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Á rsský rsla stjó rnar Gólfklú bbs Bórgarness 2018 

Í stjórn klúbbsins:   

Formaður  Ingvi Árnason  

Varaformaður  Björgvin Óskar Bjarnason 

Ritari  Guðmundur Daníelsson 

Gjaldkeri  Margrét Guðnadóttir 

Meðstjórnandi   Magnús Fjeldsted 

Inngangur 
Að baki er 45. starfsár klúbbsins. Árið hafið sína sérstöðu eins og mörg önnur starfsár í sögu 

klúbbsinns. Þetta var árið sem við fluttum „golfskálann“ úr Hamarshúsinu og niður á Hótel 

Hamar. Nokkuð djörf ákvörðun. Ekki var fyrirséð hvernig sambýli kylfinga og hótelgesta innan 

veggja hótelsins gengi. Hótelgestir sem hafa sínar væntingar um sinn gististað og kylfingar sem 

eru vanafastir og vilja hafa allt á hreinu þegar þeir mæta á völlinn. En reynsla okkar af þessari 

breytingu er góð, breytingunni var vel tekið bæði af kylfingum og gestum hótelsins. 

Veðurfarslega var árið sérstakt,  látlausar rigningar framanaf sumri með tilheyrandi  samdrætti í 

tekjum, en þegar leið á sumarið stytti upp og aðsókn varð mjög góð, með því besta sem við 

höfum séð.  Hamarsvöllur var „inn“. Völlurinn var í góðu ástandi miðað við aðstæður, en það 

var færslan niður á Hótel Hamar sem var punkturinn yfir „I“ -ið. Það kunnu gestir að meta.  

Rekstur golfklúbbsins. 
Eins og hefur verið nefnt á fyrri aðalfundum okkar er rekstur golfklúbba/golfvalla á Íslandi 

viðkvæmur fyrir veðri og vindum þó einnig komi til aðrar ytri aðstæður. Okkar markmið var að 

hagræða í rekstri klúbbsins m.a. með viðhaldi og endurbótum á golfvellinum til að gera hann 

auðveldari í hirðingu, endurnýja vélakosti okkar sem ekki getur beðið lengur og síðast en ekki 

síst að byggja upp eigið fé klúbbsins til að geta tekist á við blautu og mögru árin, sem alltaf 

koma öðru hvoru.  Árið 2018 var eitt slíkt framanaf sumri og hrökk ekki lausafé okkar fyrir 

föstum útgjöldum. En um miðjan júlí fór að glaðna til og kylfingar fóru að streyma til okkar.  

Liður í þeirri aðsókn var ekki síst að þakka færslu skálans niður á Hótel Hamar eins og  áður er 

nefnt.  

Ekkert er eð gerast í  samningum við sveitarfélagið, mörg bréfa hafa verið skrifuð, margir fundir 

verið haldnir, en fátt er um svör.  Bein fjárframlög sveitatfélagsins til rekstrarins á árinu 2018 

eru Kr. 0.  Nú nýlega var sent bréf til Borgarbyggðar og áréttað um afgreiðslu erinda sem við 

höfum sent þeim, en þeim hefur ekki verið svarað á formlega.  Í fundagerðum Byggðarráðs er  

að finna bókanir um þessi erindi.  

Í fundargerð frá 1. júní 2017 er bókun um erindi okkar um 5,0 m.kr rekstrastyrk frá  4.12. 2016. 

Þar er farið út um víðan völl í rökstuðningi fyrir því að styrkja ekki þá starfsemi sem við rekum 

hér á Hamri. En ljósið í myrkrinu er í niðurlagi bókunarinnar, en þar segir: 

 „Það er mat byggðarráðs að betri tenging golfvallarsvæðisins sem og við útivistarsvæðið í 

Einkunnum og starfssvæði Hestamannafélagsins Skugga við þéttbýlið sé mjög mikilvægt til þess 



að auka notkun og þar með styrkja grunn fyrir rekstri í kringum Hamar. Því samþykkir 

byggðaráð að hefja undirbúning göngu- og hjólareiðastígs frá Borgarnesi og upp á Hamarsvöll!  

Ekkert bólar á göngustíg enn þá! 

