjálfum sér og klúbbnum til 
fyrirmyndar á árinu.

Undirritaður vill þakka nefndarmönnum fyrir vel unnin störf og 
ánægjulegt samstarf við kennarana og ekki síst keppnisfólkinu 
okkar. 
Framtíðin er björt.

Jón Ólafsson,
formaður afreksnefndar

Golfklúbbur GS  Golfklúbbur GK

Karlar:  Konur:

Birgir Leifur Hafþórsson  Eygló Myrra Óskarsdóttir

Brynjólfur E. Sigmarsson Erna V. Ívarsdóttir

Haukur M. Ólafsson  Guðfinna Halldórsdóttir

Kjartan D. Kjartansson  María Málfríður Guðnadóttir

Sigurður Rúnar Ólafsson  Ingunn Gunnarsdóttir

Ottó Sigurðsson  Ragnheiður Sigurðardóttir

Sigmundur E. Magnússon

Úlfar Jónsson

Liðsstjóri: Jón Ólafsson  Liðsstjóri: Brynjar E. Geirsson
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2.2 Úrslit úr Meistaramóti GKG 2006
     
Meistarafl. karla         Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Sigmundur Einar Másson  69  74  68  72  283
Ottó Sigurðsson  68  74  72  71  285
Valgeir Tómasson  72  70  74  71  287
1. Fl. Karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Ófeigur Tómas Hólmsteinsson  81  79  77  85  322
Jóhann Jóhannsson  79  81  83  80  323
Einar Örn Jónsson  82  81  83  78  324
2. Fl. Karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Pálmi Vilhjálmsson  80  84  90  82  336 
Óskar Svavarsson  84  86  96  83  349
Ívar Sigurður Kristinsson  93  95  84  83  355
3. Fl. Karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Gunnar Guðjónsson  99  83  89  97  368
Símon Kristjánsson  101  88  94  91  374
Ólafur Örn Ólafsson  94  101  95  86  376
4. Fl. Karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Helgi Már Halldórsson  108  98  98    304    
Fannar Freyr Ívarsson  99  100  106    305
Guðbjartur Ágúst Guðbjartsson  108  96  109    313 
5. Fl. Karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Halldór R. Halldórsson  95  96  99    290
Anton Antonsson  91  99  109    299
Hlöðver Sigurðsson  98  102  105    305
Meistarafl. kvenna      Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Eygló Myrra Óskarsdóttir  77  80  89  84  330 
María Málfríður Guðnadóttir  82  87  82  83  334
Ingunn Gunnarsdóttir  86  89  81  86  342
1. Fl. Kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Bergljót Kristinsdóttir  90  83  89  91  353
Hulda Birna Baldursdóttir  92  87  90  97  366
Jónína Pálsdóttir  89  102  96  94  381
2. Fl. Kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Rósa Margrét Sigursteinsdóttir  109  105  110  101  425
Anna Þorkelsdóttir  113  115  102  101  431
Konný Hansen  116  107  108  108  439
3. Fl. Kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Bryndís Hinriksdóttir  104  120  121    345 
Áslaug Guðmundsdóttir  115  119  115    349
Sigríður Rafnar Pétursdóttir  115  116  119    350
Piltar 16 til 18 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Guðbjartur Örn Gunnarsson  79  74  80    233 
Jón Steinar Þórarinsson  80  76  80    236 
Guðjón Ingi Kristjánsson  78  76  83    237 
Drengir 14 til 15 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Helgi Ingimundarson  76  74  88    238
Ari Magnússon  86  75  84    245
Gunnar Snær Gunnarsson  83  77  85    245 
Strákar 13 ára og yngri  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Alex Freyr Gunnarsson  76  74  83    233
Emil Þór Ragnarsson  94  104  88    286 
Sindri Snær Skarphéðinsson  95  97  100    292
Stúlkur 16 - 18 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Þórunn Día Óskarsdóttir  80  90  91    261
Erna Valdís Ívarsdóttir  83  87  95    265
Jórunn Pála Jónasdóttir  109  94  105    308
Telpur 14 til 15 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Jóna Þórarinsdóttir  96  93  107    296 
Ninna Þórarinsdóttir  103  101  103    307 
Björk Sigurjónsdóttir  133  131  175    439
Stelpur 13 ára og yngri  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Drífa Sóley Heimisdóttir  117  100      217 
Heiða Hrönn Másdóttir  129  131      260 
Öldungar Karlar  0 - 20,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Kjartan Guðjónsson  88  76  88    252 
Jón Alfreðsson  84  82  90    256 
Jón Ólafsson  85  90  86    261 
Öldungar Karlar  21 - 36  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Egill Jónsson  106  102  111    319 
Bragi Jónsson  124  101  114    339 
Ólafur K. Pálsson  132        132 
Öldungar Konur  0 - 24,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Guðrún Gerða Sigurþórsdóttir  106  100  99    305  
Öldungar Konur  25 - 40  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Guðrún Þorsteinsdóttir  126  116  126    368 
Birna G. Óskarsdóttir  120  118  131    369 
Elísabet Þórdís Harðardóttir  119  117  133    369 
Öldungar Karlar 70 ára +  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  ALLS
Ragnar H. Þorsteinsson  93  87  93    273 
Haukur V. Bjarnason  94  95  91    280
Hinrik Lárusson  93  98  102    293
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sumarsins.  Fyrirkomulag mótsins var Florida scramble þar sem 
fjórir voru saman, leiknar voru átján holur.
Í lok móts var boðið upp á hangikjöt og meðlæti meðan 
veitt voru verðlaun fyrir öll mótin í mótaröðunum báðum 
(Símamótröð og Titleist-mótaröð) og holumeistari klúbbsins 
2006 var krýndur.

Að lokum er vert að þakka öllum þeim fyrirtækjum sem hafa 
stutt við GKG með styrkjum sínum og framlögum við mótahald 
sumarsins. VISA, Titleist, Síminn, Rás-2, Liverpool búðin, 66°N, 
Ingvar Helgason, Carlsberg, B&L, KB banki, Hole in One o.fl.

Skarphéðinn Ómarsson formaður mótanefndar.
Fannar Ívarsson
Hulda Björnsdóttir
Jóhann Gunnar Stefánsson
Jónína Pálsdóttir
Ottó Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson
Ragnar Reynisson
Sigurður Hlöðversson.

2.4 Ársskýrsla íþróttastjóra 
Golfárið 2006 er nú að líða undir lok og mikið borið á á þessu 
skemmtilega ári. Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar hefur 
tekið enn eitt skrefið í rétta átt á þessu ári með öflugu starfi 
og góðu fólki í brúnni. Eflaust er deilt um einhver mál innan 
klúbbsins en það er nú eðlilegt hjá klúbbi sem nálgast 2000 
meðlimi hægt og örugglega. 
Á árinu hefur unglingastarfið blómstrað enn meir og unglingarnir 
okkar eru byrjaðir að stimpla sig og klúbbinn inn sem stórveldi 
í Íslensku golfi með titlum og dugnaði sínum og að sjálfsögðu 
frábæru starfi unglinganefndar. Unglingastaf klúbbsins hefur 
stækkað og batnað jafnt og þétt síðustu ár og ég get fullyrt að 
enginn annar klúbbur stendur jafn vel að þessum málum eins 
og við hjá GKG. Í fyrsta skipti í sögu klúbbsins er nú boðið uppá 
11 mánaða æfingaplan fyrir okkar börn & unglinga sem áður 
voru aðeins 4 - 5 mán af árinu.
Ég vil lýsa ánægju minni með kraftinn sem kom í öldunganefnd 
á árinu sem varð til þess að báðar sveitir karla og kvenna fóru 
að æfa markvisst og bjuggu til ramma sem ég vona innilega að 
haldist til framtíðar því við eigum mikið af eldri kylfingum sem 
eiga eftir að láta vel að sér kveða í framtíðinni og því er þetta 
nýja  skipulag öldunganefndar frábært framtak og gott innlegg 
til framtíðar.
Afrekskylfingarnir okkar stóðu sig einnig mjög vel á árinu og 
við eignuðumst enn einn Íslandsmeistarann í golfi í karlaflokki 
, Sigmund Einar Másson sem átti frábært tímabil og vil ég óska 
honum hjartanlega til hamingju með þann titil og þeir sem 
þekkja til Sigmundar vita að titlarnir verða fleiri . Annar meistari 
hefur haldið uppi merkjum GKG uppi í ár á erlendum grundvelli  
og er þar verið að tala um Birgi Leif Hafþórsson sem í þessum 
skrifuðu orðum tryggði sér fyrstur íslenskra golfara þátttökurétt 
á mótaröð þeirra bestu í Evrópu, Evrópumótaröðinni sjálfri og 
rétt að óska honum og fjölskyldu hans innilega til hamingju 
með þetta stórkostlega afrek í íslenskri golfsögu.
Ég vil einnig bjóða öllum nýjum meðlimum GKG velkomna 
í klúbbinn og vona að þið njótið dvalarinnar hjá þessum 
metnaðarfulla golfklúbbi sem GKG er.
Á nýju ári 2007 er mikið af hlutum sem sem eiga eftir að 
styrkja okkur sem klúbb og verða til þess að enn eitt skrefið í 
réttu áttina verði tekið , þar er ég að tala um opnun á nýjum 9 

