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Hamarsvöllur 2020. Ómar Örn 



Á rsský rsla stjó rnar Gólfklú bbs Bórgarness 2020 

Í stjórn klúbbsins:   

Formaður  Guðmundur Daníelsson  

Varaformaður  Ingvi Árnason 

Ritari  Andri Daði Aðalsteinsson 

Gjaldkeri  Margrét Katrín Guðnadóttir 

Meðstjórnandi   Magnús Fjeldsted 

Inngangur 
Nú er að baki 47. starfsár Golfklúbbs Borgarness. Hvað getum við sagt um 2020? Fordæmalaust 

ár, myndu margir segja. Við höfum þurft að gera margt á annan hátt þetta ár en við erum vön að 

gera. Golfárið byrjaði með því að við settu boltann ekki ofan í holuna heldur í svampinn og 

máttum ekki snerta flagstöngina. Mikil umræða fór í gang um sóttvarnir á golfvöllum og var um 

tíma bannað að leika golf. En það stóð stutt og vorum við það heppin að við gátum nánast allt 

golftímabilið spilað með smá aðlögunum. Fáir ef einhverjir fóru erlendis til að leika golf eða í 

öðrum erindagjörðum og var því mikið af golfurum á landinu og var ásókn í rástíma á golfvöllum 

í kringum höfuðborgarsvæðið mjög mikil og var Hamarsvöllur engin undantekning. 

Stjórn klúbbsins tók strax þá stefnu að fylgja tilmælum sóttvararyfirvalda eins vel og mögulegt 

var. Ég vil þakka öllum fyrir ábyrga afstöðu til sóttvarna og að taka þessum nýja aðstæðum með 

jákvæðni í huga og hjálpuðu við að halda uppi sóttvörnum. 

Í þessu nýja umhverfi tókum við líka í gagnið nýtt tölvukerfi GSÍ og var þar margt að læra bæði 

fyrir starfsmenn klúbba og almenna kylfinga. Ekki voru allir sáttir við nýtt kerfi í fyrstu en tel ég 

að flestir séu farnir að ná tökum á GolfBox og séum komnir uppá lagið með notkun þess. 

GolfBox kom til okkar á mjög góðum tíma í tilliti til ástandsins sem var í sumar. Nú þurfum við 

ekki að skiptast á skorkortum heldur getum haldið utan um skor meðspilara og okkar í gegnum 

símtækið. Margir möguleikar eru í kerfinu og erum við ekki byrjuð að nota nema lítinn hluta af 

því sem boðið er uppá. 

Samhliða þessu nýja tölvukerfi var tekið upp nýtt forgjafarkerfi World Handicap System (WHS). 

Eins og gengur þá tekur smá tíma að læra inná nýtt kerfi. Forgjöf kylfinga hækkaði almennt við 

þessa breytingu. En í þessu nýja kerfi á forgjöfin að gefa gleggri mynd af stöðu kylfingsins á 

hverjum tíma. Meðan eldra kerfi sýndi frekar hversu góða hring kylfingurinn var fær um að leika. 

Rekstur golfklúbbsins 
Áfram var unnið eftir þeirri 

fjárhagsáætlun sem að gerð 

var við fjárhagslega 

endurskipulagningu 

klúbbsins fyrir nokkrum 

árum. Það er verið að stefna 

að því að vinna í haginn og til 

að eiga sjóði uppá að hlaupa 

fyrir mögru árin. Mikið 



aðhald hefur verið í rekstri vallarins og farið er hægt í fjárfestingar en þó eru ráðist í nauðsynlegar 

fjárfestingar sem nýtast í rekstri vallarins. Ef litið er á rekstur klúbbsins og hann miðaður við 

klúbba sem við almennt miðum okkur við, sem eru þá með svipaðan völl og markhóp. Þá sést það 

vel að rekstur klúbbsins okkar er í góðri stöðu og er vel um hann haldið. Þarna eigum við 

framkvæmdastjóra okkar Jóhannesi Ármannssyni mikið að þakka. Hann hefur staðið vaktina fyrir 

okkur í 14 ár og er að skila frábærum velli og mjög góðum rekstri.  

Eins og í fyrra var félögum boðið uppá að greiða félagsgjaldið með eingreiðslu fyrir 1. febrúar og 

fengu félagar þá 10% afslátt af félagsgjaldinu. Þetta mældist vel fyrir og nýttu margir félagar sér 

þetta. Hjálpar þetta klúbbnum að brúa bilið yfir vetrarmánuðina þangað til að vallar- og 

mótatekjur fara að koma inn að vori. 

Unnið hefur verið að því að skipta um grastegund á flötum vallarins. Það hefur tekist vel og voru 

flatirnar með besta móti í sumar og þá sérstaklega í haust. Þar sem árangur að þessu breytingum 

fóru að koma vel í ljós. Töluðu margir um að flatirnar í Borgarnesi væru alveg eins og bestu flatir 

erlendis. 

Sveitarfélagið Borgarbyggð úthlutaði í maí úr framkvæmdasjóði til íþrótta- og tómstundafélaga 

2020. Fékk golfklúbburinn þar styrk uppá 848.477.- kr. til þriggja verkefna. Heildar styrkveiting úr 

sjóðnum eru fjórar milljónir kr. Viljum við þakka sveitarfélaginu fyrir þessa styrkveitingu. Við 

vonum að heildarstyrkúthlutun þessa sjóðs komi til með að hækka í framtíðinni með það að 

markmiði að bæta aðstöðu íþrótta- og tómstundafélaga í Borgarbyggð. 

Þá lagði sveitarfélagið klúbbnum til tvo starfsmenn í sumar og metum við þann styrk uppá tvær 

milljónir þar sem sveitarfélagið greiddi laun þessara starfsmanna. Þökkum við Borgarbyggð fyrir 

þetta framlag. 

