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Á rsský rsla stjó rnar Gólfklú bbs Bórgarness 2019 

Í stjórn klúbbsins:   

Formaður  Guðmundur Daníelsson  

Varaformaður  Ingvi Árnason 

Ritari  Andri Daði Aðalsteinsson 

Gjaldkeri  Margrét Guðnadóttir 

Meðstjórnandi   Magnús Fjeldsted 

Inngangur 
Nú er að baki 46. starfsár Golfklúbbs Borgarness. Þetta sumar var eitt það besta veðurfarslega 

séð í sögu klúbbsins. Var það kærkomið eftir kulda og rigningu sumarsins 2018. Góður gangur 

hefur verið í rekstri klúbbsins og ber ársreikningur ársins 2019 þess glögglega merki. 

Þetta golftímabil var óvenjulega langt. Það voraði snemma og var völlurinn okkar kominn í 

frábært ástand um mánaðarmótin apríl maí, þá að ætla 6-7 vikum á undan áætlun. Við 

byrjuðum þar af leiðandi að fá tekjur inn snemma af vallargjöldum. Sem á sama tíma í fyrra fór 

ekki að bera á vallargjaldatekjum fyrr en síðari hluta júní mánaðar. 

Sambúðin að Hótel Hamri gekk vel og nutu félagar og aðrir vallargestir góða veðursins á 

glæsilegum palli við 18. flötina. Horfðu á aðra golfara klára átjándu holuna og nutu félagskaps 

annara. 

Nýjar golfreglur tóku gildi 1. janúar 2019 og var þetta því fyrsta sumarið sem að leikið var eftir 

nýju reglunum. Nokkuð veigamiklar breytingar eru frá fyrri reglum en voru meðlimir almennt 

nokkuð klárir á breytingunum og ekki komu upp fleiri mál en undir eldri reglum. Það var eitt að 

markmiðum breytinga í nýju reglunum að einfalda golfreglurnar og gera þær skýrari. 

Rekstur golfklúbbsins. 
Unnið hefur verið eftir strangri fjárhagsáætlun við rekstur klúbbsins undanfarin ár. Mikið aðhald hefur 

verið í rekstri vallarins og er það kraftaverki líkast hvað fallegi völlurinn okkar er rekinn fyrir lítið fé. Þetta 

góða ástand bæði rekstrarlega og vallarlega. Má þakka okkar góða framkvæmdastjóra Jóhannesi og 

færum við honum okkar allra bestu þakkir fyrir vel unnin störf á undaförnum árum og vonum að það 

gangi vel hjá okkur áfram. 

Sú ný breytni var tekin upp á þessu starfsári að félagar gátu greitt félagsgjaldið í eingreiðslu fyrir 1. 

febrúar og fengu félagar þá 10% afslátt af félagsgjaldinu. Mæltist þetta vel og greiddi allnokkur hluti 

félaga gjaldið með þessum hætti. Og hjálpaði það klúbbnum að fá félagatekjur inn snemma til að brúa 

það bil þangað til að vallartekjur fara að koma inn að vori. 

Undanfarin ár hefur það verið markmið að auðvelda hirðingu á vellinum og hagræða með þeim hætti. 

Þetta markmið fer vel saman með því markmiði að hafa Hamarsvöll þannig uppsettan að við minnkum 

þann tíma sem fer í það að leita að boltum og flýtum þannig leik. 

Framan af ári gerðist lítið í samningum við sveitarfélagið sem hafði hafnað beiðni okkar um rekstarstyrk 

árið 2018. Á fundi 27. júní 2019 tók Byggðarráð fyrir umsókn klúbbsins um styrk vegna lagfæringa á 

fjórum brautum á vellinum. Samþykkt var í Byggðarráði að veita klúbbnum styrk að fjárhæð 1.750.000.- 

kr. Þakkar Golfklúbbur Borgarness fyrir styrkveitinguna en áréttar beiðni um rekstrarstyrk til næstu ára 

og gerð samnings þar um. 



Ekki var farið í stærri vélakaup á þessu ári en huga þarf að vélakaupum í nánustu framtíð þar sem 

vélakostur klúbbsins er kominn til ára sinna og viðhald orðið dýrt. 

Á vormánuðum var farið í framræsingu og þurrkun blautra svæða á vellinum. Þau svæði sem tekin voru í 

gegn voru á 3., 5., 6., 13., 16.,  og 17. braut. 

