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Arsskýrsla stjórnar Golfklúbbs Borgarness 2021 

Í stjórn klúbbsins:   

Formaður  Ingvi Árnason  
Varaformaður  Andri Daði Aðalsteinsson 
Ritari  Elva Pétursdóttir 
Gjaldkeri  Margrét Guðnadóttir 
Meðstjórnandi   Ómar Örn Ragnarsson 

Inngangur 
Að baki er 48. starfsár klúbbsins.  Árið hafði sína sérstöðu eins og flest ár í starfsemi klúbbsins. 
Við stóðum fram fyrir því að fylgja eftir einu besta rekstrarári í sögu klúbbsins!  Ástæðan var 
covid19 sem hefti landann að fara í sínar golfferðir til útlanda á árinu 2020. Okkar markmið var 
að reyna að fylgja því eftir. Bjóða áfram uppá góða þjónustu og upplifun á Hamri eftir covid19.   
Í vor var aflétt takmökunum og menn að spil á svamplausar holur.  Það stóð ekki lengi og árið 
var Covid19 ár þegar upp var staðið.  Þvert á allar spár á vordögum. Sóttvararreglur voru okkur 
hagstæða og kylfingar fóru eftir þeim, enda ekki mikið íþyngjandi hvað varðar golfleik. Svampar 
komnir í holurnar aftur og skráning á skori orðin rafræn, þakkað sé nýju mótakerfi „Golfbox“ 
sem venst vel.  En við sluppum vel hvaða varðar veiruna. Engin alvarleg tilfelli komu upp hjá 
okkur.  Aðsókn að vellinum fór vel af stað, forbókanir lofuðu góðu og við sáum fram á góða 
aðsókn og þar spilaði „Covid“ sinn þátt því ekki var landinn að komast í sínar golfferðir til 
útlanda.     
Veðurfarslega var árið sérstakt, framan af var mjög kalt og þurrt. Júlí og Ágúst voru ágætir og 
sæmilega hlýir. September var illviðrasamur og blautur. Þrátt fyrir kalt vor og sólarlítið sumar 
var vel mætt á völlinn fram eftir sumri sem sýnir að við eigum greinilega trausta fylgjendur  
en í september hrundi aðsóknin vegna veðurs.  

Rekstur golfklúbbsins. 
  Í fjárhagsáætlun klúbbsins fyrir 2021 var gert ráð fyrir 67 m.kr í tekjur og 59,8 m.kr í gjöld og 
7,2 m.kr í hagnað. Tekjur ársins voru 68.1 m.kr. Gjöld voru 51,6 m.kr.  Hagnaður fyrir 
fjármagnsliði og afskriftir 16,5 m.kr. Það kom sér vel að Jóhannes gerði breytingar á gjaldskrá 
vallargjalda sem gerði gæfumunun á afkomu klúbbsins og vó vel á móti færri vallargjöldum.  
Nánar verður gerð grein fyrir rekstri klúbbsins hér á eftir þegar ársreikningur klúbbsins verður 
lagður fram.   

Framkvæmdir, völlurinn. 
Framkvæmdir á vallarsvæðinu á árinu tengdust fyrst og fremst endurnýjun á æfingasvæðinu 
settir voru upp nýir básar á steypt undirlag með góðum mottum grindum á milli. Mikil bót það á 
ferð. Einnig var gert átak endurnýjun á teigum og einum nýjum teig á 13. braut bætt við.   
 
 

 



Starfsmannamál  
Jóhannes framkvæmdastjóri var áfram með vallarumsjón eins og undanfarin ár.  
Í byrjun mars var Guðmundur Daníelsson ráðinn sem Íþróttastjóri hjá klúbbnum og 
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra GB.   
Hann hefur haft yfirumsjón með þjálfun og kennslu barna og unglinga og annarra félagsmanna 
GB.  Hann kemur að daglegan rekstri GB, s.s.  m.a. markaðsetningu, fjáröflun, félaga- og 
mótakerfi og örðu tilfallandi í samráði við framkvæmdstóra 