Við munum áfram þrýsta á sveitarfélagið að gera samningu um rekstarstyrk til nokkurra ára 

þannig að fyrirsjáanleiki í rekstra klúbbsins varðandi styrki frá sveitarfélagi verði meiri og 

áætlanagerð til framtíðar verði skýrari. 

Klúbburinn fjárfesti í nokkrum smærri tækjum til notkunar við umhirðu vallarins. Þetta var gert 

með það að leiðarljósi að auka sjálfbærni klúbbsins þannig að við þyrftum ekki að leita til annarra 

aðila með tæki.  

Aðsókn að vellinum okkar var 

með eindæmum góð. Strax í 

vor var aðsókn góð, svona 

þegar covid var í lægð og við 

fengum að spila golf. Alls voru 

spilaðir 18.291 hringir á 

vellinum í sumar. Þar af spiluðu 

klúbbfélagar 3.922 hringi. 

:átttakendur í mótum voru 

1.913 og vallargjalda hringir 

voru 12.456.  

Er þetta 33% heildar aukning 

eða 4.555 fleiri hringir en árið 2019. Með þessu hækkuðu vallargjaldatekjur um 5,4 milljónir milli 

ára. 



Rekstrarniðurstaða ársins 2020 er frábær. Tekjur ársins 2020 voru 66,9 m.kr. Gjöld 

voru 51,6 m.kr. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir 15,3 m.kr. Þetta er frábær 

niðurstaða og merki um frábært golfsumar þar sem að aðsókn var mjög góð að okkar 

frábæra velli. Við bindum vonir við að áframhald verði þar á og sumarið 2021 verði 

okkur einnig gott.Framkvæmdir, völlurinn 
Í vor var farið af stað í að loka nokkrum sandgryfjum á vellinum. Bæði til að auðvelda umhirðu og 

einnig þar sem að ákveðnar gryfjur voru farnar að falla saman og farið að vanta sand í þær. Mjög 

erfitt var að fá sand á landinu sem hæfir glompum á golfvelli. En við því var brugðist og hófst 

hörpun sands í sumar og jókst þá framboð af sandi. 

Skipt var um gras og nokkrum fötum og hefur það komið virkilega vel út. Flatirnar eru eins og best 

verður á kosið og er gaman að sjá hvað Jóhannes hefur náð langt með þessar breytingar á 

vellinum.  

Hamarsvöllur var umtalaður eins og áður fyrir góða umhirðu.  Voru vallaraðstæður allar til 

fyrirmyndar í sumar svo eftir var tekið. Kylfingar kvöddu okkur með bros á vör og þökkuðu pent 

fyrir sig: „flottur völlur“„frábær green!  . Gott umtal er okkar besta auglýsing Það spyrst út og  

fleiri koma að spila.  

Framkvæmdir, Eyjan 

Skipt var um gervigras á púttvellinum. Sett var fyrsta flokks púttgervigras á völlinn sem líkir betur 

eftir eðlilegu grasi. Þá var farið yfir rafmagn í Eyjunni og þeim málum komið á betri stað. 

Vegna Covid-19 faraldursins var minna starf í Eyjunni en áður. Sóttvarnarlega séð þá er Eyjan ekki 

mjög góð. Loftræsting er ekki góð og nándin er mikil þar sem að púttgrínið er ekki stórt. 

Eldriborgarar sem að hafa komið saman og púttað í Eyjunni gátu ekki notað aðstöðuna eins mikið 

og þeir hefðu kosið en vonandi sér fyrir endann á þessu ástandi svo félagar geti notið sín í Eyjunni 

okkar aftur. 

Starfsmannamál 
Jóhannes framkvæmdastjóri sinnti einnig vallarstjórn líkt undanfarin ár. Völlurinn var frábær í ár 

og hefur aldrei verið í eins góðu standi og hann var í sumar. Fyrri hluta árs var Björgvin Óskar 

Jóhannesi til halds og trausts.  Björgvin sá um skrifstofuna fyrir klúbbinn og sinnti þar erindum. 

Þökkum við Björgvini Óskari kærlega fyrir hans áralanga framlag til klúbbsins. Það er ómetanlegt 

að eiga mann eins og BOB. Seinnihluta árs sinnti Jón Örn Ómarsson skrifstofu klúbbsins og var 

Jóhannesi innan handar varðandi móta- og rástímamál ásamt öðrum verkefnum. Þökkum við Jóni 

Erni fyrir hans framlag. 

Ingvi Árnason stóð einnig vaktina eins og svo oft áður. Í mörg horn var að líta við innleiðingu nýja 

tölvukerfisins GolfBox og var Ingvi þar fremstur í flokki þegar að því kom hjá klúbbnum. Fær Ingvi 

sérstakar þakkir fyrir þá vinnu. 



Þórhallur Teitsson var allt í öllu og var algerlega 

óstöðvandi í sínum störfum sem hann sinnti af elju 

og voru vaktirnar oft langar hjá Þórhalli. Hann var 

mættur snemma að morgni og fór ekki heim fyrr 

en eftir að dimmt var orðið aftur. Þórhalli eru 

færðar þakkir fyrir hans góða starf. 

 

Guðbrandur Magnússon, bifvélavirki sá um viðhald á 

vélum. Þegar hann var ekki í viðgerðum á vélum vann 

hann sem vallarstarfsmaður. 

Aðrir vallarstarfsmenn voru: Ásmundur Þór 

Guðmundsson, Hilmar Elís Hilmarsson Davíð Freyr 

Bjarnason, Ólafur Vernharð Jónsson  og Kristján 

jakobsson. Starfsmenn frá Borgarbyggð voru: Þórir Örn 

Hafsteinsson og Aron Hauksson. 

