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Orð formanns

Ágætu félagar!

Þetta 25. starfsár GKG hefur á ýmsan hátt verið dálítið sérstakt fyrir okkur. Þó er það einkum 
þrennt sem stendur upp úr. Í fyrsta lagi er mjög góður andi í klúbbnum okkar, sem er hið besta 
mál. Í annan stað var tíðarfarið hundleiðinlegt í sumar, sem hafði að sjálfsögðu áhrif á golfiðkun 
félaganna, og spilaðir hringir því færri en tvö síðustu ár. Svo í þriðja lagi að framundan eru 
verulegar breytingar á þeirri aðstöðu sem við höfum haft. 
Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á vegum Garðabæjar á hluta þess svæðis sem GKG hefur 
haft til umráða. Þær munu standa yfir næstu árin. Höfuðmálið er þó að þær munu ekki valda 
GKG neinum skaða. Við munum fá nýtt land fyrir golfvöll á mun betri stað sunnan og austan 
við golfskálann okkar. Þar verður gerður 9 holu völlur, sem kemur í staðinn fyrir Mýrina. Við 
munum halda Mýrinni nánast óbreyttri þar til nýi völlurinn er fullbyggður. Þess vegna eigum við 
að horfa brosandi til framtíðarinnar með mikilli tilhlökkun um bætta aðstöðu og betri völl.  

Guðmundur  
formaður GKG

Stjórn GKG

Efri röð frá vinstri: Agnar Már Jónsson framkvæmdastjóri, Sigmundur Einar Másson, meðstjórnandi, Einar Gunnar Guðmundsson, 
meðstjórnandi, Jón K. Baldursson, meðstjórnandi, Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir, meðstjórnandi og Gunnar Jónsson, meðstjórnandi.

Neðri röð: Ragnheiður Stephensen, ritari, Þorgerður Jóhannsdóttir, varaformaður, Guðmundur Oddsson, formaður 
og Sigurður Kristinn Egilsson, gjaldkeri.
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Stjórnarstörf
Eftir síðasta aðalfund, sem haldinn var 28. nóvember 2017,  
var stjórn GKG svona skipuð:

Guðmundur Oddsson, formaður
Þorgerður Jóhannsdóttir, varaformaður
Ragnheiður Stephensen, ritari
Sigurður Kristinn Egilsson, gjaldkeri
Einar Gunnar Guðmundsson, meðstjórnandi
Gunnar Jónsson, meðstjórnandi
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir, meðstjórnandi
Jón K. Baldursson, meðstjórnandi
Sigmundur Einar Másson, meðstjórnandi

Stjórnin hélt 11 bókaða fundi á starfsárinu. Þar að auki 
voru haldnir tveir mjög fjölmennir félagsfundir, þar sem 
skipulagsbreytingar á landi Garðabæjar voru kynntar félögum 
GKG ásamt þeirri framtíðarsýn fyrir athafnasvæði GKG sem 
leiðir af breytingunum. Stjórnin skipaði formann, gjaldkera 
og framkvæmdastjóra í samninganefnd við Garðabæ vegna 
breytinganna. Nefndin hefur haldið nokkra fundi og má segja 
að málin þokist áfram í góðum anda. Stjórnarmenn gegna 
formennsku í hinum ýmsu nefndum á vegum klúbbsins og þannig 
fylgst náið með allri starfsemi klúbbsins. 

Starfsfólk
Það er gæfa okkar að hafa samhenta og trausta lykilstarfsmenn 
sem hafa verið kjölfestan í rekstri klúbbsins undanfarin ár:

• Agnar Már Jónsson framkvæmdastjóri frá 2012
• Guðmundur Árni Gunnarsson vallarstjóri frá 2001
• Úlfar Jónsson íþróttastjóri frá 2004
• Guðrún Helgadóttir skrifstofustjóri frá 2010

Vignir Hlöðversson hefur séð um veitingarekstur frá síðla árs 2016 
og verður vonandi áfram svo lengi sem hann hefur nennu til. Þá 
eru fastir starfsmenn á vélaverkstæði og við vellina allt árið auk 
þeirra sem vinna í verslun og við golfhermana.  Þá eru ótaldir 3 – 
4 þjálfarar sem hafa verið  hjá okkur.  Derrick Moore sem starfað 
hefur hjá okkur um árabil og séð um þjálfun afrekskylfinga mun 
láta af störfum um næstu áramót. Það er mikil eftirsjá í Derrick 
enda mikill öðlingur og frábær þjálfari. GKG þakkar honum 
kærlega fyrir samstarfið en hann verður þó áfram með aðstöðu til 
almennrar kennslu hjá okkur og geta því félagsmenn áfram leitað 
til hans. Á sumrin bætist verulega í starfsmannahópinn hjá okkur 
og lætur nærri að þeir séu á milli 50 og 60 þegar best lætur. 

Félagar í GKG
Árið 2018 eru 1833 skráðir í GKG, sem er svipaður fjöldi og var 
árið áður. Auk þess eru 405 börn sem ekki greiða félagsgjöld og er 
það sami fjöldi og árið áður.  Í ár eru 1163 fullborgandi félagar en 

SKÝRSLA STJÓRNAR



5

SKÝRSLA STJÓRNAR

voru 1158 í fyrra. Ellismellir eru nú 248 en voru 255 í fyrra,  en 
nokkur fækkun hefur orðið í aldurshópnum 11–18 ára frá fyrra ári, 
en þeir eru nú 273 en voru 321. Karlar eru 1233 eða 
67, 2% en konur 600 eða 32, 8%.  Þessi kynjamunur er óviðunandi 
á tímum jafnréttis og því augljóst að við verðum að laða f leiri 
konur í klúbbinn.  Við höfum oft talað um það að æskilegt sé að 
fullborgandi félagar séu um 1300 og því höfum við pláss fyrir 
rúmlega 100 til viðbótar. Á hverju ári verða nokkrar breytingar á 
félagaskránni og nú í nokkur ár hafa um 15% félaga hætt á hverju 
ári, en sem betur fer hefur nánast sami fjöldi komið í staðinn. 

Vellir GKG
Vellirnir okkar,  Mýrin og Leirdalurinn, eru jú það sem allt snýst 
um og því er það grundvallaratriði að þeir séu ávallt í sem bestu 
ástandi. Vitaskuld ræður tíðarfarið miklu um ástand þeirra.  
Síðasta sumar var mjög erfitt fyrir okkar vallarstarfsmenn, en ég 
held að óhætt sé að segja að þeir hafi staðið sig með miklum sóma 
í að halda þeim góðum. Það er hinsvegar viðvarandi verkefni 
að  bæta þá eins og frekast er unnt.  Það gerðist nú í haust eins og 
síðasta haust að einhverjir skemmdarvargar fóru um 13.  brautina 
á Leirdalnum og hjuggu 8 tré sem þar höfðu verið gróðursett.  
Þessir skemmdarvargar eru ófundnir enn og maður skilur ekki 
hvað vakir fyrir þessu liði.  Ég heiti á alla að standa vörð um 
vellina og láta vita ef þeir verða varir við svona óhæfuverk.  Alls 
voru spilaðir 50.100 hringir á völlunum í sumar,  en voru 58.133 

árið 2017.  Spiluðum hringjum fækkaði því um 14%.  Á Mýrinni 
voru leiknir 24.866 hringir, en 25.234 á Leirdalnum. 

Vinavellir
Á þessu starfsári hafa félagar getað farið á 9 vinavelli. Vellirnir 
eru á Hellu, Álftanesi, Akranesi, Kef lavík, Grindavík, Borgarnesi, 
Selfossi, Sandgerði og Glanni. Á þessu ári greiddi GKG 1,6 
milljón króna vegna þessa, en greiddi rúmar 2 milljónir á síðasta 
ári. Það er því nokkur samdráttur í þessum þætti milli ára,  en 
mest var spilað í Borgarnesi, á Hellu og á Akranesi. Engin 
ákvörðun hefur verið tekin varðandi næsta ár, en gera má ráð fyrir 
áframhaldi á þessum samskiptum. 

Viðræður við Garðabæ
Eins og allir vita hefur Garðabær ákveðið að taka nokkurn hluta 

af því athafnasvæði sem GKG hefur haft til umráða undir sína 
starfsemi. Þessar breytingar voru kynntar félagsmönnum GKG 
á almennum félagsfundi, sem um 200 félagar sóttu hinn 1. feb. 
sl. Þó þessar breytingar á aðstöðunni hafi komið okkur nokkuð á 
óvart var það einróma ákvörðun stjórnar að fara í viðræðurnar 
við Garðabæ með opnum huga, líta á þær sem tækifæri fremur 
en ógn og leiða fram sem besta niðurstöðu fyrir GKG. Strax 
varð strax ljóst, að Mýrin myndi hverfa á næstu árum og eins 
myndi núverandi útiæfingasvæði hverfa.  Samkvæmt þeirri 
verðlaunatillögu sem unnið er eftir er megin hugmyndin að 
byggja fjölnota íþróttahús á núverandi æfingasvæði GKG ásamt 
nokkrum sparkvöllum og fullkomnum leikvangi með stúkum 
o.f l.  Við höfum allan tímann lagt áherslu á að nauðsynlegt 
væri að fá heildarskipulag golfvallanna og ekki síst hvaða 
land stæði okkur til boða. Þá var strax farið að skoða hvaða 
möguleikar væru á að fá æfingasvæði sem fyrst. Þar hafa ýmsir 
möguleikar verið til skoðunar, fyrst sem bráðabirgðalausn, en 
síðan hefur verið horft til stækkunar skálans til vesturs. Sú virðist 
verða niðurstaðan og er Helgi Már þegar byrjaður að teikna 
viðbótina. Snorri Vilhjálmsson, golfvallaarkitekt, er búinn að 
senda fyrstu hugmyndir sínar að nýja vellinum, sem kemur 
sunnan og austan við golfskálann. Það hefur legið fyrir frá 
upphafi að GKG á ekki að bera nokkurn kostnað vegna þessa. 
Þá liggur fyrir að Kópavogur telur þetta ekki á nokkurn hátt á 
sína ábyrgð. Garðabær mun því alfarið fjármagna þetta og er 

enginn ágreiningur um það. Á fjölmennum félagsfundi í GKG, 
sem haldinn var 17. maí sl. var málið kynnt ítarlega og framvindu 
málsins fagnað. Framkvæmdir áttu að hefjast í júní sl., en vegna 
skipulagsbreytinga sem nauðsynlegt var að gera hefur málið tafist 
og munu framkvæmdir trúlega ekki hefjast fyrr en á nýju ári. Á 
fundi sem haldinn var 10. okt. sl. óskaði Garðabær eftir að færa 
íþróttahúsið norðar en áður var gert ráð fyrir. Færsla hússins 
í norður hefur þann kost í för með sér að útsýni úr skálanum 
skerðist minna en verið hefði með fyrri hugmynd. Það er rétt og 
skylt að geta þess að samskipti okkar við stjórnendur Garðabæjar í 
þessu mikla hagsmunamáli okkar hafa verið með miklum ágætum.  
Allir eru samstíga um að leiða fram bestu mögulegu lausnir fyrir 
GKG. 



MEISTARAVERK

Orðið Takumi merkir handverksmeistari. Til þess að geta kallað þig Takumi þarftu að 
sýna fram á næmt auga fyrir smáatriðum, ómælda sköpunargleði og óbilandi trú á því 

að ekkert nema fullkomnun sé nógu gott. Lexus er öll þessi hugmyndafræði í verki. 