Samtals voru 8 launaðir starfsmenn að störfum í sumar:  
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:  
Aron Örn Hauksson, Ásmundur Þór Guðmundssom, Davíð Freyr Bjarnason, Hilmar Elís 
Hilmarsson, Heimir Smári Traustason, Marvin Logi Haraldsson.  
Sérstakar þakkir færum við Þórhalli Teitssyni sem má segja að sé „hluti vallar“ og er það 
undirstrikað að það er ekki átt við „óhreyfanlegur“ hluti, heldur mikið „hreyfanlegur“ hluti 
vallar! Hann það flesta daga vikunnar við hirðingu vallarins, 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. Törnin hjá honum byrjaði snemma 
vors að koma flötunum og teigum í stand og síðan að gera breytingar á æfingasvæðinu, nýtt 
teigasett með steyptum undirstöðum og mottum. Hann hefur haldið rekstrarkostnaði klúbbsins 
niðri síðustu árin og á sama tíma gert völlinn að einum þeim besta í landinu.    

Mótahald 
Skráð mót á Hamarsvelli sumarið 2021 voru 42. Mót hópa/fyrirtækja 15.  Á vegum klúbbsins 
voru haldin 20 innanfélagsmót og 6 almenn opin mót. Klúbburinn sá um að halda 1 GSÍ mót. 
Íslandsmót golfklúbba – eldri kylfing a 1. Deild. 
Tekjur af mótahaldi lækkuðu á milli ára úr 10,2 m.kr  í 11,7 m.kr.    

Fjöldi félaga,  tekjur af félags- vallar og mótagjöldum 
Félögum klúbbsins fjölgaði um 18  frá fyrra ári, eru nú 286.  Tekjur af  félags- vallar- og 
mótagjöldum  eru nú samtals 58,8 m.kr. Voru 55,4 á síðasta ári, hafa hækkað um 3,4 m.kr 

Árangur félaga GB á árinu 
Bjarki Pétursson og Hansína Þorkelsdóttir voru klúbbmeistarar árið 2021  
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,  13.-15. ágúst.  
Sveitin hafnaði í 2. sæti og leikur áfram  3. deild að ári.   
Sveit öldunga í  karlaflokki keppti í  1. deild sem fram fór í Hamarsvelli dagana 19-21. ágúst. 
Sveitin hafnaði í  7. sæti sem er glæsilegur árangur og leikur áfram í 1. deild  að ári. „Vel gert“! 



Inniaðstaða „Eyjan“ 
Aðstöðunni í Eyjunni var lokað í mars s.l. Ekki eru líkur á að þar verði opnað aftur.  

Golfkennsla 
Guðmundur Daníelsson íþróttastjóri sá um golfkennslu hjá okkur. Þegar við misstum aðstöðuna 
okkar í Eyjunni þá fékk klúbburinn sal í Menntaskóla Borgarfjarðar til afnota. Færum við 
Menntaskóla Borgarfjarðar bestu þakkir fyrir að taka á móti okkur og aðstoð við að koma okkur 
upp aðstöðu í kjallaranum. Þar eru þó ekki til staðar púttflöt eða sláttur básar eins og í Eyjunni. 
En reynt var að gera það besta í stöðunni og halda úti æfingum fyrir okkar yngstu meðlimi. 
Þegar fór að vora fóru æfingar að færast út og upp á Hamarsvöll. Rúmlega 30 börn og unglingar 
sóttu æfingar í sumar og er ánægjulegt að sjá að hópurinn fer stækkandi. Félagar í klúbbnum 18 
ára og yngri voru 36 í fyrra en eru nú 45. En alls eru félagar 21 árs og yngri 58. Æfingar voru einu 
sinni í viku yfir vetrarmánuðina, en svo tvisvar í viku yfir sumartímann. 
Boðið var upp á æfingar fyrir almenna félagsmenn og aðra gesti, tvisvar í viku á þriðjudögum og 
fimmtudögum. Þar voru konu-, karla- og nýliðatímar. Þátttaka í æfingum kvenna og karla var 
heldur minni en sumarið 2020 en í nýliðahópnum var betri mæting. Þar komu framtíðar 
kylfingar á öllum aldri og prófuðu golfið. Ánægjulegt var að sjá fleiri íbúa Borgarbyggðar koma 
að Hamri í frábærri endurnýjaðri aðstöðu okkar á æfingasvæðinu. 
Það er fáheyrt ef það er í nokkrum öðrum klúbbi, að æfingar eru opnar fyrir almenna félaga og 
aðra gesti án endurgjalds undir handleiðslu menntaðs PGA golfkennara. Við viljum hvetja félaga 
til að nýta sér þetta og taka með sér gesti á svæðið. Við þökkum Guðmundi fyrir góð störf við 
þjálfun og golfkennslu á árinu,  sem er grunnur að eðlilegri nýliðun félaga í klúbbnum. 
 

