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Ársskýrsla stjórnar Golfklúbbs Borgarness 2022 
Í stjórn klúbbsins:   

Formaður  Ingvi Árnason  

Varaformaður  Andri Daði Aðalsteinsson 

Ritari  Elva Pétursdóttir 

Gjaldkeri  Margrét Guðnadóttir 

Meðstjórnandi   Ómar Örn Ragnarsson 

Inngangur 
Að baki er 49. starfsár klúbbsins.  Árið hafði sína sérstöðu eins og flest ár í starfsemi klúbbsins. 

Fyrsta ár eftir Covid19. Engar takmarkanir á samkomum eða öðru. Golf leikið eins og það var 

leikið fyrir Covid. En við stóðum fram fyrir því „aftur“ að fylgja eftir einu besta rekstrarári í sögu 

klúbbsins!  Og staðan var þannig að landinn var farin að sækja aftur erlendis í sínar golfferðir 

sem aldrei fyrr.  Við settum okkur markmið að bjóða áfram upp á góða þjónustu og upplifun á 

Hamri.  Það tókst ágætlega að halda sjó við þessar aðstæður.  Aðsókn hjá okkur var ágæt, en 

færri rástíma seldir,  en það var bætt nokkuð upp með góðri aðsókn að mótum okkar.  Veðrið 

hafði áhrif á aðsókn. Hjá okkur var vorið gott, en sumarið kalt og haustið sérlega hlýtt til þessa 

dags. Öllu snúið á haus. Í Reykjavík var úrkoma sumarsins 19% yfir meðallagi áranna 1991-2022!  

En eins og við þekkjum hér á Hamri þá skýlir Skarðsheiðin okkur fyrir sunnan- og austanáttum,  

þannig að hér var þurrt veður þó rigndi sunnan heiðar. Þetta eru gestir okkar farnir að læra á.         

 

Rekstur golfklúbbsins. 
 Í fjárhagsáætlun klúbbsins fyrir 2022 var gert ráð fyrir 71,6 m.kr í tekjur og 66,2 m.kr í gjöld og 

5,4 m.kr í hagnað. Tekjur ársins voru 62.9 m.kr. Gjöld voru 59,8 m.kr.  Hagnaður fyrir 

fjármagnsliði og afskriftir 3,1 m.kr.  

Samdráttur var í tekjum af vallargjöldum samt. -5,1 m.kr! En aukning í tekjum af mótum var  

+3,0 m.kr.  þannig að lækkun á tekjum af þessum liðum var -2,1 m.kr.     

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

lagður fram.   

Framkvæmdir, völlurinn. 
Framkvæmdir á vallarsvæðinu á árinu voru fyrst og fremst á „Torginu“ við 1. og 12. teig. Svæðið 

var ræst út með drein-skurðum og 1. teigurinn endurbyggður. Einnig var sett niður „Smáhýsi“ 

fyrir ræsana okkar á mitt Torgið. Einnig var unnið að lagfæringum á fremri teigum vallarins.     

  



Starfsmannamál  
Jóhannes framkvæmdastjóri var áfram með vallarumsjón einnig eins og undanfarin ár.  

Guðmundur Daníelsson Íþróttastjóri okkar 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 13 ‚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: Auðunn Atli Scott, Ásmundur Þór Guðmundsson, Bjarki Pétursson,  

Bordiuhof Valerii, Viacheslav Drahel, (Úkraínumenn) Magnús H Sigþórsson, Þorsteinn Logi 

Þórðarson, Þórður Sigurðsson, Þórhallur Teitsson „Sjálfboðaliði“ og Guðríður Ebba Pálsdóttir 

verktaki. 

Sérstakar þakkir færum við Þórhalli Teitssyni sem má segja að sé „hluti vallar“ Hann er þar flesta 

daga vikunnar við hirðingu vallarins, slátt og önnur tilfallandi verkefni. Hann er laginn með 

blásarann, heldur brautunum hreinum. Og einstaka golfkonur koma heim til sín með „blásið 

hár“ í kaupbæti.   