Sjálfboðaliðastarf er klúbbnum okkar mikilvægt. 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. Jón Georg 

Ragnarsson tók ýmis verkefni og veitti aðstoð á ýmsum 

sviðum. Færum við Jonna kærar þakkir fyrir aðstoðina. Jonni, Hreinn Vagnsson og Jakob Skúlason 

bættu teiga í sumar og unnu það verk vel enda hörku naglar þar á ferð. 

Þá viljum við þakka öllu því fólki sem kom að hjóna- og paramótinu og Landsmóti eldri kylfinga 

ásamt öðrum viðburðum klúbbsins. Þar viljum við færa Jóni Haraldssyni, Jakobi Skúlasyni, Hans 

Egilssyni, Sveinbjörgu Stefánsdóttur og Þorkeli Má Einarssyni sérstakar þekkir 

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. Jóhannes er 

sífellt að færa völlinn okkar uppá hærra plan ásamt ásýnd klúbbsins. Völlurinn okkar er perla og 

er Jóhannes búinn að sjá vel um hana. Takk Jói! 

Mótahald 
Á árinu voru haldin 16 innanfélagsmót. Þátttaka í innanfélagsmótum var með besta móti eða um 

600 skráningar í þessi 16 mót eða tæplega 38 skráðir í hvert mót að meðaltali.  

Vanur/Óvanur mót sem voru haldin í sumar mældust vel fyrir og verður vonandi framhald á þeim 

mótum. Í þeim kynnast félagar G.B. betur og leika golf með öðrum en þeir eru allajafna vanir. Þá 

var GB mótaröðin og Herra mótaröðin með svipuðu sniði og áður og var þátttaka góð í þeim 

mótum. 



Opin mót í sumar voru 4. Þar ber fyrst að nefna nefna „Hjóna & paramót Heimsferða, Adidas.is, 

Herragarðsins, Hugo Boss, Mathilda og Hótel Hamars“. Heppnaðist það með miklum ágætum og 

var almenn ánægja með mótið. Nánast var uppselt í mótið um leið og mótið kláraðist fyrrasumar 

2019. Þannig var ásóknin. Nokkrum rástímum var bætt við frá 2019 og var biðlisti í mótið þrátt 

fyrir það 

Önnur opin mót á vegum G.B. sumarið 2020 voru: Opna Icelandair-Hótel Hamar, Opna Nettó – 

Borgarnes og Opna Egils Gull „léttöl“. Alls voru 776 þátttakendur í opnum mótum á Hamarsvelli 

sumarið 2020. 

Styrktarmót Bjarka Péturssonar var haldið í lok september og voru þátttakendur þar 156. Þar gátu 

kylfingar keypt „dræf“ af Íslandsmeistaranum Bjarka Péturssyni á 9. holu og púttað þá fyrir erni. 

Bjarki og hans fólk höfðu veg og vanda af mótinu sem tókst í alla stað vel.  

Haldin voru tvö GSÍ mót á Hamarsvelli í sumar. Það voru Mótaröð eldri kylfinga (nr.2) og svo 

Íslandsmóti eldri kylfinga 50+/65+. Samtals mættu 282 í þessi mót 

 

Nánar er farið yfir mótahald G.B. í skýrslu móta- og forgjafarnefndar 2020. 

Fjöldi félaga,  tekjur af félags- vallar- og mótagjöldum 
Félögum klúbbsins fjölgaði um 

84 frá fyrra ári, eru nú 268 en 

voru 186 árið 2019. Er þetta 

aukning um 46%.  

Mjög ánægjulegt var að sjá að 

félögum 18 ára og yngri fjölgaði 

úr 12 í 36 á árinu eða um 200%.  

 
 
 
 
 
 
 

Konur eru 33,6% félaga og stúlkur 

4,9% eða samtals 38,5%. Karlar eru 

53% félaga og drengir 8,5% eða 

samtals 61,5%. Er klúbburinn okkar 

með aðeins jafnari skiptingu en ef 

litið er á landið í heild. En í klúbbum 

landsins eru 69% karlar og 31% 

konur. Þegar kemur að yngri 

kylfingum þá erum við að nálgast 

landsmeðaltal. Kylfingar 19 ára og 

yngri á landinu eru 14,25% en 

hlutfall 18 ára og yngri er 13,5% í 

klúbbnum okkar. 



 
 
Tekjur af félags- vallar- og 

mótagjöldum  eru nú samtals 55,4 

m.kr. Voru 40,5 á síðasta ári, hafa 

hækkað um 15 m.kr. milli ára. Þá 

höfðu þessar tekjur af félags- vallar- 

og mótagjöldum aukist um 15 m.kr. 

frá fyrra ári. 30 milljón króna aukning 

á tveim árum og voru 25,5 m.kr. árið 

2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Árangur félaga GB á árinu 

Meistaramót G.B. 

Albert Garðar Þráinsson og 

Hansína Þorkelsdóttir urðu 

klúbbmeistarar G.B. árið 

2020. Óskum við þeim og 

örðum verðlaunahöfum til 

hamingju með árangurinn. 

Alls tóku 52 kylfingar þátt í 

mótinu. Mótið var haldið 

með breyttu formi. Auk 

hefðbundins „höggleiks án 

forgjafar“ sem var áfram 

leikin í efstu flokkum karla. Í öðrum flokkum var leikið blandað fyrirkomulag Höggleiks með 

Hámarks skori og Punktakeppni með forgjöf. 

Anton Elí Einarsson tók þátt í Unglingamótaröð GSÍ 19-21 árs. 

Stóð hann sig mjög vel þar og varð meðal annars í öðru sæti á 

móti sem haldið var hjá Golfklúbbi Reykjavíkur á Grafarholtsvelli 

í lok júlí. 
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Íslandsmót Golfklúbba 

Íslandsmót Golfklúbba fór 

fram í ágúst. Tvær sveitir tóku 

þátt í keppninni í ár.  

Sveit karla keppti í 3. deild sem 

fram fór á Ólafsfirði Grindavík,  

21.-23. ágúst.  