ÚTHUGSUÐ SMÁATRIÐI SKAPA EINSTAKA HEILD

Lexus-Ísland 
Kauptúni 6,  Garðabæ   —   lexus.is



7

SKÝRSLA STJÓRNAR

Golfsumarið 2018
Meistaramót GKG var haldið í 25. sinn í sumar og urðu þau Árný 
Eik Dagsdóttir og Alfreð Brynjar Kristinsson klúbbmeistarar.  
Alfreð vann titilinn í 5. sinn, eða oftar en nokkur annar. 
Árangur GKG í landsmótum hefur oftast verið betri en þetta 
sumarið. Við náðum þó í 4 Íslandsmeistaratitla,  en Hulda 
Clara Gestsdóttir vann 15–16 ára f lokkinn í höggleik, Ingvar 
Andri Magnússon vann 17–18 ára f lokk pilta,  Kristófer Orri 
Þórðarson vann holukeppni 19–21 ára og loks unnu GKG stúlkur 
Íslandsmeistaratitilinn í sveitakeppni 18 ára og yngri. Þá fóru 
þau Hulda Clara Gestsdóttir og Ingvar Andri Magnússon á 
Ólympíuleika unglinga, sem haldnir voru í Argentínu í haust, og 
stóðu sig bæði með sóma. 
Okkar maður Birgir Leifur Hafþórsson var grátlega nálægt því 
að tryggja sér keppnisrétt á Evrópumótaröðinni. Birgir Leifur 
var jafnframt okkar fulltrúi í Evrópumóti í liðakeppni sem fram 
fór á Gleneagles vellinum í Skotlandi þar sem íslenska liðið varð 
Evrópumeistari. Birgir Leifur og Axel Bóason úr Keili fengu 
silfurverðlaun á því móti í karlaf lokki. 
Með tilkomu golfhermanna aukast mjög tækifæri til æfinga 
allt árið. GKG hefur í gegnum árin verið með öf lugasta 
unglingastarfið á landinu og við erum staðráðin í að halda þeirri 
stöðu áfram. Í sumar voru tæplega 500 börn á leikjanámskeiðum 
hjá okkur og er það svipaður fjöldi og síðasta ár. Það er dálítið 
merkilegt að skoða kynjahlutfallið á þessum námskeiðum, en 
þar eru stelpur um 30%, sem er svipað og hlutur kvenna er í 
klúbbnum. Ef við ætlum að auka hlut kvenna í klúbbnum verðum 
við að glæða áhuga stelpna strax og þær koma á námskeiðin. Um 
46% krakka koma úr Kópavogi á námskeiðin en 39% eru úr 
Garðabæ. 

Fjármálin 
Heildarrekstrartekjur á starfsárinu 2018 numu 278 m.kr., þar af 
voru félagsgjöld 150 m.kr. Heildarrekstrarútgjöld námu 250 m.kr. 
og því var EBITDA hagnaður klúbbsins 28 m.kr. Afskriftir voru 
19 m.kr. og fjármagnsliðir voru 15 m.kr. og því er rekstrartap upp 
á tæpar 6 m.kr.
Það er algjört lykilatriði að reksturinn sé í góðu lagi. Þess 
vegna verðum við að huga vel að grunninum eða eins og látinn 
þingmaður sagði á sínum tíma „að rekstrargrundvallarræfillinn 
verður að vera í lagi“. Því er þetta nefnt, að við sjáum fram á að 
tekjumyndunin hjá okkur fái á sig aðra og breytta mynd, en verið 
hefur. Árið 2007 námu félagsgjöldin um 67% af heildartekjum 
klúbbsins en á þessu ári nema þau um 53%. Það er því ljóst að 
stöðugt stærri hluti teknanna kemur annars staðar frá, svo sem 
frá golfhermunum, fyrirtækjum og/eða í formi styrkja frá ýmsum 
aðilum. Framkvæmdastjórinn okkar hefur borið hitann og 
þungann af þessari tekjuöf lun. Nú eru hins vegar blikur á lofti og 
þrátt fyrir allt tal um góðæri þá finnum við fyrir því að fyrirtæki 
eru farin að halda að sér höndum og stöðugt verður erfiðara að 
fá stuðning úr þeirri átt. Hvað er þá til ráða? GKG er alvöru 
fyrirtæki þar sem félagsmennirnir eru verðmætasta eignin og þeim 
þarf að halda ánægðum og helst að fjölga þeim eins og kostur er á 
meðan húsrúm leyfir. Við munum að sjálfsögðu halda vel utan um 
útgjöldin, eins og ávallt hefur verið gert, en þó verður að gæta að 
því að það komi ekki niður á ástandi golfvallanna. Eignamyndun 
klúbbsins hefur verið mikil síðustu árin og þar munar mest um 
nýja skálann. Fyrirhuguð viðbótarbygging við vesturenda skálans 
verður alfarið fjármögnuð af Garðabæ og mun því ekki íþyngja 
okkur fjárhagslega, heldur gefa tækifæri til að af la frekari tekna 
með f leiri golfhermum auk þess að bæta þjónustu við félagsmenn 
með auknu æfingarými.



Stjórn og nefndir 2018

FÉLAGSSVIÐ

Formaður 
Guðmundur Oddsson
Varaformaður
Þorgerður Jóhannsdóttir
Gjaldkeri
Sigurður Kristinn Egilsson
Ritari
Ragnheiður Stephensen
Meðstjórnendur
Gunnar Jónsson
Jón K. Baldursson
Einar Gunnar Guðmundsson
Sigmundur Einar Másson
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir
Framkvæmdastjóri
Agnar Már Jónsson
Skrifstofustjóri
Guðrún Helgadóttir
Vallarstjóri
Guðmundur Árni Gunnarsson
Aðstoðarvallarstjóri
Guðni Þorsteinn Guðnason
Íþróttastjóri/PGA kennari
Úlfar Jónsson
Afreksþjálfari/PGA kennari
Derrick Moore
Unglingaþjálfari/PGA kennari
Haukur Már Ólafsson
Aga- og dómaranefnd
Bergþóra Sigmundsdóttir
Ragnheiður Stephensen
Bergsveinn Þórarinsson

Forgjafarnefnd
Kjartan Bjarnason
Kvennanefnd
Þorgerður Jóhannsdóttir
Heiða Jóna Hauksdóttir
Helga Björg Steingrímsdóttir
Linda B. Pétursdóttir
Bryndís Ósk Jónsdóttir
Inga Birna Einarsdóttir
Sigríður Hjaltadóttir
Sunna Hlín Gunnlaugsdóttir 
Kynningarnefnd
Sigurður Hlöðversson
Mótanefnd
Atli Ágústsson
Bergsveinn Þórarinsson
Björn Steinar Stefánsson
Dröfn Eyjólfsdóttir
Eggert Ólafsson
Einar Gunnar Guðmundsson
Einar Vignir Hansson
Elísabet S. Arndal
Eva Yngvadóttir
Guðbjartur Haraldsson
Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir
Haukur Hermansson
Heimir Jón Guðjónsson
Helga S. Sigurgeirsdóttir
Helgi Már Halldórsson
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir
Ingibjörg Steinþórsdóttir
Jón K. Baldursson
Jónína Pálsdóttir

Jörundur Þórðarson
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Kjartan Bjarnason
Kristrún Sigurðardóttir
Ólafur Arnar Kristjánsson
Ólöf Ásgeirsdóttir
Randver Ármannsson
Sigurður Ásgeir Ólafsson
Sigurjón Sigurjónsson
Sóley Gyða Jörundsdóttir
Sæmundur Melstað
Þorgrímur Björnsson
Nýliðanefnd
Úlfar Jónsson
Derrick Moore
Íþróttanefnd
Sigmundur Einar Másson
Gestur Þórisson
Helga Þorvaldsdóttir
Foreldraráð (undir íþróttanefnd)
Elísabet Arndal
Gyða Guðjónsdóttir
Unnur Helga Óttarsdóttir
Vallarnefnd
Sigurður Kr. Egilsson
Björgvin Smári Kristjánsson
Einar Þorsteinsson
Elísabet Böðvarsdóttir
Guðmundur Á. Gunnarsson
Guðni Þorsteinn Guðjónsson
Sigurfinnur Sigurjónsson
Laganefnd
Gunnar Jónsson
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Kynjaskipting félagsmanna
í lok starfsárs 2018

Allir félagsmenn

Búseta félagsmanna
í lok starfsárs 2018

Karlar
= 1.544

68%

Konur
= 723
32%

Kópavogur
43%

Garðabær
30%

Annað
27%

Aldursskipting félaga
í lok starfsárs 2018

67+ 
= 254 10 ára 

og yngri 
= 427

26-66 ára
= 1.205 19-25 ára 

= 69

11-18 ára
= 312

SKIPTING FÉLAGSMANNA 2018
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Skýrsla íþróttasviðs GKG vegna 2018

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

Íþróttanefnd skipa:
Sigmundur Einar Másson, formaður
Gestur Þórisson
Helga Þorvaldsdóttir

Foreldraráð skipa:
Elísabet Arndal
Gyða Guðjónsdóttir
Unnur Helga Óttarsdóttir

PGA þjálfarar: 
Derrick Moore afreksþjálfari
Haukur Már Ólafsson barna- og unglingaþjálfari
Hlöðver Sigurgeir Guðnason  námskeið/einkakennsla
Gunnlaugur Elsuson námskeið/einkakennsla
Úlfar Jónsson íþróttastjóri

Aðstoðarleiðbeinendur
Sumaræfingar: 
Ari Magnússon 
Aron Snær Júlíusson
Egill Ragnar Gunnarsson

Golfleikjanámskeið: 
Jóel Gauti Bjarkason, verkstjóri
Dagur Þórhallsson
Gunnar Blöndahl Guðmundsson
Hilmar Snær Örvarsson
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Jón Arnar Sigurðarson
Jón Gunnarsson
Kristján Jökull Marinósson
Magnús Friðrik Helgason
Óðinn Hjaltason Schiöth
Óliver Máni Scheving
Ragnar Áki Ragnarsson
Viktor Markusson Klinger
Viktor Snær Ívarsson

Barna- og unglingastarf
GKG státar af langfjölmennasta barna- og unglingastarfi 
golfklúbba landsins. Hér fyrir neðan má sjá fjölda skráðra iðkenda 
í GKG 18 ára og yngri. Inni í þessum tölum eru börn sem taka þátt 
í golf leikjanámskeiðum GKG, en þau fá takmarkaða félagsaðild.

Taf lan sýnir fjölda skráðra iðkenda sem taka þátt í félagsæfingum 
GKG yfir sumarið ( júní–september).
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Árangur í verki

Góður árangur í verki er niðurstaða af framúrskarandi samstarfi, 
fagþekkingu og reynslu. Frá árinu 1963 hefur Mannvit og forverar þess 
verið leiðandi í ráðgjöf á sviði orkunýtingar, iðnaðar og mannvirkja.
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Taflan sýnir fjölda skráðra iðkenda sem taka þátt í vetraræfingum 
GKG (nóvember–júní). 

Golfleikjanámskeið GKG
Mikil ásókn var sem fyrr í golf leikjanámskeið GKG og eru 
þau mjög mikilvæg fyrir nýliðun í golfíþróttinni. Fyrir f lesta er 
þetta fyrsta kynning af golfi og því mikilvægt að vel sé tekið á 
móti krökkunum og þeim sinnt vel. Margir smituðust af golf-
bakteríunni, og voru margir sem tóku næsta skref og hófu æfingar 
undir stjórn PGA þjálfaranna. Taf lan hér fyrir neðan sýnir fjölda 
á golf leikjanámskeiðum GKG undanfarin þrjú ár:

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

Keppnir barna- og unglinga
Við leggjum áherslu á að krakkarnir geti nálgast íþróttina á eigin 
forsendum. Sumir vilja mæta á æfingar og stunda þegar þeim 
hentar, meðan aðrir hafa brennandi áhuga og metnað til að ná 
langt. Við bjóðum upp á umgjörð sem sinnir hvoru tveggja. Við 
hvetjum krakkana til þátttöku í keppnum en gætum þess að þau 
fái verkefni við hæfi. Líkt og undanfarin ár vorum við með tvær 
mótaraðir, Mix mótaröð byrjenda í Mýrinni og Egils Kristals 
unglingamótaröðina fyrir vanari unglingana á Leirdalsvelli. 
Mix mótaröðin er mikilvæg fyrir fyrstu skrefin í keppni þar sem 
lögð er áhersla á afslappað andrúmsloft og að þau njóti sín að spila 
í góðum félagsskap. Á þessum vettvangi læra þau að fara eftir 
helstu reglum, halda skor o.s.frv. Yfir 70 krakkar tóku þátt í a.m.k. 
einu móti í sumar í Mix mótaröðinni.