 Nú þann 6. 12. 2018 var tekið fyrir erindi okkar frá 16.3.2018, vegna kostnaðar við færslu á 

Golfskála á Hótel Hamar, en því hafði áður verði frestað.  Var okkur sendur tölvupóstur um  

afgreiðslu Byggðarráðs á erindinu, en þar segir; 

„Framlögð áður fram komin umsókn Golfklúbbs Borgarness um fjárhagslegan stuðning vegna 

framkvæmda á Hamarsvellinum sem tengjast samstarfi golfklúbbsins og Hótels Hamars. 

Erindinu er hafnað að svo stöddu. Fyrirhugað er að forma reglur um framkvæmdastyrki til 

félagasamtaka þar sem verður auglýst eftir umsóknum á árinu 2019.  

GLE situr hjá við afgreiðslu málsins og vísar í fyrri bókun vegna þessa máls.“ 

 

Við eru því enn í sömu stöðu og á síðasta ári með að  „hagræða“ í rekstrinum eins og áætlað var 

í aðgerðaráætlun klúbbsins um fjárhagslega endurskipulagningu. Það er að auka hagkvæmi í 

hirðingu vallarsvæðisins. 

- Endurnýjun véla og búnaðar, vélakostur er orðin gamall og úreltur. 

- Gera endurbætur á vallarsvæðinu, ljúka endurbótum á gamla hluta vallarins 

- Þurrka upp blaut svæði.  

- Grisjun trjáa, til að hægt sé að slá jaðarsvæði með vélum.  

- Viðhald vallar. Aðrar aðgerðir til að halda í horfinu, endurnýjun gróðurs, aðgerðir gegn 

illgresi s.s. Lúpínu og Skógarkerfils. 

 

  Í fjárhagsáætlun klúbbsins fyrir 2018 var gert ráð fyrir 40,1 m.kr í tekjur og 37,1 m.kr í gjöld og 

2,9 m.kr í hagnað. Niðurstaða var farmar vonum, miðað við horfur á miðju sumri. Tekjur ársins 

voru 39.1 m.kr. Gjöld voru 33,6 m.kr.  Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir 5,5, m.kr.!  Sem 

er mjög góð niðurstaða.   

Þar er tvennt sem sker sig út: Lágur rekstrarkostnaður, sem er einstakur fyrir 18 holu golfvöll í 

þessum gæðaflokki.  Og einstök velvild fjölmargra styrktaraðila sem hafa beinlínis bankað uppá 

hjá okkur og sagt „Ég vil fá að styrkja þennan frábæra golfvöll og það góða starf sem þar er 

unnið“   

Nánar verður gerð grein fyrir rekstri klúbbsins hér é eftir þegar ársreikningur klúbbsins verður 

lagður fram.   

Framkvæmdir, völlurinn. 
Framkvæmdir á vallarsvæðinu á árinu tengdust fyrst og fremst færslu „golfskálans“ á Hótel 

Hamar. Breyta þurfti legu vallarins þannig að upphafs- og lokaholan yrðu við Hótelið. Byggðir 

voru nýir teigar á 1. braut og á 12. braut. Nýir stígar voru lagðir að þessum teigum og svæðið við 

Hótel Hamar endurbyggt og aðlagað að nýjum „Golfskála“, gamall trjágróður var felldur á 

svæðinu og yngri tré flutt á svæðið og nýgræðingi plantað.  

Ebba vann áfram að  fegrun svæðisins með plöntun og grisjun trjáa, kruli í trjábeð og með sínum 

fallegu blómabeðum. Fleiri og fleiri trjásvæði eru nú vel sláttuhæf með vélum sem eykur 

ánægju kylfinga sem eru að  villast af leið í höggum sínum.  



Almenn ánægja var með völlinn miðað við aðstæður, en eins og nefnt hefur verið var þrálát 

vætæutíð að gera okkur erfitt fyrir með slátt. Völlurinn er viðkvæmur fyrir bleytu, nokkuð sem 

er aðkallandi að ráða bót á með betri framræslu.  

Starfsmannamál  
Jóhannes framkvæmdastjóri var áfram með vallarumsjón, en törnin byrjað strax í mars hjá 

honum við breytingar á vellinum vegna færslu „golfskálans“, í fyrstu undirbúningur og síðan 

framkvæmdir sem voru nokkuð umfangsmiklar.  

Samtals voru 7 launaðir starfsmenn að störfum í sumar:  

Jóhannes Ámannsson. Framkvæmdastjóri og vallastjóri´ 

Guðbrandur Magnússon, bifvélavirki sem sá um að halda gömlu vélunum okkar gangandi. Þegar 

hann var ekki í viðgerðum á vélum vann hann sem vallarstarfsmaður. 