Tókst þessi framkvæmd vel og var m.a. til fallegur lækur við 5. braut og niður í tjörn við 6. flötina. 

Eins og áður hefur komið fram var umferð um völlinn með eindæmum góð í sumar. Var mikil fjölgun á 

vallargjaldahringjum á vellinum og voru þeir um 8200 í sumar. Miðað við 4900 árið 2018 og 7130 árið 

2017. Með þessu hækkuðu vallargjaldatekjur um u.þ.b. 12 milljónir milli ára. 

Unnið hefur verið eftir þeirri rekstraráætlun sem sett var fram við fjárhagslega 

endurskipulagningu klúbbsins. Það er verið að stefna að því að vinna í haginn og til að eiga sjóði 

uppá að hlaupa fyrir mögru árin. Staðan er þannig núna að búið er að greiða upp 

yfirdráttarheimild  og langtíma skuldir því engar. Aðeins er um að ræða ýmsa ógreidda reikning 

og ógreiddan virðisaukaskatt eins og eðlilegt er við enda reikningsárs. 

 

Rekstrarniðurstaða ársins 2019 er mjög gleðileg. Tekjur ársins 2019 voru 50,4 m.kr. Gjöld voru 

rétt rúmar 40 m.kr. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir 8,4 m.kr. 

Þetta er frábær niðurstaða og stefnum við áfram á sömu braut og vonum að veðurguðirnir verið 

okkur hliðhollir næsta sumar eins og nú í sumar. 

 

Nánar verður farið yfir ársreikning klúbbsins þegar hann verður lagður fram. 

Framkvæmdir, völlurinn. 
Þær stóru framkvæmdir sem að farið var í á árinu snéru að framræsingu blautra svæða á 3., 5., 

6., 13., 16.,  og 17. braut. Þá var farið í að laga brýr, teppaleggja þær og gera nýjar. Var þetta 

mjög góð framkvæmd og gerði völlinn okkar enn fegurri. 

Hamarsvöllur var umtalaður fyrir góða umhirðu og frábærar vallaraðstæður í sumar. Er það 

okkar besta auglýsing þegar að kylfingar ræða við aðra kylfinga um góðar aðstæður og 

skemmtilegan völl þegar þeir ræða við aðra. Er þetta góða umtal oft vanmetið. 

Plöntun trjáa var haldið áfram og ber þar helst að nefna gróðursetningu aspa við 7. og 10. braut. 

Eiga þau tré eftir að gefa okkur gott skjól í framtíðinni. 

Starfsmannamál  
Jóhannes framkvæmdastjóri var mikið úti á velli að sinna vallarumsjón. Honum til halds og 

trausts var Björgvin Óskar sem að sá um skrifstofuna fyrir klúbbinn og sinnti þar erindum. 

Samtals voru 7 launaðir starfsmenn að störfum í sumar:  

Guðbrandur Magnússon, bifvélavirki sá um viðhald á vélum. Þegar hann var ekki í viðgerðum á 

vélum vann hann sem vallarstarfsmaður. 

Vallarstarfsmenn: Ásmundur þór Guðmundsson, Björgvin Óskar Bjarnason, Elías Erlendsson, 

Guðbrandur Magnússon, Hilmar Elís Hilmarsson, Hrannar Örn, Kristján Jakobsson, Páll Gauti 

Einarsson og Þórhallur Teitsson 



Sjálfboðaliðastarf er okkur mikilvægt á vellinum. Þar vil ég færa Þórhalli Teitssyni þakkir fyrir 

hans mikla framlags við umhirðu vallarins og umhverfi hans. Bergsveinn Símonarson tók einnig 

að sér ýmis störf. Þá setti Jón G. Ragnarsson brýrnar okkar í sparifötin. 

Ebba var eins og áður með sína grænu fingur á lofti og fegraði umhverfi okkar og sýndi gróðrinum okkar 

umhyggju og alúð. Það er ómetanlegt að eiga góða og óeigingjarna sjálfboðaliða að. Þeir gegna 

mikilvægu hlutverki í starfi klúbbsins og án þeirra væri reksturinn mikið erfiðari. Við færum þessum 

starfsmönnum, launuðum sem ólaunuðum þakkir fyrir öll þeirra góðu störf. 