Sveitin hafnaði í 5. sæti og 

leikur áfram  3. deild að ári.  

Sveit öldunga í  karlaflokki 

keppti í  2. deild sem fram fór 

Kirkjubólsvelli í Sandgerði 

dagana 20.-22. ágúst. Gerðu okkar menn sér lítið fyrir og unnu deildina og spila því í 1. deild að 

ári. Óskum við þeim til hamingju, glæsilegur árangur það.  

Ekki voru sendar sveitir til keppni í kvennaflokki. 

 

Íslandsmeistari í golfi 2020 

Þá ber að nefna frábæran árangur Bjarka 

Péturssonar. Hann gerði sér lítið fyrir og vann 

Íslandsmótið í höggleik sem fór fram hjá 

Golfklúbbi Mosfellsbæjar. Bjarki sýndi þar 

hver hann er megnugur og spilaði frábært golf 

og landaði þar átta högga sigri. Er þetta fyrsti 

Íslandsmeistaratitill Bjarka í höggleik. Frábær 

árangur hjá Bjarka. Erum við öll rosalega stolt 

af Bjarka og óskum honum alls hins besta í 

framtíðinni og hlökkum til að fylgjast með 

honum. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Íþróttamaður Borgarfjarðar 2019 

Bjarki Pétursson var valin íþróttamaður 

Borgarfjarðar 2019 og tók við þeim titli í 

Hjálmakletti 5. janúar 2020. Við þá athöfn var 

farið yfir afrek Bjarka á árinu 2019. Þar sagði: 

„Bjarki stóð sig vel á árinu en hann var í sigurliði 

Kent State í Mid-American Conference 2019. 

Hann spilar fyrir hönd Íslands á Evrópumóti 

einstaklinga, liða í Austurríki og í Svíþjóð. Hann 

var sá áhugamannakylfingur sem var á besta 

skori í atvinnumannamóti í Finnlandi sem er á 

vegum Nordic League mótaraðarinnar. Bjarki er 

einnig  einn fimm Íslendinga sem hafa unnið sér inn keppnisrétt í Challange Tour mótaröðinni. 

Hann var eini áhugakylfingurinn í heiminum árið 2019 sem komst í gegnum 2. stig og spilaði á 3. 

stigi fyrir Evrópumótaröðina í golfi. Um er að ræða sterkustu mótaröðina í Evrópu og næst 

sterkustu í heiminum.“ 

Golfkennsla 
Anton Elí Einarsson bar þungan af kennslu barna og unglinga fyrri hluta ársins. Æfingar fóru fram 

í Eyjunni. Um 15 krakkar voru að mæta á þessar æfingar og var ánægja með þessar æfingar. 

Þökkum við Antoni Elí kærlega fyrir hans starf í þágu barna- og unglingstarfsklúbbsins. Við fáum 

vonandi að njóta krafta hans áfram við æfingar. 

Í lok maí hófu Bjarki Pétursson og Guðmundur Daníelsson 

opnar æfingar fyrir meðlimi klúbbsins og aðra sem langaði 

að prófa golf eða bæta sig í íþróttinni. Skipt var í 5 hópa. 1.-

4. bekk, 5.-10. bekk, nýliða, karlar og konur. Reynt var að 

hafa æfingarnar sem fjölbreyttastar og hafa þær þannig að 

fólk á öllum getustigum gæti haft gaman og not af 

æfingunum. 

Alls voru haldnar 25 æfingar í sumar. Að meðaltali mættu 

31 kylfingar á hverjum degi eða 786 mætingar í heildina. Um 

12 börn og unglingar voru að mæta á æfingar í sumar. 

Þjálfarar vona að við getum hækkað þá tölu á komandi ári 

með áframhaldandi æfingum og skipulögðu golfstarfi fyrir 

börn og unglinga í Borgarbyggð. Allt uppí 15 konur voru að 

mæta í hvern tíma og var það mjög ánægjulegt að sjá svona 

margar konur sem mættu vel í allt sumar. Örlítið færri karlar voru að mæta en allt uppí 12 mættu 

á æfingu og telst það góð mæting. Þá var það nýliðahópurinn. Þar vorum mættir verðandi 

kylfingar, fullir af áhuga og stunduðu æfingarnar vel og með jákvæðni í huga. Það var virkilega 

ánægjulegt að sjá þessi nýju andlit að Hamri og vonandi sjáum við þau öll og fleiri til næsta sumar. 

En allt að 12 nýliðar voru að mæta á hverja æfingu. 



Nokkuð var um að fólk utan Borgarbyggðar væri 

að mæta á æfingar en það hafði frétt af opnum 

æfingum hjá Golfklúbbi Borgarness. Ákvað að gera 

sér ferð í Borgarnes og kíkja á æfingu. Það er eins 

dæmi hjá golfklúbb á Íslandi að bjóða uppá opnar 

æfingar eins og þessar. Við teljum þetta vera mjög 

góða augnlýsingu fyrir klúbbinn okkar og 

golfvöllinn. Fá fleira fólk á svæðið og kynna því 

starfið. 

Bjarki og Guðmundur buðu líka uppá einkakennslu og hópakennslu. Var nokkuð um að kylfingar 

nýttu sér það. Einna vinsælast var að fara í spilakennslutíma hjá þeim félögum. 

Samstarfsaðilar 
Samstarfið við Hótel Hamar gekk vel og var umgjörðin glæsileg að vanda á hótelinu. Starfsfólk 

hótelsins stóð vaktina með okkur í vor þegar nýtt tölvukerfi var tekið í notkun. Voru þau 

einstaklega liðleg, þolinmóð og lærdómsfús við þá breytingu. Mikið var um hótelbókanir kylfinga 

árið 2020 og var „Hamar“,  bæði hótelið og golfvöllurinn mjög vinsæll hjá golfurum í ár.  Á Hamri 

gátu kylfingar upplifað „Golf away from home“,  sem ekki var hægt að upplifa erlendis eins og 

undafarin ár,  vegna Covd19.  Viljum við vil þakka Sigurði Ólafssyni hótelstjóra, Bryndísi, Guðveigu 

og öllu starfsfólki Hótel Hamars fyrir samstarfið á undanförnum árum og þökkum frábæra 

þjónustu.  