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

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2018
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Eins og sést á stöplaritinu á GKG f lesta þátttakendur á 
Íslandsbankamótaröð unglinga - “Þar sem stjörnur verða til”, en 
eitt af markmiðum okkar hefur verið að hafa sem breiðastan hóp 
keppenda í öllum mótaröðum.

Hér fyrir neðan má sjá verðlaunayfirlit fyrir Íslandsbankamótaröð 
unglinga, en GKG færist nær GR með hverju árinu hvað varðar 
f lest verðlaun.

Loks sjáum við hér skiptingu verðlauna í stærstu mótum unglinga, 
Íslandsmótum einstaklinga og liða.

Eimskipsmótaröðin - Mótaröð þeirra bestu
Hér fyrir neðan sést þátttaka seinustu fjögur ár í 
Eimskipsmótaröðinni. Árið 2016 voru þátttökuskilyrði hert með 
lækkun forgjafar sem þurfti til að taka þátt og skýrir það að 
mestu fækkun keppenda miðað við 2015. GKG hefur næstf lesta 
þátttakendur ásamt GK, á eftir GR.

Hér má sjá skiptingu verðlauna eftir klúbbum á 
Eimskipsmótaröðinni. Uppskera GKG var undir væntingum og 
stefnum við á meiri afrek á þessari mótaröð.

Afreksstarf GKG
Árangur okkar fremstu kylfinga var oft á tíðum mjög glæsilegur og 
standa eftirfarandi afrek upp úr.

Birgir Leifur Hafþórsson trónir enn á toppi íslenskra 
karlkylfinga og lék á 12 mótum í Evrópumótaröðinni, efsta 
stigi atvinnumennskunnar í Evrópu. Þar náði hann best 48. 
sæti á Porsche European Open. Hann lék einnig á 10 mótum 
í Áskorendamótaröðinni og náði 7. sæti á D+D REAL Czech 
Challenge mótinu.
Hápunktur sumarsins var þó þegar hann leiddi landsliðið á EM 
atvinnukylfinga í Skotlandi í sumar. Þar tryggðu Birgir Leifur og 
Axel Bóasson silfurverðlaun. Í tvenndarkeppninni léku þeir ásamt 
Valdísi Þóru Jónsdóttur og Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur og gerðu 
þau sér lítið fyrir og sigruðu! Frábær árangur og eitthvað sem 
stendur upp úr eftir tímabilið.

Hulda Clara Gestsdóttir og Ingvar Andri Magnússon lönduðu 
bæði Íslandsmeistaratitlum í sínum aldursf lokkum og voru valin 
fyrst allra til að keppa fyrir Íslands hönd á Ólympíuleikum 
ungmenna í golfi, sem fór fram í Argentínu sl. haust.

Íslandsmeistaratitlar
Alls lönduðu GKG kylfingar fjórum Íslandsmeistaratitlum.

Íslandsmeistarar golfklúbba 18 ára og yngri stúlkna
Anna Júlía Ólafsdóttir, Alma Rún Ragnarsdóttir, Árný Eik 
Dagsdóttir, Eva María Gestsdóttir, Hulda Clara Gestsdóttir og 
María Björk Pálsdóttir.

SKÝRSLA ÍÞRÓTTASVIÐS 2018
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Einkakennsla
hjá PGA kennara GKG
30 mín. kennslutími 

með Trackman
kr. 7.500 per skipti.
30 mín. kennslutími 

án Trackman
kr. 6.000 per skipti.

Einstaklingsmiðuð kennsla.

Hópnámskeið 
hjá PGA kennara

4 x 1 klst.
hjá PGA kennara, 

kr. 13.000.
Hámark 5 manns í hópi.
Fámennur hópur tryggir

persónulega nálgun.

Kort í Trackman æ�nga- og golfhermi
5 x 30 mín. kr. 10.000
10 x 30 mín. kr. 20.000

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

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

GOLFAKADEMÍA GKG

Inneignarkort sem hægt er að 
ráðstafa að eigin vali hjá GKG
kr. 10.000 eða hærra eftir óskum.

PGA kennarar GKG

HlöðverGulli ElsuHaukur Már
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Íslandsmeistari í höggleik 17–18 ára pilta
Ingvar Andri Magnússon

Íslandsmeistari í höggleik 15–16 ára stúlkna
Hulda Clara Gestsdóttir 

Íslandsmeistari í holukeppni 19–21 árs 
Kristófer Orri Þórðarson

Stigameistarar á Íslandsbankamótaröðinni
Sigurður Arnar Garðarsson 15–16 ára
Dagur Fannar Ólafsson 14 ára og yngri
Kristófer Orri Þórðarson 19–21 
árs

Klúbbmeistarar GKG
Alfreð Brynjar Kristinsson
Árný Eik Dagsdóttir

Landsliðssæti
Aron Snær Júlíusson, EM 
karlalandslið í Austurríki og 
HM á Írlandi
Hulda Clara Gestsdóttir, EM 
stúlknalandslið í Svíþjóð
Ingvar Andri og Hulda Clara, 
Ólympíuleikar ungmenna í 
Buenos Aires í Argentínu

Viðurkenningar veittar á 
uppskeruhátíð barna- og 
unglingastarfs:
Mestu framfarir pilta: Jóhannes Sturluson
Mestu framfarir stúlkna: Katrín Hörn Daníelsdóttir
Efnilegastur pilta (mesta bæting í mótum milli ára): Dagur Fannar 
Ólafsson
Efnilegust stúlkna (mesta bæting í mótum milli ára): Árný Eik 
Dagsdóttir
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur pilta (kylfingur ársins): 
Ingvar Andri Magnússon
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur stúlkna (kylfingur ársins): 
Hulda Clara Gestsdóttir

Eldri kylfingar (LEK)
GKG á breiðan hóp kylfinga sem keppir í mótaröðum LEK. GKG 
átti 4 kylfinga í landsliðum Íslands.

Landsliðssæti
Lið karla 55 ára og eldri án forgjafar: Gunnar Páll Þórisson, 
Guðlaugur Kristjánsson
Lið karla 55 ára og eldri með forgjöf: Jóhann Unnsteinsson
Lið kvenna 50 ára og eldri sem keppti á móti EGA: María 
Málfríður Guðnadóttir
Lið kvenna 50 ára og eldri sem keppti á móti ESLGA, Marisa 
Sgaravatti: María Málfríður Guðnadóttir, Ragnheiður 
Sigurðardóttir

Í Íslandsmótum golfklúbba eldri kylfinga enduðu konurnar í 3. 
sæti í 1. deild kvenna sem fór fram á Akureyri, en karlarnir luku 
keppni í 4. sæti í 1. deild sem fór fram í Grindavík.

Almenn námskeið
Boðið var upp á fjölbreytt námskeið fyrir félagsmenn í Kórnum 
og Íþróttamiðstöðinni yfir vetrarmánuðina og í sumar. Í boði 
voru 6 mánaða vetrarnámskeið og niður í styttri námskeið, s.s. 
tveggja og fjögurra skipta námskeið. Námskeið þar sem Trackman 
greiningartækin eru notuð njóta mikilla vinsælda, en einnig 
hefðbundin námskeið fyrir byrjendur og lengra komna. Svo er að 
sjálfsögðu alltaf hægt að fá einka- eða paratíma hjá golfkennurum. 

Gunnlaugur Elsuson og Hlöðver 
Guðnason PGA golfkennarar 
sinna námskeiðunum af miklum 
metnaði og eldmóð. 

Auk golfnámskeiða hefur 
Birgitta Guðmundsdóttir 
jógakennari boðið upp á 
jóganámskeið fyrir golfara 
hér í Íþróttamiðstöðinni, 
sem óhætt er að segja að hafa 
slegið í gegn. Einnig voru 
haldin fræðslukvöld, m.a. um 
hugarþjálfun og Trackman 
hermana. Það er alltaf nóg 
framboð af skemmtilegum og 
fróðlegum viðburðum fyrir 
félagsmenn GKG.

Golfferðir félagsmanna 
GKG: Nú hafa verið farnar þrjár vel heppnaðar golfferðir 
erlendis sem skipulagðar hafa verið af GKG fyrir félagsmenn. 
Markmið þessara ferða er að hafa gaman saman í golfi erlendis 
og er kappkostað að bjóða glæsilega aðstöðu á góðu verði fyrir 
félagsmenn.

Nýliðanámskeið: Nýliðanámskeið voru haldin í vor fyrir nýja 
félaga sem teljast byrjendur, þ.e. hafa enga forgjöf og hafa ekki 
sótt nýliðanámskeið annars staðar. Markmið nýliðanámskeiðanna 
er að taka vel á móti nýjum félögum, kynna fyrir þeim helstu 
starfsemi klúbbsins og veita þeim grunnkennslu hvað varðar 
tækni og leikinn sjálfan. Alls fóru um 40 nýliðar í gegnum 
fræðslunámskeiðið í vor. Annað sumarið í röð var nýliðum boðinn 
vikulegur tími frá miðjum maí til loka júlí og mæltist það vel fyrir 
og hjálpaði þessum nýju félagsmönnum að ná f ljótar tökum á 
golfinu og að njóta sín betur.

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

Áfram GKG!

f.h. Íþróttasviðs,
Úlfar Jónsson  Sigmundur Einar Másson  
íþróttastjóri  formaður íþróttanefndar
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KVENNANEFND

Alltaf til staðar

Nú flýgur þú út
á N1 punktum
Pakkaðu í töskurnar kæri N1 kortha. Nú getur þú notað N1 punktana 
til að kaupa gjafabréf í �ug með Icelandair eða WOW air ef þú átt 
10.000 punkta eða �eiri. Þú byrjar draumaferðina á því að tékka þig 
inn á N1.is og ganga frá kaupunum þar. Svo bara �ýgurðu út í heim 
á N1 punktunum þínum. 

Góða ferð!

Sjá nánar á mitt.n1.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

9
0

4
7

5



19

KVENNANEFND 2018

Skýrsla kvennanefndar GKG fyrir árið 2018

Núverandi kvennanefnd GKG tók til starfa í janúar. Sú nýbreytni 
var að kvennanefndin hélt félagsfund 10.  janúar þar sem m.a. 
voru tilnefndar konur til stjórnar GKG í stjórn kvennanefndar. 
Núverandi stjórn skipa Þorgerður Jóhannsdóttir, formaður, Heiða 
Jóna Hauksdóttir, varaformaður, Helga Björg Steingrímsdóttir, 
ritari, Linda B. Pétursdóttir, gjaldkeri, Bryndís Ósk Jónsdóttir, 
Inga Birna Einarsdóttir, Sigríður Hjaltadóttir og Sunna 
Hlín Gunnlaugsdóttir meðstjórnendur. Tvær konur létu af 
stjórnarstörfum þær Sesselja Magnea Matthíasdóttir og Hildur 
Kristjana Arnardóttir og þökkum við þeim fyrir mjög gott starf 
síðustu ára.    
 
Hlutverk kvennanefndar
• Stuðla að samvinnu og samstöðu kvenna í GKG og ef la 
félagsanda meðal þeirra. 
• Hafa fasta rástíma þar sem konur geta skráð sig og leikið með 
öðrum konum. 
• Hlúa sérstaklega vel að og bjóða velkomna nýja félaga. 
• Að reynslumeiri konur leiki reglulega með reynsluminni. •
 Eiga samstarf við aðra golfklúbba.
 
Markmið kvennanefndar
Að hlutfall kvenna í klúbbnum sé hærra en í nokkrum öðrum 
golfklúbbi á landinu.
 