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. Verkefnin eru marþætt, nauðsynlegar 

framkvæmdir til að viðhalda og bæta golfvöllinn. Einnig er mikil törn á vorin við að koma 

golfvellinum í stand fyrir opnun, að koma flötunum, teigum, stigum í stand. 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 51. Mót hópa/fyrirtækja 20.  Á vegum klúbbsins 
voru haldin 22 innanfélagsmót og 7 almenn opin mót. Klúbburinn sá um að halda eitt GSÍ mót. 
Íslandsmót golfklúbba – eldri kylfing a 1. Deild. 
Tekjur af mótahaldi hækkuðu á milli ára úr 11,7 m.kr  í 14,7 m.kr.    

Fjöldi félaga,  tekjur af félags- vallar og mótagjöldum 
Félögum klúbbsins fjölgaði um 32  frá fyrra ári, eru nú 318.  Tekjur af  félags- vallar- og 
mótagjöldum  eru nú samtals 56,6 m.kr. Voru 58,6 á síðasta ári, lækkuðu um 2,0 m.kr 
  



Árangur félaga GB á árinu 
Bjarki Pétursson og Hansína Þorkelsdóttir voru klúbbmeistarar árið 2022 

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

Kvennasveitin lék í 2. deild á Selfossi og varð í 5. sæti og heldur sínu sæti í 2. deild.  

Karlasveitin lék í 3. deild á Ísafirði og varð í 4. sæti og heldur sínu sæti í 3. deild. 

Konur 50+ léku í Leirunni í 2. deild og urðu í 5. sæti og halda sínu sæti í 2. deild. 

Karlar 50+ léku í Borgarnesi í 1. Deild og urðu í 7. sæti og halda sínu sæti í 1. deild. 

Vesturlandsmót Kvenna fór fram á Hamarsvelli. Konurnar okkar sigruðu! Með einum punkt. 

Naumt var það. 

Inniaðstaða 
Guðmundur Daníelsson Íþróttastjóri sá um golfkennslu hjá okkur. Þegar við misstum aðstöðuna 

Eyjunni lögðust inniæfingar af.  Unnið var að því að fá aðstöðu í Menntaskólanum. Okkur var 

boðin lítill salur um 90 m2 og var settur upp 9 holu púttvöllur og bás fyrir golfhermi.  Það var 

komið fram undir vor þegar þetta var klárt. Guðmundur var með æfingatíma fyrir börn og 

unglinga í aðstöðunni.  

Það skerti notkun á þessu rými að ekki var hægt að komast inn í salinn nema á opnunartíma 

menntaskólans.     

 

Samstarfsaðilar 
Samstarfið við Hótel Hamar gekk vel. Breyting var á, nú eftir Covid voru ferðamenn mættir aftur 

þannig að nýting hóteslins var breytt.  Kylfingar nýttu „Golf og gistingu“  eins og áður en í minna 

mæli en áður. Sammerkt með öllum eru kylfingar ánægðir með alla aðstöðu og þjónustu sem 

veitt er þar. Enda er þetta samstarf einstakt hér á landi. Hér eru kylfingar að upplifa „Golfferða“ 

stemmingu hjá okkur á Hamri. Við færum þeim Sigurði, Bryndísi, Pétri, 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 49. starfsári okkar og aðeins er 1 ár í 50 ára afmæli klúbbsins. Tímin líður hratt!  

 

 

 

F. h. stjórnar Golfklúbbs Borgarness  

Ingvi Árnason 

  













Skýrsla móta-og forgjafarnefndar 2022 
Nefndin 
Í mótanefnd fyrir sl. starfsár voru eftirtaldir kosnir á aðalfundi: 

Guðmundur Daníelsson, form., Andri Daði Aðalsteinsson, Einar Pálsson, Elva Pétursdóttir, Ómar 

Örn Ragnarsson, Sigurður Ólafsson. 