Samstarfsaðilar 
Samstarfið við Hótel Hamar gekk vel. Það er órjúfandi hluti af velgengni okkar. Golf og gisting er 
„inn“ í dag og eru okkar viðskiptavinir ánægðir með alla aðstöðu og þjónustu sem veitt er þar. 
Enda er þetta samstarf einstakt hér á landi. Hér eru kylfingar að upplifa það sem þeir áður fengu 
á „Golfhótelum“ erlendis. Við færum þeim Sigurði, Bryndísi, Pétri, Guðveigu og öðru stafsfólki 
Hótel Hamars bestu þakkir fyrir samstarfið á liðnu ári. 

Lokaorð 
Í þessari skýrslu hefur verið stiklað á stóru um helstu atriði í starfsemi  Golfklúbbsins.  
Gerð er grein fyrir starfi nefnda í sérstökum skýrslum sem lagðar eru fram hér á fundinum.  
Lokið er 48. starfsári okkar og aðeins eru 2 ár í 50 ára afmæli klúbbsins. Tímin líður hratt!  
 

 
 

F. h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness  

Ingvi Árnason 













Skýrsla móta-og forgjafarnefndar 2021 

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

Guðmundur Daníelsson, form., Andri Daði Aðalsteinsson, Einar Pálsson, Elva Pétursdóttir, Hans 
Egilsson, Jakob Skúlason, Jón J Haraldsson, Magnús Fjeldsted, Ómar Örn Ragnarsson, Sigurður 
Ólafsson og Sveinbjörg Stefánsdóttir  

Inngangur 
Mikið var um bókanir á völlinn í vor og voru alls um 3.000 rástímar forskráðir strax í júní. Vorið var þó 
kalt framan af og okkur vantaði bæði hita og vætu til að völlurinn tæki almennilega við sér. En fjöldi 
heimsókna var góður og fjölmargir hópar heimsóttu okkur í sumar. Mikið utanumhald var með 
mótum hópa og fyrirtækja sem sækja völlinn. Enda völlurinn okkar og þjónusta að Hamri vel til þess 
fallin að taka á móti hópum í lengri eða skemmri tíma. Alls voru það 15 mót að þessu tagi sem haldin 
voru að Hamri í sumar. En þá tel ég aðeins þau sem fóru í gegnum GolfBox. Fleiri mót voru haldin af 
gestum á vellinum í sumar sem þeir sjá sjálfir um, án aðkomu klúbbsins. Innanfélagsmótum á vegum 
klúbbsins reynum við sem áður að dreifa vel yfir sumarið en reynum að láta þau ekki skarast á við 
þann tíma sem gefur okkur mestar tekjur af vallargjöldum. Þannig höfum við reynt að hafa helgarnar 
fríar fyrir vallargjaldagesti og haldið mót frekar í miðri viku. Með opnu mótin okkar sem 
undantekningu, þau hafa flest verið haldin um helgar. 