Jóhannesi framkvæmdastjóra vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir hans frábæra starf. Hann er 

búinn að færa völlinn okkar og alla aðstöðu upp á hærra plan. Þetta er perla sem við eigum og 

við erum rétt að byrja! 

Mótahald 
Haldin voru 19 innanfélagsmót á árinu. Opin mót voru 5. Það voru leiknir 3000 hringir í mótum 

sumarið 2019. 

Ákveðið var að halda nýtt Hjóna & Paramót í lok júní. Fylltist það mót fljótt og komust færri að 

en vildu. Sett var upp sérstök nefnd vegna framkvæmdar á þessu móti og fór það vel fram. 

Þetta mót verður aftur haldið næsta sumar og verður farið yfir það sem vel var gert í mótinu í 

sumar og hvað má gera betur í mótinu næsta sumar. Skapaði þetta mót góðar tekjur fyrir okkur. 

Keppendur í síðasta móti hafa forgang í mótið næsta sumar og hafa margir þátttakendur tryggt 

sér pláss á næsta ári. 

Þá var einnig annað nýtt opið mót í sumar. Kvennamót Redken Ísland. Tókst það mjög vel og var 

mikil ánægja með það mót. 

Tekjur af mótahaldi hækkuðu á milli ára úr 3,5 m.kr í 4,1  m.kr. 

Fjöldi félaga,  tekjur af félags- vallar og mótagjöldum 
Félögum klúbbsins fjölgaði um 6 frá fyrra ári, eru nú 184.  Tekjur af  félags- vallar- og 
mótagjöldum  eru nú samtals 40,5 m.kr. Voru 25,5 á síðasta ári, hafa hækkað um 15 m.kr. milli 
ára. 

Árangur félaga GB á árinu 
Arnór Tumi Finnsson og Brynhildur Sigursteinsdóttir urðu klúbbmeistarar árið 2019  

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

Sveit karla keppti í 3. deild sem fram fór í Grindavík,  16.-18. ágúst.  

Sveitin hafnaði í 7. sæti og leikur áfram  3. deild að ári.   

Sveit öldunga í  karlaflokki keppti í  1. deild sem fram fór á Hólmsvelli í Leiru dagana 16.-18. 

ágúst. Sveitin hafnaði í 8. sæti og leikur í 2. deild að ári. 

Klúbburinn sendi ekki sveitir til keppni í kvennaflokki og er það áhyggjuefni og þarf að bæta úr 

því á næsta ári. 

Þá ber að nefna frábæran árangur Bjarka Péturssonar sem að komst á lokastig úrtökumót fyrir 

Evrópsku mótaröðina í golfi. Bjarki sýndi hvað í honum býr og gafst ekki upp þótt róðurinn hafi á 

köflum verið erfiður. Bjarki komst ekki í gegn að þessu sinni en við hlökkum til að fylgjast með 

honum í framtíðinni og trúum því að Bjarki muni keppa með þeim allra bestu áður en langt um 

líður. 



Golfkennsla 
Magnús Birgisson hélt áfram að annast golfkennslu hjá klúbbnum. Voru reglulegar æfingar hjá 

öllum hópum. Hvetjum við félaga til að nýta sér þær opnu æfingar sem að staðið er fyrir. Æfa 

sinn leik undir handleiðslu Magnúsar. Einnig skal nefna það að þessir tímar eru ekki einungis 

fyrir félaga klúbbsins. Heldur er um að gera að taka áhugasama vini eða ættingja með á völlinn 

og fá leiðbeiningar hjá Magnúsi í þessum tímum. 

Unglinganefnd stóð fyrir Golfdögum tvisvar sinnum í sumar og vakti það lukku og var þátttaka 

góð. Nokkrir nýir félagar gengu í klúbbinn eftir þá daga. Fær unglinganefnd mikið hrós fyrir 

þennan viðburð sem tókst að öllu leyti mjög vel. 

Við kennslu barna og unglinga síðasta vetur stóð Anton Elí vaktina og stóð sig með prýði. 

Færum við honum þakkir fyrir það. 

Nokkur aukning hefur verið í hópi barna og unglinga sem að sækja æfingar. En betur má ef duga 

skal. Við þurfum endurnýjun í klúbbinn. Þegar að við fáum ungafólkið með okkur í lið þá fáum 

við oft foreldrana með og fáum þá öflugra starf í kringum barna og unglingastarfið okkar. 

