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Efni: Væntingar og sýn GKG á þá möguleika sem falist geta í þróun Vífilsstaðalands fyrir 

starfsemi félagsins 
 
 
 
Að ósk dómnefndar í samkeppni um rammaskipulag fyrir Vífilsstaðaland sem fram kom á fundi með 
henni 15. júní 2017, hefur Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar (GKG) tekið saman eftirfarandi grein-
argerð um starfsemi félagsins, núverandi aðstöðu sem myndar athafnasvæði þess og hugmyndir um 
breytingar á því. Greinargerðin er þannig upp byggð að á eftir inngangi er fjallað almennt um GKG. 
Síðan koma kaflar um núverandi aðstöðu og framtíðarmöguleika GKG. Loks er fjallað um útfærslur á 
breytingum á Mýrinni og Leirdalsvelli í Vetrarmýrarhluta athafnasvæðis GKG sem félagið lét teikna 
eftir að fyrir lá að Garðabær kynni að vilja taka hluta þess svæðis undir byggð eða þjónustu. Útfærsl-
urnar fylgja í viðauka. 

Inngangur 
Í janúar 2015 voru undirritaðir samningar milli GKG, Fasteigna ríkisins og Ríkiseigna um leigu á landi 
undir golfvelli GKG, tilheyrandi æfingaaðstöðu og leigu á lóð undir Íþróttamiðstöð GKG. Samningarnir 
gilda til 31. janúar 2035. Gengið er út frá því að Garðabær hafi tekið við aðild ríkisins samkvæmt 
samningunum við kaupin á Vífilsstaðalandinu. 
 
Ný og glæsileg Íþróttamiðstöð GKG var vígð í maí 2016. Byggingarkostnaður skiptist nokkurn veginn í 
þrennt á milli GKG, Garðabæjar og Kópavogs. 
Garðabær réði mestu um að Íþróttamiðstöðin 
er staðsett í vesturenda svæðisins. Félags- og 
æfingaaðstaða í Íþróttamiðstöðinni hefur lagt 
grundvöll að enn öflugra starfi en var fyrir. 
Hefur rekstur hússins gengið betur en menn 
þorðu að vona.  
 
Íþróttamiðstöðin, langtímaleiga á landi og 
glæsilegir golfvellir sem GKG hefur byggt 
markvisst upp á fjölda ára ásamt tilheyrandi 
æfingaaðstöðu, hafa skapað félaginu trausta 
umgjörð. Að þessu leyti má segja að GKG sé 
komið í óskastöðu sem engin ástæða sé til að 
hrófla við. Sé það hins vegar eindregin ósk Garðabæjar að fá hluta af athafnasvæði GKG til annarra 
nota, þá er félagið reiðubúið að ganga til samstarfs um það. Samstarfið hlýtur þó að vera háð þeirri 
grundvallarforsendu að breyting feli ekki í sér að verr verði búið að GKG en nú er eða framtíðarmögu-
leikar skerðist.  
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Hönnun golfvalla og annars athafnasvæðis góðra golfklúbba er háð ákveðnum ófrávíkjanlegum meg-
inþáttum. Hér verður tæpt á nokkrum þeirra: 

• Golfvellir eru eins og lykkjur, þar sem fyrsti teigur (upphafsreitur fyrstu brautar) er staðsettur 
rétt við klúbbhús/íþróttamiðstöð og annar teigur er hafður nálægt flöt fyrstu brautar. Þannig 
tekur hver braut við af annarri þar til endað er á flöt síðustu brautar rétt við klúbb-
hús/íþróttamiðstöð. 

• Hver golfvöllur myndar sjálfstæða lykkju. Reki golfklúbbur meira en einn völl, eins og reyndin 
er með GKG, er alger undantekning að lykkjurnar skarist, þ.e. að brautir eins vallar liggi innan 
um brautir annars vallar. Þetta er ekki síst vegna öryggis kylfinganna.  

• Sé golfvöllur nálægt íbúðabyggð þarf að huga sérstaklega að öryggi íbúanna og að koma í veg 
fyrir tjón á mannvirkjum (öryggissvæði milli golfvallar og byggðar). 