2.3 Mótanefnd 2006
Mótafjöldinn hjá GKG var svipaður nú og síðastliðið. ár enda 
komin hefð á mörg mót ef svo mætti segja. Opnunarmót GKG 
var haldið í tilefni af formlegri afhendingu Leirdals, ekki var þó 
leikið þar, þar sem Leirdalurinn var ekki alveg tilbúinn, en þar 
fór þó fram vippkeppni meðal félagsmanna, auk púttkeppni 
bæjarstjóra Kópavogs og Garðabæjar gegn fyrrverandi og 
núverandi formanni GKG. Það var kalt í veðri þegar mótið 
fór fram þann 20. maí og kannski var það forsmekkurinn að 
sumrinu, veðrið lék ekki við kylfinga í sumar að margra áliti, en 
við erum jú orðin svo góðu vön frá undanförnum sumrum.

Áfram var haldið með mótaraðir félagsins, þ.e. Símamótaröðin 
og Titleist unglingamótaröðin. Þátttaka var mjög góð meðal 
unglinga og eru þetta mót sem henta mjög vel sem fyrstu 
sporin áður en farið er í GSÍ mótin. Ekki var eins góð þátttaka 
meðal þeirra eldri, en fyrir því eru eflaust ýmsar ástæður.

Haldin voru 11 opin mót í sumar og var þátttaka yfirleitt mjög 
góð, en fjölmennasta opna mótið var þó eins og áður, Rásar2 
mótið með tæplega 220 þátttakendum.

Opna Liverpool mótið var haldið í lok júní í samstarfi við 
stuðningsmannaklúbb Liverpool á Íslandi og Liverpoolbúðinni 
í Suðurveri. Keppt var í tveimur forgjafarflokkum og voru 
tæplega 110 manns skráðir til keppni.

Meistaramót GKG sló einnig met hvað fjölda snertir, en þar tóku 
þátt 281, sem er frábær mæting. Mótið var haldið viku fyrr en 
undanfarin ár, en völlurinn skartaði einmitt sínu fegursta á þeim 
tíma. Mótinu var síðan slitið með hefðbundnum hætti, grillveislu 
og verðlaunaafhendingu, þar sem fullt var út úr dyrum. 

Bleiki bikarinn/Sólstöðumót kvenna tókst afar vel og voru 
þátttakendur tæplega 100, en mótið er sérstakt að því leyti að 
það hefst kl. 20:00 og lýkur um miðja nótt.

Íslandsmót unglinga í holukeppni var haldið seinni partinn í júlí 
og hlaut klúbburinn mikið hrós fyrir framkvæmd mótsins, þar 
sem kynnir mótsins fór á kostum og setti þessi
nýbreyttni skemmtilegan svip á mótið.

Eitt eftirminnilegasta mót sumarsins verður þó að teljast 
Styrktarmót Birgis Leifs og Ottós, ekki síst fyrir þær sakir að 
þar var í fyrsta skipti keppt í Leirdalnum, en hann var eins og 
kunnugt er opinn í eina viku í sumar og var þetta eina mótið þar 
sem keppt var á þessum framtíðarvelli klúbbsins. Mikil ánægja 
var með nýja völlinn, þó veðrið væri ekki upp á sitt besta, en 
völlurinn lofar sannarlega góðu.

Í september var haldin árleg firmakeppni þar sem leiknar 
voru 18 holur með Texas scramble fyrirkomulagi þar sem tveir 
voru saman í liði. Liðlega þrjátíu lið mættu til leiks og tóku 
þátt í skemmtilegri keppni og þáðu frábærar veitingar að leik 
loknum.

Bryddað var upp á skemmtilegri nýjung í sumar, þegar leitað 
var að högglengsta kylfingi Íslands árið 2006, framkvæmd 
keppninnar tókst með miklum ágætum og er útlit fyrir að þetta 
verði árviss viðburður hjá GKG.

Bændaglíman (uppskeruhátíðin) var síðasta innanfélagsmót 
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holu velli í leirdal og byggingu á æfingarhúsnæði og skipulag 
æfingasvæðis fyrir meðlimi klúbbsins verður vonandi að 
veruleika. Þakkir mínar vil ég bera öllum samstarfsmönnum á 
árinu og nefndum fyrir góð störf.
Að lokum vil ég óska klúbbnum og meðlimum hans alls hins 
besta í starfi og leik á nýju ári og við erum að mínu mati á 
hárréttri leið ef heildarmyndin er skoðuð og það er það sem 
skiptir máli.

Með bestu kveðjum
Brynjar Eldon Geirsson Íþróttastjóri GKG

2.5 Ársskýrsla afreksþjálfara
Vetraræfingar afrekshópsins hófust í desember, og fóru þær 
sem fyrr fram í Sporthúsinu. Æfingar í vetur voru tvisvar sinnum 
í viku og æft var samkvæmt æfingaáætlun afreksþjálfara, 
sem í grófum dráttum felst í áherslu á tæknilegar lagfæringar 
framan af vetri, en meira vægi á keppnis- og hugarþjálfun þegar 
nær dró vori. Í apríl var æft einu sinni í Básum og einu sinni í 
Sporthúsinu. Í maí var æft í Básum þangað til æfingasvæði GKG 
opnaði. Samhliða golfþjálfun var áhersla lögð á að hóparnir 
stunduðu líkamsþjálfun. Tólf kylfingar skipuðu afrekshópinn 
yfir vetrartímann en við bættust tveir kylfingar í hópinn í sumar, 
þeir Sigmundur Einar og Kjartan Dór, en þeir stunda nám við 
háskóla í Louisisana í Bandaríkjunum. Eitt af markmiðum 
afreksstefnu GKG er að fleiri af fremstu kylfingum klúbbsins 
haldi utan til Bandaríkjanna til náms á sérstökum skólastyrkjum. 
Valgeir Tómasson og Haukur Már Ólafsson hafa sótt um í 
nokkrum skólum í Bandaríkjunum fyrir haustið 2007.

Afrekshópurinn fór í æfingaferð um miðjan maí. Að þessu 
sinni var haldið til Potsdam, sem er um klukkutíma akstur frá 
Berlín í Þýskalandi. Aðstæður til leiks og æfinga voru frábærar 
á Mårkisher golfvellinum. Í ferðinni fórum við í heimsókn til 
Wannsee golf club í Berlin, sem er elsti klúbbur Þýskalands og 
státar af góðu afreksstarfi með Arnar Má Ólafsson í fararbroddi. 
Kepptum við við afrekskylfinga Wannsee og var það góð reynsla 
fyrir okkar kylfinga. Æfingaferðir erlendis eru að mínu mati 
ómetanlegar fyrir hópinn. Kylfingarnir fá þarna gott tækifæri til 
að auka leikformið við góðar aðstæður og einnig þjappar slík 
æfingaferð hópnum saman. 