Starf nefndarinnar er sjálfboðaliðastarf en starfið er að sama 
skapi mjög gefandi og skemmtilegt, sérstaklega þegar viðtökur eru 
jafngóðar og þær hafa verið. 
Aðstaða okkar hjá GKG er öll sú sem best gerist á landinu, allir 
viðburðir hafa verið meira og minna uppseldir, þátttaka kvenna 
í meistaramóti GKG jókst um 38%  milli áranna 2016–2017 en 
fækkaði svo aftur í sumar um 16%, meðan karlarnir stóðu í stað í 
sumar. Við vorum eitthvað tregari við rigninguna en karlarnir og 
gerum bara betur næst.

Nefndin tók upp á þeirri nýbreytni  að gera samninga við 
tvo styrktaraðila vorið 2016. TARAMAR, sem er íslenskt 
sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun og framleiðslu á afburða 
hreinum lífvirkum húðvörum sem draga úr sjáanlegum áhrifum 
öldrunar. Hitt fyrirtækið er Víntríó ehf sem selur Freixenet 
freyðivín. Samningana endurnýjuðum við svo að ári þar sem 
fyrirtækin höfðu stutt okkur svo dyggilega. Þökkum við þessum 
fyrirtækjum sem og öllum þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem gáfu 
okkur vinninga í ár, það er ómetanlegt að eiga ykkur að og án 
stuðnings ykkar væri erfitt að halda starfi okkar svona öf lugu.
 
GKG konur voru með fasta tíma á þriðjudögum frá 18. janúar 
fram að páskum og fengum í ár Hlöðver Guðnason PGA 
golfkennara til liðs við okkur með fjögur námskeið í Kórnum. 
Mikil þátttaka var og varð strax uppselt í öll hollin í allan vetur.
 
Á félagsfundinum í janúar ræddum við um starfið okkar og hvað 
konur myndu helst vilja að við legðum áherslu á. Fyrirlestraröðin 
og ferðirnar okkar í sumar eru afrakstur þess fundar.
Konudagurinn er að verða einn af hefðbundnu dögunum okkar, 
þá fengum við til okkar í brunch Ásdísi Olsen með “Mindful Golf” 
og áttum mjög góðan og skemmtilegan dag þar sem Ásdís kom 
okkur í núið og ef laust muna f lestar eftir „rúsínunni“.
15. mars var fræðslukvöld með Ragnhildi Sigurðardóttur PGA 
golfkennara, „Lærðu að elska sjálfan þig“  Ragga var eins og ávallt 
frábær og kenndi okkur að vera við sjálfar og hætta að miða okkur 
við einhverja aðra endalaust.
8. maí fengum við Rúnu Magnúsdóttur með fyrirlestur,  „5 skref 
til að sveif la þér í rétta átt í sumar“. Rúna fór yfir þau atriði sem 
þurfa að vera til staðar til að ná alla leið, hvort sem það er hola í 
höggi, 27 kg af, eða koma sjálfum sér á óvart með framúrskarandi 
árangri í lífi og starfi. Allt voru þetta mjög fróðlegir fyrirlestrar 
sem komu okkur til að hugsa um okkur sjálfar og einblína á okkur 
sjálfar hverju sinni. Lifa í núinu. 

 
Alltaf til staðar

Nú flýgur þú út
á N1 punktum
Pakkaðu í töskurnar kæri N1 kortha. Nú getur þú notað N1 punktana 
til að kaupa gjafabréf í �ug með Icelandair eða WOW air ef þú átt 
10.000 punkta eða �eiri. Þú byrjar draumaferðina á því að tékka þig 
inn á N1.is og ganga frá kaupunum þar. Svo bara �ýgurðu út í heim 
á N1 punktunum þínum. 

Góða ferð!

Sjá nánar á mitt.n1.is
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Fjöldi valla, æfingasvæði, golfgreining

Opnunartími:
Um helgar kl. 8-22
Virka daga kl. 9-22

Bókanir og upplýsingar
á www.gkg.is eða í síma 570 7373

Golfhermar allt árið!

VERÐSKRÁ
Helgar:

kr. 2.700 hálftíminn.

Virkir dagar:

fyrir kl. 15 kr. 2.000 

eftir kl. 15 kr. 2.700

Félagsmenn GKG fá 

25% afslátt af ofangreindu.

Æfðu sveifluna eða taktu hring með golffélögum þínum 

í Trackman golfhermum GKG. 

•  Níu Trackman golfhermar

•  Hægt að leika marga af þekktustu velli heims 

•  Æfa markvisst innandyra í notalegu umhverfi

•  Fá upplýsingar um feril sveiflunnar, boltaflugið, 

    högglengd með hverri kylfu og svo margt fleira.

•  Notandi hefur sitt einkasvæði á mytrackman.com, 

    þar sem hægt er að skoða allar upplýsingar eftir 

    hverja æfingu.

Flestir atvinnukylfingar á PGA og LPGA mótaröðunum 

nota Trackman við  sínar æfingar.
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KVENNANEFND 2018

Skemmtikvöldið var að vanda síðasta vetrardag. Í ár var The 
Great Gatsby. Hófið hófst með fordrykk frá Freixenet, hinn eini 
sanni  Eyþór Ingi söng og fór með eftirhermur af sinni alkunnu 
snilld. Vignir kokkur og hans starfsfólk sá um glæsilegan mat 
og þjónustu og stjórnin sá um tískusýningu á Under Armour 
golffatnaði frá Altis og skóm frá Ecco.   
 
Í sumar voru fastir golftímar alla þriðjudaga í mánuði á Mýrinni 
og mót síðasta þriðjudag frá maíbyrjun til ágústloka. 29. maí 
héldum við Freixenet – Texasscramblemót vön og óvön. Í  júní 
var ekkert mót vegna HM, ekki gátum við misst af Íslandi sigra 
þar. Freixenet–einstaklings litaþemamót – Áfram Ísland með 
hámarksforgjöf 54, var haldið 31. júlí og þar var „ungfrú Ísland“ 
krýnd. Tvö TARAMARmót voru hjá okkur í Leirdalnum, 17. 
júlí var einstaklingsmót og lokamótið okkar var sunnudaginn 
16. september, þar sem ræst var út á öllum teigum og borðað svo 
saman í lokin á Mulligan. Þar voru verðlaunaafhendingar fyrir 
lokamótið og Mýrarspilið, notið var góðs matar og velgjörðar að 
hætti Vignis kokks, Tomma, Jönu og þeirra fólks. Þar með lauk 
sumargolfvertíðinni. 
 
Vorferðina fórum við á Kiðjaberg 3. júní og spiluðum við 
heimakonur í blíðskaparveðri. Ánægjan var mikil, völlurinn 
kominn í gott stand og sást í fyrsta skiptið í sumar til sólar og 
vorum við svolítið eins og beljurnar á vorin, kunnum okkur ekki 
læti.  
Hið árlega vinkvennamót var haldið með Oddskonum í júní og 
loksins náðum við að sigra aftur, nú er bara að halda skildinum 
stelpur. Vissuferðin var toppurinn á sumrinu, fórum við  til 
Vestmannaeyja 25. ágúst. Lagt var af stað frá GKG kl. 07.00 og 

komið heim eftir miðnætti.  Áttum við frábæran dag með GV 
konum í frábæru umhverfi þar sem völlurinn og Eyjarnar skörtuðu 
sínu fegursta. TARAMAR gaf okkur öll stærstu verðlaunin í 
mótið, auk golfklúbbanna GKG og GV og glæsilegur kvöldverður 
frá GOTT.
Það voru mjög sáttar GKG konur sem héldu með ferjunni heim á 
leið.

Kvennanefnd GKG er komin með eigin kennitölu 570818-0820 
og ætlum við að nýta hana til að stofna eigin bankareikning. Þar 
með getum við hætt að þurfa nota reikning gjaldkera nefndarinnar 
fyrir viðburði okkar.   
 
Þegar litið er til baka má segja að við vorum frekar blautar í 
sumar, en við létum rigninguna ekkert á okkur fá og konur voru 
mjög duglegar að mæta í þriðjudagsspilið og svo vorum við líka 
heppnar í f lestöllum mótunum okkar. Regngallarnir voru allavega 
vel viðraðir eftir sumarið.  
 
F.h. kvennanefndarinnar vil ég að lokum þakka öllum þeim sem 
komið hafa að starfi okkar í ár og gert það jafn glæsilegt og raun 
varð á. Fyrst og fremst hinni einu og sönnu GKG konu sem mætir 
í viðburðina okkar, án hennar væri ekkert kvennastarf. Starfsfólki 
GKG og þá sérstaklega unga fólkinu í skráningunni, þau eru alltaf 
jafn kurteis og þolinmóð þegar við GKG konur hringjum í þau 
eða mætum á staðinn. Ræsarnir, staffið á Mulligan, kennarar, 
skrifstofufólkið þið eruð frábær. Hlökkum til næsta árs með ykkur.   
 
Áfram GKG!  
Þorgerður Jóhannsdóttir  
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MÓTANEFND GKG 2018

VIÐ ERUM TÖLVUDEILD YFIR 400 FYRIRTÆKJA
Daglegur rekstur á tölvukerfum ásamt hýsingu gagna og hugbúnaðar eru okkar ær og kýr. 
Við veitum persónulega þjónustu og erum sérfræðingar í tækniþörfum viðskiptavina okkar.

Við erum óháð vélbúnaðar- og hugbúnaðarframleiðendum og þannig tekur okkar ráðgjöf 
eingöngu mið af hagsmunum viðskiptavina okkar.

Kynntu þér málið: 460 3100 / sala@thekking.is

Störf  mótanefndar 2018

Veðrið spilaði nokkuð stórt hlutverk inn í störf mótanefndar eins 
og víða annars staðar í sumar. Fresta þurfti einstökum mótum 
ítrekað og jafnvel af lýsa. Sumarið var því í léttara lagi varðandi 
mótahald.  
Á vegum mótanefndar voru haldin fjögur innanfélagsmót, tvö 
opin mót og eitt GSÍ mót, alls 7 mót eða 15 mótadagar þar af 13 
sem fulltrúar mótanefndar störfuðu á. Það var samdráttum um alls 

7 daga frá árinu á undan og 11 daga frá árinu 2016. Tekjur vegna 
móta voru því verulega minni en gert hafði verið ráð fyrir.

Eins og á síðasta ári voru á vegum nefndarinnar haldnar tvær 
mótaraðir, þ.e. mánudagsmótaröðin sem stöðugt vex fiskur um 
hrygg og holukeppnin sem nú var haldin í kynjaskiptum f lokkum 
þannig að krýndur var holumeistari kvenna og holumeistari karla 
í ár. Eggert Ólafsson var mótsstjóri mánudagsmótaraðarinnar og 
Sigurjón Sigurjónsson var mótsstjóri holukeppninnar. 
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MÓTASKRÁ GKG 2018

01.05.18 GKG Freixenet-Texas scramble mót   Punktakeppni  Kvennamót
16.05.18 GKG GKG öldungar 65+ -Æfingamót-   Almennt   Eldri-kylfingamót
22.05.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
24.05.18 GKG Boðsmót GG verk    Punktakeppni  Almennt
28.05.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (1)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
31.05.18 GKG Góðgerðargolfmót Eldeyjar   Texas scramble  Almennt
01.06.18 GKG Niðjamótið     Punktakeppni  Innanfélagsmót
02.06.18 GKG Hjóna- og parakeppni GKG   Almennt   Innanfélagsmót
04.06.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (2)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
04.06.18 GKG Holumeistarakeppni GKG 2018   Holukeppni  Innanfélagsmót
05.06.18 GKG Kvennagolf - Freixenetmót á Mýrinni  Punktakeppni  Kvennamót
06.06.18 GKG GKG öldungar 65+ -Mótaröðin 1   Annað - sjá lýsingu  Eldri-kylfingamót
06.06.18 GKG BUGL starfsmannamót    Almennt   Almennt
07.06.18 GKG Þekking Invitational    Punktakeppni  Almennt
08.06.18 GKG TM boðsmót (Shot Gun)   Texas scramble  Almennt
11.06.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (3)  Punktakeppni  Innanfélagsmót

Einstökum mótum var af lýst og frestað. Fresta þurfti 
opnunarmótinu um viku en síðan var því af lýst vegna ástands 
vallar og veðurs. Bændaglímunni þurfti að fresta frá laugardegi til 
sunnudags vegna veðurs. Bylgjan open sem vera átti um miðjan 
ágúst var af lýst og lokamóti Eimskipsmótaraðarinnar sem vera átti 
aðra helgina í september var frestað til vors en það er hugsað sem 
eins dags ProAm mót.   