Samstarfsaðilar 
Hér ber að nefna okkar helsta og stærsta samstarfsaðila, Hótel Hamar undir stjórn Sigurðar 

Ólafssonar. Samstarf klúbbsins og hótelsins hefur verið mjög gott og hlökkum við til góðs 

samstarfs á næstu árum. Sambúðin er að slípast meira og meira til og er tekið á þeim málum 

sem koma upp í góðri samvinnu. Ég vil þakka Sigurði Ólafssyni hótelstjóra og öllu starfsfólki 

Hótel Hamars fyrir samstarfið á undanförnum árum og þakka frábæra þjónustu.  

Lokaorð 
Nú hefur verið farið yfir það helsta sem bar á góma á þessu mjög svo glæsilega golfsumari. Sem 

er hluti af þessu svokallaða „íslenska golf vori“. Þar sem golf á Íslandi hefur haft vind í seglin og 

verið umtalað í fjölmiðlum. Ekki síst vegna góðs árangurs okkar bestu kylfinga á erlendri grundu. 

Þennan meðbyr þurfum við að nota til að virkja kraftinn í klúbbnum okkar og fá fleiri með okkur 

í lið. Opnum starfið okkar, bjóðum fleirum á völlinn. Sýnum aðstöðuna okkar og verum stolt 

þessari glæsilegu aðstöðu sem við eigum. Það er líka hægt að fara í göngutúr um völlinn og 

kynna golfið með þeim hætti. 

Þetta var mitt fyrsta ár sem formaður klúbbsins. Það er búið að vera mjög lærdómsríkt og 

gefandi að fá að starfa með öllu því góða fólki sem við eigum í klúbbnum. Ég vona að ég geti 

gefið af mér meira til klúbbsins og haldið uppi merkjum hans. Við erum á réttri leið, vinnum 

saman í að gera klúbbinn okkar enn betri. Við erum rétt að byrja! 

 

F. h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness  

Guðmundur Daníelsson 



g6fum yfirfari6 5rsreikning Golfklirbbs BorgaffIess fl,rir starfs irr6 2Ol8 - 2019

og teljum hann rettan mi6a6 vid framlog6 gogn.

Borgarne si 29 . n6vember 20 19



Golfklúbbur Borgarness

Ársreikningur 
starfsárið 2018-2019



Golfklúbbur Borgarness 

Golfvöllur Fyrra ár

Rekstrartekjur:
Félagsgjöld 9.940.389                 7.670.800                
Vallargjöld 26.510.751               14.301.619              
Mótagjöld 4.060.350                 3.532.050                
Auglýsingar m/vsk 2.100.000                 2.950.000                
Styrkir og framlög 6.304.707                 10.429.065              
Kúluvél 230.000                    74.700                     
Lotto/getraunir 129.020                    106.511                   
Aðrar tekjur 1.148.419                 

Rekstrartekjur alls 50.423.636              39.064.745              

Rekstrargjöld: skýr

Laun og launatengd gjöld 20.664.224               17.989.272              
Ýmis rekstrarkostnaður 1 8.091.452                 5.468.415                
Rekstur vallar og tækja 2 11.680.285               8.552.816                
Þjálfun, unglingastarf og kennsla 1.580.400                 1.547.000                
Gjöld alls fyrir fjármagnsliði 42.016.361              33.557.503              

Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði 8.407.275                5.507.242                

Fjármagnskostnaður:
Vaxtagjöld og verðbætur 571.036                   725.423                   
Vaxtatekjur 4 -                             5.642 -                      

Fjármagnskostnaður alls 571.032                   719.781                   

-                            

Rekstrarafkoma ársins: 7.836.243                4.787.461                

Afskriftir 1.317.203 -               4.894.524 -               

Hagnaður ( - Tap): 6.519.040                107.063 -                  

Rekstrarreikningur
1. nóvember 2018 - 31.október  2019



Golfklúbbur Borgarness 

EIGNIR: skýr Þetta ár Fyrra ár
Fastafjármunir:
Vélar og tæki skv. eignaskrá 32.059.422              34.226.524              
Niðurfært á árinu 4.894.524 -               
Eignfært á árinu 2.727.422                
Selt á árinu -                            
Vallarframkvæmdir 63.127.112              59.649.150              
Eignfært á árinu 2.341.546                3.477.962                
Önnur niðurfærsla ársins 1.317.203 -               