Tveir atburðir standa uppúr hvað árangur afrekskylfinga varðar: 
Annars vegar  Íslandsmeistaratitill Sigmundar í höggleik, en það 
er stærsti titill karla sem hægt er að vinna til sem einstaklingur 
í golfi á Íslandi. Hinsvegar er árangur Birgis Leifs að tryggja sér 
þátttökurétt í Evrópumótaröð karla merkur áfangi fyrir íslenska 
golfsögu. Birgir Leifur er vel að þessu kominn og á að mínu mati 
vel heima meðal fremstu kylfinga í Evrópu. Spennandi verður 
að fylgjast með árangri hans á næsta ári.

Í stigakeppni KB mótaraðarinnar lenti Sigmundur í 3. sæti (þrátt 
fyrir að missa af tveimur stigamótum) og Ottó í 6. sæti. Besti 
árangur Ottós var 2. sæti í Icelandair mótinu eftir bráðabana um 
sigurinn. Kjartan Dór náði 5.-8. sæti í Íslandsmótinu í holukeppni, 
Haukur Már endaði í 10. sæti í Flugfélags Íslands mótinu og 
Sigurður Rúnar náði 7. sæti í Icelandair mótinu. 

A-sveit klúbbsins náði ekki markmiðum sínum í Sveitakeppninni 
og þurfti að láta sér lynda 4. sætið. Var það súrt í broti en leikur 
við heimamenn í GS í undanúrslitum tapaðist. Heppnin var ekki 
með okkur í þeim leik og fóru 3 leikir í bráðabana og töpuðust 

2 þeirra. 
Mikilvægt er fyrir kylfinga sem eru í afrekshópi, eða aðra sem 
banka á dyrnar þar, að muna að árangur næst með því að sýna 
metnaðinn í verki með miklum og vel skipulögðum æfingum. 
Árangur næst ekki endilega með því að fylgja straumnum og 
æfa einungis þegar þjálfari eða félagar segja manni að gera 
það, heldur frekar að finna viljann til að æfa meira heldur en 
aðrir. Þeir sem leggjast harðast af sér hafa meiri möguleika á 
að ná sínum markmiðum, sjaldan eru undantekningar frá 
þessari reglu. Til að auðvelda afrekskylfingum klúbbsins 
að leggja hart að sér við æfingar þarf að búa þeim, sem og 
öðrum félögsmönnum, góða æfingaaðstöðu. Þessu hefur verið 
ábótavant, en á teikniborðinu eru áform um að bæta verulega 
úr aðstöðumálum. Vonandi gengur það eftir hratt og vel.

Ábyrgð þeirra sem boðið er að skipa afrekshópa klúbbsins er 
mikil. Krafa er gerð um æfingasókn, þátttöku í KB mótaröðinni, 
íþróttamennsku, fyrirmyndarframkomu innan vallar sem utan, 
svo nokkuð sé nefnt. Einnig er gert ráð fyrir að afrekskylfingur 
leggi sig 100% fram við að bæta sinn golfleik og hafa þau gildi í 
heiðri sem gera golfið að þeirri heiðursmannaíþrótt sem hún er. 
Vert er að taka fram að allir afrekskylfingar klúbbsins koma vel 
fram innan vallar sem utan og eru klúbbnum til mikils sóma.

Úlfar Jónsson, afreksþjálfari GKG
 

2.6 Ársyfirlit unglinganefndar
Unglinganefnd hóf starfsárið á því að gera og senda frá sér 
starfsáætlun. Í henni var lýst því helsta sem unglinganefnd 
hugðist leggja áherslu á í starfi sínu. Fullyrða má að starfsáætlun 
hafi að mestu verið fylgt í starfi nefndarinnar og fremur bætt við 
en dregið úr. Unglinganefnd hefur haldið 10 fundi á starfsárinu. 
Um fundargerðir vísast á gkg.is/unglingar.
Unglinganefndin vann áfram að markmiðum sem skilgreind 
höfðu verið á fyrra ári og vísast til þeirrar starfsáætlunar. 
Við markmiðin var því bætt að fjölga keppendum frá GKG 
á unglingamótum GSÍ og GKG. Hvorutveggja tókst mjög 
glæsilega að því er varðar innanfélagsmótaröðina. Markmið 
sem nefndin setti sér um að eiga flesta unglinga allra klúbba á 
GSÍ mótum náðist þó ekki. Nefndin er þess fullviss að það náist 
á sumri komanda. 

Almennar æfingar hófust í október 2005. Með því er 
æfingatímabilið orðið 11 mánuðir á ári sem er í samræmi við 
markmið íþróttastjóra og það sem tíðkast í öðrum íþróttum. 
Þá var æfingum fjölgað, bæði fyrir afrekskylfinga og hina sem 
ekki voru jafn langt á veg komnir. Vegna aðstöðuleysis var ekki 
hægt að halda æfingum mjög að unglingunum. Engu að síður 
fjölgaði verulega frá fyrra ári og má ætla að um 40 unglingar 
hafi stundað æfingar að einhverju marki.

Fyrir liggur að starfsárið 2006-2007 verði enn bætt við æfingar. 
Þær hófust í byrjun október. Tekin var í notkun ný aðstaða, 
Pro Golf, sem aðstandendur unglinga í klúbbnum komu upp 
af miklum myndarskap. Æfingar verða þar, í Sporthúsinu, 
Lindaskóla í Kópavogi og Básum. Í þessu endurspeglast bágt 
ástand varðandi eigin aðstöðu GKG.  Þá var tekið upp á því nýmæli 
að krakkar skrá sig til æfinga og greiði hóflegt æfingagjald.  
Aðsókn var framar vonum og hafa nálægt 100 krakkar skráð 
sig til æfinga í vetur.  Skipulagið er sem fyrr í höndum Brynjars 
Eldons Geirssonar, íþróttastjóra GKG. Aðstoðarmaður hans 
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er Hlynur Þór Haraldsson. Sérstaka ánægju vekur að Hlynur 
hefur ákveðið að leggja golfþjálfun fyrir sig, en hann er í 
golfkennaranámi samhliða þjálfuninni. 

Unglingarnir náðu góðum árangri í mótaröðinni. Við 
eignuðumst tvo Íslandsmeistara. Eygló Myrra Óskarsdóttir varð 
Íslandsmeistari í höggleik 14-15 ára og í 2. sæti í holukeppni  
sama flokks. Alex Freyr Gunnarsson varð Íslandsmeistari í 
holukeppni 13 ára og og í 3. sæti í höggleik. Þau urðu bæði 
stigameistarar í sínum flokki. Þá má geta þess að Eygló Myrra 
varð einnig sigurvegari í Faldomóti GR, en þar atti hún kappi 
við stúlkur sem voru allt að 3 árum eldri og varð klúbbmeistari 
kvenna í GKG. Auk þeirra Eyglóar og Alex áttum við 5 aðra 
keppendur í topp 10 í þeim flokkum sem keppt var í. 

Eygló Myrra og Ingunn Gunnarsdóttir voru í 
unglingalandsliðshópi GSÍ og fóru báðar í keppnisferðir til 
útlanda á vegum GSÍ. Ingunn náði líka að setja vallarmet á 
Vífilsstaðavelli á Íslandsmóti unglinga í holukeppni þegar hún 
spilaði völlinn á 72 höggum af bláum teigum. 

Við sendum að nýju 2 sveitir í alla flokka í sveitakeppni 
unglinga. Fyrir yngri strákana var sveitakeppnin á Akureyri 
og í Vestmannaeyjum fyrir eldri strákana og stelpurnar. Eina 
sveitin sem vann til verðlauna var a-sveit stúlkna, sem varð 
í 3 sæti. Sveitirnar stóðu sig engu að síður allar með prýði og 
voru sjálfum sér og klúbbnum til mikils sóma.  Þá má geta þess 
að 3 þeirra stúlkna sem skipuðu A-sveit stúlkna voru einnig í 
keppnissveit GKG í kvennaflokki, þær Eygló Myrra, Ingunn og 
Erna Valdís Ívarsdóttir. 