Félagar 
Við höfum tekið saman hvaða félagar hafa leikið flesta hringi á árinu 2020. Þar eru það hjónin 

Fjóla Pétursdóttir og Pétur Sverrisson sem eru á toppnum. Þau hafa spilað 210 hringi samtals. 

Konur:  Fjóla Pétursdóttir  107 hringir spilaðir 
karlar: Pétur Sverrisson 103 hringir spilaðir 

 

Þá hefur Ingvi Árnason tekið saman skemmtilega tölfræði um erfiðustu holurnar á vellinum okkar. 

Er þar að sjá marga áhugaverða punkta. 

Hér má sjá leikna hringi ásamt skorskiptingu. 

 

 

 

Hér fyrir neðan her hægt að sjá tölfræði fyrir hverja holu á Hamarsvelli. Þá er tilgreindur fjöldi 

skora á holu miðað við par. Í dálknum „Flokkun“ (blár) eru holurnar númeraðar eftir því hversu 

erfiðar þeir reyndust kylfingum í sumar og hola með töluna einn er erfiðust og 18 er sú léttasta. Í 

dálknum „Forg. nú!“ (gulur) er holunum raðað eftir þeirri forgjafarröðun sem við þekkjum af 

skorkortinu og því hvernig við röðum forgjafarpunktum okkar niður á hringinn. 



 

Ef við setjum liti niður á þessa tölfræði á 

erfiðleikastuðli holana þá lítur þetta nokkurn vegin 

svona út og spurning hvort að klúbburinn eigi að 

óska eftir nýju forgjafarmati fyrir Hamarsvöll. 

 

 

 

  



Lokaorð  
Hér hef ég farið yfir það helsta sem fór fram á árinu 2020. Þessu fordæmalausa ári eins og oft er 

sagt. En ég held að við getum með sanni sagt að golfárið 2020 hjá Golfklúbbi Borgarness hafi verið 

fordæmalaust. Aldrei hafa fleiri kylfingar heimsótt okkur. Aðstæður voru allar hinar bestu. Við 

eignuðumst Íslandsmeistarann Bjarka Pétursson. Eldri karlasveitin vann sína deild og spilar í 1. 

deild að ári. Hjóna- og paramótið varð enn stærra og festi sig enn betur í sessi. Við tókum upp 

nýtt tölvukeri og forgjafarkerfi. Félögum fjölgaði um 46% og þar af var 200% fjölgun í barna- og 

unglingahópnum okkar. 

Ekkert er í kortunum annað en að við getum haldið áfram á þessari vegferð og gert klúbbinn okkar 

enn flottari og bætt þjónustu við kylfinga enn frekar. Saman getum við gert góða hluti enn betri. 

Stöndum saman og verum stolt af klúbbnum okkar og vinnu áfram á þessari braut. 

Þetta ár var annað árið mitt sem formaður Golfklúbbs Borgarness og í stjórn hef ég setið síðan 

2013. Ég hef ákveðið að láta af embætti og láta öðrum eftir þetta embætti. Ég vil þakka öllum 

þeim sem að ég hef unnið með á þessum tíma í þágu klúbbsins. Þá vil ég sérstaklega þakka 

núverandi stjórn klúbbsins fyrir samstarfið. Svo vil ég ennfremur þakka Jóhannesi Ármannsyni, 

Ingva Árnasyni, Björgvini Óskari Bjarnasyni, Bjarka Péturssyni og Jóni Georg Ragnarssyni fyrir alla 

aðstoð og samstarf á þessum árum. 

Áfram Golfklúbbur Borgarness! 

 

F.h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness 

 
 



Áritun stjórnar og framkvæmdastjóra Golfklúbbs Borgarness  

á ársreikning fyrir starfsárið 2019-2020 

Stjórn og framkvæmdastjóri Golfklúbbs Borgarness hafa samþykkt ársreikning 

klúbbsins fyrir starfsárið 2019-2020 og staðfesta það með áritun sinni. 

Stjórn: 

 

 

Framkvæmdastjóri: 

 

Áritun kjörinna skoðunarmanna 

Höfum yfirfarið ársreikning Golfklúbbs Borgarness starfsárið 2019-2020 og teljum 

hann réttan miðað við framlögð gögn. 

Borgarnesi 16. desember 2020 

 



Golfklúbbur Borgarness
kt. 610979-0179

Ársreikningur 2020
Starfsárið 2019 - 2020



2020 2019

Tekjur: Skýr
Sala 1 66.897.217          50.423.636          33%

66.897.217          50.423.636          

Gjöld:
Laun og launatengd gjöld 24.445.972          20.664.224          18%

Ýmis rekstrarkostnaður 2 11.106.314          8.091.452            37%

Rekstur vallar og tækja 3 14.012.287          11.680.285          20%

Þjálfun, unglingastarf og kennsla 2.047.500            1.580.400            30%

Afskriftir -                       1.317.203            N/A

Gjöld alls 51.612.073          43.333.564          

Hagn./ tap fyrir fjármagnstekj. og gjöld 15.285.144          7.090.072            116%

Fjármagnstekjur og (gjöld):
Vaxtatekjur 2.579                   4                          N/A

Vaxtagjöld 493.855 -              571.036 -              -14%

491.276 -              571.032 -              

Hagnaður (-tap) af reglulegri starfsemi 14.793.868          6.519.040            127%