Fastafjármunir alls 96.210.877              95.186.534              

Veltufjármunir:
Kröfur 535.451                   2.212.700                
Sjóður og bankainnistæður 1.987.813                208                          

Veltufjármunir alls 2.523.264                2.212.908                

Eignir alls 98.734.141              97.399.442              

__________________________________________________________________________

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:
Eigið fé:
Höfuðstóll í upphafi 90.153.937              90.261.000              
Hagnaður (-tap) ársins 6.519.040                107.063 -                  

Eigið fé alls 96.672.977              90.153.937              

Skammtímaskuldir:
Ógr. Ýmsir reikn. 1.557.164                4.837.340                
Bankalán -                            1.700.165                
Ógr. virðisaukaskattur   504.000                   708.000                   

Skammtímaskuldir alls 2.061.164                7.245.505                

Skuldir samtals 2.061.164                 7.245.505                 

Skuldir og eigið fé alls 98.734.141              97.399.442              

-                            

Efnahagsreikningur 31. október  2019



Golfklúbbur Borgarness 

Sundurliðanir:
Golfsvæði

1.  Ýmis rekstrarkostnaður
Rafmagn og hiti 1.056.262     
Fasteignagjöld og tryggingar 311.878        
Kynning, fræðsla og útbreiðsla 126.480        
Sveitakeppni 394.340        
Mótahald 1.446.552     
Skrifstofuhald 1.396.539     
Ýmis kostnaður 1.700.684     
Greiðslur til GSÍ 910.000        
Félagsgjöld Golf Iceland 210.000        
Sími og netþjónusta 538.717        

8.091.452    

2. Rekstur vallar og tækja:
Áburður, sáning söndun  og fl. 1.214.870     
Rekstur  vallar 4.713.448     
Viðhald vélar og tæki 1.972.533     
Rekstur tækja 2.024.873     
Bensín og olía 1.754.561     

11.680.285  





Ský rsla mó ta-óg fórgjafarnefndar 2019 

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

Ingvi Árnason, form., Magnús Fjeldsted, Andri Daði Aðalsteinsson, Ómar Örn Ragnarsson, 

Hans Egilsson, Jón J Haraldsson, Sigurður Ólafsson, Sveinbjörg Stefánsdóttir, Þorvaldur 

Hjaltason og Einar Pálsson 

 

Inngangur 
Árið 2019 fór vel af stað. Strax í janúar var boðað til fyrsta fundar mótanefndar. Þá lágu fyrir 
hugmyndir að mótahaldi ársins. Okkar föstu viðskiptavinir, þ.e. fyrirtæki og hópar, sem hafa 
leigt völlinn á undaförnum árum,  voru allir búnir að staðfesta komu sína á Hamarsvöll á nýju 
ári.  „Opnu“ mótin okkar á sínum stað auk tveggja nýrra  opinna móta í bígerð.  
GSÍ hafði leitað til okkar um að halda þrjú GSÍ mót, en klúbburinn hafði ekki tök á að verða 
við þeim óskum að þessu sinni eins og þær voru settar fram. Fjárhagsstaða klúbbsins leyfði 
það ekki. Í stað þess var aukið framboð af „Opum“ mótum með von um auknar tekjur. 
Framundan voru spennandi tímar, annað árið eftir flutning á „klúbbhúsi“ GB á Hótel Hamar 
með tilheyrandi breytingum á vellinum. Á árinu 2018 var tíðarfar okkur óhagstætt framan af 
sumri. Þrátt fyrir það var aðsókn góð og almenn ánægja með þær breytingar sem gerðar 
voru og vorum við sannfærðir um að aðsókn yrði enn betri á nýju ári. Á vordögum var ráðist 
var í  lagfæringar á 5.- 6. -  og 13. braut sem voru mjög blautar á árinu 2018. Vorið og 
sumarið var einstaklega gott og það var ekki bleytan sem var til vandræða, frekar 
langvarandi þurrkar en það var leyst með brosi á vör og einni haugsugu. Að baki er eitt besta 
sumar í sögu klúbbsins og var aðsókn framar björtustu vonum.  
  