Í fyrsta sinn var farið í æfingaferð til útlanda með afreksunglinga. 
Alls fóru 17 unglingar í ferðina, en farið var til Essex Golf and 
Country Club sem er rétt norðan við London. Með í för voru 
þjálfararnir Brynjar og Hlynur, auk nokkurra foreldra. Ferðin var 
dagana 6.-14. apríl og tókst afskaplega vel. Krakkarnir höfðu 
staðið sig vel í að safna fé til ferðarinnar með ýmsu móti. Ekkert 
var notað af almennri fjárveitingu klúbbsins til unglingastarfs 
í ferðina.  Ætlunin er að slíkar ferðir verði árvissar og söfnun 
vegna næstu ferðar stendur yfir. Ekki liggur nú fyrir hvert farið 
verður. 

Fóstrakerfinu var framhaldið og var góð þátttaka í því. Fjöldi 
þátttakenda var svipaður og áður. 

Klúbburinn stóð fyrir alls 10 barnanámskeiðum. Leiðbeinendur 
á námskeiðunum eru unglingar úr klúbbnum undir umsjón 
Hlyns. Fullt var á öll námskeið. Tekjurnar af námskeiðunum eru 
sértekjur unglinganefndar og vegna þeirra er hægt að bjóða 
verulegum fjölda unglinga úr klúbbnum vinnu á vellinum. Með 
því gefst þeim einnig kostur á því að leggja meiri stund á æfingar. 
Þá var áframhaldið samningi við Kópavogsbæ um að unglingar 

á vinnuskólaaldri gætu skráð sig í vinnuskóla Kópavogs en 
skilað vinnuframlagi til GKG. Þetta skiptir unglingastarfið miklu 
máli. 

Haldið var áfram innanfélags mótaröð fyrir unglingana, sem 
stykt var af Titleist. Framkvæmd mótanna var gerbreytt og færð 
nær því sem tíðkast með GSÍ mótum.  Þannig var þátttakendum 
t.d. gert að skrá sig fyrirfram, skipt var í ráshópa, ræst út og 
öllum færðar teiggjafir. Undirtektir voru mjög góðar og þátttaka 
margfaldaðist frá fyrra ári. Ingimundur Helgason hafði umsjón 
með mótunum. Lokahátíð, þar sem boðið var upp á pizzur og 
verðlaun afhent, var síðan haldin fyrir mótsgjöldin sem voru 
500 kr. á mann. 

Niðjamót var haldið öðru sinni og tókst afar vel. Þátttaka jókst 
um 100% og spiluðu 40 pör í mótinu. Glæsilegir vinningar voru 
í boði og súpa og brauð í boði Sparisjóðs Kópavogs í mótslok. 
Á mótinu söfnuðust rúmlega 160 þúsund kr. í ferðasjóð 
afreksunglinganna. 

Íslandsmót unglinga í holukeppni var haldið á Vífilsstaðavelli. 
Sjóklæðagerðin, eða 66°N, var styrktaraðili mótsins. Mótið 
heppnaðist ákaflega vel og var klúbbnum til sóma í alla staði. 

Nokkrir foreldrafundir hafa verið haldnir á árinu. Almennur 
fundur, sem var haldinn til kynningar á starfinu, var mjög vel 
sóttur. Þá voru haldnir fundir í tengslum við sveitakeppni, vegna 
æfingaferðar og til að kynna vetraræfingar. Unglinganefndinni 
er mikilvægt að finna að foreldrar hafi áhuga á starfinu sem 
sýndur er í verki með því að mæta á slíka fundi. 

Snemma á árinu var komið á laggirnar vefsíðu fyrir  
unglingastarfið sem einn nefndarmanna,  Jón Hörðdal Jónasson, 
á heiðurinn af. Svo vel tókst til að Jón var fenginn til að vefa nýja 
síðu fyrir GKG. Vefsíða unglinganna er mikilvægur vettvangur til 
þess að koma á framfæri upplýsingum, gera athugasemdir og 
hafa samskipti. Foreldrar eru hvattir til að fylgjast með síðunni, 
sem nú er að finna undir aðalsíðunni gkg.is.

Eitt af markmiðum unglinganefndar var að efla félagsanda 
og samstöðu krakkanna. Í því skyni hefur verið staðið fyrir 
videokvöldum, farið í keilu og staðið fyrir bingói í samstarfi við 
getraunahóp GKG. Þessir viðburðir voru vel sóttir og fullvíst má 
telja að framhald verði á, þótt megináhersla verði sem fyrr á 
golfið. 

Gunnar Jónsson, formaður
Grétar Skúlason
Gunnar Árnason
 Ingimundur Helgason
 Jón Hörðdal Jónasson. 
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Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að skærasta 
stjarna GKG, Birgir Leifur Hafþórsson, náði þeim stórkostlega 
árangri að öðlast þátttökurétt á Evrópumótaröð karla. Hann 
er jafnframt fyrsti Íslendingurinn sem nær þessum áfanga og 
markar þessi árangur mikil tímamót í sögu golfs á Íslandi.

 Birgir Leifur gekk í GKG vorið 2003 í kjölfar þess að hann hugðist 
taka fram golfkylfurnar á ný og reyna fyrir sér á nýjan leik meðal 
þeirra bestu í Evrópu. Áður hafði Birgir Leifur gert nokkrar 
tilraunir til þess að fá þátttökurétt á Evrópumótaröðinni og 
komist ansi nærri því.

Birgir Leifur, sem í upphafi ársins 
2003 kom frá Akranesi, tók þá 
ákvörðun í apríl sama ár að gerast 
félagi og leika fyrir hönd GKG. 
Það er óhætt hægt að segja að 
fyrsta ár hans hjá okkur í GKG hafi 
verið viðburðarríkt.  Hann varð 
klúbbmeistari GKG er hann setti 
nýtt vallarmet á Vífilsstaðavelli 
á meistaramóti klúbbsins á 61 
höggi af gulum teigum en hann 
lék alla fjóra hringina á samtals 
258 höggum, eða 22 höggum 
undir pari. Hann hafði mikla 
yfirburði á meistaramótinu 
eins og nærri má geta og var 
24 höggum á undan Sigmundi 
Einari Mássyni, Íslandsmeistara 
í höggleik árið 2006, sem varð 
annar. Hann sigraði síðan á 
síðari hluta atvinnumannamóts 
Carlsberg og Flugfélags Íslands 
sama ár. Þá setti hann vallarmet 
á Grafarholtsvelli er hann spilaði 
á 67 höggum í fyrstu umferð 
Mastercard mótsins. Birgir Leifur 
sigraði á mótinu en hann lék alls á 
5 höggum undir pari. Birgir Leifur 
sigraði á Ostamótinu sem fór fram á Garðavelli á Akranesi dagana 
7. og 8. júní en það var annað stigamót Toyota mótaraðarinnar. 
Hann fór hringina þrjá á samtals 216 höggum og lék annan 
hringinn á 69 höggum og jafnaði þar með vallarmetið á 
Garðavelli. Einn aðaltitillinn sem Birgir Leifur náði á árinu 2003 var 
þegar hann varð Íslandsmeistari á Íslandsmótinu í höggleik sem 
fram fór í Vestmannaeyjum í fyrsta sinn síðan 1996 en þá sigraði 
Birgir Leifur einnig. Hann tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í  
höggleik þegar hann lék á samtals 276 höggum. Þá var Birgir 
Leifur að lokum kjörinn íþróttamaður ársins hjá Garðabæ.  
Þetta er sannarlega góður árangur fyrsta árið sem hann gekk til 
liðs við okkur í GKG.

Árið 2004 var einnig stórt ár í sögu Birgis Leifs og ekki síður í 
sögu GKG.  Allir Íslandsmeistaratitlar sem í boði voru í karlaflokki  
komu í hlut Birgis Leifs og GKG þetta árið. Íslandsmeistari í 
höggleik, holukeppni auk þess sem keppnissveit GKG varð 
Íslandsmeistari í sveitakeppni GSÍ í 1. deild í fyrsta sinn í sögu 
klúbbsins. Þá varð Birgir Leifur einnig stigameistari í Toyota 
mótaröð GSÍ sama ár með því að sigra á Icelandair mótinu 
sem háð var á Strandarvelli. Birgir Leifur spilaði þar af miklu 
öryggi og spilaði á 69 höggum fyrri daginn og 67 höggum á 

sunnudeginum og því samtals 
4 höggum undir pari. Mikil 
spenna var fyrir þetta mót þar 
sem Björgvin Sigurbergsson úr 
Keili hafði 14 stiga forystu á Birgi 
Leif á stigalistanum fyrir mótið. 
Björgvin endaði hins vegar í 5. 
sæti á þessu móti. Birgir Leifur 
lauk leik hins vegar með 644,5 
stig á Toyota mótaröðinni, 111,4 
stigum á undan Björgvini sem 
endaði með 532,9 stig eftir að 
hafa fengið 42,4 stig fyrir 5. 
sætið. Þetta eru allir þeir titlar 
Golfsambands Íslands sem 
einum kylfingi er mögulegt 
að vinna á Íslandi á einu ári. 
Birgir Leifur var síðan kosinn 
Íþróttamaður Garðabæjar þetta 
sama ár í annað sinn í röð.