• Nægjanlegt rými þarf að vera til að útbúa ýmiss konar hindranir sem reyna á getu kylfinga og 
eru grundvallarþættir allra golfvalla og ekki síst stór hluti ásýndar þeirra. Til dæmis er um að 
ræða  tré og annan gróður, tjarnir, læki og aðrar vatnshindranir og sandgryfjur (glompur). 

• Æfingasvæði fyrir lengri högg þarf að vera þannig staðsett að sem minnst truflun verði af sól 
þegar hún er lágt á lofti og ríkjandi vindáttum. Núverandi lega höggæfingasvæðis GKG mót 
norðri er ákjósanleg.  

 
Þessir þættir valda því að það getur verið þrautin þyngri að breyta golfvelli eftir á. Það er engan veg-
inn sjálfgefið að unnt sé að vinna upp það sem tapast af golfvelli með 10 hektara skerðingu með 10 
hekturum aðliggjandi lands. Nýja landið verður að fela í sér möguleikann til þess að halda velli sem 
lykkju og ekki má verða rof í samfellu vallarins. Þetta er í raun sama lögmál og væri með knattspyrnu-
völl. Það er ekki hægt að bæta helmingsskerðingu á breiddina með því að tvöfalda lengdina. Flöturinn 
væri sá sami en ekki lengur knattspyrnuvöllur.  

Almennt um GKG 
GKG er næststærsti golfklúbbur landsins með rúmlega 2.200 félaga. Þar af eru börn og unglingar 18 
ára og yngri um 670 samanborið við um 150 í þeim klúbbi sem næstur kemur eftir því sem fram 
kemur í tölum Golfsambands Íslands. 
Reyndar hýsir félagið um 30% af öllum 
iðkendum á þessum aldri á landinu. 
Þessi mikli fjöldi barna og unglinga 
skapar GKG algera sérstöðu meðal 
golfklúbba hér á landi og þótt víðar 
væri leitað. Sumarnámskeið GKG fyrir 
krakka eru sívinsæl og fyrir löngu orðin 
fastur liður í tómstundaframboði fyrir 
stelpur og stráka í Garðabæ og Kópa-
vogi. Styrk staða GKG sem fjölskyldu-
klúbbs er ekki tilviljun heldur meðvituð 
stefna stjórnenda hans um langt ára-
bil. GKG er íþróttafélag, ekki bara golfklúbbur, öllum opið og rekur viðamikið íþróttastarf.  
 
Rekstur GKG hvílir á fjórum meginstoðum: 

• Tveimur fullbúnum golfvöllum þar sem unnt er að leika til forgjafar. Leirdalsvelli sem er 18 
holur og Mýrinni sem er níu holur. Þessi samsetning eykur án efa aðdráttarafl félagsins meðal 
barna og unglinga, kvenna og eldri kylfinga sem annars eiga undir högg að sækja í íþróttinni. 
Þá hentar minni völlurinn líka önnum köfnu fólki. Reyndin er enda sú að Mýrin er töluvert 
meira spiluð en Leirdalsvöllur. Í fyrra voru t.d. leiknir 48.187 hringir á Mýrinni samanborið við 
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38.514 hringi á Leirdalsvelli. Fjöldi félaga í golfklúbbi ræðst ekki síst af stærð og fjölda golf-
valla sem klúbburinn á/rekur. Hver klúbbur þarf að finna þarf eðlilegt jafnvægi milli félaga-
fjölda og „afkastagetu“ vallanna þannig að vellirnar verði ekki það ásetnir að félagar eigi í 
vandræðum með að finna lausan rástíma. Þannig blasir við að snarfækka yrði félögum í GKG 
ef Mýrarinnar nyti ekki lengur við með tilheyrandi tekjutapi fyrir félagið og brostnum rekstr-
arforsendum.  

• Tuttugu ára leigusamningum GKG við Fasteignir ríkisins og Ríkiseignir frá 2015 um land undir 
golfvelli, æfingasvæði, íþróttamiðstöð GKG og vélamiðstöð. Þessir samningar voru grundvall-
arforsenda fyrir því að unnt var að ráðast í byggingu Íþróttamiðstöðvar GKG 2015-2016. 