Innanfélagsmót  
Innanfélagsmót voru 20 á árinu. Þátttaka var mjög góð. Alls voru 774 kylfingar skráðir til leiks í þessi 
mót. Sem er nokkur aukning frá fyrra ári og var það þá það besta sem komið var.  
Vanur/óvanur mótin sem voru núna haldin í annað sinn, slógu í gegn og voru mjög vel sótt. Við 
þurfum að gera enn meira úr þeim mótum og hvetja okkar félagsmenn að koma með gesti í það mót. 
Hafa golfkylfur til láns og kynna starfsemi okkar að Hamri og golfið fyrir sem flestum. 
Meistaramót GB var stærsta mótið með 68 þátttakendum.  Mótið var haldið 29. júní til 1. Júlí, sem 
var þriðjudagur til föstudags. Hefur þetta fyrirkomulag verið undanfarin ár og er að mínu mati meiri 
sátt og skilningur fyrir þessu fyrirkomulagi. 68 þátttakendur voru í mótinu miðað við 52 á síðasta ári. 
Bjarki Pétursson og Hansína Þorkelsdóttir voru klúbbmeistarar árið 2021. 
GB mótaröðin var á sínum stað með alls 12 mót, punktakeppni, sem voru opin öllum félögum. Þar 
voru 472 skráðir til leiks eða um 39 kylfingar í hvert mót. Sem ég tel nokkuð góða þátttöku. En 
fjölmennasta mótið var með 52 keppendum. 
Lokamótið að vanda var Bændaglíma og fór hún fram 2. október. Ágætis þátttaka var og 34 félagar 
mættu til leiks. Sama fyrirkomulag og var á síðasta ári. Var keppendum skipt í tvö lið. Leikin var 
holukeppni með forgjöf og leikið út þ.e. 18 holur. Sigurvegari leiksins var sá sem vann fleiri holur.  

Opin mót 
Opin mót hjá okkur voru 6 á árinu. Við riðum á vaðið með Opna Gull léttöl mótið. Þar voru 
þátttakendur 164. Sem telst góð þátttaka þótt að við hefðum viljað sjá örlítið fleiri í því móti. 

Annað opna mótið okkar þetta sumarið var „HJÓNA & PARAMÓT GOLFSAGA, ADIDAS.IS OG HÓTEL 
HAMARS“ sem var haldið í þriðja sinn.  Þetta tveggja daga mót er heldur betur búið að festa sig í 
sessi og er langur biðlisti að komast í mótið. Við fjölguðum þátttakendum í ár og voru þeir nú 192. 
Tel ég að við getum ekki tekið fleiri inn í þetta mót með samskonar fyrirkomulagi. Þá værum við að 
fjölga þátttakendum en minnka gæði mótsins. 



Þá vorum við með nýtt mót í byrjun júlí, Herramót - Hugo Boss og Herragarðsins. Heppnaðist það 
með ágætum þó að ekki hafi verið fullt í það mót eða 66 keppendur. Voru keppendur og 
styrktaraðilar hæst ánægðir með mótið og stefnt er að því að halda það aftur á næsta ári. 
Það ber þó að nefna það að fullt var í mótið á tímabili og biðlisti. En svo helltust keppendur úr 
lestinni af ýmsum ástæðum og við hefðum viljað sjá fleiri í hátíðarkvöldverði eftir mótið. Verður 
fyrirkomulag mótsins tekið til skoðunar fyrir næsta ár með styrktaraðilum mótsins og forsvarsaðilum 
Hótel Hamars. 
Þann 16. júlí héldum við Vinkonumót - COLORWOW – Hár ehf. og Mathilda Kringlunni og GolfSaga. 
Mættu þar 84 konur til leiks og var stemmingin mjög góð og allar höfðu gaman af. Þetta var í þriðja 
sinn sem að sambærilegt mót var haldið á Hamarsvelli og verður vonandi framhald á. 
Fimmta mótið var svo Opna Icelandair-Hótel Hamar var haldið 24. júlí.  Mótið var með Texas-
Scramble fyrirkomulagi. Vel var mætt í mótið og voru 200 keppendur sem mættu til leiks. 
Opna Nettó – Borgarnes fór fram 1. ágúst, á sunnudegi um Verslunarmannahelgi. Met þátttaka var 
að þessu sinni, eða 213 keppendur. Var þetta 6. fjölmennasta mót sumarsins innan raða GSÍ. 

Samtals mættu 911 keppendur í öll þessi mót sem er okkar stærsta ár í opnum mótum hingað til. 
Árið 2015 komu til okkar 850 kylfingar í opin mót en þá voru mótin 8 miðað við 6 í ár. 

GSÍ mót 
Íslandsmót Golfklúbba 50+ - 1. deild karla var haldið 19.-21. ágúst á Hamarsvelli. Mættu til leiks 8 
sveitir frá klúbbum af öllu landinu. Keppendur voru hæst ánægðir með umgjörðina að Hamri og 
Hótel Hamar sem gerði vel fyrir keppendur í mat og drykk. Ásamt því að fjölmargar sveitir gistu á 
Hótel Hamri. Var það almenn ósk keppenda að mótið færi aftur fram á Hamarsvelli að ári. 
Var það tekið fyrir í mótanefnd á nýafstöðnu golfþingi og verður mótið aftur á Hamarsvelli næsta 
sumar. 
 