Árin 2005 og 2006 tók Birgir 
Leifur svo þátt í Áskorenda-
mótaröð Evrópumótaraðarinnar, 
og var Birgir Leifur því ekki að 
einbeita sér mikið að mótum 
hérlendis. Birgir tók þó þátt í 
Sveitakeppni GSÍ sem haldin 
var á Korpuvelli árið 2005 og á 
golfvellinum í Leiru nú í sumar. 
GKG hafnaði í 3. sæti árið 2005 

og í 4. sæti á þessu ári.

Stærsta stund, án nokkurs vafa á golfferli Birgis Leifs, er síðan 
nýafstaðið úrtökumót Evrópumótaraðarinnar þar sem Birgir 
Leifur uppskar loksins árangur erfiðisins með því að tryggja sér 
þátttökurétt á Evrópumótaröð karla árið 2007. Hann hafnaði í  
24. - 29. sæti á úrtökumótinu á Spáni og sýndi frábæra 
keppnishörku á lokahringum, lék á 69 höggum sem var besta 
skor lokadagsins. Birgir Leifur sagði í viðtali að langþráður 
draumur væri nú orðinn að veruleika eftir blóð svita og tár 
undanfarinna ára og að þolinmæðin borgaði sig greinilega í 
þessu greinilega. Birgir Leifur gerði jafnframt mikið úr stuðningi 
þeirra aðila sem hafa stutt hann og haft trú á honum í gegnum 

BIrgIr leIfur Hafþórsson atvInnukylfIngur úr gkg keppIr á mótaröð Bestu kylfInga Í 
HeImI á næsta árI.  JóHann gunnar stefánsson tók saman.

2.7

BIrgIr leIfur
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þykkt og þunnt. Elísabet Halldórsdóttir kona Birgis Leifs hefur 
ávallt hvatt hann áfram þegar útlitið hefur ekki verið sem 
bjartast og á ekki síður hrós skilið fyrir sína frammistöðu á 
þessum tímamótum. Hann segir að á meðan hann sé að leika 
sér í golfi hafi hún séð um fjölskylduna og að hann væri væri 
ekki í þessum sporum án hennar hjálpar. Þá hefur Andrés 
Guðmundsson golfkennari og þjálfari Birgis Leifs til margra ára 
veitt honum ómetanlegan stuðning í gegnum tíðina.

Þegar þetta er ritað segist Birgir Leifur ekki vera farinn að plana 
næsta ár, enda hefur hann haft nóg á sinni könnu undanfarnar 
vikur. „Ég mun fljótlega skoða hvaða mót ég mun taka þátt í. 
Það verður að sjálfsögðu fyrsta markmið á næsta ári að halda 
kortinu á Evrópumótaröðinni. Það er verðugt verkefni til að 
byrja með.“

„Ég vona að árangur minn gefi öðrum íslenskum  
kylfingum byr undir báða vængi. Ég er nú loksins búinn að sýna 
að þetta er hægt. Vonandi hef ég með þessu rutt brautina fyrir 
aðra sem vilja feta þennan veg,“ sagði hann í viðtali skömmu 
eftir mótið.

En hvernig tilfinning er það að vera staddur í þessum sporum 
á lokahring með söguna af þessum 2 höggum á bakinu? „Ég 
man nú varla eftir því þegar ég lagðist á koddann eftir fimmta 
hringinn. Ég var að æfa púttin langt fram eftir kvöldi og sofnaði 
um leið og ég kom í hús. Það var ekkert annað í stöðunni en 
að sækja, en skynsamlega. Ég fékk fugl strax á 12. holu sem 
var þriðja holan sem ég lék. Síðan gerði ég mistök á 14. braut í 
teighögginu. Boltinn átti að fara í sveig til vinstri yfir vatn. Hann 
fór í sveig til vinstri en endaði í vatninu. Það voru einu mistökin 
sem ég gerði á hringnum.“ Birgir fékk síðan tvo fugla í röð á 
16. og 17. braut og telur hann að það hafi hjálpað sér mikið.  
„Sjálfstraustið var mikið eftir þær holur. Púttin voru í góðu lagi 
og það fylgdu tveir fuglar í kjölfarið á 2. og 4. braut. Á þeim 
tíma var ég viss um að ég þyrfti að leika á 2 höggum undir pari 

samanlagt til þess að komast í hóp 30 efstu. Það fór því aðeins 
um mig þegar ég fékk skolla á 6. braut en ég varð aðeins rólegri 
þegar ég fékk fugl á 7. braut og aðeins tvær holur eftir.“

Þegar Birgir var búinn að setja niður púttið á 7. braut voru 
keppendur kallaðir af vellinum með lúðrablæstri þar sem að 
úrhellisrigning var á svæðinu og þrumuveður. Birgir var spurður 
að því hvernig hann hefði upplifað biðina í klúbbhúsinu á 
meðan það stytti upp. Vitandi það að næstu tvær holur sem 
hann ætti að leika skiptu kannski öllu máli fyrir framtíð hans í 
atvinnumennsku.   „Ég held að rigningin hafi hjálpað mér. Því ég 
var handviss um að ég þyrfti að vera samtals á 2 höggum undir 
pari. Þegar ég kom í klúbbhúsið sá ég skor keppenda hafði 
breyst mikið og einn undir pari samtals myndi duga til þess að 
komast á Evrópumótaröðina. Ég tók því enga áhættu á síðustu 
tveimur holunum en það voru erfiðar brautir á móti vindinum. 
Ég sló með 3-járni inná par 3 holuna sem er sú 8. á vellinum. 
Erfitt högg á móti vindi. Á 9. braut var upphafshöggið ágætt 
og ég þurfti að slá með 3-járni í innáhögginu á móti vindinum. 
Það var því gríðarlegur léttir að leika þær á pari. Ég var mjög vel 
stemmdur fyrir lokahringinn, var staðráðinn í að spila grimmt 
og ég gerði það allan hringinn. Ég byrjaði vel og það gekk allt 
upp á fyrstu holunum. Þá var ekkert annað að gera en spýta 
í lófana. Ég var að vonum mjög ánægður með hringinn því 
aðstæður voru ekki góðar, töluverður vindur og blautur völlur. 
Ég nýtti mér einnig þá reynslu sem ég hef öðlast í gegnum árin, 
var ekki að leika í þessu móti í fyrsta sinn -  veit því hvað til þarf.“ 
Birgir Leifur hefur verið atvinnumaður frá árinu 1997. 

Við félagar Birgis Leifs í GKG erum að sjálfsögðu ákaflega stoltir 
af okkar manni og óskum honum innilega til hamingju með 
þennan magnaða árangur og óskum honum og fjölskyldu 
hans að sjálfsögðu alls hins besta í komandi verkefnum á meðal 
þeirra bestu í heimi á Evrópumótaröðinni á næsta ári.
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3. kaflI framkvæmdasvIð

3.1 Vallarnefnd

Fundir á starfsárinu
Vallarnefnd hélt átta bókaða fundi á starfsárinu en auk þess voru 
haldnir margir óformlegir fundir einstakra stjórnarmanna og 
starfsmanna vallarins. Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja 
framkvæmdir og umhirðu vallarins í samstarfi við vallarstjóra 
sem er einn nefndarmanna. Á fundum hefur mikið verið rætt 
um nýja æfingaaðstöðu og að gert verði átak í að snyrta völllinn 
á næstu árum.