Innanfélagsmót 
Innanfélagsmót voru 19 á árinu. Þar er fyrst að nefna Meistaramót GB sem haldið 3. – 6. júlí. Mótið 

var sett upp með hefðbundnum hætti, þ.e. höggleikur í alls 11 flokkum. Keppendur voru 35 í 7 

flokkum, en fjórir flokkar felldir niður vegna dræmrar þátttöku. Nokkuð sem þarf að skoða fyrir 

næsta ár.  GB mótaröðin var á sínum stað með alls 12 mót, punktakeppni, sem voru opin öllum 

félögum. Það að auki var Herramótaröðin, alls 10 mót, höggleikur með forgjöf,  opin „Herrum“ 

klúbbsins og konurnar hrintu af stað sambærilegri mótaröð „Dömumótröðinni“ alls 10 mót, 

punktakeppni, opin „dömum“ klúbbsins.  Mótin voru leikin samtímis, herrar og dömur léku samhliða 

í GB mótaröðinni, þ.e. mót inn í móti, með nokkrum undantekningum. Mótin telja því ekki sem 

sjálfstæð mót í mótakerfi GSÍ.  Tíðarfarið var gott langt fram á haust að „hent var í aukamót tvívegis í 

september, „Vanur/Óvanur“ og „Jafndægra að hausti“ Vel var mætt í mótin og voru að meðaltali um 

20 keppendur í þessum mótum, fæstir voru keppendur 13 og flestir 31.  Samtals kepptu um 360 

félagar í innafélagsmótum klúbbsins á árinu 2019. Ef rýnt er í fyrri skýrslur mótanefndar þá er þetta 

besta þátttaka í innanfélagsmótum í sögu klúbbsinns. 

Opin mót 
Opin mót hjá okkur voru 5 á árinu. Þar er fyrst að nefna Opna Egils Gull „léttöl“ mótið þann 15. júní.  

þar mættu 134 keppendur.  Næsta mót var nýtt mót hjá okkur eða „HJÓNA & PARAMÓT 

HEIMSFERÐA, ADIDAS.IS OG HÓTEL HAMARS“.  Leikfyrirkomulag var „Betri bolti“ fyrri dag og 

„Greensome“ seinni dag“, tveggja daga mót sem var haldið 28. – 29. júní. Mikið var lagt í þetta mót, 



enda er verið að stíla inn á markhóp sem gerir kröfur, hjón og pör sem vilja gera sér góða daga í golfi 

með góðum viðurgjörningi. Það seldist upp í mótið strax og nokkur hópur á biðlista,  en opið var fyrir 

84 pör. Mótið tókst með ágætum.  Næsta opna mót var föstudaginn 19. júlí þ.e. „KVENNAMÓT 

REDKEN ÍSLAND“. Mótið var með Texas scramble fyrirkomulagi. Alls mættu 74 keppendur í mótið.  

Daginn eftir eða 20. júlí var Opna Icelandair-Hótel Hamar.  Mótið var með Texas scramble 

fyrirkomulagi. Vel var mætt í mótið eða 222 keppendur. Síðasta opna mót sumarsins var Opna 

Borgarnes – Nettó mótið.  Mótið var Punktamót og voru keppendur alls 200.  Sammerkt með 

þessum mótum var að þau voru leikin í góðu veðri og var vel mætt í þau öll. Samtals rétt tæplega 800 

keppendur mættu í opnu mótin okkar sem er það besta miða við fjölda (þ.e. 5 mót).  2016 voru 

keppendur 750 í 5 mótum. Flestir keppendur í opnum mótum voru 850 árið 2015 í 8 opnum mótum.  

Niðurlag 
Ég undirritaður,  formaður mótanefndar,  vil þakka félögum mínum í mótanefnd fyrir gott samstarf á 

árinu, sem alltaf voru tilbúnir að rétta hjálparhönd við mótahald klúbbsins,  s.s.  ræsa í mótum, 

innslátt á skori, sækja nándarverðlaunaspjöld svo dæmi séu nefnd.  Starfsmönnum klúbbsins þakka 

ég  ánægjulegt og gott samstarf á árinu, þið sem sjáið til þess að völlurinn sé einn sá besti í landinu, 

starfsfólki Hótel Hamars, sem er „andlit klúbbsins“ hjá okkar gestum,  fyrir þeirra þátt í að gera 

klúbbinn okkar svona vinsælan.  Sérstaklega þakkir vil ég færa Björgvini, okkar helsta sérfræðingi í 

mótamálum, fyrir alla aðstoðina við að koma mér af stað í mótamálunum, og Jóhannesi fyrir að vera 

það sem hann er, arkitektinn af því sem klúbburinn er orðin.             