Óhætt er að segja að þau innanfélagsmót sem haldin voru á vegum 
mótanefndarinnar hafi fest sig í sessi en oftast komast færri í þau 
en vilja:  
•  Hjóna- og parakeppnin var haldin fyrsta laugardag í júní og 
tókst með ágætum. 

•  Meistaramótið var haldið dagana 8.–14. júlí og var 
þátttakendafjöldi svipaður og árið á undan þrátt fyrir að fyrir 
mótið hafði nánast ekki verið þurr dagur frá lokum apríl. Nýjum 
f lokki öldunga sem spilaði 9 holur í Mýrinni annan hvern dag í 
þrjá daga var vel tekið.

•  Ljósamótið var haldið annað árið í röð í ár og var enn 
fjölmennara en í fyrra en þá komust færri að en vildu. Ingibjörg 
Ólafsdóttir frumkvöðull mótsins var aftur mótsstjóri í ár. Ákveðið 
var að fjölga holunum í 18 í ár til að f leiri gætu tekið þátt.  

•  Bændaglíman var að venju lokamótið og óhætt er að segja að 

vinsældir þess minnki ekki.
Tvö vel heppnuð opin mót voru haldin en þau eru búin að vinna 
sér fastan sess hjá okkur:
•  Sumarsólstöðumótið haldið 23. júní.
•  Minningarmótið haldið 8. september.
Lokamót Unglingamótaraðar GSÍ var haldið annað árið í röð 
hjá GKG síðustu helgina í ágúst í ágætu veðri að þessu sinni.  
Að loknu móti á sunnudeginum var vel heppnuð uppskeruhátíð 
unglingamótaraða GSÍ haldin í Mulligan.  
Þau ánægjulegu tíðindi urðu fyrir mótastarfið að fimm 
héraðsdómarar bættust í dómarateymi klúbbsins í ár og voru 
með við dómgæslu á mótum sumarsins en það voru þau Atli 
Ágústsson, Dröfn Eyjólfsdóttir, Guðbjartur Haraldsson, Ingibjörg 
Þ. Ólafsdóttir og Ólafur Ingólfsson.    

Ég vil sérstaklega þakka mótanefndarfólki og öðrum þeim sem 
lögðu fram krafta sína í sjálfboðavinnu vegna mótanna fyrir 
samstarfið á árinu og gott og óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf í þágu 
GKG. Sú sjálfboðaliðavinna sem innt er af hendi vegna mótanna í 
þágu klúbbsins verður seint nægjanlega vel þökkuð. 
Starfsfólki GKG, starfsfólki veitingasölunnar og öllum þeim sem 
komu að mótum GKG í ár með einhverjum hætti vil ég einnig 
þakka fyrir gott samstarf á árinu.  

Jón K. Baldursson, 
formaður mótanefndar
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Að sjá árangur erfiðisins er 

stórbrotin  
tilfinning!
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

Hver sem íþróttin er, markmiðið er alltaf að verða betri. 
Hleðsla er íþróttadrykkur úr náttúrulegum íslenskum 
hágæðapróteinum sem byggir upp vöðvana. 
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur. hledsla.is
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MÓTASKRÁ GKG 2018

12.06.18 GKG Vinkvennamót GKG og GO   Punktakeppni  Kvennamót
12.06.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
12.06.18 GKG Starfsmannamót Tengi    Punktakeppni  Almennt
13.06.18 GKG Kristals mótaröðin (1)    Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
13.06.18 GKG Fuglamótið     Punktakeppni  Almennt
14.06.18 GKG Íslandsbanki boðsmót (shot gun)   Almennt   Almennt
14.06.18 GKG Origo miðnæturmót    Punktakeppni  Almennt
15.06.18 GKG Smith & Norland Invitational   Texas scramble  Almennt
15.06.18 GKG Afmælismót Kjartans    Punktakeppni  Innanfélagsmót
15.06.18 GKG HS rafverktakar    Texas scramble  Almennt
18.06.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (4)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
19.06.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
20.06.18 GKG Starfsmannamót Hreyfils   Punktakeppni  Almennt
21.06.18 GKG Mix mótaröð byrjenda (1)   Punktakeppni  Unglingamót
23.06.18 GKG Sumarsólstöðumót Stella Artois   Almennt   Almennt
24.06.18 GKG Lokað kvennamót Úrval Útsýn   Punktakeppni  Almennt
25.06.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (5)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
26.06.18 GKG Kvennamót Mýrin    Punktakeppni  Kvennamót
27.06.18 GKG Kristals mótaröðin (2)    Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
28.06.18 GKG Mix mótaröð byrjenda (2)   Punktakeppni  Unglingamót
02.07.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (6)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
03.07.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
05.07.18 GKG Lexus Cup     Punktakeppni  Almennt
06.07.18 GKG Lexus Cup     Punktakeppni  Almennt
07.07.18 GKG Niðjamótið 2018    Greensome   Innanfélagsmót
08.07.18 GKG Meistaramót GKG    Höggleikur án forgjafar Innanfélagsmót
08.07.18 GKG Meistaramót GKG 12 ára og yngri   Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
08.07.18 GKG Meistaramót GKG Öldungar 70+ á Mýrinni  Punktakeppni  Eldri-kylfingamót
08.07.18 GKG Meistaramót GKG 13 til 14 ára   Höggleikur án forgjafar Unglingamót
16.07.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (7)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
17.07.18 GKG Taramar innanfélagsmót Leirdal   Punktakeppni  Kvennamót
18.07.18 GKG Kristals mótaröðin (3)    Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
18.07.18 GKG GKG öldungar 65+ -Mótaröðin 3   Almennt   Innanfélagsmót
22.07.18 GKG Eldey innanfélagsmót    Punktakeppni  Innanfélagsmót
23.07.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (8)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
24.07.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
26.07.18 GKG Mix mótaröð byrjenda (3)   Punktakeppni  Unglingamót
27.07.18 GKG Dagnýjarbikarinn 2018   Punktakeppni  Innanfélagsmót
30.07.18 GKG Úrval Útsýn – Mánudagsmótaröð GKG (9)  Punktakeppni  Innanfélagsmót
31.07.18 GKG Jónar Transport invitational   Almennt   Almennt
31.07.18 GKG FREIXENET – ÁFRAM ÍSLAND! litaþemamót  Punktakeppni  Kvennamót
01.08.18 GKG Kristals mótaröðin (4)    Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
02.08.18 GKG Mix mótaröð byrjenda (4)   Punktakeppni  Unglingamót
07.08.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
08.08.18 GKG GKG öldungar 65+ -Mótaröðin 4   Almennt   Innanfélagsmót
12.08.18 GKG Manchester United mótið   Punktakeppni  Almennt
14.08.18 GKG Firmakeppni GKG    Punktakeppni  Almennt
14.08.18 GKG N1 starfsmannamót    Punktakeppni  Almennt
14.08.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
19.08.18 GKG Siglfirðingamótið 2018    Punktakeppni  Almennt
20.08.18 GKG Boðsmót Vínnes    Almennt   Almennt
21.08.18 GKG Kvennagolf     Punktakeppni  Kvennamót
22.08.18 GKG Kristals mótaröðin (5)    Höggleikur með og án fgj. Unglingamót
23.08.18 GKG Gyðjur og goð    Punktakeppni  Almennt
24.08.18 GKG Íslandsbankamótaröðin (5) - Lokamót  Höggleikur án fgj.  Unglingamót
28.08.18 GKG Kvennamót Mýrin    Punktakeppni  Kvennamót
29.08.18 GKG Ímark boðsmót    Punktakeppni  Almennt
30.08.18 GKG Boðsmót Deloitte    Punktakeppni  Almennt
31.08.18 GKG Læknamótið 2018    Almennt   Almennt
31.08.18 GKG Lokamót Kópavogsbæjar   Punktakeppni  Almennt
01.09.18 GKG Mix mótaröð byrjenda (5)   Punktakeppni  Unglingamót
06.09.18 GKG Boðsmót Margt smátt    Punktakeppni  Almennt
08.09.18 GKG Opna minningarmótið 2018   Punktakeppni  Almennt
12.09.18 GKG GKG öldungar 65+ -Mótaröðin 6-Lokamót og hóf Punktakeppni  Innanfélagsmót
13.09.18 GKG Ljós í myrkri    Punktakeppni  Innanfélagsmót
14.09.18 GKG TM starfsmannamót    Punktakeppni  Almennt
16.09.18 GKG Leirdalur –  Taramar lokamót   Punktakeppni  Kvennamót
19.09.18 GKG Ernst og Young    Almennt   Almennt
21.09.18 GKG Samgöngustofa    Punktakeppni  Almennt
22.09.18 GKG VHE     Punktakeppni  Almennt
07.10.18 GKG Bændaglíman - ræst af öllum teigum samtímis  Almennt   Almennt
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Meistaraflokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls 
Alfreð Brynjar Kristinsson  76  73  73  68  290
Egill Ragnar Gunnarsson  76  69  76  71  292 
Jón Gunnarsson  78  73  68  73  292 
1. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Guðni Þorsteinn Guðjónsson  76  83  77  79  315 
Kristján Óli Sigurðsson  81  83  82  72  318 
Guðlaugur Kristjánsson  78  82  81  82  323 
2. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Gunnar Karl Karlsson  78  80  85  76  319 
Guðmundur Jóhannsson  85  81  84  80  330 
Gunnar Sigurðsson  80  80  84  87  331 
3. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ríkharður Kristinsson  90  87  88  87  352 
Ólafur Björnsson  83  96  85  103  367 
Bjarni Hrafn Ingólfsson  99  82  98  89  368 
4. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Björgvin P. Hallgrímsson  95  100  100    295 
Snæbjörn Sigurðsson  108  90  102    300 
Snorri Björn Sturluson  100  105  100    305 
5. flokkur karla  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Pétur Ómar Ágústsson  91  105  100    296 
Jón Sigurðsson  96  99  107    302 
Örvar Sær Gíslason  100  101  102    303 
Meistaraflokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Árný Eik Dagsdóttir  84  78  81  81  324 
Eva María Gestsdóttir  82  72  90  81  325 
Ingunn Einarsdóttir  80  83  82  85  330 
1. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Anna Júlía Ólafsdóttir  84  77  82  80  323 
Katla Kristjánsdóttir  96  79  85  85  345 
Helga Þorvaldsdóttir  96  83  86  82  347 
2. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir  98  98  93  100  389 
Ólöf Ásgeirsdóttir  99  97  103  96  395 
Helga Björg Steingrímsdóttir  100  100  107  96  403 
3. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Kristín Davíðsdóttir  96  99  109    304
Linda Björg Pétursdóttir  105  96  108    309
Hólmfríður Hilmarsdóttir  115  102  101    318
4. flokkur kvenna  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir  115  121  119    355 
Ólöf Ósk Þorsteinsdóttir  122  115  125    362 
Heiða Jóna Hauksdóttir  119  127  118    364 
12 ára og yngri strákar  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Markús Marelsson  40  39  41    120 
Magnús Ingi Hlynsson  44  50  43    137 
Eyþór Sturla Jóhannsson  44  53  50    147 
12 ára og yngri stelpur  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Karen Lind Stefánsdóttir  54  47  57    158 
Elísabet Sunna Scheving  60  54  62    176 
Helga Grímsdóttir  65  65  54    184 
Drengir 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Jóhannes Sturluson  72  71  74    217 
Róbert Leó Arnórsson  78  73  70    221 
Dagur Fannar Ólafsson  73  70  78    221 
Telpur 13–14 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Bjarney Ósk Harðardóttir  87  89  88    264 
Laufey Kristín Marinósdóttir  95  93  88    276 
Katrín Hörn Daníelsdóttir  90  91  104    285 
Piltar 15–16 ára  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Sigurður Arnar Garðarsson  74  75  69    218 
Kristján Jökull Marinósson  80  73  71    224  
Flosi Valgeir Jakobsson  80  76  78    234
Öldungar karla 0–20,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Úlfar Jónsson  70  75  70    215 
Gunnar Páll Þórisson  72  88  72    232 
Tryggvi Þór Tryggvason  80  89  79    248 
Öldungar karla 21–36  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Gunnar Heimir Ragnarsson  107  106  99    312 
Eggert Ólafsson  109  105  104    318 
Bergvin Magnús Þórðarson  104  113  102    319
Öldungar kvenna 0-24,9  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Elísabet Böðvarsdóttir  83  96  89    268 
Hanna Bára Guðjónsdóttir  93  92  100    285 
Bergljót Kristinsdóttir  93  101  97    291
Öldungar kvenna 25-54  Hringur 1  Hringur 2  Hringur 3  Hringur 4  Alls
Nanna Baldursdóttir  111  113  106    330 
Svala Vignisdóttir   111  119  112    342 
Málfríður K Kristiansen  118  121  121    360 
Öldungar karla 65 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls
Gunnar Árnason  82  86  80    248 
Tómas Jónsson  83  82  87    252 
Einar Breiðfjörð Tómasson  84  86  89    259 
Öldungar kvenna 65 ára +  Hringur 1  Hringur  2 Hringur 3  Hringur 4  Alls
Ragna Stefanía Pétursdóttir  101  108  96    305 
Sigurrós Þorgrímsdóttir  99  112  113    324 
Soffía Ákadóttir  103  116  111    330