Vallarstarfsmenn: Andrés Kristjánsson, Arnar Smári Bjarnason, Ásmundur Guðmundsson, 

Heiðar Sindrason og Heimir Smári Sindrason, Hilmar Elís Hilmarsson, Marvin Nindel. 

Sjálfboðaliðar og hlutastarfsmenn voru einnig að stöfum hjá okkur eins og fyrri ár.  Björgvin 

Óskar Bjarnason var áfram fulltrúi Jóhannesar á skrifstofunni og sinnti daglegum störfum 

framkvæmdastjóra ásamt því að vera mótsstjóri klúbbsins eins og undanfarin ár. Bergsveinn 

Símonarson var að vinna ýmis störf á útisvæðum. Sérstakar þakkir færum við Þórhalli Teitssyni  

sem má segja að hafi haldið til á Hamri, var þar flesta daga vikunnar við hirðingu vallarinns, slátt 

og önnur tilfallandi verkefni. Ebba var á sínum stað, að grisja, kurla, planta, skreyta og fegra.  

Það er ekki lítið sem þessir starfsmenn hafa lagt til klúbbsins, hafa gefið vinnu sína meira og 

minna. Án þeirra væri þetta ekki hægt. Þessum starfsmönnum, bæði launuðum og ólaunuðum,  

vil ég færa bestu þakkir fyrir vel unnin störf.  Sérstakar þakkir vil ég færa Jóhannesi fyrir framlag 

hans. Hann hefur haldið rekstarkostnaði klúbbsins niðri síðustu árin og á sama tíma gert völlinn 

að einum þeim besta í landinu.    

Mótahald 
Skráð mót á Hamarsvelli sumarið 2018 voru 38. Mót hópa/fyrirtækja 16.  Á vegum klúbbsins 
voru haldin 17 innanfélagsmót og 3 almenn opin mót. Klúbburinn sá um að halda 1 GSÍ mót. 
Íslandsmót golfklúbba – eldri kylfinga 2. og 3. deild karla. 
Tekjur af mótahaldi lækkuðu á milli ára úr 4,9 m.kr  í 3,5  m.kr.    

Fjöldi félaga,  tekjur af félags- vallar og mótagjöldum 
Félögum klúbbsins fjölgaði um 7 frá fyrra ári, eru nú 178.  Tekjur af  félags- vallar- og 
mótagjöldum  eru nú samtals 25,5 m.kr. Voru 24,9 á síðasta ári, hafa hækkað um 0,6 m.kr 

Árangur félaga GB á árinu 
Arnór Tumi Finnsson og Lóa Dista Jóhannsdóttir klúbbmeistarar árið 2018  

Íslandsmót Golfklúbba fór fram í ágúst. Tvær sveitir tóku þátt í keppninni í ár.  

Sveit karla keppti í 3. deild sem fram fór á  Norðfirði,  10.-12. ágúst.  

Sveitin hafnaði í 3. sæti og leikur áfram  3. deild að ári.   

Sveit öldunga í  karlaflokki keppti í  2. deild sem fram fór í Hamarsvelli dagana 17-19. ágúst. 

Sveitin hafnaði í 2. Sæti,  sem er glæsilegur árangur og tekur sæti í 1. deild  að ári. „Vel gert“! 



Golfkennsla 
Magnús Birgisson annaðist áfram golfkennslu hjá okkur. Fastar æfingar hjá öllum hópum 

kylfinga sem setti mark sitt á færni kylfinga.  Barna og unglingastarfi heldur áfram að fullum 

krafti undir stjórn Magnúsar og unglinganefndar. Mikilvægt er búa vel að ungviðinu, því þeirra 

er framtíðin.   

Inniaðstaða „Eyjan“ 
„Eyjan Inniaðstaða“ var vel nýtt s.l. vetur, sérstaklega af eldri borgurum og mættu þar um 20 

manns að jafnaði tvisvar í viku.  17. púttmót voru haldin á vegum GB.  Skipulagðar golfæfinga 

voru hjá ungmennum undir handleiðslu Magnúsar Birgissonar.  Golfhermirinn var til staðar og 

nýttu 3 hópar hann til reglulega æfinga/keppni.  