• Farsælu samstarfi GKG við Garðabæ og Kópavog frá stofnun árið 1994. Þetta hefur ekki síst 
komið fram í fjárstuðningi við barna- og unglingastarf GKG, enda skapar það félaginu algera 
sérstöðu eins og þegar hefur verið nefnt. Einnig hafa sveitarfélögin lagt félaginu til sumar-
starfsfólk og veitt því almenna rekstrarstyrki.  

• Félögum sem eru reiðubúnir að greiða árgjald til þess að hafa aðgang að golfvöllum GKG, fél-
agslífi og öðru sem það býður upp á og ótöldum fjölda sjálfboðaliða við ótal verkefni sem rísa 
í slíkum rekstri.  

Núverandi aðstaða GKG 
Eins og að framan er getið, þá er nýbyggð Íþróttamiðstöð GKG veigamikill þáttur í starfsemi félagsins. 
Til viðbótar byggist starfsemin á nokkrum einingum sem til samans mynda athafnasvæði félagsins: 
 

a. 18 holu golfvöllur – Leirdalsvöllur  
Leirdalsvöllur er 18 holu keppnisvöllur (par 71) með fjórum teigasettum. Teigasettin gera 
völlinn mislangan.  Af hvítum teigum er völlurinn 5.872 metrar, af gulum teigum er hann 
5.428 metrar, af bláum teigum 5.178 metrar og af rauðum teigum 4.810 metrar.  

 

b. Níu holu golfvöllur – Mýrin 
Mýrin er níu holu keppnisvöllur (par 34) með fjórum teigasettum. Af gulum teigum er völlur-
inn 2.465 metrar, af bláum teigum er hann 2.340 metrar, af rauðum teigum 2.127 metrar og 
af gullteigum 1.740 metrar. Mýrin er meira spilaður völlur en Leirdalsvöllur eins og þegar 
hefur verið nefnt.  

 

c. Æfingasvæði fyrir lengri högg (e. driving range) 
Þetta æfingasvæði er hugsað fyrir lengri högg eða allt að 300 metrum. Á svæðinu eru 20 
mottur sem slegið er af. Lendingarsvæði þarf að vera rúmt til þess að öryggis sé gætt, enda 
geta boltar leitað til bæði hægri og vinstri. Núverandi höggæfingasvæði GKG er um 35.000 
m2. 

 

d. Æfingasvæði fyrir styttri högg (e. pitch), vippflöt og púttflöt 
Á þessum æfingasvæðum eru æfð: 

• högg á bilinu 20-100 metrar,  

• stutt högg í kringum flatir, frá 20 metrum og að flatarkanti, 

• pútt og þar má engin önnur högg æfa.  
Hér er því um að ræða fjölbreytileg svæði þar sem líkt er eftir aðstæðum á golfvelli, m.a. út-
búnar sandgryfjur. Núverandi svæði GKG af þessu tagi eru um 12.000 m2. 

 

e. Sex holu barnavöllur 
Barnavöllur er lykilþáttur í öllu barnastarfi GKG. Völlurinn er par 3 holu völlur. Hann er einnig 
hægt að nýta í SNAG-golf og leiki. Barnavöllur er með eitt teigasett og minni flatir en á hefð-
bundum golfvelli. Núverandi barnavöllur er um 20.000 m2.  
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f. Vélamiðstöð 
GKG sér um að viðhalda golfvöllum félagsins sem og æfingasvæðum sem til samans þekja um 
70 hektara lands. Til þess hefur félagið yfir að ráða um 35 vélknúnum tækjum. Í núverandi 
vélageymslu er ófullnægjandi aðstaða til viðgerða og geymslu og ófullnægjandi starfsmanna-
aðstaða. Um þessar mundir er unnið að þarfagreiningu fyrir nýja vélamiðstöð. Gera má ráð 
fyrir að hún þurfi um 3.000 m2 landssvæði. Vegna umhverfissjónarmiða er æskilegt að færa 
núverandi vélageymslu þannig að hún verði sem næst miðju athafnasvæðis GKG. Með þeim 
hætti tekur styttri tíma að koma vélum út á jaðra svæðisins.  
 