Framkvæmdir og framtíðarverkefni
Í sumar var 15. brautin tekin í notkun eftir breytingar.  Nýr 
teigur og ný flöt komu  nokkuð vel út en töluvert er þó eftir 
óunnið þar.  Það á eftir að gróðursetja fleiri tré á milli 5. og 
15. brauta, snyrta umhverfið þar frekar, þurrka betur upp 
fremsta hluta brautarinnar svo hægt sé að slá brautina aftur 
að gamla teigstæðinu sem þar er. Nokkur hætta skapaðist 
vegna staðsetningar á nýjum 15. teig þar sem gönguleið 
milli 5. flatar og 6. teigs lá fram hjá honum, en með tilkomu  
Leirdalsbrautanna verður þetta í lagi þar sem 5. brautin verður 
14. braut eftir þá breytingu og 15. teigur næsti áfangastaður 
kylfinga.
Stækkun á 3. flöt kom ekki eins vel út í sumar þar sem tyrft var 
seint um vorið og torfið náði sér ekki nógu vel á strik. Vallarnefnd 
er fullviss um að 3. flötin grói betur saman og verði orðin góð 
á næsta ári. 
Leirdalsbrautirnar voru fyrirferðarmiklar á verkefnalista hjá 
vallarstarfsmönnum þetta sumarið og í haust og næsta vor 
verður unnið við frágang á sandglompum og göngustígum 
þar.

Í vetur verður einnig unnið við uppbyggingu á nokkrum hvítum 
teigum, en stefnan er að vera með hvíta teiga á 18 holu velli.  
Nú þegar hafa hvítir teigar verið byggðir í Leirdalnum. Einnig 
verður unnið við almenna snyrtingu á stígum og glompum á 
eldri hluta vallarins. 
Í heild var þetta gott tímabil hjá félagsmönnum GKG, þar sem 
völlurinn var í nokkuð góðu ástandi í sumar, þó svo framkvæmdir 
við vökvunarkerfið hafi skilið eftir nokkur sár við flatirnar sem 
verða lagfærð fyrir næsta tímabil. 
Óhætt er að segja að vinna við umhirðu og framkvæmdir á 
vellinum sé í gangi allt árið. Mestur kraftur fer þó í framkvæmdir 
frá vori og fram á haust. Yfir veturinn er engu að síður unnið 
mikið starf á vellinum. Almenn umhirða vallarins er mjög stór 
og tímafrekur þáttur hjá vallarstarfsmönnum. Fyrir utan fasta 
starfsmenn vallarins er hópur unglinga við vinnu yfir sumarið. 
Það er að miklu leyti þessu fólki að þakka hve völlurinn er að 
verða fallegur og snyrtilegur. 

Gróðursetning
Tðluvert var gróðursett af trjám á vallarsvæðinu á þessu ári og 
var ákveðin fjárveiting merkt því verkefni.  Keyptar voru 3 til 
5 metra háar aspir sem settar voru á milli 5.  og 15. brauta og 
einnig við 7. braut. Vallarnefnd er alltaf með augun opin fyrir 
trjám sem klúbbnum bjóðast án greiðslu, en þar sem tímafrekt 
er að sækja tré er æskilegt að þeir sem geta útvegað tré komi 
þeim til starfsmanna GKG.  Kristján Jónasson trjáræktarfrömuður 
vallarins hefur stýrt gróðursetningu og umhirðu trjáa og hefur 
unnið frábært starf við að breyta ásýnd vallarins til hins betra.

Vökvunarkerfi
Stærsta verkefni fyrri hluta þessa árs var að koma niður 

tölvustýrðu vökvunarkerfi á allar flatir vallarins og var það klárað 
í vor. Unnið verður að því að klára að setja niður vökvunnarkerfi 
í alla teiga á gamla vellinum í vetur. Samsvarandi búnaður er 
þegar kominn í Leirdalinn. Kerfið var ekki mikið notað í sumar 
vegna drjúgrar náttúrulegrar vökvunar, en á örugglega eftir að 
nýtast betur á næstu árum.

Æfingasvæðið
Reynt var að halda æfingasvæðinu snyrtilegu en ekki farið í 
nýjar framkvæmdir þar sem unnið er að því að endurskipuleggja 
æfingasvæðið frá grunni og stefnt að því að hefja framkvæmdir 
í byrjun næsta árs. 

Sjálfboðastarf
Glæsilegur sjálfboðaliðadagur var haldinn 11. maí í vor, þegar 
um 90 manns mættu til vinnu seinnipart dags og gekk sú 
vinna framar björtustu vonum vallarnefndar. Daginn eftir, 
þann 12. maí, var sjálfboðaliðunum boðið til 9 holu golfmóts 
sem vallarnefnd stóð fyrir. Þáttakendur voru samhentur hópur 
kylfinga sem gerðu völlinn glæsilegri fyrir opnun vallarins sem 
fór fram 13. maí. Vallarnefndin þakkar kærlega fyrir hjálpina  
og stefnan er að endurtaka þetta á næsta ári því greinilegt er að 
áhugi félagsmanna er mikill.

Leirdalurinn
Leirdalurinn var formlega opnaður í vor en ekki leikið á honum 
nema í vikutíma í byrjun september. Fjöldi félagsmanna prófaði 
völlinn og var almenn ánægja með þessa glæsilegu viðbót. 
Leirdalurinn fer í fulla notkun á næsta ári.
Starfsmenn GKG hafa unnið mikið uppi í Leirdal í sumar.  Helstu 
verkefnin voru sáning, söndun, reglulegur sláttur, snyrting 
svæðisins og almennt viðhald á vellinum.

Lokaorð
Völlurinn kom nokkuð vel undan vetri í vor og var opnaður 
laugardaginn 13. maí og lokað 19. október. Mikil áhersla hefur 
jafnan verið lögð á snyrtimennsku í umhirðu vallarins en vegna 
rigninga var erfiðara að halda vellinum snyrtilegum í sumar. Á 
næsta ári verða ekki miklar nýframkvæmdir á vellinum og því 
stefnan að einbeita sér að því að snyrta völlinn og gera sem 
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glæsilegastan.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
Andrés I. Guðmundsson
Guðmundur Á. Gunnarsson
Kristján Jónasson
Óskar Jóhannesson
Úlfar Jónsson

3.3 Markaðs- og fjáröflunarnefnd

Markmið ársins 2006
Afla sem mest fjár fyrir félagið með skriflegum samningum 
við fyrirtæki um kostanir, boðsmót, bekki, auglýsingar og  
merkingar á vellinum sjálfum.
Lögð var áhersla á að eyða þeirri óvissu sem verið hefur um 
hverjir séu kostendur, hverjar séu greiðslur þeirra, hvað þeir fái 
fyrir fjárhæðina og að eyða misræmi ávinnings á milli kostenda 
með sömu fjárhæð. Stefnan var að gera skriflega samninga við 
alla kostendur, þar sem fram kemur fyrir hvað er greitt og hvað 
viðkomandi fær í staðinn. 
Stefnt var að aukningu styrktarfjár til klúbbsins og að fjölga 
styrktaraðilum, með fjölbreyttari möguleikum.

Árangurinn 2006:
Reynslan hefur verið mjög góð og tekist hefur að fjölga 
styrktaraðilum milli ára og halda áframhaldandi samstarfi við 
þá sem fyrir voru. Þetta hefur haft í för með sér aukningu í  
fjáröflun og er það von okkar að þetta skili sér í stöðugri 
viðskiptum milli aðila á komandi árum.
Fjölgað var þeim leiðum sem stendur styrktaraðilum til boða  
til að koma til móts við óskir og þarfir þeirra sem mest.
Okkur tókst að selja auglýsingar á alla teiga á öllum brautum 
og lengdarmælingastaura á fjölmörgum brautum skv. 
neðangreindu kerfi. 
Reynt var að nýta þá afrekskylfinga sem eru á samningi til að 
afla aukins fjár og það gert í fullu samráði og með samþykki 
þeirra. Þar var um að ræða námskeið og kennslu.
Mörg fyrirtæki óska eftir að fá greitt fyrir auglýsingar með 
félagsaðild fyrir ákveðin fjölda meðlima. Aðrir óska eftir 
ákveðnum fjölda sumarkorta, námskeiðum, kennslu eða 
ákveðnum fjölda 5-leikja-korta og var hvert tilvik metið 
þannig að báðir aðilar væru sáttir og gætt var samræmis í 
niðurstöðum.
Í stuttu máli var árangurinn sá að aldrei hefur tekist að afla meiri 
tekna til klúbbsins og fjölga styrktaraðilum og ber að fagna 
þeim árangri.