Samstarfsaðilar 
Svo sem hefur komið fram hér að framan voru gerðar breytingar á rekstri golfskálans. Sú 

hugmynd kom upp að flytja „golfskálann“ þ.e. veitingar og afgreiðslu inn á golfvöllinn á Hótel 

Hamar. Þessari hugmynd var fyrst hreyft fyrir allmörgum árum af Guðmundi Friðrik Sigurðssyni, 

þá verandi formanns mótnefndar GSÍ,  þegar kom til tals hvort Golfklúbbur Borgarness gæti 

tekið að sér Íslandsmótið í höggleik á afmælisári sínu árið 2023. Eitt af þeim skilyrðum sem sett 

voru fram var að öll aðstaða væri flutt á Hótel Hamar og völlurinn væri settur upp miða við það.     

En það sem knúði þetta nú er fyrst og fremst ástand Hamarshússins, sem er ekki boðlegt lengur 

til að taka á móti gestum okkar.  Síðastliðinn vetur tók Jóhannes framkvæmdastjóri þetta upp 

og var hugmyndin tekin fyrir og rædd á aðalfundi klúbbsins 2017. Eftir umræður var samþykkt 

að stjórnin ynni áfram á málinu og boðað yrði til félagsfundar um málið þegar mótuð tillaga lægi 

fyrir. Unnið var að málinu um veturinn og var Edvin Roald golfvallarhönnuður fengin til að 

hanna breytingar á teigum og göngustígum að svæðinu. Sigurður Ólafsson hótelstjóri hafði 

hafið viðbyggingu við hótelið og látið hanna útissvæði við fyrir kylfinga.  Þegar samningur milli 

GB og Hótel Hamars um breytinguna á lág fyrir var boðað til félagsfundar þann 22. maí 2018. 

Breytingarnar voru kynntar félögum og að loknum umræðum var samningurinn lagður fram til 

samþykktar. Almenn ánægja var með þessa breytingu og var samningurinn samþykktur 

samhljóða. 

Þegar til baka er litið er ekki hægt að segja annað en að þessi breyting hafi verið góð í alla staði. 

Kylfingar sem sækja okkur heim eru mjög ánægðir, fyrsta flokks aðstaða til veitinga, góð 

þjónusta, fallegt umhverfi við Hótelið og einstakt útsýni  til fjalla. Svo vitnað sé í ummæli gesta  

„Þetta er bara eins og að vera í útlöndum að koma hingað að Hamri“. Og þessu til staðfestingar 

er að tekjur af vallargjöldum og hækkuð á milli ára, þrátt fyrir mikla vætutíð framan af sumri. 

„Staðurinn er inn“    

Ég vil þakka Sigurði Ólafssyni fyrir að bjóða okkur inn til sín á Hotel Hamri og stofna þar með  

fyrsta „Golf Resort “ á Íslandi,  sem á eftir að verða mikil lyftistöng fyrir rekstur golfklúbbsins í 

framtíðinni.  Ég vil þakka starfsfólki Hótel Hamars fyrir frábæra þjónustu, góðar veitingar og gott 

viðmót við okkar golfgesti.      

 



Lokaorð 
Í þessari skýrslu hefur verið stiklað á stóru um helstu atriði í starfsemi  Golfklúbbs.  Gerð er grein 

fyrir starfi nefnda í sérstökum skýrslum sem lagðar eru fram hér á fundinum.  

Lokið 45. starfsári okkar,  og aðeins eru 5 ár í 50 ára afmæli klúbbsins. Tímin líður hratt!  

Að afloknu þessu starfsári hef ég ákveðið að stíga til hliðar, að gefa ekki kost á mér til 

formennsku lengur í Golfklúbbi Borgarness. Ég hef setið þann stól í 10 ár og tel að nú sé komið 

nóg. Ég hef verið félagi í Golfklúbbi Borgarness frá 1975, með einu 3 ára hléi. Hef komið að 

ýmsum störfum fyrir klúbbinn á þessum tíma og verið þess aðnjótandi að starfa með mörgum 

félögum klúbbsins á þessum tíma, félögum sem allir hafa borið vöxt og viðgang klúbbsins fyrir 

brjósti og gert þennan klúbb að því sem hann er í dag. Það hefur bara veitt mér ánægju starfa í 

þessum klúbb. Ég vil þakka stjórnarmönnum og félögum klúbbsins bæði fyrr og nú fyrir 

ánægjulegt samstarf með ósk um að bæði vöxtur og viðgangur klúbbsins haldi áfram um 

ókomna tíð.    