Gestir 
Sumarið 2021 voru 15 félög eða hópar sem héldu mót á Hamarsvelli. Þá eru bara þau talin sem að 
fóru í gegnum GolfBox. Í þessum mótum voru 750 þátttakendur. Er þetta talsverður fjöldi og hefur 
kannski aldrei verið jafn mikill. 

Niðurlag 
Ég vil að lokum þakka öllum sjálfboðaliðum og samnefndarmönnum mínum kærlega fyrir samstarfið í 
sumar. Það eru mörg handtökin sem eru við hvert mót og verkefnin eru margvísleg. Við getum ekki 
haldið úti öflugu mótahaldi án hjálpar sjálfboðaliða og þær stundir sem að félagar leggja í starfið eru 
mikils metnar. Þá vil ég biðla til fleiri félaga að bjóða fram aðstoð sína og vera reiðubúin til að taka að 
sér verkefni við mótahald næsta sumar. Þetta þurfa ekki að vera langar tarnir eða flókin verkefni. En 
það munar um hvern þann sem tilbúinn er að aðstoða. 
Þá við ég þakka Jóhannesi framkvæmdastjóra/vallarstjóra fyrir samstarfið. Ingva Árnasyni formanni 
sem er alltaf tilbúinn að taka samtalið og veita aðstoð þegar þess er óskað. Jón Örn Ómarsson fær 
sérstakar þakkir fyrir aðstoð og liðlegheit í sumar. 
Þá fá allir starfsmenn Hótel Hamars kærar þakkir fyrir samstarfið og frábæra þjónustu í 
sumar. Þið hafið staðið ykkur einstaklega vel við að taka á móti gestunum okkar og gera vel 
við þá í einu og öllu 

Áfram G.B.! 
Fyrir hönd mótanefndar G.B. 

 



Skýrsla kvennanefndar G.B. 2021 

Kvennastarf GB var með nokkuð hefðbundnum hætti síðastliðið sumar. Alls voru 94 konur skráðar í 
golfklúbbinn. Í nefnd þetta árið sátu Elva Pétursdóttir, Júlíana Jónsdóttir, Guðveig Lind Eyglóardóttir, 
Guðbjörg Ásmundsdóttir, Ása Helga Halldórsdóttir og Annabella Albertsdóttir. Kvennanefndin hefur 
meðal annars það hlutverk að styrkja tengslanet kvenna innan klúbbsins sem er meðal annars gert 
með því að skipuleggja viðburði yfir sumartímann. 

Árlega, í kringum 19. júní er haldið kvennamót og á því var engin breyting þetta árið. Mótið 
heppnaðist mjög vel þar sem 24 konur tóku þátt í veðurblíðunni á Hamri.  

Vesturlandsmót kvenna var á sínum stað þar sem hópur kvenna fór saman með rútu í Stykkishólm. 
Þar átti klúbburinn sigurvegara í punktakeppni en alls voru 11 konur frá GB sem tóku þátt. 

Dömumótaröðin var haldin þriðja árið í röð og heppnaðist hún einstaklega vel. Alls voru 22 konur 
skráðar í mótaröðina sem er aukning frá fyrra ári. Dömumótaröðin hefur þann kost að tengja saman 
konur innan klúbbsins bæði innan sem utan vallar. Mótaröðin er því einnig góður grundvöllur fyrir 
þær konur sem koma nýjar inn í klúbbinn til þess að kynnast þeim sem fyrir eru. Mótaröðinni var svo 
slúttað með kvöldverði á Hótel Hamri og verðlaunaafhendingu þar sem hin ýmsu fyrirtæki úr 
heimabyggð styrktu mótið með verðlaunum. 

Það er ánægjulegt að sjá fjölgun þátttakenda í mótum á milli ára og hversu jákvæðar og drífandi 
konur innan GB eru. 

Kvennanefndin þakkar fyrir líðandi ár og stefnir að enn betra starfi á næsta ári. 