Að bak er eitt besta ár í sögu klúbbsins. Alls voru sett upp 59  mót og viðburðir í mótakerfi GSÍ á 

árinu.  Samantekt á fjölda þátttakenda í þessum mótum og viðburðum er um 850.  Mót og viðburðir 

fyrirtækja og félagahópa sem leigðu völlinn, voru alls 35. Innanfélagsmót alls 19. Opin mót 5. Það er 

nokkuð ljóst að Klúbburinn okkar, eina „Resort“ landsins  er „inni“ hjá kylfingum landsins.  Þar spilar 

margt inn, góður golfvöllur í fallegu umhverfi, frábær aðstaða fyrir gesti okkar á Hótel Hamri.   

Þetta góða ár skulum við nýta til að gera enn betur á komandi ári og árum.  

Fyrir hönd mótanefndar G.B. 
Ingvi Árnason 



Skýrsla kvennanefndar 2019 

Yfirlit 
Þetta golfsumar var það besta í langan tíma og voru konur duglegar að fara að spila á öllum 

tímum dagsins. Það var reynt að hafa sérstakan kvennatíma á mánudögum eins og venjulega 

kl. 15:00 eða 17:00, en þeir voru ekki vel sóttir. 

Á þriðjudögum var Magnús Birgisson með golfkennslu fyrir konur. Þessir tímar voru 

skemmtilegir og mættu konur vel í þá tíma. 

Ein nýjung var hjá okkur í sumar, við vorum með innanfélagsmót á fimmtudögum sem við 

nefndum Dömumótaröðin. Fyrirkomulagið var þannig að þetta var punktamóta og fjögur 

bestu mótin töldu auk þess voru 3 mót sem giltu inn í þessa keppni. Það voru sjö konur sem 

tóku þátt, og var þetta hörkukeppni alveg til loka. Vonandi taka fleiri konur þátt næsta 

sumar. Þetta var svo skemmtilegt. 

Við héldum okkar árlega kvennamót 19.júní. Mæting var þokkaleg í góðu veðri. Þar sem að 

Snyrtistofa Jennýar Lind var hætt störfum, en hún hefur gefið verðlaunin frá upphafi,  

fengum við nýjan aðila, það vor FOK í Borgarnesi og þökkum við henni fyrir það. Eftir mót 

hittumst við á Golf-hótelinu í verðlaunaafhendingu og fengum súpu/salat og brauð. 

Við fórum nokkrar konur að spila Akranesvöllin í ágúst. Fórum við að æfa okkur fyrir 

Vesturlandsmótið sem var síðar í mánuðinum. Eftir æfingahringinn fengum við okkur 

hressingu í nýja skálanum þeirra og var mikið spjallað. 

Vesturlandsmótið var haldið í lok ágúst og að þessu sinni voru það Skagakonur sem héldu 

mótið. 63 konur tóku þátt í mótinu, sem er nokkuð góð mæting. Á eftir mót var matur, 

verðlaunaafhending og dans. Alltaf gaman að taka þátt í þessum mótum. 

 

F.H. kvennanefndar. 

Sveinbjörg Stefánsdóttir, formaður.  



Skýrsla barna- og unglinganefndar 2019 

Yfirlit 
 

Í byrjun nóvember 2018 hófust inniæfingar, á miðvikudögum, út í eyju. Frá nóvember til lok 

febrúar sáu Magnús, Guðmundur og Jóhannes um æfingarnar. En í lok febrúar tók Anton Elí 

við og var með hópinn það sem eftir var af inni æfingunum. 

Anton var líka með fyrstu æfingarnar úti. Eða þar til Magnús kom og tók við keflinu. 

Æfingarnar úti voru tvisvar í viku. Gaman var að sjá mörg ný andlit á æfingunum í sumar. En 

aukning barna á æfingum í sumar var mikill ef miðað er við síðasta sumar. Það voru 15-20 

krakkar sem komu á einhverjar æfingar í sumar. Töluverðar framfarir var hægt að sjá hjá 

þeim krökkum sem voru að mæta á flestar æfingar.  