Hagnaður (-tap) ársins 14.793.868          6.519.040            127%

REKSTRARREIKNINGUR 2020



2020 2019

Eignir:
Fastafjármunir:
Vélar og tæki skv. eignaskrá 38.535.598          32.059.422          20%

Vallarframkvæmdir 65.523.915          63.127.112          4%

Eignfært á árinu 3.368.109            2.341.546            44%

Önnur niðurfærsla ársins -                       1.317.203 -           N/A

107.427.622        96.210.877          12%

Veltufjármunir:
Kröfur 3.445.981            535.451               544%

Sjóður og bankainnistæður 11.158.233          1.987.813            461%

14.604.214          2.523.264            

Eignir alls 122.031.836        98.734.141          24%

Eigið fé og skuldir

Eigið fé: -                       
Óráðstafað eigið fé í upphafi árs 96.672.977          90.153.937          7%

Hagnaður (-tap) ársins) 14.793.868          6.519.040            127%

Eigið fé alls 111.466.845        96.672.977          15%

Langtímalán
Lán til langs tíma 4 6.455.058            -                       N/A

Samtals 6.455.058            -                       

Skammtímaskuldir:
Ógr. Ýmsir reikn. 3.487.361            1.557.164            124%

Bankalán -                       -                       
Ógr. virðisaukaskattur   622.572               504.000               24%

Samtals 4.109.933            2.061.164            99%

Skuldir alls 10.564.991          2.061.164            

Eigið fé og skuldir alls 122.031.836        98.734.141          24%

-                       -                       

EFNAHAGSREIKNINGUR 2020



Sundurliðanir:

2020 2019

1. Sala:
Félagsgjöld 13.200.554          9.940.389            
Vallargjöld 31.952.250          26.510.751          
Mótagjöld 10.202.800          4.060.350            
Tekjur vegna brákarey 885.000               -                       
Auglýsingar m/vsk 2.594.044            2.100.000            
Styrkir og framlög 5.640.795            6.304.707            
Kúluvél 255.600               230.000               
Lotto/getraunir 316.174               129.020               
Aðrar tekjur 800.000               1.148.419            
Styrktarmót Bjarki Péturs 1.050.000            -                       

66.897.217          50.423.636          

2. Ýmis rekstrarkostnaður:
Rafmagn og hiti 772.415               1.056.262            
Fasteignagjöld og tryggingar 728.019               311.878               
Kynning, fræðsla og útbreiðsla 75.981                 126.480               
Sveitakeppni 728.410               394.340               
Mótahald 3.029.700            1.446.552            
Skrifstofuhald 2.484.867            1.396.539            
Ýmis kostnaður 503.666               1.700.684            
Greiðslur til GSÍ 1.101.600            910.000               
Félagsgjöld Golf Iceland 25.000                 210.000               
Sími og netþjónusta 606.656               538.717               
Styrkur Bjarki Péturs 1.050.000            -                       

11.106.314          8.091.452            
3. Rekstur vallar og tækja:
Áburður, sáning söndun  og fl. 2.914.356            1.214.870            
Rekstur  vallar 5.044.202            4.713.448            
Viðhald vélar og tæki 1.477.338            1.972.533            
Rekstur tækja 3.038.156            2.024.873            
Bensín og olía 1.538.235            1.754.561            

14.012.287          11.680.285          

4. Langtímalán
Landsbankinn lán nr. 204585 800.898               -                       
Landsbankinn Lán 216635 2.435.370            -                       
Landsbankinn lán nr. 204442 2.262.915            -                       
Landsbankinn lán nr. 204681 955.875               -                       

6.455.058            -                       



Ský rsla mó ta-óg fórgjafarnefndar 2020 

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 2020 hafði sína sérstöðu. Þar er fyrst að nefna Covid19 faraldinn sem hefur herjað á 

heimsbyggðina. Hann hafði mikil áhrif á allar athafnir þegna þessa lands.  Ef við horfum á þetta frá 

sjónarhóli okkar sem erum með starfsemi á Hamarstorfunni. Þá hefur þetta ástand bæði tekið og 

gefið. Ferðamennirnir hurfu og Íslenskir kylfingar komu í staðinn. Þeir komust ekki í sínar golfferðir til 

útlanda vegna ástandsins. En hér á Hamri var að finna það sem þeir sækja til annara landa!  Góðan 

golfvöll og góðan viðurgjörning á flottu hóteli. Jóhannes var búin að gera völlinn í toppstand, m.a. 

skipta um grastegund á flötum og gera þær enn betri en þær voru. Þar voru dregnir fram eiginleikar 

sem ekki er að finna á Ísland, gott bakspinn á vel slegnum boltum og mikill hraði á flötunum. Þetta 

kunni landinn að meta, oftar en áður heyrðust komment eins og „Þetta er bara eins og í útlöndum!“            

Nýr veruleiki blasti við okkur heimakylfingum. Rástímar bókaðir langt fram í tímann og við félagar 

þurftum að hafa fyrirhyggju og bóka tíma með góðum fyrirvara. Völlurinn okkar fullur af glöðum 

kylfingum og líf og fjör á Hótel Hamri, sem gaf okkur góðar tekjur. Við sluppum nokkuð vel við 

takmarkanir vegna covid, golf var leikið nánast eðlilega í allt sumar, en settar voru sérstaka golfreglur 

til að koma í veg fyrir krosssmit á snertiflötum. Engin tilfelli komu upp í sumar sem röskuðu golfleik.  

Bókanir á völlinn voru miklar og tókum við tillit til þess við niðurröðun móta, við færðum mót yfir á 

minna ásetta tíma. 