ÚRSLIT Í MEISTARAMÓTI GKG 2018



Sjáðu rýmið þitt fullhannað
Starfsfólk okkar setur upp tillögu að 
útliti í þrívídd þar sem hægt er að 
skoða frá öllum sjónarhornum og 
ákveða minnstu smáatriði

JKE er danskt vörumerki 
sem býður upp á einstaklega 
breiða línu í innréttingum í 
hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE 
hafa verið mjög vinsælar 
allt frá því þær komu fyrst á 
markaðinn árið 1970. 

JKE er með dreifingaraðila í 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð og 
nú á Íslandi.

Baðinnréttingar

Skápalausnir

Eldhúsinnréttingar



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

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

Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin Versölum bjóða frábæra aðstöðu, 

vatnsrennibrautir og heita potta. Komdu í sund!

Opið

virka daga: 06.30–22.00

um helgar: 08.00–18.00 á veturna
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Sundlaugin Versölum

Versölum 3 

Sími 570 0480

Sundlaug Kópavogs

Borgarholtsbraut 17–19

Sími 570 0470

í sundlaugum Kópavogs
Njóttu lífsins
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GOLFKENNARINN

Pistill frá Hlöðveri golfkennara

Kæru félagar

Verð aðeins að fá að opna þetta á því hversu stoltur GKG félagi ég 
er. Hvar sem ég kem, í keppni, í golfkennslu, að ferðast, heyri ég 
alls staðar vel talað um GKG golfklúbbinn. Hversu vel er haldið 
utan um allt þjálfarastarf, allt frá unglingum, afrekskylfingum til 
eldri kylfinga, námskeið, og hvað eina sem tengist golfkennslu. 
Ekki minnkar hrósið þegar kemur að félagsstarfi kvenna og karla, 
eða þegar talið berst að aðstöðu okkar GKG kylfinga til æfinga. 
Með nýju Íþróttamiðstöðinni okkar er æfinga- og félagsaðstaða 
framúrskarandi. Veitingaaðstaðan og golfverslunin er þar ekki 
undanskilin. Útiaðstaða til æfinga er líka afar góð hvað varðar 
stutta spilið og ekki margir klúbbar sem bjóða upp á svona stórt 
svæði. Inniaðstaða til vetraræfinga í Íþróttamiðstöðinni með alla 
golfhermana hefur fært skemmtanagildi og nýtingu vetraræfinga 
á nýtt og hærra plan. Einnig höfum við inniaðstöðu í Kórnum sem 
er mjög góð fyrir öll högg og stutta spilið og pútt.
Fyrir mig sem golfkennara er ekki erfitt að nálgast golfnemendur/
iðkendur sem eru að spyrja um hvaða klúbb þeir ættu að sækja um. 
Skiptir ekki máli hver aldur þess sem spyr, í GKG er kappkostað 
að sinna öllum hópum og aldri vel og að allir passi vel inn í 
umgjörðina okkar.  
Ég lauk PGA golfkennaranámi árið 2015 eftir 3ja ára nám hjá 
PGA á Íslandi. Lokaritgerðin mín fjallaði um Kennslu og 
þjálfun eldri kylfinga. Áhersla var á lýðheilsu, sjúkdóma í 
stoðkerfi og meiðsli og hvernig golfkennarinn nálgast nemendur 
með þessi vandamál. Þetta var að vísu ekki mikið kennt í PGA 
náminu þannig að ég fór kannski aðeins út fyrir kassann en mér 
fannst þetta nauðsynlegt verkefni og hélt mig við það. Ritgerðin er 
að hluta til samantekt á ýmsum stoðkerfisvandamálum sem skjóta 
upp kollinum þegar við nálgumst okkar efri ár. Gigtarsjúkdómar 

í vöðvum, íþróttameiðsl, liðagigt, gerviliðir, bakvandamál, 
brjósklos, meiðsli og verkir í liðum. Einnig er tekið á því hvernig 
hægt er að spila golf með þessi stoðkerfisvandamál.  
Golfsveif lan er góð fyrir öll liðamót ef hún er rétt framkvæmd og 
án mikilla átaka. Veikindi eða skert hreyfing í golfiðkun þarf ekki 
að vera slæm og getur jafnvel verið af hinu góða. Lengd í golfhöggi 
og nákvæmni fer ekki endilega saman. Hugsanlega getur styttri 
sveif la sem gefur styttri vegalend í golfhöggi gefið leikmanninum 
meiri nákvæmni í lengd og þannig beinni högg. Stutta spilið gæti 
bætt skorið verulega ef leikmaður leggur áherslu á að bæta það. 
Breyttar áherslur og markmið geta gert leikmanninn fjölhæfari 
og tæknilega betri ef viljinn og hvatningin er til staðar. Að aðlaga 
golfsveif luna og golfiðkunina þannig að viðkomandi líði vel 
andlega og félagslega. Það er líka þjóðfélagslega hagkvæmt að 
komast í virkni, bæta heilsuna og sleppa/minnka lyf, og gefur 
viðkomandi sjálfstraust og gleði. Síðan er það félagaskapurinn og 
hreyfing í guðsgrænni náttúrunni sem skiptir okkur öll miklu máli.
Nýverið tók ég þá ákvörðun að helga mig algjörlega golfkennslu. 
Golfkennslan var orðin það mikil og gefandi að ég ákvað að 
stökkva í djúpu laugina og sjá hvað myndi gerast. Markmið 
mitt er að bæta mig og sérhæfa mig í kennslu 
eldri kylfinga og allri almennri kennslu. Önnur 
kennsla kemur einnig með fyrir yngri aldurshópa, kennsla erlendis 
og golfferðir og fararstjórn.   
Í vetur mun Golfakademía GKG bjóða upp 
á kennslu fyrir eldri kylfinga á morgnana í 
Íþróttamiðstöð GKG. Þar mun áherslan vera á að halda 
golfsveif lunni við og bæta og styrkja almennt liðleika og styrk og 
hafa gaman saman í leik. Ekki skemmir fyrir að hafa svo huggulegt 
spjall í veitingasal Mulligan eftir námskeið.  

Ljúft við lifum og lífið er núna.
Hlöðver Guðnason PGA kennari           
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Kevin Kisner

Darrell Survey, Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Based upon results through 12/11/2018 on the U.S.PGA, U.S. LPGA, Champions, Web.com, South African, Asian, Korean, 
OneAsia, Australasian, Japan, Canadian PGA and PGA European Tours. 
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HEIMSÓKN

Annika kom í heimsókn

Stelpugolfdagurinn 2018 fór fram sunnudaginn 10. júní á 
æfingasvæði GKG líkt og undanfarin ár. Í ár fengum við svo 
sannarlega góðan gest en tífaldur risameistari og einn sigursælasti 
kylfingur heims, Annika Sörenstam frá Svíþjóð, hélt sýnikennslu í 
Stelpugolfi.
Sýnikennslan fór fram á 9. teig í Mýrinni þar sem hún sló og lýsti 
því sem hún var að gera. 

Það er ekki oft sem Íslendingum gefst kostur á að fá golfkennslu 
frá einum allra besta kylfingi sögunnar og komu um 200 manns og 
fylgdust með Anniku leika listir sínar og lýsa því í orðum hvernig 
hennar ferill þróaðist og hvernig hún nálgast leikinn á vellinum í 
keppni.
Í lok sýningarinnar spreyttu ungar og efnilegar stúlkur sig á móti 
Anniku í keppni hver myndi slá næst holu.
Þetta var frábær upplifun og mikil hvatning, ekki síst fyrir yngri 
kylfingana sem fylgdust vel með.
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LEIKNIR HRINGIR Á LEIRDALSVELLI
2015 - 2016 - 2017 - 2018
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ÖLDUNGAR 65+

Skýrsla fyrir árið 2018
Öldunganefnd 65+ var á árinu þannig skipuð, formaður Hjörvar 
O. Jensson, en auk hans skipuðu nefndina, Atli Ágústsson, Hrefna 
Sigurðardóttir, Randver Ármannsson og Örn Ásmundsson. 
Nefndin hittist á nokkrum formlegum fundum en auk þess réðu 
menn ráðum sínum símleiðis sem og við leik og störf innan 
klúbbsins.

Eftir áramótin 17/18 og fram á vorið gekkst nefndin fyrir nokkrum 
gofhermamótum sem fram fóru víða um heim og var uppselt í þau 
öll og mæltust þau mjög vel fyrir.

Sumarmótaskrá Öldunga 65+ var tilbúin og samþykkt af 
framkvæmdastjóra í apríl og hófst hún með æfingamóti í Mýrinni 
um miðjan maí en síðan voru á mótaröð f lokksins sex mót:
6. júní í Leirdal – 45 þátttakendur, 27. júní heimsókn til 
Golfklúbbs Grindavíkur – 32 þátttakendur, 18. júlí í Mýrinni – 
35 þátttakendur, 8. ágúst í Leirdal 39 – þátttakendur, 29. ágúst 
heimsókn til Golfklúbbs Borgarnes – 40 þátttakendur og 12. 
september var lokamótið í Mýrinni – 51 þátttakandi og jafnframt 
lokahóf með verðlaunaafhendingu á Mulligan. Úrslit allra 
mótanna liggja fyrir á www.golf.is
Eins og undanfarin ár var mótsgjaldið haft lágt eða kr. 1.000.-.  
Hagnaður varð af starfsemi f lokksins að fjárhæð kr. 211.000.- sem 
framkvæmdastjóri veitti viðtöku og skal varið í þágu barna- og 
unglingastarfs klúbbsins.