 

 
 
 

Framtíðarmöguleikar GKG 
GKG er öflugt íþróttafélag. Þótt golf hafi verið stundað um aldir og kylfingar séu íhaldssamir, þarf GKG 
að hafa möguleika til að þróast í framtíðinni í góðri sátt við nágrenni sitt. Til þess þarf félagið að hafa 
nægjanlegt rými á athafnasvæði sínu.  
 
Í samræmi við stefnumörkun er GKG fjölskylduvænt íþróttafélag fremur en bara golfklúbbur. Því vill 
félagið gjarnan geta bætt við aðstöðu sína fullbúnum par 3 velli til viðbótar við keppnisvellina tvo. 
Slíkur völlur myndi hjálpa til að koma byrjendum af stað og þeim sem eldri eru gæfist tækifæri til þess 
að halda áfram að spila, þótt hreyfigetu hefði hrakað. GKG vill kynna börnum íþróttina og fylgja þeim 
sem kylfingum ævina alla. Slík viðbót kallar vitaskuld á frekara rými. Þá kann að vera þörf á lengingu 
einhverra keppnisbrauta til þess að tryggja viðvarandi stöðu aðalkeppnisvallar GKG meðal þeirra valla 
sem getur tekið við helstu mótum. Það ræðst af því að Golfsamband Íslands hefur viðrað hugmyndir 
um að stigskipta golfvöllum á landinu og að einungis bestu vellirnir, eftir því mati, verði gjaldgengir 
fyrir helstu mót. Lengd vallar er eitt af þeim atriðum sem horft yrði til.  
 
Loks má nefna að við skipulagningu byggðar í Hnoðraholti þarf að taka mið af öryggissjónarmiðum 
um nálægð byggðar við golfvöllinn. Þetta á einkum og sér í lagi við upphafshögg á 14. braut. 
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Ýmsar útfærslur á breytingum 
Svo sem lýst er að framan er breyting á golfvelli flókið verkefni. Því leitaði GKG samstarfs við Snorra 
Vilhjálmsson, golfvallahönnuð í Austurríki, í skjótu framhaldi þess að Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar viðraði hugmyndir um að bærinn fengi til ráðstöfunar hluta af athafnasvæði félagsins. 
Afstaða félagsins var sú að taka því sem úrlausnarefni sem fæli í sér tækifæri fremur en ógn. Í viðauka 

1 eru punktar frá Snorra um þætti 
sem þarf að hafa í huga við hönnun 
góðra golfvalla. GKG hafði og hefur 
enn óljósar forsendur að vinna út 
frá. Vegna þess voru margs konar 
hugmyndir viðraðar í samvinnu 
forsvarsmanna GKG og hönnuðar-
ins. Því miður verður að segjast sem 
er, að þótt hönnunartillögurnar sem 
urðu til búi hver um sig yfir ýmsum 
kostum er engin þeirra þannig að 
hún jafnist algerlega á við þá að-
stöðu sem félagið býr nú yfir. For-

svarsmönnum GKG líst líka illa á þær hugmyndir bæjarins sem birtast í auglýstri aðalskipulagstillögu 
Garðabæjar að íþróttamiðstöðin nýja og glæsilega yrði jaðarsett á svæðinu, kæmu hugmyndirnar til 
framkvæmda.   
 
Þá liggur glöggt fyrir að ógerlegt verður að skerða athafnasvæði GKG með þeim hætti sem fram kem-
ur í drögum að aðalskipulagi (svæði merkt 4.09) og bæta félaginu það með svæði sem teygir sig í suð-
ur frá núverandi svæði og í átt að Vífilsstaðavatni (svæði merkt 4.13). Eins og áður sagði er ekki endi-
lega víst að hektari á móti hektara sé fullnægjandi. Ljóst er að svo er ekki samkvæmt þessum hug-
myndum. Þá er einnig ljóst að staðsetning Íþróttamiðstöðvarinnar vestarlega á athafnasvæði GKG að 
kröfu Garðabæjar torveldar endurskipulagningu á legu brauta á Vetrarmýrarhluta golfvallanna. 
 