Við tókum upp nýtt Félaga- forgjafar og mótakerfi, Golfbox. Það gerði ekki vinnuna auðveldari til að 

byrja með. Ýmsir hnökrar voru á kerfinu sem gerðu félögum og umsjónarmönnum mótahalds erfitt 

fyrir. Kerfið var aðlagað að óskum Íslendinga, en þær breytingar virkuðu illa. Unnið hefur verið að 

lagfæringum í sumar og haust. Eru vonir um að þetta kerfi verði orðið gott í vor þegar golfvertíðin 

byrjar.  Tíðarfar var okkur hagstætt framan af sumri en síðla sumars voru nokkrar djúpar lægðir að 

trufla mótahald og voru nokkur mót færð til vegna þess. En þegar upp er staðið þá verður ekki annað 

sagt en að sumarið hafi verið gjöfult.  

Innanfélagsmót  
Innanfélagsmót voru 16 á árinu. Þátttaka var mjög góð alls 600 skráningar keppenda í þessum 

mótum sem er það besta í sögu klúbbsins!  Þetta eru 38 kylfingar að meðaltali í hvert mót. Veruleg 

fjölgun á milli ára.  Árið 2019 voru þetta 360 skráningar eða 20 kylfingar að meðaltali á mót.  

Aukna þátttöku í innanfélagsmótum má þakka fjölgun félaga í klúbbnum og  góðum félagsanda. 

Félögum klúbbsins líður vel á Hamri.   

Meistaramót GB var stærsta mótið með 52 þátttakendum.  Mótið var haldið 30. júní til 3. Júlí,  var 

haldið í miðri viku. Það var gert af fjárhagslegum ástæðum. Mikil ásókn gesta var að Hamarsvelli og 

var ákveðið að rýma helgina fyrir gestum til fá meiri tekjur í kassann. Mótið var haldið með breyttu 

formi. Auk hefðbundins „höggleiks án forgjafar“ sem var áfram leikin í efstu flokkum karla. Í öðrum 



flokkum var leikið blandað fyrirkomulag Höggleiks með Hámarks skori og Punktakeppni með forgjöf.  

Þetta var gert til að auka þátttöku „allra“ félagsmanna í mótinu. Það gekk eftir,  52 þátttakendur voru 

í mótin miðað við 35 á síðasta ári.   

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

Herramótaröðin og Dömumótröðin voru líka á sínum stað með sín 10 mót. Skráðir „Herrar“ hjá 

herrastjóra (Andra) voru 34. Leikin var höggleikur með forgjöf. Skráðar „Dömur“ hjá dömustjóra 

(Sveinbjörgu) voru  16.  Leikin var punktakeppni. Herrar og dömur léku samhliða í GB mótaröðinni, 

þ.e. mót inni í móti, með nokkrum undantekningum. 19. júní mót Kvenna GB var haldið 18. Júní,  þar 

mættu 17 konur. Leikfyrirkomulag var punktakeppni með fullri forgjöf. Lokamótið að vanda var 

Bændaglíma og fór hún fram 4. október. Vel var mætt 34 félagar mættu til leiks. Sama fyrirkomulag 

og var á síðasta ári. Holheppni með forgjöf og leikið út þ.e. 18 holur. Sigurvegari leiksins sem vann 

fleiri holur.  

Opin mót 
Opin mót hjá okkur voru 4 á árinu. Þar er fyrst að nefna „HJÓNA & PARAMÓT HEIMSFERÐA, 

ADIDAS.IS OG HÓTEL HAMARS“.  Tveggja daga mót sem var haldið dagana 26. – 27. júní. Þetta er í  

annað sinn sem mótið er haldið. Leikfyrirkomulag var „Betri bolti“ fyrri dag og „Greensome“ seinni 

dag“. Uppselt var í þetta mót því þátttakendur frá síðast ári höfðu forgang, en pláss er fyrir 85 pör. 

Auk þess var langur biðlisti í mótið. Nokkur forföll voru m.a. vegna Covid19 og voru nokkur pör tekin 

inn af biðlista. Mikið er 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. Mótið tókst vel í alla staði.  

Opna Icelandair-Hótel Hamar var haldið 25. júlí.  Mótið var með Texas scramble fyrirkomulagi. Vel 

var mætt í mótið 196 keppendur mættu til leiks.  Opna Nettó – Borgarnes fór fram 2. ágúst, á 

sunnudegi um Verslunarmannahelgi. Löng hefð er fyrir mótahaldi á þessum degi hjá GB og hefur alla 

tíð verið góð aðsókn að á þessum degi. Leikfyrirkomulag var punktakeppni. Mjög góð þátttaka var að 

þessu sinni, eða 202 keppendur. Síðasta opna mót ársins var Opna Egils Gull „léttöl“ punktakeppni 

með forgjöf. Mótið sem fór fram þann 19. September. Þá var tíðin orðin rysjótt og það kom niður á 

þátttökunni, aðeins 52 voru skráðir til leiks að þessu sinni.  

Þá er að nefna að þann 27. September fór fram Styrktarmót Bjarka Péturssonar. Fyrirkomulag var 

Texas scramble með ýmsum skemmtilegum möguleikum, hægt að kaupa sér „Dræf“ á 9 holu og allir 

sem það gerðu fengu að pútta fyrir „Erni“ Bjarki og hans fólk höfðu veg og vanda af mótinu sem tókst 

í alla stað vel. 156 mættu til leiks.   

Samtals mættu 776 keppendur mættu í öll þessi mót 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.  

GSÍ birti nýlega lista yfir vinsælustu „Opnu mótin á árinu 2020“.  Þar á Golfklúbbur Borgarness tvö 

mót í topp 10. Það eru „Opna Nettó“ og  „Opna Icelandair-Hótel Hamar“   

GSÍ mót.  
Þá er að nefna að GSÍ úthlutaði okkur tveimur mótum. Mótaröð eldri kylfinga (nr.2)  18 holu mót sem 

var haldið 7. Júní. Þar mættu til leiks 154 keppendur.  Íslandsmóti eldri kylfinga 50+/65+,  54 holu 

mót sem var haldið 16. – 18. Júlí. 128 kylfingar mættu til leiks. Samtals mættu 282 í þessi GSÍ mót. 