Í janúar 2005 var ráðinn markaðsstjóri GKG, Ottó Sigurðsson, 
og hefur hann ásamt formanni markaðsnefndar yfirumsjón 
með markaðsmálum klúbbsins. Hann hefur nú lokið störfum og 
hefur að mínum dómi staðið sig afar vel og átt mestan þátt í að 
ná þessum árangri. Vil ég þakka honum gott samstarf og óska 
honum alls hins besta í því sem hann tekur sér nú fyrir hendur. 

Jón Snorri Snorrason, formaður
Ottó Sigurðsson
Jóhann Gunnar Stefánsson

3.4 Skemmtinefnd

Lögboðin verkefni: Jónsmessumót, Meistaramótslok og 
Bændaglíma.  Önnur verkefni sem nefndin kom að:  Herrakvöld, 
rauðvínskvöld kvenna og högglengsti kylfingur Íslands. 

Skemmtinefndin á að eigin mati mikið hrós skilið fyrir 
golfsumarið 2006.  Við komum að mörgum málum í innra 
félagsstarfi klúbbsins.  Fyrirferð okkar út á við er ekki mikil en 
innra starfið er öflugt.  Okkar vinna fellst í því að skipuleggja 
með framkvæmdastjóra og markaðsstjóra uppákomur og 
skemmtiatriði klúbbsins. Skemmtinefnd er eins konar stoðdeild 
fyrir framkvæmdasvið GKG, við höfum flestir gríðarlega reynslu 
í að skemmta fólki og erum vel tengdir inn í skemmtanahald 
á Íslandi. Það eru 3 stór verkefni á herðum skemmtinefndar 
en þau eru skipulagning á mótahaldi og skemmtiatriðum 
á Jónsmessumóti, skemmtiatriði á verðlaunaafhendingu 
meistaramótsins og Bændaglímunnar. Allar þessar uppákomur 
heppnuðust í alla staði mjög vel.
Ýmsar nýjungar á Jónsmessumótinu voru innleiddar eins og 
„bar í aðgerð”, en settur var upp lítill bar með brjóstbirtu og var 
hann hafður sérstaklega innan blámerkts svæðis á „free-drink” 
svæði. Á lokahóf meistaramótsins mætti stórsöngvarinn Geir 
Ólafsson og söng að eigin mati við dynjandi lófatak og hafði 
sjálfur á orði að kvenkylfingar GKG hefðu tekið sér einstaklega 
vel. 
 Tvö önnur stór verkefni lentu á skemmtinefnd í ár en það 
var herrakvöldið sem við skipulögðum og einnig aðstoðaði 
skemmtinefndin kvennanefnd með að útvega skemmtiatriði á 
rauðvínskvöldið. Herrakvöldið heppnaðist með eindæmum vel 
og þangað heimsóttu okkur Bjarni Benediktsson, alþingismaður, 
sem hélt hátíðarræðu auk þess sem tónlistarmennirnir Pálmi 
Sigurhjartarson og Eyjólfur Kristjánsson tróðu upp í upphafi 
kvölds. Haldið var uppboð fyrir afrekshópinn okkar og safnaðist 
álitleg upphæð.
Á rauðvínskvöld kvenna fengum við þá Gunna Óla Eurovision 
söngvara úr Skímó og Sigurjón Brink gítarleikara til að skemmta 
stelpunum og þeir slógu í gegn enda frábærir skemmtikraftar.
Á Íslandsmótinu í holukeppni unglinga í sumar sá 
skemmtinefndin um að kynna keppendur á teig að erlendum 
hætti.  Þetta þótti til fyrirmyndar, krakkarnir höfðu mjög 
gaman að heyra nafn sitt kallað í hátalarakerfi og áhorfendur 
komust meira í takt við það sem var í gangi. Aðilar í forystu 
golfsambandsins hrósuðu GKG fyrir frábæra umgjörð um mótið.  
Skemmtinefndin þótti koma það vel frá þessu verkefni að Kjölur 
í Mosfellsbæ fékk skemmtinefnd GKG til að kynna Shoot-Out 
mót unglinga sem fram fór á Kili í sumar!
Högglengsti kylfingur ársins er nýjung sem haldin var á 
golfvellinum okkar og þótti takast vel. Þar tók skemmtinefndin 
að sér að sjá um að kynna viðburðinn á vellinum ásamt tónlist. 
Þó að tímasetningin hafi verið óheppileg var umgjörð og 
stemmning keppninnar frábær og mál manna að halda þessa 
keppni aftur og nýta reynsluna af síðustu keppni.
Við hvetjum formenn nefnda að leita til skemmtinefndar ef það 
vantar hugmyndir, stuðning eða góð ráð.

Sigurður Hlöðversson, formaður
Bjarni „Töframaður” Baldvinsson
Lórenz Þorgeirsson
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5.2 Umgengnisreglur GKG

Skráning í rástíma: 
•  Niðurröðun í rástíma er í  höndum ræsis 
•  Klúbbmeðlimir geta skráð sig með þriggja daga fyrirvara á 
netinu.  Meðlimir annarra klúbba geta einnig skráð sig á netinu 
samdægurs.  Einnig er unnt að hafa samband við ræsi í síma. 
•  Við skráningu í rástíma skal sá sem skráir sig gefa  upp fullt 
nafn, kennitölu.  Óski viðkomandi eftir að skrá fleiri skal hann 
gefa upp fullt nafn þeirra, og kennitölu.
•  Nauðsynlegt er að tilkynnt sé um forföll í rástíma með 
minnst 1 klukkustundar fyrirvara.  Ítrekað brot tilkynnist 
aganefnd GKG. Sé um leikmann að ræða sem ekki er meðlimur 
í GKG skal hann ekki fá skráðan rástíma án undanþágu 
aganefndar. Hafi viðkomandi verið skráður án sinnar vitundar 
skal sá sem skráði í rástíma bera ábyrgðina.
•  Ræsir hefur ætíð heimild til þess að bæta í ráshópa.  
Á álagstímum skulu fjórir vera í ráshóp og leikmenn skulu ekki 
fara einir út. 
•  Unglingar sem verða 14 ára á árinu og yngri og hafa hærri 
forgjöf en 24, mega ekki leika á aðalvellinum um helgar og 
eftir kl. 15:00 virka daga, nema þeir leiki með félaga í GKG sem 
er 20 ára eða eldri eða með heimild ræsis.
 

Forgangsröð og leikhraði
•  Leik má eingöngu hefja á 1. teig. á hvorum velli fyrir sig
•  Leikmenn á braut með hærra númeri eiga alltaf réttinn

•  Leikið án tafar, fylgið leiðbeiningum um leikhraða.  
Kylfingum ber að halda eðlilegum leikhraða.
•  Hleypið framúr ef þið dragist aftur úr um eina holu, eða ef 
bolti er týndur og ekki auðfundinn
•  Yfirgefið flötina um leið og leik er lokið á henni og skráið 
skorið á næsta teig
•  Á álagstímum eru kylfingar hvattir til að taka upp bolta sinn 
og ganga með hann á flöt, ef þeir hafa notað fleiri högg en 
tvöfalt par brautarinnar.
•  Reynið að fylgja leikhraða á hópi á næstu braut á undan án 
tillits til hópsins sem á eftir kemur. 