Vinnan með Snorra skilaði þó tveimur útfærslum sem GKG vill kynna fyrir dómnefndinni. Í viðauka 2 
er sýnd útfærsla sem merkt er Tillaga P. Í þessari tillögu er í engu hróflað við Leirdalsvelli. Mýrinni, 
æfingasvæði fyrir lengri högg og æfingasvæði fyrir börn og unglinga er hins vegar umturnað. Sjö af 
níu brautum eru færðar í átt að Vífilsstaðavatni í samræmi við þær hugmyndir um nýtt athafnasvæði 
fyrir GKG sem kynntar eru í drögum að nýju aðalskipulagi þó þannig að umrætt svæði (svæði 4.13) 
yrði mun stærra en sýnt er í drögunum. Tvær brautir og kennslusvæði eru staðsett vestan við Íþrótta-
miðstöðina, enda væru það mati GKG nánast helgispjöll að umturna athafnasvæði GKG þannig að 
þessi glæsilega bygging og miðpunktur í starfsemi félagsins myndi standa „berskjölduð“ í útjaðri þess. 
Þá vill GKG benda á að ef svo færi að vegurinn meðfram Vífilsstaðavatni yrði lagður af, þá mæti út-
færa þessa tillögu þannig að brautirnar færu nær vatninu. Þetta er sýnt sem Tillaga O í viðauka 3. 
 
GKG vekur athygli á því að í báðum þessum tillögum, sérstaklega Tillögu P, teygir Mýrin sig inn á at-
hafnasvæði Skógræktarfélags Garðabæjar. Að mati GKG geta skógrækt og golf farið vel saman. Hefur 
félagið t.d. gróðursett vel á annan tug þúsunda trjáa á athafnasvæði sínu síðastliðin 24 ár. Víðsvegar 
um heim eru fjölmargir golfvellir, stundum nefndir skógarvellir, innan um myndarleg trjásvæði. Eins 
myndi breyting af þessu tagi verða GKG enn frekari hvatning til að móta heildstæða og metnaðarfulla 
umhverfisstefnu og taka saman ítarlega umhverfishandbók, t.d. eins og Golfklúbbur Ness á Seltjarnar-
nesi.  
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Golfvellir geta gegnt fjölþættu hlutverki fyrir samfélagið. Þeir geta verið allt í senn golfvöllur, útivist-
arsvæði og verndarsvæði. Mikil vinna hefur verið lögð í þá þætti á Norðurlöndunum, Til upplýsingar 
fylgir í viðauka 4 bæklingur sem Scandinavian Turfgrass and Environmental Research Foundation 
(STERF) gaf út 2011. 
 
 

 

Virðingarfyllst f.h. stjórnar GKG, 

 

 

 

 

 

Finnur Sveinbjörnsson, formaður    Agnar M. Jónsson, framkvæmdastjóri  



Bls. 7 af 11 
 

Viðauki 1: Atriði til að hafa í huga við hönnun á góðum golfvelli – Snorri Vilhjálmsson, júní 2017 
 
 
 
Eftirfarandi þarf m.a. að hafa í huga við að hanna góðan golfvöll: 
 

• Öryggi (innan sem utan vallarmarka) 

• Fagurfræði (golfvallarins og umhverfisins) 

• Sveigjanleiki (lengd og teigastaðsetning sem er hentug fyrir alla kylfinga) 

• Sanngirni (staðsetning á hættum) 

• Skotgildi (fjölbreytileg leikáætlun og krafa á mismunandi golfhögg) 

• Framvinda (niðurröðun á holum og tengd skotgildi) 

• Jafnvægi (jafnvægi í dreifingu á pari, skotgildi og framvindu) 

• Flæði (umferð kylfinga, vinnuvéla, aðgengi) 

• Keppnisgolf og mót (uppsetning, aðstaða, áhorfendur) 

• Viðhald (kostnaður, vandamál, langtíma fjárhagsáætlun) 

• Byggingaráætlun (heildarkostnaður, vandamál, takmörkun, tímarammi) 
 
Hönnunarviðmið 
Á níu holu hring er upplagt að hafa eina stutta par 3 holu, um 150 metra og eina langa um 190 metra, 
sama á við um par 5 með einni stuttri í kringum 430 sem hægt væri að slá inn á í tveimur höggum og 
eina langa í 500+ metrum. Hinar fimm holur væru par 4, allar með mismunandi lengd. 

• Par 3 Hola = 100 – 230 metrar  

• Par 4 Hola = 230 - 430 metrar 

• Par 5 Hola = 430 – 550 metrar. 
 