Þá tók til starfa bakvarðasveit mótanefndar. Hana skipuðu: 

Hans Egilsson, Ingvi Hrafn Jónsson, Jakob Skúlason, Jóhann Kjartansson, Jón J. Haraldsson, 

Magnús Fjeldsted.  

Inngangur 
Völlurinn kom vel undan vetri og var ástand Hamarvallar með besta móti sumarið 2022. Allir 

gestir hrósuðu vellinum og umgjörðinni allri. Snyrtimennska og gott ástand var viðkvæðið hjá 

okkar gestum. Það getum við þakkað Jóhannesi framkvæmdastjóra, vallarstarfsmönnum og 

starfsfólki Hótel Hamar. 

Á vormánuðum var sett upp ræsa hús milli 1. og 12.teigs. Bætti það aðstöðu ræsa og starfsfólks 

við mótahald til muna. Gott að leita skjóls á ræsavöktum og geyma þau gögn sem við koma 

ræsingu og öðru. 

Nokkur mál komu upp þar sem kvartað var eftir hægum leik. Aðsóknin á völlinn um helgar er 

orðin og hefur verið það mikil að það þurfa allir að leggjast á eitt til að halda upp leikhraða á 

vellinum. Í opnum mótum var reynt að hafa eftirlitsmann sem að keyrði um að hélt uppi hraða. 

En það þyrfti líka að vera um helgar þó ekki séu mót. 

Innanfélagsmót  
Innanfélagsmót voru 22 á árinu. Þátttaka var nokkuð góð. Alls voru 719 kylfingar skráðir til leiks 

í þessi mót. Sem eru aðeins færri en í fyrra en þá voru 774 kylfingar skráðir til leiks. 

GB mótaröðin hófst 19. maí og tóku 46 þátt í því móti. Alls voru haldin 12 mót á mótaröðinni. 

Lokamótið var haldið 17. september og voru þátttakendur þar 49. 

Vanur/óvanur mótin sem voru núna haldin í þriðja sinn, voru vel sótt. Þeim mótum þarf að 

halda áfram og efla. Þar fær fólk á öllum getustigum tækifæri á að fara út á Hamarsvöll og 

kynnast vellinum og félögum í Golfklúbbi Borgarness. 

Meistaramót GB var stærsta mótið með 58 þátttakendum.  Mótið var haldið 29. júní til 2. júlí, 

sem var miðvikudagur til laugardags. Bjarki Pétursson og Hansína Þorkelsdóttir voru 

klúbbmeistarar árið 2022. Óskum við þeim og öðrum flokksmeisturum til hamingju.  

Opin mót 
Opin mót hjá okkur voru 7 á árinu. Fyrsta opna mót sumarsins var Opna COLLAB mótið. Þar 

voru þátttakendur 106. Þetta mót hefur áður verið Opna Egils Gull en í samráði við Ölgerðina 

var ákveðið að breyta nafni mótsins í Opna COLLAB mótið.  

Annað opna mótið okkar þetta sumarið var „HJÓNA & PARAMÓT HERRAGARÐSINS, BOSS, 

MATHILDA, GOLFSAGA, ADIDAS.IS OG HÓTEL HAMARS“ sem var haldið í fjórða sinn. Það voru 

aðeins færri keppendur nú í ár en í fyrra eða 180 að þessu sinni miðað við 192 í fyrra. Tel ég 



þennan fjölda vera mjög góðan og passlegan fyrir mótið. Góð stemming var og var ánægja 

með mótið meðal þátttakenda.  

Þökkum við styrktaraðilum mótsins kærlega fyrir stuðningin og samstarfið. Herragarðurinn, 

Boss, Mathilda, Golfsaga og Hótel Hamar takk fyrir. 