Eins og undanfarin ár smíðaði og gaf Örn Ásmundsson félagi 
okkar og nefndarmaður alla verðlaunagripina sem keppt var um, 
sem auðvitað er umtalsverður sparnaður fyrir f lokkinn og á Örn 
miklar þakkir skilið fyrir frábært famtak.
Öll mót sumarsins voru vel sótt og voru keppendur f lestir 51 í 
lokamótinu og fjölgaði þátttakendum í mótum f lokksins verulega 
frá fyrri árum, en þeir voru 146 árið 2016 og 214 árið 2017 en 
nú voru þeir 283 alls og þakkar nefndin öllum kærlega fyrir 
þátttökuna. Ánægjulegt er að konum fjölgaði verulega í mótum 
f lokksins frá fyrri árum og voru t.d. 14 konur í lokamótinu. En 
betur má ef duga skal og hvetur nefndin konur eindregið til 
þátttöku á næsta ári, „áfram konur“.
Flokknum áskotnaðist fjöldi aukaverðlauna sem dregin voru út úr 
skorkortum í lokahófinu sem setti skemmtilegan svip á hófið og er 
öllum þeim sem þau gáfu þakkað kærlega fyrir stuðninginn sem er 
afar mikilvægur.
Öldunganefnd 65+ þakkar framkvæmdastjóra okkar Agnari Má 
Jónssyni frábært samstarf og stuðning, jafnframt þakkar nefndin 
öðrum starfsmönnum klúbbsins og Mulligan kærlega fyrir gott 
samstarf og góða þjónustu.

Undirritaður formaður nefndarinnar hefir ákveðið að láta nú af 
störfum í nefndinni og vill að lokum þakka samnefndarfólki sínu 
frábært og skemmtilegt samstarf og góðan stuðning.
                                                                                                                 
Hjörvar O. Jensson
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SKÝRSLA VALLARSTJÓRA 2017

Sameinaðu fjölskylduna í sófanum um jólin. Bridget Jones, 
Forrest Gump, Shrek, Penguins of Madagascar eru á meðal 
þeirra rúmlega 200 kvikmynda og Disney ævintýra sem
standa þér til boða yfir hátíðarnar.

Sjónvarp Símans Premium – Svona á sjónvarp að vera

í Sjónvarpi Símans Premium
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SKÝRSLA VALLARSTJÓRA 2018

Skýrsla vallarstjóra 2018

Eftir kaldan vetur kom völlurinn okkar ágætlega undan vetri. 
Völlurinn opnaði þann 12. maí og lokaði aftur þann 22. október, 
þetta gerir golftímabil upp á 164 daga sem er þó 18 dögum styttra 
en árið áður. Nokkrir teigar fóru illa og einnig sjöunda f lötin á 
Leirdalsvelli en tæplega helmingur hennar var kalinn. Þá fór 
fyrsta brautin á Leirdalsvelli einnig frekar illa frá hundrað metra 
hælnum og heim að f löt, og að auki voru líka kalblettir í brautum 
þar sem klaki hafði náð að safnast og drepið grasið undan sér. Vel 
gekk að ná þessum svæðum til baka, farið var strax og yfirsáð, 
sandað og breiddir dúkar yfir. Þessi svæði spíruðu vel og komu til 
frekar hratt fyrir vikið og höfðu ekki teljandi áhrif á golfiðkun. 
Völlurinn var nokkuð lengi að ná frostinu úr sér þar sem hitastigið 
var ekki hátt og einnig ringdi upp á dag í maímánuði. Einhvers 
staðar las undirritaður að meðalhiti sumarsins hafi verið 9,9 
gráður en það er óstaðfest. Þess má geta að við gátum ekki 
hleypt golfbílum inn á völlinn og einnig gátum við ekki opnað 
æfingasvæðið sökum bleytu fyrr en um mánaðarmótin maí/
júní. Á þeim tímapunkti var æfingasvæðið okkar alls ekki tilbúið 
til opnunar en við ákváðum að slá til. Það þornaði þó ekki allt 
sumarið og því afar erfitt að tína bolta og halda því gangandi.
Á síðasta aðalfundi var kynnt hvernig við ætluðum að ná f lötunum 
okkar í hóp þeirra bestu aftur. Þetta byrjaði um haustið 2017 
þegar við tókum sýni úr nokkrum f lötum og sendum erlendis 
til greiningar og komu niðurstöður úr því í desember og var 
þá farið í það að skipuleggja komandi sumar í þeim verkum 
sem viðkoma f lötum vallarins. Það má segja að við höfum 
algjörlega breytt um taktík í viðhaldi f latanna og má þar helst 
nefna breytta áburðargjöf þar sem úðað var á f latirnar með sjö 
til tíu daga millibili með áburði, járni, vatnsmiðlunarefni og 
vaxtarstjórnunarefni. Þá var smíðaður bursti framan á báðar 
f latasláttuvélarnar okkar. Hafsteinn verkstæðisformaðurinn okkar 
sá um hönnun og smíði og erum við víða öfundaðir af þessari 

snilldar smíði. Við vorum líka með frátekna þrjá daga í mánuði 
í mótadagatali GKG þar sem mótanefnd passaði upp á að við 
fengjum frið til okkar verka frá mótahaldi og gekk það upp. Hver 
f löt var vöktuð og mælt í lítrum hvað komu miklar afklippur í 
box vélanna og það keyrt inn í skjöl sem sett höfðu verið upp fyrir 
okkur. Þetta gerði það líka að verkum að við vorum ekki að slá og 
stressa f latirnar okkar meira en þurfti. Fjárfest var í rakamæli til 
að fylgjast með hvað væri að gerast í f lötunum hvað varðar raka 
og kom það í ljós að sumar losa sig hraðar en aðrar við vatnið 
og því þarf að bregðast við með meiri vökvun þar. Við notuðum 
valtarann okkar meira en nokkru sinni fyrr þetta árið, hann er 
notaður í staðinn fyrir slátt. En það er ljóst eftir sumarið að við 
þurfum að eignast annan valtara til að geta náð öllum vellinum á 
skemmri tíma en við gerum í dag þar sem þetta tæki er orðið meira 
notað en áður.
Einnig voru tekin í sumar sýni úr þremur brautum á efri hluta 
vallarins og send erlendis og þegar við fengum svo niðurstöðurnar 
úr þeim breyttum við um áburð þar. Svo voru tekin sýni úr f lötum 
og brautum í haust og verða niðurstöður þeirra notaðar til að 
leggja upp næsta sumar.
Vinnudagur var haldinn 9. maí og var frábær mæting eða um 
75–80 manns. Þessi frábæri hópur vann að ýmsum verkum og 
ber að þakka þeim sem lögðu hönd á plóg sérstaklega fyrir þeirra 
framlag að gera vallarsvæðið okkar betra og snyrtilegra.

Vélakostur
GKG hefur líklega aldrei farið í eins miklar endurbætur á 
vélaf lotanum á einu bretti eins og gert var í ár. Keyptar voru fjórar 
vélar. Fyrst ber að nefna úðabílinn sem er eitt af því sem gerði 
gæfumuninn í viðhaldinu á f lötum vallarins. Ný kargasláttuvél var 
keypt og sú gamla seld, þessi vél hefur breytt miklu í kargaslætti 
á vellinum og er frábær viðbót við þá vél sem við höfum fyrir. 
Lágkargavél (semi-rough) var keypt en hún slær hring utan um 
brautirnar. Við eigum eftir að útfæra betur sláttinn með henni og 

Sameinaðu fjölskylduna í sófanum um jólin. Bridget Jones, 
Forrest Gump, Shrek, Penguins of Madagascar eru á meðal 
þeirra rúmlega 200 kvikmynda og Disney ævintýra sem
standa þér til boða yfir hátíðarnar.

Sjónvarp Símans Premium – Svona á sjónvarp að vera

í Sjónvarpi Símans Premium
Hátíðlegt úrval 
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AÐSKOTAHLUTUR 
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Íbúar Garðabæjar geta sett allt plast saman í lokuðum 

plastpoka í sorptunnuna. Plastpokarnir eru flokkaðir

vélrænt frá öðru rusli og þeim komið í endurnýtingu.

Flokkuðu plasti má einnig skila í grenndargáma eða 
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munum brydda upp á nýjungum næsta sumar. Síðust en ekki síst 
var keypt ný forf latavél og sér hún um forf latirnar okkar. Þessi vél 
er af sömu gerð og f latasláttuvélarnar og er glussalaus vél og því 
engar líkur á svoleiðis slysum.
Með þessum frábæru vélum erum við þó ekki komin fyrir horn 
í endurnýjunum og viðbótum á f lotanum sem þarf til að halda 
úti 27 holu golfvelli. Eins og áður hefur komið fram þá er þörf 
fyrir nýjan valtara, bíl fyrir verkstæðið og einnig þarf að uppfæra 
úðabílinn með GPS búnaði sem mun spara pening í efnum í 
framtíðinni. 

Framkvæmdir
Nokkrar framkvæmdir voru á árinu þó mesta áherslan hafi verið 
á f lötunum. Hér er listi yfir þær sem við f lokkum sem stærri 
framkvæmdir:

•  Dren á 6. braut Leirdalsvallar 653 metrar
•  Trjáreitur hægra megin á 1. braut
•  Beð við enda bílastæðis við Íþróttamiðstöð
•  Aspir teknar við stíg á 16. braut og settar við 5. teig á 
Leirdalsvelli
•  Stígstubbur við 1. f löt og grisjað þar í kring

Ekki náðist að gera 3 teiga sem fyrirhugaðir voru á 7. og 16. 
sökum mikils frosts í jörðu og veðurfars síðastliðinn vetur, þessir 
teigar eru á lista vetrarins. Þessa dagana erum við á fullu í 
drenframkvæmdum og munum klára f ljótlega verkefni á 10. braut. 
Ætlunin er líka að halda áfram að grisja tráreiti á vellinum og fá 
meira loftf læði í gegnum þá til að reyna að fyrirbyggja kalmyndun 
sem virðist koma skjólmegin við þá. Það hefur sýnt sig margoft að 
suðaustanátt er sú átt sem tekur snjóinn og klakann á veturnar og 
þar sem skjólið er mikið nær þessi vindur og rigning ekki að bræða 
burt snjó og klaka. Þetta er snúið verk því öll viljum við hafa tré 
og skjól en þegar öllu er á botninn hvolft þá viljum við frekar hafa 
gras, er það ekki?

Starfsmannahald
Fjórir heilsársstarfsmenn eru á vallarsviði GKG: 
Guðmundur Árni Gunnarsson vallarstjóri, Guðni Þorsteinn 
Guðjónsson aðstoðarvallarstjóri, Hafsteinn Eyvindsson 
verkstæðisformaður og Andrés Guðmundsson yfirsnyrtipinni 

vallarins. Þegar mest var í sumar voru 24 vallarstarfsmenn á 
vellinum og ber að þakka þeim fyrir frábært framlag til vallarins.
Við fórum nýja leið með æfingasvæðið í sumar og réðum inn fimm 
heldri borgara sem skiptu á milli sín vöktum á svæðinu. Þetta gekk 
mjög vel hjá þessum herramönnum og vil ég þakka þeim kærlega 
fyrir sumarið.

Lokaorð
Þegar maður sest niður og horfir til baka á golfárið 2018 þá koma 
upp margar minningar. Ég var líklega blautur í fæturna allt 
sumarið, náði aðeins tveimur dögum í stuttbuxum og var oftast í 
þykku úlpunni á vellinum. Nú er þetta búið og er ég klár á því að 
þetta verður betra næsta sumar. 
Eins og áður hefur komið fram þá var þetta ár nýtt upphaf 
fyrir okkur á vellinum, breyttar aðferðir við nánast allt sem við 
gerðum. Mikil endurmenntun fyrir okkur vallarstjórana og aðra 
starfsmenn líka. Á vormánuðum datt upp í hendurnar á okkur 
grasvallatæknifræðingur sem heitir Bjarni Hannesson og fengum 
við hann til að ráðleggja okkur um allt milli himins og jarðar 
þegar kemur að viðhaldi golfvallar. Þetta var mikill fengur fyrir 
okkur og smullu þær pælingar sem við höfðum hugsað okkur vel 
við þau fræði sem hann stundar í þessum málum. Samstarf okkar 
mun halda áfram sem eru góðar fréttir. 
Á svona blautum sumrum þá koma upp ýmis drenvandamál hér og 
þar á vellinum og í ár var 6. brautin hvað verst og var ekki hægt að 
slá nema hluta hennar þar sem hún hélt ekki vélunum okkar. Þá er 
ekkert annað en að drena hana og það erum við búnir að gera nú í 
haust með því að grafa 653 metra af skurðum í hana og fylla aftur 
af drenandi efni. Þá ætlum við að halda áfram með þessa vinnu svo 
lengi sem það hleypur ekki mikið frost í jörðu, sem gæti stoppað 
okkur af. Þrátt fyrir alla bleytuna í sumar þá fannst mér völlurinn 
halda sér nokkuð vel og ekki mikið um skemmdir vegna bleytu. 
Við sem störfum á vellinum getum verið stolt af vallarsvæði GKG 
þetta árið og förum inn í það næsta bein í baki og klár í að takast á 
við þær áskoranir sem framundan eru.
Að lokum vil ég þakka þeim Guðna, Hafsteini og Andrési fyrir 
samstarfið á árinu og líka vil ég þakka framkvæmdastjóra, stjórn 
GKG fyrir samstarfið á árinu. 