Ekki er æskilegt að hafa par 4 holu styttri en 280 metra þar sem þeir högglengri myndu sumir reyna 
við flötina af teig og þetta skapar hættu og biðtíma á teig.  
 
Reynt er að hafa mismunandi lengdir og stefnur á holunum og forðast skal „fram og aftur spil“, þ.e. 
að leggja brautir í röð hlið við hlið.  
 
Við hönnun á braut er miðað við fyrsta lendingarsvæðið sé 230 metrar, seinna lendingarsvæðið á par 
5 brautum er 180 metrar. Lendingarsvæði er þar sem brautin beygir og þar má einnig finna helstu 
hættur. 
 
18 holu keppnisvellir miða við heildarlengd í kringum 6.300 metra. 
 
Öryggi 
Samkvæmt almennum viðmiðum frá EIGCA (European Institute of Golf Course Architects) ætti 
vegalengd milli brauta ekki að vera styttri en 60 metrar frá miðlínum. Vegalengd í vallarmörk miða við 
a.m.k. 40 metra radíus frá flatarmiðju og 60 metra radíus frá lendingarsvæðum. Dreifing á 
upphafshöggum miðast við 15° til hægri og vinstri frá teigum í átt að lendingarsvæði. 
 
Meirihluti kylfinga er rétthentur og slice-ar svo betra er að leggja brautir réttsælis frá vallarmörkum 
til að ranglega slegin högg haldist innan vallarmarka. Hættur spila einnig mikinn þátt í hvert kylfingar 
miða og er hægt að auka við öryggi með réttri hönnun. 
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Flæði 
Fyrsti teigur ætti að vera sem næst klúbbhúsi til að hægt sé að stjórna flæðinu á vellinum og stutt sé 
af bílastæði og frá klúbbhúsi að fyrsta teig. Fjarlægð milli brauta ætti einnig ekki að vera meiri en 50 
metrar. Lok holan þarf einnig að vera nálægt klúbbhúsinu. 
 
Landsvæði 
18 holu golfvöllur með æfingasvæði og aðstöðu þarf í kringum 60-80 ha svæði.  
 
Fer það mikið eftir landinu sjálfu, halla, gróðri og vötnum, hversu mikið svæði þarf undir golfvelli. 
 
Núverandi svæði sem GKG notar er í kringum 67 ha. Hann þykir þröngur á mörgum svæðum og ekki 
er mikið landrými sem ekki er nýtt innan vallarmarka. 
 
Æfingasvæði 
Núverandi höggæfingasvæði er um 35.000 m2.  
 
Bílastæði, vélageymsla og viðhaldshús er um 3.000 m2. 
 
Chipvöllur og kennslusvæði með púttflöt er um 19.000 m2. 
 
Höggæfingasvæði ætti ekki að vera styttra en 250 metrar fremst af teig. Grasteigar þurfa að vera 
nógu breiðir til að hægt sé að færa teigmerki nógu oft, 20-25 metrar er ekki óalgengt í breidd. Við 
lengdina bætast svo gervigrasmottur, stígar og svæði fyrir golfpoka, stóla og kennslutæki.  
 
Breiddin stjórnast af fjölda motta. Ekki er æskilegt að hafa þær á minna millibili en 2,70 metrum. 
Núverandi fjöldi er 20 en með betra æfingarsvæði gæti gestum fjölgað. Svæði undir 
höggæfingarsvæði mætti miða við 100 m x 275 m eða 27.500 m2 
 
Golfbolti flýgur allt upp í 30 metra hæð, svipað með öllum kylfum. Net virka bara við að taka við 
boltum sem eru ekki komnir á hátt flug eða eru að lenda. 
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Viðauki 2: Vesturhluti athafnasvæðis GKG – Tillaga P (rafræn útgáfa afhent sérstaklega) 
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Viðauki 3: Vesturhluti athafnasvæðis GKG – Tillaga O (rafræn útgáfa afhent sérstaklega) 
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Viðauki 4: Opin svæði á golfvöllum – Vannýtt auðlind, bæklingur útgefinn STERF 2011 (rafræn útgáfa af bæklingnum afhent sérstaklega) 
 

 