 

Gestir.   



Það hefur fylgt okkur lengi að hópar hafa leigt völlinn til mótahalds. Samtals voru 5 hópar sem héldu 

mót á Hamarselli á árinu. Samtals 252 kylfingar mættu í þessi 5 mót.   

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

árinu og veitta aðstoð við mótahald.  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 færi ég 

sérstakar þakkir fyrir að vera „andlit klúbbsins“ og fyrsta hjálp hjá okkar gestum. Einnig þeirra þátt í 

að gera klúbbinn okkar enn vinsælli en hann hefur verið áður. Jóhannesi fyrir að vera það sem hann 

er, arkitektinn af því sem klúbburinn er orðin.  Jóni Erni fyrir koma inn í mótamálin þegar ég hafði 

„öðrum hnöppum að hneppa“.        

Alls voru sett upp 26 mót og viðburðir í mótakerfi GolfBox á árinu sem er mun minna en á síðasta ári.   

Samantekt á fjölda þátttakenda í þessum mótum og viðburðum eru 1913.  Mót og viðburðir 

fyrirtækja og félagahópa sem leigðu völlinn, voru alls 5 . Innanfélagsmót alls 16. Opin mót 5.  

 
Fyrir hönd mótanefndar G.B. 
Ingvi Árnason 



Ský rsla kvennanefndar G.B. 2020 

Golfsumarið þetta sumar var mjög gott. Það komu margar nýjar og ungar konur í klúbbinn og tóku 

meðal annars þátt í dömumótaröðinni. 

Í sumar voru tveir golfkennarar þeir Guðmundur Daníelsson og Bjarki Pétursson. Þeir voru tvisvar í 

viku á mánud. og miðvikud. Þessir tímar voru vel sóttir af konum á öllum aldri, vönum og óvönum. 

Flestar voru þær sextán í einu í tímunum og voru konur mjög ánægðar með þessa tíma. Eftir tímana 

fórum við konur oft út á völl að æfa það sem okkur var kennt í tímunum. 

Í  sumar vorum við með Dömumótaröðina í annað sinn. Í mótaröðinni  fjölgaði konum um rúm 

helming frá því í fyrra eða úr 7 í 16. Markmiðið hjá okkur er að konum fjölgi enn frekar á næsta ári. 

Þessi mót hafa heppnast mjög vel og eru hvetjandi fyrir konur að taka þátt í mótum. 

 Þið árlega 19. júnímót var á sínum stað, reyndar var það haldið 18. júní að þessu sinni vegna vondrar 

veðurspár. Verslunin FOK gaf verðlaunin og þökkum við  fyrir það. Mótið heppnaðist vel og var boðið 

upp á súpu og brauð að loknu móti. 

Vesturlandsmót kvenna var haldið í Grundarfirði í lok ágúst, þrátt fyrir covid-19. Það var haldið með 

breyttu sniði þetta sumarið vegna þessa. Morgunmaturinn var skammtaður utan dyra og eftir mótið 

voru grillaðar pylsur utan dyra, einnig fór verðlaunaafhendingin fram líka utandyra. Þrátt fyrir þetta 

allt heppnaðist mótið mjög vel og meira að segja voru við heppnar með veður, sem er nú ekki oft á 

þessu móti. 

Við enduðum sumarið með lokamót í dömumótaröðinni, og borðuðum við á B-59 og gerðum upp 

mótið með verðlaunaafhendingu. 

 

 

F.h. kvennanefndar, 

Sveinbjörg Stefánsdóttir, formaður 



Ský rsla ö ldungasveitar G.B. 2020 

 Íslandsmót Golfklúbba eldri kylfinga 20 –22 ágúst 2020 haldið 

á Kirkjubólsvelli hjá Golfklúbbnum í Sandgerði. 

Liðið var þannig skipað: 
• Birgir Hákonarson 

• Hilmar Hákonarson 

• Ingvi Árnason 

• Ólafur Ingi Jónsson 

• Jóhannes K. Ármannsson 

• Einar Þór Skarphéðinsson 

• Ómar Örn Ragnarsson 

• Pétur Sverrisson 

• Stefán Haraldsson (Liðstjóri) 

Sveitirnar sem spila í Sandgerði: 

1. Golfklúbbur Borgarnes 

2. Golfklúbbur Mosfellsbæjar 

3. Golfklúbbur Vatnsleysustrandar 

4. Golfklúbbur Setbergs 

5. Golfklúbbur Kiðjabergs 

6. Golfklúbburinn Leynir 

7. Golfklúbbur Vestmannaeyja 

8. Golfklúbbur Sandgerðis 

Það var sérstakt að eiga þessa helgi með þessum gæjum.. Það var hrein unun að vera þátttakandi í 

þessu ævintýri við hreinlega vorum bara ekki í neinum vandræðum með að rúlla yfir þessi lið. 

Töpuðum bara einum leik á móti heimamönnum í fyrsta leiknum en náðum að hefna okkar svo um 

munaði í úrslitaleiknum á laugardeginum á móti heimaliðinu Sandgerðingum og enda sem 

sigurvegarar í deildinni og  1. DEILDIN  býður okkar næsta sumar 2021. Biggi, Hilmar , Jói , Ingvi, 

Ómar , Einar. Ólafur Ingi, Pétur, þvílíkir snillingar sem þið eruð, allir skiluðu sigrum. Takk fyrir að leyfa 

mér að vera liðstjóri í þessu liði... 

 

Með virðingu og þakklæti, 

Stefán Haraldsson Liðstjóri GB-Eldri Kylfinga 



Tölfræði Hamarsvallar 2020
1.675

6.547

10.130

7.107

679

5

1

• Leiknir hringir

• Skrambar

• Skollar

• Pör

• Fuglar

• Ernir

• Albatrosar
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