 

 

 

F. h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness  

Ingvi Árnason 



Aritanir 6 6rsreikning Golfkltibbs Borgarness starfs6ri6 2OL7-2OLg

Arsreikningur Golfkhibbs Borgarness fyrir starfs5rid 1. n6vember 2017 til 31. okt6ber 2018 hefur ad

geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning og sundurlidanir. Samkvemt rekstrarreikningi er hagnadur

starfsdrsins 0,9 millj.kr., og eigid f6 i lok starfsdrsins er 90,3 millj. kr. samkvamt efnahagsreikningi.

Arsreikningurinn er 5 iibyrgd stj6rnenda golfkltibbsins og sampykkir stj6rn og framkvemdastj6ri

Srsreikninginn fyrir starfsdrid 2017-2018 med undirritun sinni.

Borgarnesi, 13. desember 2018.

Stj6rn:

@e'9

Vid undirritadir kj6rnir skodunarmenn Golfkhibbs Borgarness h6fum yfirfarid 6rsreikning

golfkl0bbsins fyrir starfsdrid 2017-2018. Teljum vid hann s'ina r6tta mynd af rekstri golfkltibbsins ii

starfsdrinu 2OL7-2OL9 og efnahag kl0bbsins i lok okt6ber 2018.

Leggjum vid til ad 6rsreikningurinn verdi sampykktur.

Borgarnesi, 13. desember 2018
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Golfklúbbur Borgarness 

Ársreikningur 
starfsárið 2017-2018

Golfklúbbur Borgarness



Golfklúbbur Borgarness 

Skáli/gisting Golfvöllur Samtals Fyrra ár

Rekstrartekjur:
Leiga m/vsk. -               -                -                 -                 

Leiga án vsk. -               -                -                 2.445.461     

Félagsgjöld -               7.670.800     7.670.800      6.526.424     

Vallargjöld -               14.301.619   14.301.619    13.397.762   

Mótagjöld -               3.532.050     3.532.050      4.932.952     

Auglýsingar m/vsk -               2.950.000     2.950.000      2.770.000     

Styrkir og framlög -               10.068.000   10.068.000    3.327.274     

Kúluvél -               74.700          74.700           173.080        

Lotto/getraunir 467.576        467.576         383.475        

Aðrar tekjur -               -                -                 -                 

Rekstrartekjur alls -               39.064.745   39.064.745    33.956.428   

Rekstrargjöld: skýr

Laun og launatengd gjöld -               17.989.272   17.989.272    17.933.696   

Ýmis rekstrarkostnaður 1 -               5.468.415     5.468.415      5.870.519     

Rekstur vallar og tækja 2 -               8.552.816     8.552.816      7.105.660     

Þjálfun, unglingastarf og kennsla 1.547.000     1.547.000      1.277.794     

Gjöld alls fyrir fjármagnsliði -               33.557.503   33.557.503    32.187.669   

Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði 5.507.242      1.768.759     

Fjármagnskostnaður:

Vaxtagjöld og verðbætur 725.423         859.924        

Vaxtatekjur 5.642 -            32.717 -         

Fjármagnskostnaður alls 719.781         827.207        

-                 

Rekstrarafkoma   ársins 4.787.461      941.552        

Afskriftir véla 4.894.524 -     -                 

Hagnaður ( -  Tap) 107.063 -        941.552        

Rekstrarreikningur
1. nóvember 2017 - 31.október  2018



Golfklúbbur Borgarness 

EIGNIR: skýr Þetta ár Fyrra ár

Fastafjármunir:

Vélar og tæki skv. eignaskrá 34.226.524    34.226.524   

Niðurfært á árinu 4.894.524 -     

Eignfært á árinu 2.727.422      -                 

Selt á árinu -                 -                 

Vallarframkvæmdir 59.649.150    59.649.150   

Eignfært á árinu 3.477.962      -                 

Fastafjármunir alls 95.186.534    93.875.674   

Veltufjármunir:

Kröfur 2.212.700      1.784.500     

Sjóður og bankainnistæður 208                208               

Veltufjármunir alls 2.212.908      1.784.708     

Eignir alls 97.399.442    95.660.382   

__________________________________________________________________________

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:
Eigið fé:

Höfuðstóll í upphafi 90.261.000    89.319.448   

Hagnaður (-tap) ársins 107.063 -        941.552        

Eigið fé alls 90.153.937    90.261.000   

Skammtímaskuldir:

Ógr. Ýmsir reikn. 4.837.340      2.929.293     

Bankalán 1.700.165      1.815.380     

Ógr. virðisaukaskattur   708.000         654.709        

Skammtímaskuldir alls 7.245.505      5.399.382     

Skuldir samtals 7.245.505      5.399.382     

Skuldir og eigið fé alls 97.399.442    95.660.382   

-                  

Efnahagsreikningur 31. október  2018



Golfklúbbur Borgarness 

Sundurliðanir:
Gisting Golfsvæði

1.  Ýmis rekstrarkostnaður

Rafmagn og hiti -               909.406        

Fasteignagjöld og tryggingar -               262.264        

Kynning, fræðsla og útbreiðsla -               195.000        

Sveitakeppni -               596.032        

Mótahald -               258.000        

Skrifstofuhald -               419.587        

Ýmis kostnaður -               1.217.587     

Greiðslur til GSÍ -               765.000        

Sími og netþjónusta -               845.539        

-               5.468.415     

2. Rekstur vallar og tækja:

Áburður, sáning söndun  og fl. -               863.387        

Rekstur  vallar -               7.689.429     

-               8.552.816     



 
Skýrsla móta-og forgjafarnefndar 2018 

Nefndin 
Í mótanefnd fyrir sl. starfsár voru eftirtaldir kosnir á aðalfundi: 

Magnús Fjeldsted, formaður 
Finnur Jónsson 
Hans Egilsson 
Jón Haraldsson 
Ómar Örn Ragnarsson 
Sveinbjörg Stefánsdóttir 
Sigurður Ólafsson 
 

Inngangur 
Mikil bjartsýni og eftirvænting var hjá mótanefnd í vor og byrjun sumars vegna framkvæmda 
og breytinga á Hamarsvelli. Framkvæmdir sem félagsmenn bundu miklar vonir við að auka 
myndu spil og þátttöku í mótum á vellinum. Framkvæmdum sem snéru að flutningi klúbbhúss 
niður á Hótel Hamar og færslu 1. brautar þar sem áður var 9. braut. (þessar breytingar þekkja 
allir í dag). Framkvæmdum á vellinum lauk í byrjun sumars og stækkun og breytingar á Hótel 
Hamri þegar skammt var liðið á sumarið. Er það álit nefndarinnar að breytingin hafi tekist 
vonum framar. Keppendur í mótum voru á einu máli um að breytingin væri frábær og myndi 
skila sér í fleiri heimsóknum á völlinn.  
Hamarsvöllur var i þokkalegu standi í vor, en endalausar rigningar í maí og júní gerðu það að 
verkum að völlurinn var blautur og þornaði ekki vel fyrr en komið var langt fram á sumar. 
Vegna tíðarfars var lítið spilað á vellinum fyrr en komið var fram í júlí.  
Gott veður þegar leið á sumarið bætti að nokkur leiti upp fyrir aðsóknartölur maí og júní, en 
þátttaka í opnum mótum var góð. 
 

Innanfélagsmót 
Haldin voru 12 innanfélagsmót, GB mótaröðin, þar sem sex bestu giltu til verðlauna, það fyrsta 
þann 24 maí og síðasta 13 ágúst. Þátttaka var þokkaleg og svipuð á síðustu ár. Þátttakendur 
voru frá 6 og upp í 22 í hverju móti og keppendur alls rétt undir 40. Fáar konur tóku þátt og er 
það mat formanns að efla þurfi þátttöku þeirra í innanfélagsmótum. 
Kvennamót 19 júní, keppendur voru 10. 
Meistaramót var haldið dagana 4 til 7 júlí og voru 38 keppendur skráðir til leiks. Mótið fór fram 
í góðu veðri, sérstaklega miðað við tíðarfarið á þeim tíma sumarsins, leiðinda verður dagana 
fyrir og eftir mót. 
Herramótaröðin var spiluð frá 26 maí til 8 ágúst, alls 10 mót þar sem sex bestu mót giltu til 
verðlauna. Flest mótanna voru spiluð samhliða GB mótaröðinni. Allt upp í 21 herra mætti í mót 
og í heildina tóku 25 herrar þátt. 
Bændaglíman fór fram 22 sept. og var þátttaka mjög góð eða 42 kylfingar. Í lok dagsins var 
keppt í nýju móti, svo kölluðu hraðgolfi á 18 holu. Þar ákvarðaði leiktími og fjöldi högga til um 
sigurvegara. 
Að lokinni bændaglímu voru veitt verðlaun í GB mótaröð og hraðmóti. 