 

Elva Pétursdóttir 
formaður kvennanefndar 



Skýrsla liðsstjóra karlasveitar G.B. 2021 

Íslandsmót golfklúbba 3. deild í Grindavík 13.-15. ágúst 2021 
 

Sveitina skipuðu: 

 Albert Garðar Þráinsson 
 Arnór Tumi Finnsson 
 Guðmundur Daníelsson  
 Hlynur Þór Stefánsson 
 Jón Örn Ómarsson 
 Rafn Stefán Rafnsson 
 Siggeir Vilhjálmsson 

 

Mótið fór fram á frábærum Húsatóftavelli við góðar aðstæður, og tiltölulega hægan vind á 
Grindvískum mælikvarða.  

Stefnan fyrir mót var auðvitað að sigra deildina og komast upp í 2. deild að ári.  

Stemmningin var frábær í hópnum og spilamennskan eftir því. Komum okkur í úrslitaleikinn 
en þurftum að lúta í lægra haldi fyrir sterku liði Golfklúbbs Esju eftir góða keppni. 

Stefnum ótrauðir á að fara rakleiðis upp um deild árið 2022. 

Þakka strákunum kærlega fyrir samveruna og Gumma Dan fyrir ómetanlega aðstoð! 

 

Með kveðju,  
Rafn Stefán 

 



Skýrsla liðstjóra sveitar eldri kylfinga karla 2021 

Íslandsmót Golfklúbba 50+ - 1. deild karla 

Golfklúbbi Borgarness 19. - 21. ágúst 
 

8 sveitir mættu til leiks þar á meðal sveit heimamanna í GB. 

Liðskipan GB:   

 Jóhannes Ármannsson 
 Birgir Hákonarson 
 Hilmar Þór Hákonarson 
 Hörður Þorsteinsson 
 Ómar Örn Ragnarsson 
 Snorri Hjaltason 
 Snæbjörn Óttarsson 
 Eiríkur Ólafsson 
 Stefán Haraldsson 

Liðstjóri var Stefán Haraldsson 
Aðstoðarliðstjóri var Ingvi Árnason 

Aðstoðarmenn voru Ólafur Ingi Jónsson og Pétur Sverrisson.  Pétur varð að draga sig úr liðinu 
vegna meiðsla en var okkur til halds og trausts. 

 

Riðlarnir voru þannig skipaðir: 

A-riðill: 

GA  Golfklúbbur Akureyrar 
GÖ  Golfklúbbur Öndverðarnes 
GK  Golfklúbburinn Keilir 
GB  Golfklúbbur Borgarness 

 

B-riðill 

GKG Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar 
GR   Golfklúbbur Reykjavíkur 
GO  Golfklúbburinn Oddur 
GS  Golfklúbbur Suðurnesja 

 



Úrslit 
Borgarnes átti fyrsta leik á móti Akureyri sem tapaðist. 

GA 4 – GB 1 

Aðrir leikir fóru þannig: 

GÖ 4 - GB 1 

GK 5 - GB 0 

GB 1 - GKG 4 

GB 3 - GO 2   

Keilismenn urðu Íslandsmeistara Golfklúbba 50+ þeir unnu GR 3-2 í úrslitaleik þar sem síðasti leikurinn milli 
Björgvins Sigurbergssonar GK og Guðmundar Arasonar GR endaði í bráðabana á 20 holu með sigri Björgvins 
GK. 

Þessi helgi var alveg ótrúleg,  að hanga í þessum stóru klúbbum er ekkert sjálfsagt mál þarna eru á ferð 
margfaldir íslandsmeistarar í gegnum árin ætli Íslandsmeistaratitlarnir séu ekki vel á þriðja tuginn 
samanlagt. Síðasti leikurinn var við GO einn stærsta klúbb landsins, við unnum hann og spilum því í 1.deild 
að ári, en GO féll í 2.deild. 

Mig langar að þakka liðsfélögum mínum innilega fyrir frábæra helgi og flotta frammistöðu ég vil einnig 
þakka vallarstarfsmönnum fyrir frábæran völl, þvílíkt mannvirki. Eins vil ég þakka starfsfólki Hótel Hamars 
fyrir frábæra þjónustu. 

 

Stefán Haraldsson 
liðstjóri GB 

 