Þá var Vinkonumót - Mathilda Kringlunni - GolfSaga og Kérastase haldið 15. júlí. Veðurspáin 

var ekki góð í þessa viku og varð þátttaka ekki eins og vonast var til en góður hópur kvenna 

mætti til leiks og hafði gaman þennan dag. 

Þökkum Matthilda Kringlunni, Golfsaga og Kérastase fyrir stuðningin og samstarfið. 

Opna Hótel Hamar var stærsta mót sumarsins og var það haldið 23. júlí. Þátttakendur í mótinu 

voru 219. Það gerði mótið að fimmta stærsta opna móti landsins í sumar. Þökkum Hótel Hamar, 

Sigurði Ólafssyni, Bryndísi Sigurðardóttur og Pétri Þórðarsyni fyrir stuðningin og samstarfið. 

Opna Nettó-Borgarnes mótið var haldið á sunnudegi á verslunarmannahelgi eins og undanfarin 

ár eða áratugi. Að þessu sinni tóku 196 kylfingar þátt í mótinu. Þetta mót er fastur liður hjá 

mörgum kylfingum og gaman að sjá sömu kylfinga koma í þetta mót ár eftir ár. 

Þökkum styrktaraðilum kærlega fyrir stuðningin, Nettó, Kaupfélag Borgfirðinga, 

Mjólkursamsalan, Tækniborg, N1, Krauma Náttúruböð, FOK Borgarnesi, takk fyrir! 

Vesturlandsmót kvenna 2022 var að þessu sinni haldið á Hamarsvelli 49 konur úr klúbbunum á 

vesturlandi tóku þátt í mótinu að þessu sinni. Mikil spenna var í mótinu og urðu okkar konur í 

GB Vesturlandsmeistarar klúbba með flottri spilamennsku. Vesturlandsmeistari kvenna varð 

María Björg Sveinsdóttir úr GL eftir þriggja konu bráðabana á 18. holu. 

Herramót - Hugo Boss og Herragarðsins fór fram 9. september. Þátttaka var frekar dræm eða 

60 þátttakendur. Veðurspá var okkur ekki hagstæð og má að hluta til kenna því um. Gera má 

betur með þetta mót og vinna því sess. Við þökkum Herragarðinum og Hugo Boss fyrir 

stuðningin og samstarfið og stefnum á að gera enn betur á næsta ári. 

Samtals mættu 875 keppendur í öll þessi mót sem er örlítil fækkun frá því í fyrra en þá mættu 

911 til okkar í opin mót. 

GSÍ mót 
Íslandsmót Golfklúbba 50+ - 1. deild karla var haldið 18.-20. 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.  
 

Gestir 
Sumarið 2022 voru 20 félög eða hópar sem héldu mót á Hamarsvelli. Þá eru bara þau talin sem 

að fóru í gegnum GolfBox. Í þessum mótum voru 1140 þátttakendur. Er þetta talsverður fjöldi 

og hefur sennilega aldrei verið meiri. 

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. Ég vil koma á framfæri sérstökum þökkum til Vilborgar 

Gunnarsdóttur, Þorvarðar Andra Haukssonar, Jóns J. Haraldssonar, Maríönnu Garðarsdóttur og 

Elvu Pétursdóttur fyrir óeigingjarnt starf við mótahald í sumar. 

Þakkir til herrastjóra og dömustjóra, Hilmar, Hans, Margrét og Elva. 

Þakkir til okkar stærstu stuðningsaðila, Herragarðurinn, Mathilda Kringlunni, Hugo Boss. Hótel 

Hamar, Golfsaga. 

Þakkir til JGR – Jón Georg Ragnarsson, Tækniborg – Ómar Örn Ragnarsson, N1 – Magnús 

Fjeldsted. 