Ekkert varð af keppni í holukeppni þetta sumarið, upphaflega var áætlunin að halda mótið í 
lok júlí en vegna lítillar þátttöku var mótinu frestað og að endingu ekki spilað. 

Opin mót 
Haldin voru 3 opin mót sumarið 2018 eins og 2017. 
Fyrsta opna mótið var Egils Gull sem haldið var 14 júlí, þátttakendur voru 126. Mótanefnd var 
sátt við mætinguna í ljósi veðurspár dagana á undan. Þetta var fyrsta opna mótið sem haldið 
var eftir breytingar á vellinum og flutning skála niður á Hótel Hamar. Mótið tókst vel og var 
það mat keppenda að þær breytingar sem klúbburinn og hótelið höfðu ráðist í um vorið hefðu 
verið til góðs. 
Strax helgina á eftir var Icelandair Hotels mótið haldið og seldist nánast upp á það mót. Aftur 
leit veðurspáin ekki sérstaklega vel út þegar leið að mótinu, það rættist úr veðrinu og 180 
skráðu sig til leiks. 
Fastur liður um verslunarmannahelgina Opna Borgarnes Nettó fór fram 5 ágúst með 189 
keppendum. 
GB meðlimir geta verið stoltir af sínu fólki sem tók stóran hluta þeirra verðlauna sem í boði 
voru á þessum þrem mótum. 

GSÍ mót 

Í sumar var haldið Íslandmót golfklúbba-eldri kylfinga. Mótið stóð yfir í dagana 26 til 28 ágúst. 
Átta lið í 2. deild og fimm lið í 3. deild áttust við. Heimamenn unnu sig upp um deild og keppa 
því á næsta ári meðal þeirra bestu. 

Niðurlag 

Það er mat formanns mótanefndar að þau mót sem haldin voru sumarið 2018 hafi tekist vel, 
allir sem að málum komu hafi gert sitt besta til að allt færi vel fram.  
Þær breytingar sem gerðar voru á vellinum og „nýja klúbbhúsið“ okkar féll keppendum vel í 
geð.  
Mótanefnd þakkar öllum sem að málum golfklúbbsins koma fyrir þeirra framlag. 
Starfsmenn GB stóðu sig vel og var öll umhirða vallar til fyrirmyndar.  
Jóhannes og Björgvin stóðu sig eins og hetjur í að undirbúningur móta væri eins og best gat 
orðið, völlurinn, skráningin, verðlaunin, skorið og allt það klikkar ekki hjá þeim. 
Ekki má gleyma hlutverki starfsmanna Hótels Hamars í framkvæmd móta, allt sem við kom 
þeirra vinnu gekk vel og var til fyrirmyndar. Sigurður og hans fólk á hrós skilið fyrir hvernig til 
tókst þetta fyrsta sumar okkar á Hótel Hamri. 
 
Dæmi um góðan félagsanda í GB 
Þegar Íslandsmót eldri kylfinga fór fram kom upp sú staða að mótanefnd náði ekki að manna 
allar ræsingar, eftir auglýsingu á face bokk tók ekki nema stutta stund þar til félagar höfðu 
svarað kallinu og mannað allar ræsingar. Í litlum klúbbi er nauðsynlegt að sem flestir komi að 
starfinu. 
 
Það eru bjartir tímar framundan hjá GB, völlurinn er frábær, klúbbhúsið er frábært og 
félagarnir eru frábærir.  
 
Fyrir hönd mótanefndar G.B. 
Magnús Fjeldsted 



 

Skýrsla Kvennanefndar GB 2018 

 

Í lok maí byrjuðum við með útitíma á Hamarsvelli. Þeir tímar voru á 

mánudögum kl. 17:00. Það var frekar dræm mæting, allt frá þremur og upp í 

fimm konur sem mættu!  

Á þriðjudögum var Magnús Birgisson með golfkennslu fyrir konur. Þetta voru 

skemmtilegir tímar og var vel mætt í þá. 