Hegðun og klæðnaður
•  Sýnið öðrum tillitssemi, prúðmennsku og kurteisi.
•  Farið eftir fyrirmælum starfsmanna
•  Kylfingar sem ekki hafa skráða forgjöf skulu ávallt leika af 
rauðum teigum
•  Karlar með yfir 30 og konur með yfir 20 í forgjöf eru hvött til 
að leika af rauðum teigum
•  Karlar með á milli 24-30 í forgjöf eru hvattir til að leika af 
bláum teigum
•  Hver leikmaður skal hafa golfsett til umráða
•  Sýnið ávallt ýtrustu varkárni þegar þið sveiflið kylfunni
•  Sláið ekki fyrr en þeir sem á undan fara, eru komnir úr 
höggfæri
• Kallið  „Fore” ef minnsta hætta er á að bolti ykkar geti hitt 
einhvern. Beygið ykkur í kút ef þið heyrið það kallað
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•  Vallarstarfsmenn við vinnu eiga alltaf allan rétt, bíðið ávallt 
eftir merki þeirra. Virðið starf vallarstarfsmanna.
•  Notkun farsíma er bönnuð á völlunum.  Hægt er að fá 
undanþágu í einstökum tilfellum hjá ræsi
•  Ætlast er til þess að kylfingar klæðist snyrtilegum golffatnaði 
þegar leikið er á völlunum. Gallabuxur og hlýrabolir teljast 
ekki golffatnaður. Ýmsir æfingagallar (jogging) teljast ekki 
golffatnaður.
•  Notið ekki skó sem geta valdið skemmdum á flötum.

Skráning og mæting í mót
•  Mótsnefnd er heimilt krefjast greiðslu þátttökugjald við 
skráningu.  Keppandi á ekki rétt á endurgreiðslu boði hann 
forföll til mótsstjórnar eftir klukkan 18:00 daginn fyrir fyrsta 
keppnisdag.
•  Mótsnefnd er heimilt að setja reglur um skil á lágmarks 
leikhringjum til forgjafar til þess að geta unnið til verðlauna í 
mótum á vegum GKG. 

Umgengni um velli GKG
•  Gangið vel um vellina og haldið þeim hreinum með því að 
setja allt rusl í ruslatunnur.
•  Farið eftir vegvísum og umferðarmerkjum og hlífið 
viðkvæmum svæðum
•  Leggið torfusnepla aftur í kylfufarið, rakið glompur og leggið 
hrífur í glompuna að lokinni notkun.
•  Enginn fari inn á völlinn nema með flatargaffal í vasanum, 

laga skal boltaför á flötum með honum
•  Plast-tí eru bönnuð, þau skemma hnífa í sláttuvélum og 
eyðast ekki í náttúrunni
•  Ekki skal fara með golfpoka eða kerrur inn á flatir eða kraga 
við þær.  Óheimilt er að fara með golfkerrur á teiga, flatir eða 
kraga við þær né milli flatarglompu og flatar.  Leikmenn skulu 
virða þær reglur sem starfsmenn setja varðandi umferð og 
leitast við að hlífa álagsblettum á vellinum.
•  Athugið að hver og einn er á eigin ábyrgð á 
golfvallarsvæðinu 

Eftirlit
•  Eftirlit með leik, leikhraða og umgengni á vellinum er í 
höndum ræsis og eftirlitsmanna. Þeim sem leika völl GKG er 
skylt að hlíta fyrirmælum ræsis eða eftirlitsmanns m.a. um 
leikhraða
•  Kylfingum ber að framvísa félagsskírteini eða kvittun fyrir 
greiðslu vallargjalds sé þess óskað
•  Kylfingur, sem hefur leik á vellinum án þess að hafa til þess 
heimild, telst hafa skuldbundið sig til greiðslu vallargjalds með 
50% álagi sé þess krafist.
•  Gert er ráð fyrir að kylfingar séu meðvitaðir um þær reglur og 
siði sem eru viðhafðir í golfíþróttinni og á vallarsvæði GKG
•  Brot á ofangreindum reglum og tilmælum geta valdið 
skilyrðislausa brottvísun af svæði golfklúbbsins.
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Lokaorð 
Þá er þessu starfsári að ljúka og er óhætt að segja að það hafi 
um margt verið viðburðaríkt. Á síðasta aðalfundi var kosin ný 
stjórn og þá lauk langri stjórnarsetu Gunnlaugs Sigurðssonar, 
sem verið hafði formaður GKG í 10 ár og Guðmundar Ólafssonar, 
en hann hafði verið gjaldkeri GKG í mörg ár. Þessir tveir menn 
hafa öðrum fremur unnið mest og best fyrir GKG og vil ég 
enn og aftur þakka þeim fyrir þeirra mikla þátt í uppbyggingu 
klúbbsins. 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, 
Jóhanni Gunnari Stefánssyni, og vallarstjóranum Guðmundi 
Gunnarssyni. Þessir tveir eru lykilmenn í öllum umsvifum 
GKG og vil ég þakka þeim báðum fyrir vel unnin störf á liðnu 
starfsári. Það er óhætt að segja, að nú sé völlurinn okkar loksins 
að komast í endanlegt horf, þó vissulega verði haldið áfram við 
að endurbæta hann og laga á ýmsan hátt. Þar má aldrei slaka á 
og við eigum ávallt að hafa mikinn metnað fyrir okkar völl og að 
hann verði alltaf einn allra besti golfvöllur landsins. En það eru 
sannarlega mörg og krefjandi verkefni framundan. 

Stjórnin hefur unnið að byggingu æfingahúss og í framhaldinu 
verður æfingasvæðið byggt upp á nýjan leik. Þessi verkefni verða 
vonandi á fullri ferð í vetur og okkar vilji er að hefja framkvæmdir 
strax upp úr næstu áramótum. Bæjarstjórar Kópavogs og 
Garðabæjar hafa þegar undirritað viljayfirlýsingu um stuðning 
við þessa uppbyggingu, enda mun hún gjörbreyta allri okkar 
æfinga- og þjálfunaraðstöðu. Næstu verkefni eru bygging 
áhaldahúss og loks bygging skála, en allt verður þetta að vinnast 
í góðri samvinnu við bæjarfélögin. Það má því öllum vera ljóst, 
að næg verkefni eru fyrir hendi og heiti ég á alla okkar félaga að 
leggjast á árarnar með stjórninni til að flýta þessari fyrirhuguðu 
uppbyggingu. Ég vil svo þakka meðstjórnamönnum mínum 
fyrir gott samstarf og öllu starfsfólki og loks ekki síst öllum þeim 
mikla fjölda sem vinnur við þjálfun og í nefndum á vegum GKG 
fyrir þeirra þátt í að gera klúbbinn okkar sem öflugastan.

Virðingafyllst 
f.h. stjórnar GKG
Guðmundur Oddsson, formaður.

Hið árlega Opna VISA mót fór fram á Vífilsstaðavelli sunnu-
daginn 16. júlí. Uppahaflega átti mótið að vera laugardaginn  
15. júlí en var frestað vegna veðurs til sunnudags.  VISA mótið 
hefur verið eitt fjölsóttasta mót landins undanfarinn ár og 
hefur verið uppselt síðustu ár. Einungis VISA korthafar hafa 
þátttökurétt í mótinu. Mótið er afar veglegt og sem dæmi 
má nefna auk glæsilegra aðalvinninga var í sumar ein milljón 
króna fyrir þann sem fór holu í höggi á annari braut vallarins. 
Enn hefur engum kylfingi tekist að fara holu í höggi á þessum 
stað, á þessum tíma, en það kemur ár eftir þetta ár. Aðstæður 
í sumar voru ágætar en samt sem áður náði enginn kylfingur 
36 punktum og þykir það nú saga til næsta bæjar í svona 
fjölsóttu móti.  Má geta þess að VISA Ísland er einn af elstu 
stuðningsaðilum klúbbsins og hefur VISA því veitt klúbbnum 
ómetanlegan stuðning á sínum vaxtarárum. 

Við þökkum VISA kærlega fyrir samstarfið á árinu.

Helstu úrslit Opna VISA mótsins árið 2006: 
 

Með forgjöf.  
1. Helgi Svanberg Ingason 35 punktar 
2. Kristján O. Jóhannesson 35 punktar 
3. Davíð Jónsson 34 punktar 
4. Jónas Sigurðsson 34 punktar

Án forgjafar 
1. Davíð Jónsson 34 punktar 
2. Helgi Birkir Þórisson 33 punktar 
3. Rúnar Óli Einarsson 33 punktar 
4. Sturla Ómarsson 33 punktar
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