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. 2022 
 

Þá er komið að árlegu uppgjöri á kvennastarfi GB sem var með nokkuð hefðbundnum hætti 

sumarið 2022. Alls voru 117 konur skráðar í golfklúbbinn sem er töluverð aukning frá fyrra  ári. Í 

nefnd þetta árið sátu Elva Pétursdóttir, Margrét Katrín Guðnadóttir, Júlíana Jónsdóttir, Guðveig 

Lind Eyglóardóttir, Guðbjörg Ásmundsdóttir og Kristjana Jónsdóttir. Kvennanefndin hefur meðal 

annars það hlutverk að styrkja tengslanet kvenna innan klúbbsins sem er meðal annars gert 

með því að skipuleggja viðburði yfir sumartímann.   

Vesturlandsmót kvenna var haldið á Hamarsvelli þetta árið. Alls voru um 50 konur sem tóku 

þátt. Mikil ánægja var með mótið í heild sinni og ekki skemmdi fyrir sigur GB í liðakeppni 

mótsins. Þá var 19. júní mótið haldið, sem er innanfélagsmót kvenna í GB. Mótið heppnaðist vel 

þrátt fyrir rigningu og rok og alls voru 17 konur sem tóku þátt.  

Dömumótaröðin var haldin fjórða árið í röð og heppnaðist hún einstaklega vel. Alls voru 21 

kona skráð í mótaröðina sem er sambærilegt við fyrra ár. Dömumótaröðin hefur þann kost að 

tengja saman konur innan klúbbsins bæði innan sem utan vallar þar sem keppt er yfir 

sumartímann, frá maí og fram í september. Mótaröðin er því 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 og skemmtilegheitum. 

Tvær kvennasveitir á vegum GB voru sendar á Íslandsmót golfklúbba á árinu, eftir nokkurra ára 

pásu. Gengi sveitanna var með ágætum en liðsheild og gleði einkenndu okkar konur. Vonandi 

verður það fastur liður í kvennastarfinu að taka þátt í Íslandsmótum golfklúbba þar sem mótið 

og undirbúningur fyrir mót eflir liðsheild og eykur samskipti milli GB kvenna yfir sumartímann.   

Sumarið heppnaðist einstaklega vel og fram undan ættu að vera spennandi verkefni með það 

að markmiði að efla kvennastarfið innan GB og fjölga konum í mótum og viðburðum í takt við 

fjölgun kvenna í klúbbnum.   

 

Kvennanefndin þakkar fyrir líðandi ár.  

  



Skýrsla íþróttastjóra GB 2022 
Inngangur 
Verkefni íþróttastjóra eru margvísleg og mig langar í þessari skýrslu aðeins að fara yfir nokkur af 

þeim verkefnum sem hafa verið í gangi á undanförnum mánuðum. 

Unglingar 
Eftir að klúbburinn missti aðstöðu sína í Brákarey þá var farið í það að finna klúbbnum aðstöðu 

til að halda áfram vetrarstarfi með börnum og unglingum í Borgarbyggð. Klúbburinn fékk 

aðstöðu í kjallara Menntaskóla Borgarfjarðar. Þessi aðstaða hefur sína kosti og galla. Stærsti 

kosturinn tel ég vera staðsetningin. Miðsvæðis og öruggari gönguleið fyrir unga iðkendur. 

Æfingar hófust í menntaskólanum í 4. apríl og stóðu fram eftir vori. 

Með tilkomu SkyTrak golfhermisins gjörbreyttist aðstaða til inniæfinga. Hægt er að fá 

áreiðanlegri upplýsingar um högg og hvernig kylfingurinn er að slá höggið. Þá eru líka 

skemmtilegir leikir sem að hægt er að fara í og gerir það æfingarnar meira spennandi. Þannig að 

með þessari tímabundnu aðstöðu í Menntaskólanum er klúbburinn búinn að koma ágætlega 

fyrir miðað við aðstæður. 

Í lok maí hófust svo æfingar á æfingasvæðinu að Hamri. Æfingar voru þrisvar í viku fyrir hvern 

hóp en hópnum var skipt niður í þrjá flokka. 1.-4. bekkur, 5.-10. bekkur og svo kylfinga sem að 

voru lengra komnir og höfðu verið að æfa áður. Þessar æfingar voru fram í lok september. 