Við héldum okkar árlega kvennamót 19. júní. Mæting var þokkaleg, og veðrið 

var líka þokkalegt, þrátt fyrir rigningatíð dagana á undan. Á eftir mót hittumst 

við á Golf-hótelinu í verðlaunaafhendingu og fengum okkur súpu og brauð. 

Einn mánudag í júlí fórum við 10 golfskvísur að spila golf í Mosfellsbæ. Þetta 

var ágætis tilbreyting. Veðrið hefði mátt vera betra, en við létum það ekki á 

okkur fá.  

Vesturlandsmót kvenna var haldið að þessu sinni hjá Golfklúbbi Borgarnes 1. 

sept. Það var mikið tvísýnt hvort fresta ætti mótinu vegna leiðinlegra veðurspár. 

En ákveðið svo að halda það þennan dag. Mæting var með færra móti eða um 27 

konur, og átti veðrið þátt í því. Við sem mættum skemmtum okkur ágætlega, 

þrátt fyrir hýfandi rok. Um kvöldið var svo matur og verðlaunaafhending á 

Hótel Hamri. Það voru Skagakonur sem unnu bikarinn í sveitakeppning. 

 

 

F.H. kvennanefndar, 

Sveinbjörg Stefánsdóttir, formaður. 

 



 
Skýrsla Eyjunnar (inniaðstöðu) 2018 

 

Árskýrsla Eyjunefndar veturinn 2017 til 2018. 

Rekstur Eyjunnar var með hefðbundnum hætti, eldri borgarar voru með tíma tvisvar í 

viku, mæting er mjög góð um 20 manns  sem mæta í hvert skipti, þá halda þeir eitt 

opið mót í febrúar með mjög góða mætingu eða um 50 manns af suðvestur landi.  

Yngri kynslóðin var á æfingum á miðvikudögum undir leiðsögn Magnúsar Birgissonar 

og voru oft um 10 krakkar sem mættu. 

Almennir tímar voru á sunnudögum með púttmóti kl 13.00, alls voru 17 púttmót 

haldin. Tekið var á móti 7 hópum sem gerði samtals rúmlega 100 manns bæði úr 

héraði og utan héraðs og var almenn ánægja með aðstöðuna. Golfhermirinn hefði 

mátt vera meira notaður en fjórir hópar voru með afsláttarkort í hann. 

 Á vordögum voru settar upp hillur fyrir bikara og verðlauna gripi sem komu úr 

golfskálanum og gerði það aðstöðuna aðeins vistlegri, keypt var kaffi vél og einnig 10 

pútterar sem er nauðsynlegt að hafa þegar tekið er á móti 30 manna hópum í pútt. 

 

Fyrir hönd Eyju nefndar.  

Finnur Ingólfsson 

 



 
Skýrsla Öldungasveitar karla 2018 

 

 

Leikið var á Íslansmóti Golfklúbba eldri kylfinga 2. deild í Borgarnesi dagana 17. til 19. 
ágúst. 
 
Liðið var þannig skipað: 
51 Golfklúbbur Borgarness 
52 Bergsveinn Símonarsson      Lék ekki 
53 Birgir Hákonarson             Lék 5 single   4 sigrar 
54 Einar Þór Skarphéðinsson    Lék 2 single   1 sigur  2 forsome 2 sigrar 
55 Eiríkiur Ólafsson             Lék 1 single 1/2 sigur  2 forsome 0 sigrar 
56 Ingvi Árnason                 Lék 4 single   2 sigrar 
57 Magnús Birgisson              Lék 2 single   2 sigrar 
58 Ómar Örn Ragnarsson          Lék 1 single   0 sigrar 4 forsome 2 sigrar 
59 Pétur Sverrisson              Lék 4 single   2 sigrar 
60 Stefán Haraldsson   Liðstj.  Lék 2 forsome  0 sigrar 
  
Úrslit leikja: 
GB 3    - Sandgerði        2 
GB 3,5  - Kiðjaberg        1,5 
GB 3    - Vestmannaeyjar   2 
GB 4    - Setberg          1 
GB 0    - Akureyri         5 
 
4 vinningar og 15.5 sigrar og 2.sæti.  Sæti í 1. deild að ári 
 
fh. GB .   
Stefán Haraldsson Liðstjóri   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

HAMAR GOLF RESORT     
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