Guðmundur Árni Gunnarsson
vallarstjóri GKG
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VALLARNEFND

Vallarnefnd GKG  2018
Vallarnefnd er ein af leiðum félagsmanna til að hafa áhrif á  
framkvæmdir og umhirðu golfsvæðis GKG. Eitt af hlutverkum 
hennar er að styðja við bakið á vallarstjóra og starfsmönnum 
vallarins um málefni er snúa að vellinum og umhverfi hans.  
Vallarnefnd heldur reglulega fundi með vallarstjóra GKG þar sem 
m.a. verkefnum er forgangsraðað og fundar þess utan aukalega 
þegar vinna þarf úr ákveðnum verkefnum eða veita álit.  

Vallarnefnd GKG 2018:
Björgvin Smári Kristjánsson
Einar Þorsteinsson
Elísabet Böðvarsdóttir
Guðmundur Á. Gunnarsson
Guðni Þorsteinn Guðjónsson
Sigurður Kr. Egilsson
Sigurfinnur Sigurjónsson

Á starfsárinu voru haldnir níu formlegir fundir. Á þeim fundum 
var farið yfir fyrirhugaðar framkvæmdir á vellinum og ýmis 
viðhaldsverkefni. Stærsta áskorun sumarsins var að ná f lötum 
vallarins í fremstu röð í samræmi við áætlun sem kynnt var á 

ársfundi félagsins 2017. Mikill árangur náðist í því starfi hjá 
vallarstarfsmönnum og því ber að fagna. Á árinu var töluverð 
endurnýjun á vélarkostum félagsins og mátti m.a. sjá árangur 
af þeirri fjárfestingu í bættri umhirðu á vellinum. Í haust var 
haldið áfram að leggja áherslu á aðgerðir sem auka jákvæða 
upplifun golfarans á vellinum m.a. með því að drena brautir á 
Leirdalsvellinum. Áfram verður haldið á þeirri braut, en jákvæð 
upplifun golfarans er ein dýrmætasta eign hvers golfklúbbs.       
Í upphafi árs kynnti Garðabær vinningstillögu um nýtt 
rammaskipulag Vífilsstaðalands. Vallarnefnd ályktaði sérstaklega 
um þessa vinningstillögu og fjallaði reglulega um þær. Á heildina 
litið, og miðað við viljayfirlýsingu milli GKG og Garðabæjar 
sem kynnt var í vor um uppbyggingu á nýjum brautum og 
innanhússæfingaaðstöðu eru framundan spennandi tækifæri til að 
gera góðan golfvöll en betri.  

Vallarnefnd þakkar vallarstjóra og starfsmönnum fyrir ánægjulegt 
samstarf.  

Sigurður Kr. Egilsson, 
formaður vallarnefndar GKG
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Til stjórnar Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar.

• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

Áritun óháðs endurskoðanda

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit
Við höfum endurskoðað ársreikning Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar reikningsárið 1. nóvember 2017 til 31.
október 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um
mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu golfklúbbsins 31. október 2018 og afkomu hans
og breytingu á handbæru fé á því reikningsári sem þá lauk, í samræmi við lög um ársreikninga.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstarhæfi klúbbsins og upplýsa, eftir því
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema
þau ætli annað hvort að leysa klúbbinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst mikil
vissa en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós
verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins
taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni.  Að auki:

Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar
í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð klúbbnum í samræmi við
siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur. Við
teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

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

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða
mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi
getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá
innra eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits klúbbsins. 
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Vertu 
framúr- 
skarandi
Til að skara fram úr þarf ástríðu, 
einbeitingu, viljastyrk og útsjónarsemi. 
Þetta einkennir merkisbera KPMG, 
Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur.

Í rekstri líkt og atvinnumennsku í 
íþróttum skiptir máli að hafa forgangs-
röðunina í lagi og hugrekki til að fara 
nýjar leiðir er byggja á þekkingu, reynslu 
og réttum upplýsingum. Við leggjum 
okkur fram svo þú skarir fram úr.

Kynntu þér þjónustuframboð 
KPMG á vefsíðu félagsins eða 
hafðu samband í síma 545 6000 
og við verðum þér innan handar.

kpmg.is
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1.11.-31.10. 1.11.-31.10. 
Skýr. 2018 2017 

Rekstrartekjur
2 150.656.822 146.277.769 

9.096.464 11.375.149 
28.063.607 27.595.556 
13.557.301 15.613.346 
32.407.157 31.258.423 
24.750.815 23.854.305 
16.641.293 14.233.244 

13 3.241.114 3.164.324 
278.414.573 273.372.116 

Rekstrargjöld
14 157.666.302 149.429.915 
15 16.969.484 17.563.438 
16 22.150.972 20.079.693 
17 16.257.825 14.779.842 

7.996.000 7.926.000 
15.060.069 13.532.612 

18 13.444.370 14.933.916 
12 0 5.174.904 
3,7 19.393.549 20.787.770 

268.938.571 264.208.090 

9.476.002 9.164.026 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
1.747.369 2.013.482 

16.919.448)(         11.711.713)(       
15.172.079)(         9.698.231)(         

9 5.696.077)(           534.205)(            

Leigutekjur ................................................................................................

Golfvöllur og æfingasvæði ........................................................................

Rekstraryfirlit
1. nóvember 2017 til 31. október 2018

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

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

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

Vallargjöld .................................................................................................

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

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

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

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

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

Laun og launatengd gjöld .........................................................................
Íþróttamiðstöð og áhaldahús ....................................................................

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

Keppnisgolf, mótahald og kennsla ............................................................

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

Afskriftir rekstrarfjármuna .........................................................................

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

Gjöld umfram tekjur.................................................................................

Lóðarleiga .................................................................................................
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Skýr. 31.10.2018 31.10.2017 
Eignir

Fastafjármunir
Rekstrarfjármunir:

224.063.159 224.063.159 
141.205.604 146.051.551 

50.330.607 50.330.607 
73.221.555 56.821.937 

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals 3,7,8 488.820.925 477.267.254 

Langtímakröfur:
8 0 91.627.167 

Langtímakröfur samtals 0 91.627.167 

Fastafjármunir samtals 3,7,8 488.820.925 568.894.421 

Veltufjármunir 
4 3.824.498 3.758.263 
5 6.039.811 6.980.406 
8 94.141.452 91.627.167 

232.155 464.310 
19.206 4.011.014 

104.257.122 106.841.160 

Eignir samtals 593.078.047 675.735.580 

Eigið fé
317.009.424 322.705.501 

Eigið fé 9 317.009.424 322.705.501 

Skuldir

Langtímaskuldir
10 133.815.057 267.087.247 

Skammtímaskuldir
23.121.650 0 

7.219.093 9.685.586 
11 99.458.225 60.484.129 

12.454.598 15.773.117 
142.253.566 85.942.832 

Skuldir samtals 276.068.623 353.030.079 

Eigið fé og skuldir samtals 593.078.047 675.735.580 

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

Viðskiptakröfur ..........................................................................................

Handbært fé .............................................................................................

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

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

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

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

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................

Veltufjármunir samtals

Efnahagsreikningur 31. október 2018

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

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

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

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

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

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

Viðskiptaskuldir .........................................................................................
Næsta árs afborgun langtímaskulda  .........................................................
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1.11.-31.10. 1.11.-31.10. 
Skýr. 2018 2017 

Rekstrarhreyfingar
9 5.696.077)(           534.205)(            

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
2.575.470 995.367 
1.400.799)(           0 

3,7 19.393.549 20.787.770 
Veltufé frá rekstri 14.872.143 21.248.932 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:
66.235)(                640.857 

1.172.750 100.714)(            
5.785.015)(           4.528.155 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda 4.678.500)(           5.068.298 

Handbært fé frá rekstri 10.193.643 26.317.230 

Fjárfestingarhreyfingar
7 32.106.417)(         31.618.367)(       

93.771.524 91.609.826 
2.560.000 0 

Fjárfestingarhreyfingar 64.225.107 59.991.459 

Fjármögnunarhreyfingar
101.532.208)(       105.881.187)(     

23.121.650 0 
Fjármögnunarhreyfingar 78.410.558)(         105.881.187)(     

3.991.808)(           19.572.498)(       

4.011.014 23.583.512 

19.206 4.011.014 

Söluverð rekstrarfjármuna ........................................................................

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

Lækkun á handbæru fé ...........................................................................

Sjóðstreymisyfirlit
1. nóvember 2017 til 31. október 2018

Gjöld umfram tekjur ..................................................................................

Verðbætur langtímakrafna og -lána .......................................................
Söluhagnaður rekstrarfjármuna ............................................................

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

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

Afskriftir rekstrarfjármuna ....................................................................

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

Mótframlag sveitarfélaga samkvæmt samkomulagi .................................
Kaupverð rekstrarfjármuna .......................................................................

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

Skuldir við lánastofnanir, breyting .............................................................
Afborgun langtímalána ..............................................................................



Pakkasendingar

Þú getur sent stóra, litla, langa, breiða eða mjóa 
pakka með Póstinum. Víðtækt, hraðvirkt og 
skilvirkt dreifikerfi Póstsins einfaldar allar 
pakkasendingar, innanlands eða til útlanda.

Styttu biðina

Skráðu sendinguna á postur.is/skrasendingu áður 
en þú kemur á pósthúsið. Þannig flýtir þú fyrir 
póstlagningu og greiðir ekkert skráningargjald.

Kynntu þér fjölbreyttar sendingalausnir á postur.is
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FÉLAGSLÍFIÐ SUMARIÐ 2018

LÍFLEGUR GOLFKLÚBBUR

FRÁBÆRT FÉLAGSLÍF!
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Við skipuleggjum

HÓPFERÐIR TIL ÚTLANDA
Hópadeild Visitor
Við skipuleggjum ferðir fyrir allar tegundir 
hópa, 10 manna eða fleiri.

• Árshátíðir
• Vinahópar 
• Félagasamtök
• Vinnuhópar
• Íþróttaferðir

Við tökum vel á móti öllum fyrirspurnum 
og svörum strax.

Bestu kjörin nást með því að skipuleggja 
ferðina tímanlega. Við bókum flug, hótel, 
rútur, matseðla, skemmtiatriði, leigjum sali, 
útvegum skoðunarferðir og í raun allt sem 
óskað er eftir.

Sigurður Hlöðversson
Sérfræðingur í hópaferðum
Simi:  578 9888
Netfang: siggi@visitor.is

Visitor ferðaskrifstofa, Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sölu- og þjónustuver: 578 9888 · visitor.is

S ÍÐ

AN 2008

Í Þ
JÓNUSTU10ára
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KLÚBBMEISTARAR 2018

Árný Eik Dagsdóttir
KLÚBBMEISTARAR GKG 2018
Alfreð Brynjar Kristinsson



51

f agmenn
í f l ot i

Malarhöfða 10 • 110 Reykjavík • s:4 400 400 • steypustodin@steypustodin.is • www.steypustodin.is

Steypustöðin býður upp á gott úrval flotefna og flotvagna.

Fáðu upplýsingar hjá sölumönnum okkar í síma 4 400 400.



Ást við fyrstu sýn

Egils Malt  ogAppelsín
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