Lögð var áhersla á grunnatriði í golfi, grip, stöðu og líkamshreyfingar. Reynt var að hafa 

æfingarnar skemmtilegar og fjölbreyttar. Einnig var farið í leikskilning og umgengni á golfvelli. 

Leitast var við að fara út á „stóra völlinn“ við hvert tækifæri sem gafst. Æfing á mottum á 

æfingsvæðinu skilar góðum hlutum en ég tel líka mjög mikilvægt að ungir kylfingar fái að 

komast út á völl og sjá og kynnast því af hverju við erum að æfa okkur. 

Miklar framfarir voru í hópnum og voru haldin tvö unglingamót. Þar sem þeir sem eru komnir 

hvað lengst í hópnum tóku þátt og spiluðu 9 holur í móti. Markmiðið með þeim mótum var þó 

einna helst að læra að telja höggin sín og sjá og muna hvert boltinn fór. Einnig umgengni á 

vellinum og virðing fyrir meðspilurum. 

Nemendur í 8. 9. og 10. bekk Grunnskólans í Borgarnesi höfðu val um að fara í golf á svo 

kölluðum „Smiðjudögum“. Er styðst frá því að setja að færri komust að en vildu og kom 21 

nemandi og tók þátt í golfkennslu á þessum viðburði. Flottir krakkar sem að komu í golf í byrjun 

sumar og nokkrir héldu áfram að æfa í sumar. Þakka Grunnskólanum fyrir þetta tækifæri á að 

kynna golf fyrir ungmennum í Borgarbyggð og vonandi verður framhald á þessu samstarfi. 

Fjölgun hefur verið í yngri hluta félagsmanna klúbbsins og vona ég að svo verði áfram og þeir 

sem nú þegar eru byrjaðir haldi áfram og fái fleiri með sér. 

  



Konur 
Íslandsmót golfklúbba 2. deild kvenna á Selfossi 22.-24. júlí 2022 

Sveitina skipuðu: 

• Elva Pétursdóttir 

• Fjóla Pétursdóttir 

• Hallbera Eiríksdóttir 

• Hansína Þorkelsdóttir 

• Margrét Kr. Guðnadóttir 

• Maríanna Garðarsdóttir 

Liðsstjóri: Guðmundur Daníelsson 

Eftir langa fjarveru var ákveðið að skrá kvennasveit til leiks í Íslandsmót golfklúbba. Keppnin fór 

fram á Selfossi þar sem níu klúbbar áttust við í frábærum aðstæðu,. Stór hluti sveitarinnar var 

að stíga sín fyrstu skref í „sveitakeppni“ eins og mótið var nefnt hér áður fyrr. Það var mikil 

spenna í hópnum og mættu þær allar tilbúnar til leiks. Fyrstu tvo dagana voru spilaðir tveir 18 

holu hringir í höggleik. Og spiluðu fjórar konur frá hverju klúbb og þrjú bestu skor hvers klúbbs 

töldu. Þetta var gert til að raða sveitum í töfluröð. Efstu fjórar sveitir voru í A riðli og neðri fjórar 

í B-riðli. Eitt lið var úr leik eftir höggleikinn. GB var í 5. sæti eftir höggleikinn og var því í efsta 

töflusæti B-riðils og kepptu um 5.-8. sæti. Í fyrsta holukeppnisleiknum unnu GB konur Golfklúbb 

Álftaness 3-0. Spiluðu svo leik um 5. sæti á móti Golfklúbbi Grindavíkur. Eftir spennandi keppni 

þá sigraði GB þá viðureign 2-1 og enduðu í 5. sæti. 

Frábær árangur hjá GB konum. Mikil reynsla í bankann og búið að kynna nýjum konum fyrir 

þessu frábæra móti sem Íslandsmót golfklúbba er og vonandi verður enn meiri stemming fyrir 

mótinu næsta sumar en þá leika GB konur á heimavelli. 