Tvisvar í sumar var haldið „Allir í golf í Borgarnesi“. Barna og unglinganefnd félagsins sá um 

utanumhald á þessum viðburðum og með aðstoð góðra aðila urðu þessir viðburðir hin mesta 

skemmtun, þar sem fólk á öllum aldri kom til að skemmta sér og læra aðeins um 

gólfíþróttina. 

Við í barna- og unglinganefnd GB viljum þakka öllum sem voru okkur innan handar í sumar á 

einn eða annan hátt. 

Fyrir hönd barna- og unglinganefndar 

Gunnar J. Scott  

 



Skýrsla karlasveitar G.B. 2019 

 

Íslandsmót golfklúbba 3. deild í Grindavík 16.-18. ágúst 2019 
 

Sveitina skipuðu: 

Anton Elí Einarsson 

Arnór Tumi Finnsson 

Hlynur Þór Stefánsson 

Jón Örn Ómarsson 

Rafn Stefán Rafnsson 

Liðsstjóri: Guðmundur Daníelsson 

Mótið fór fram á Húsatóftavelli Grindavík dagana 16. til 18. ágúst. Æfinga hringur var leikinn 

á fimmtudeginum í blíðskapar veðri og vallaraðstæður hinar ágætustu. Vindurinn átti eftir 

að hreyfa sig aðeins hraðar á keppnisdögunum. Leikmenn áttu erfitt með að pútta og hélst 

boltinn illa kjurr á flötunum. Ferðin var góð og fór vel um okkur í heimahúsi í Grindavík sem 

að góður vinur lánaði liðinu yfir helgina. 

Vinningarnir létu þó ekki sjá sig þessa helgina og hafnaði liðið í næst síðast sæti og leikur 

aftur í 3. deild að ári. 

Undirritaður þakkar liðsfélögum fyrir góða ferð. Við stefnum að betri árangri að ári í 

Ólafsfirði. 

 

Guðmundur Daníelsson liðsstjóri 

 

 



Skýrsla öldungasveitar G.B. 2019 

Íslandsmót Golfklúbba eldri kylfinga 16 – 18 ágúst 2019 haldið á 

Hólmsvelli hjá Golfklúbbi Suðurnesja. 

Liðið var þannig skipað; 
Ingvi Árnason 
Ómar Örn Ragnarsson 
Jóhannes Kr Ármannsson 
Pétur Sverrisson  
Hilmar Hákonarson 
Birgir Hákonarson 
Gestur Már Sigurðsson 
Snæbjörn Óttarsson 
Stfán Haraldsson Liðstjóri 

Liðið spilaði í 1. deild að þessu sinni þar sem liðið vann sig upp í 1. deildina s.l. sumar 2018. 

Því miður vantaði okkur sterka leikmenn sem voru með okkur þegar við unnum okkur upp 
um deild en fengum einnig 2 mjög sterka leikmenn inn þá Jóhannes og Hilmar Hákonar.  

Ef við hefðum verið með Bigga allan tímann og Magga Birgis með okkur sem var því miður 
erlendis hefði ekki verið að spurning að við hefðum gert betur. En því miður féllum við í 2. 
deild (okkur vantaði bara einn sigur í síðasta leikunum þá værum við uppi) . Við hefðum s.s 
getað dreift álaginu betur eins og hin liðin gátu , veðrið var mjög erfitt 18 metrar á sekúndu 
sem tekur mjög á úthaldið hjá gömlum köllum. 
  
Ingvi spilaði 4 leiki vann 1 tapaði 3 
Ómar Örn spilað alla leikina tapaði öllum mjög tæpt 
Jóhannes spilaði alla 5 leikina vann 2 
Pétur spilaði 3 leiki vann 1 forsome leik 
Hilmar Hákonar lék 4 leiki vann 1 forsome leik 
Birgir Hákonar lék 2 forsome leiki töpuðust báðir naumlega 
Gestur Már lék 5 leiki vann 1 forsome leik 
Snæbjörn lék 2 leiki 0 sigur  
Stefán lék ekki. 
 
Þetta var skemmtileg ferð flottur hópur sem gerðu mjög vel á móti stóru klúbbunum  
Vorum í frábærri gistingu sem Ómar örn reddaði af sinni alkunnu snild... 
 

fh. GB hópsins  

Stefán Haraldsson liðsstjóri. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMAR GOLF RESORT     
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