Konur 50 ára og eldri héldu í Leiruna og spiluðu þar flott golf og enduðu í 5. sæti í 2. deild 

kvenna. Farið er betur fyrir þá ferð í skýrslu liðsstjóra sveitarinnar hér í skýrslunni. 

Karlar 
Íslandsmót golfklúbba 3. deild karla á Ísafirði  12.-14. ágúst 2022 

Sveitina skipuðu: 

• Albert Garðar Þráinsson 

• Hlynur Þór Stefánsson 

• Rafn Stefán Rafnsson 

• Siggeir Vilhjálmsson 

Liðsstóri: Rafn Stefán Rafnsson 

Stefnan var að sjálfsögðu að vinna deildina og komast upp í 2. deild en eftir góða spilamennsku í 

riðlinum og þá tapaðist leikurinn í krossspilinu og sveitin spilaði þar að leiðandi um 3.-4. sæti. Sá 

leikur tapaðist og varð GB í 4. sæti í mótinu. Golfklúbbur Borgarness leikur því áfram í 3. deild 

karla í Íslandsmóti golfklúbba. 

Karlar 50 ára og eldri léku á heimavelli og spiluðu þar flott golf og enduðu í 7. sæti í a. deild 

kvenna. Farið er betur fyrir þá ferð í skýrslu liðsstjóra sveitarinnar hér í skýrslunni. 



Siðareglur og jafnréttisstefna 
Hvað eru siðareglur? 

• Siðareglur eiga að veita öllum félagsmönnum, starfsmönnum, þjálfurum, foreldrum og 

öllum þeim sem koma að starfinu  almennar leiðbeiningar bæði í leik og starfi. 

• Þær eru ekki tæmandi en eiga að vera til ábendingar og vera hvetjandi. 

• Aðhald felst í almennu viðhorfi til boðskapar reglnanna. 

• Siðareglurnar skal kynna öllum þeim sem að starfinu koma. 

Siðareglur klúbbsins má nálgast á vefsíðu klúbbsins: https://gbgolf.is/sidareglur/ 

Vil ég hvetja alla félagsmenn að kynna sér siðareglurnar og taka sér þær til fyrirmyndar. 

Hvað er jafnréttisáætlun? 

Styrkja skal jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna í öllu íþróttastarfi með börnum 

og unglingum og hvetja þau til að rækta hæfileika sína og persónuþroska án hamlandi áhrifa 

hefðbundinna kynjaímynda. 

Íþróttafélagið stuðlar að jöfnum tækifærum sinna félagsmanna og mismunar ekki vegna 

kynferðis, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, 

litarháttar eða annarrar stöðu. Íþróttafélagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu starfi. 

Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar 

vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins. 

Jafnréttisáætlun GB skal endurskoða á þriggja ára fresti, næst fyrir 1. mars 2025. Ábyrgð á 

jafnréttisáætlun GB er í höndum stjórnar GB ásamt íþrótta- og framkvæmdastjóra. 

Jafnréttisáætlun klúbbsins má nálgast á vefsíðu klúbbsins: https://gbgolf.is/jafnrettisaetlun/ 

Vil ég hvetja alla félagsmenn að kynna sér áætlunina. Við erum öll fyrirmynd 
 

 
Áfram G.B.! 
 

 
 

íþróttastjóri Golfklúbbs Borgarness 
  

https://gbgolf.is/sidareglur/
https://gbgolf.is/jafnrettisaetlun/


Íslandsmót golfklúbba karlaflokkur 50+ 
 

Íslandsmót golfklúbba 50+ var haldið að Hamri hjá Golfklúbbi Borgarnes dagana 18.-20. ágúst.  

8 sveitir sendu lið til keppni. Þau voru eftirfarandi:  A-Riðill; GK Keilir - GS Suðurnes - GA 

Akureyri - GE Esja. B-Riðill: GR Reykjavík - GÖ Öndverðarnes - GKG Kópavogs og Garðabæjar - 

GB Borgarnes 

 

Lið Borgarnes skipuðu eftirtaldir :  

• Birgir Hákonarson 

• Hilmar Þór Hákonarson 

• Ómar Örn Ragnarsson 

• Hörður Þorsteinsson  

• Pétur Sverrisson 

• Gestur Már Sigurðsson 

• Snæbjörn Óttarsson 

• Jóhannes K. Ármannsson 

• Ingvi Jens Árnason 
 

Liðstjóri Stefán Haraldsson 

Ingvi Jens Árnason og Ólafur Ingi Jónsson voru aðstoðarliðstjórar. 

 

Spilaðir voru 4 tvímennings leikir og 1 fjórmennings leikur í öllum viðureignunum. 2 viðureignir 

á fimmtudag og föstudag og ein viðureign á laugardeginum. GB gerði sér lítið fyrir og tryggði sér 

áframhaldandi keppnisrétt í 1. deild að ári, sem er magnaður árangur.   Við erum áfram í 1.deild 

Öndverðarnes féll í 2.deild  en GR varð Íslandsmeistari  Golfklúbba 50+ í karlaflokki.  Við komum 

til með að keppa við hina 7 stærstu klúbba landsins nk. sumar 2023 í  Leirunni hjá GS.  

Vonandi sjá allir liðsmenn GB sér fært að gefa kost á sér næsta sumar.. 

 

Kv.  Herr Capitan 

Stefán Haraldsson 

  



Íslandsmót eldri kylfinga kvenna 50+ árið  2022 
 

Mótið var haldið dagana 18. – 20. ágúst 2022 hjá Golfklúbbi Suðurnesja í Leirunni. 

Þær sem skipuðu liðið voru: 

• Ásdís Helgadóttir 

• Fjóla Pétursdóttir 

• Guðrún Rebekka Kristjánsdóttir 

• Margrét Katrín Guðnadóttir 

• Júlíana Jónsdóttir liðsstjóri. 

 
Sveitin keppti í 2. deildinni og þar var keppt í tveimur  riðlum.  Fyrsti leikurinn var  við Golfklúbb 

Akureyrar sem þær unnu 2 /1 næsti leikur var við Golfklúbbinn Hamar/Dalvík/Fjallabyggð þar 

var sama niðurstaða við töpuðum 2/1.  Eftir þetta fór að ganga betur við spiluðum við Golfklúbb 

Öndverðarness á föstudagsmorgninum og vorum þá  mjög ferskar og unnum þar alla leikina 

okkar. Eftir þetta tók við keppni um 5. – 8. sæti. Næsti andstæðingur var Golfklúbbur Selfoss og 

unnum við þær 2/1.  Síðasti leikurinn var um 5 sætið við Golfklúbbinn í Hveragerði og unnum 

við hann með 2 ½  vinning.  Flestir leikirnir voru mjög spennandi og voru oftast spilaðar 17 eða 

18 holur, til að ná úrslitum.   Liðið var bara nokkuð sátt við 5. sætið þótt markmiðið hafi verið 

þriðja eins og síðast.  Spurning hvort við hefðum náð því ef við hefðum verið orkumeiri þar sem 

covid19  var að herja á megnið af liðinu án þess að við gerðum okkur grein fyrir því fyrr en eftir 

heimkomu. 

Veðrið var þokkalegt fyrsta daginn en síðan fór að hvessa og var mjög mikill vindur á 

laugardeginum sem við létum ekki hafa árif á okkur. Þetta var spennandi og skemmtilegt mót í 

alla staði.   

Að lokum vil ég fyrir hönd Sveitarinnar þakka Golfklúbbi Borgarness fyrir okkur.  

Júlíana Jónsdóttir 

liðstjóri 

  



Sumarið 2022 í myndum 
 
 
 
 
 


