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Dagskrá aðalfundar: 

1. Skýrsla stjórnar og nefnda 

1. Skýrsla formanns 

2. Mótanefnd 

3. Vallarnefnd 

4. Forgjafarnefnd  

5. Aganefnd 

6. Unglinganefnd 

7. Húsnefnd 

8. Fjáröflunarnefnd 

9. Kynningar og nýliðanefnd 

10. Skemmtinefnd 

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 

3. Lagabreytingar. 

4. Kosning stjórnar og varamanna. 

5. Kosning í aðrar nefndir samanber 9.gr. 

6. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara. 

7. Kosning fulltrúa Golfþing GSÍ og á þing U.M.S.S. 

8. Ákvörðun inntökugjalds samkv. 3gr.  
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10. Önnur mál. 
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Bænda- og freyjuglíma 2014 - Sigurvegarar í  einstaklingskeppni 

einstaklingskeppni       

 

Arnar Geir Hjartarson – holukeppnimeistari GSS 2014  

Starfsmenn á slökkviliðsæfingu 

Uppskeruhátíð barna- og unglinga 2014  

Keppendur í Opna Advaniamótinu 6.september 

Úr barna –og unglingastarfi GSS – Hákon og Telma 
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Skýrsla formanns  

 

Stjórnina skipuðu: Pétur Friðjónsson form., Halldór Halldórsson varaform., Dagbjört Hermundsdóttir 

ritari, Ragnheiður Matthíasdóttir gjaldkeri, Rúnar Vífilsson form. vallarnefndar, Hjörtur Geirmundsson  

form. unglinganefndar, Sigríður Elín Þórðardóttir form. mótanefndar. Vallarstjóri er Guðmundur Þór 

Árnason. 

Það má segja að allt sumarið sé notað til að laga Hlíðarendasvæðið og eru það vallarstarsfsmenn undir 

skeleggri stjórn vallarstjórans sem vinna það verk.  Ekki má gleyma mikilvægi þess sjálfboðaliðastarfs 

sem unnið er né gera lítið úr þeirri vinnu sem félagar vinna fyrir klúbbinn en það verður ekki framhjá því 

litið að oftast eru þetta sami hópurinn sem kemur að flestum verkefnum. 

Stærstu framkvæmdir sumarsins voru ma bílaplan var lagað og bundið slitlag sett á hluta og einnig var 

hellulögn sett við skála og var þetta gerlegt með stuðningi frá Sveitarfélaginu. 

Eitt ánægjulegasta vorverkefnið var ráðning þjálfara og var það Hlynur Þór Haraldsson sem var ráðinn. 

Hlynur og unnusta hans Fríður fluttu í fjörðinn í sumarbyrjun og er ljóst eftir sumarið hversu miklivægt er 

fyrir starfsemi klúbbsins að hafa íslenskan atvinnuþjálfara á sínum snærum. Miklar framfarir urðu hjá 

ungum sem öldnum. Er það von mín að Hlynur og Fríður komi aftur næsta sumar og haldi áfram að koma 

að uppbyggingu hjá klúbbnum, svo ekki sé talað um ef þau myndu flytjast í Skagafjörð. Ég veit að 

klúbbsmeðlimir mundu taka þeim opnum örmum. 

Það fjölgaði íslandsmeistaratittlunum á Hlíðarenda. Kvennasveit GSS stóð sig með glæsibrag þegar hún 

sigraði sveitakppni GSÍ og vann sér þar með rétt til að spila í 1.deild að ári og einnig stóð karlasveit GSS 

sig vel þegar hún vann 4.deild í sveitakeppni GSÍ og mun því spila í 3.deild að ári. Ber að óska liðunum 

innilega til hamingju með þennan árangur!  

Rekstrarniðurstaða ársins er ágæt. Einhver spyr hvernig hægt sé að vera sáttur við rúmlega 800þús. 

króna tap. Það er rétt að benda á í því samhengi er að samningur um slátt við sveitarfélagið er 

verðtryggður og var notuð undirvísitala. Eins og flestir vita þá stökkbreyttust margir verðtryggðir 

samningar og taldi stjórn GSS sig verða að sýna sanngirni og endurreiknaðu hluta verðtryggingar þannig 

að 1,5millj.króna var leiðrétt og lækkuðu tekjur sem því nemur. 

Kostnaður og tekjur eru í flestum tilvikum vel ásættanlegar, er það helst vallargjöld sem valda 

vonbrigðum. Auglýsingatekjur og styrkir hækka milli ára en þetta er þær tekjur sem má segja að eru 

„ódýrastar“ fyrir klúbbinn. Því verður aldrei of oft kveðið hversu mikilvægt það er klúbbnum að hafa 

öfluga fjáröflunarnefnd.  

Mörg verkefni býða nýrrar stjórnar.  Klára þarf framtíðarskipulag klúbbsins með því að setja niður 

markmið vegna uppbyggingar á Hlíðarendasvæðinu fyrir næstu 20-30ár. Einn liður í því er að ná 

langtímasamkomulagi við Sveitarfélagið  um fjárframlög til uppbyggingar því ekkert verður gert án 

fjármuna.  Tól og tæki eru komin til ára sinna og er kominn tími til að endurnýja,er ljóst að það verður 

ekki gert án utanaðkomandi aðstoðar.  
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Góðir félagar það er mikil vinna sem fer í félagsstörf sambærileg og unnin eru hjá Golfklúbbi Sauðárkróks 

en er það jafnframt ánægjulegt og gefandi starfi. Nýliðar eru oft ragir við að taka þátt í starfinu og bera 

þá stundum fyrir sig kunnáttuleysi eða vanþekkingu. Þetta er misskilningur, öll byrjum við án nokkurrar 

kunnáttu og með því að koma að starfseminni lærum við af þeim sem meira eru sjóaðir í fræðunum  og 

því vil ég hveta sem flesta félaga til vera með í nefndum eða koma að starfinu á annan hátt. 

Nú er svo komið að undirritaður hefur ákveðið að draga sig í hlé sem formaður GSS og vil ég þakka öllu 

því góða fólki sem ég hef fengið að vinna með í gegnum árin, bæði sem formaður barna- og 

unglinganefndar og síðan sem formaður GSS.  Félögum í stjórn GSS þakka ég sérstaklega fyrir samstarfið. 

Það eru forréttindi að fá að hafa fengið að starfa með ykkur að uppbyggingu á golfíþróttinni og 

golfsvæðinu, þessari „perlu“ sem Hlíðarendi er. 

Öllum þeim sem hafa stutt klúbbinn í einhverju formi eru færðar bestu þakkir og jafnfram vill ég óska 

nýrri stjórn góðs gengis í störfum sínum.  Nú munu formenn nefnda gera ítarleg skil á starfinu með 

skýrslum sínum. 

 

Pétur Friðjónsson, formaður      
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Þáttakendur í Opna Hlíðarkaupsmótinu 26júlí  

Hluti keppenda og sigurvegarar á Opna Advaina. 

Sigurvegarar Ólafshússmótaraðarinnar 2014, Ásgeir 
Björgvin og Ingvi Þór. Ásamt Magnúsi Gunnari sem  vann 
lokamótið með forgjöf og Ella Sigga formaður mótanefndar. 

Kvennamót GSS 6.júlí  

Sigurvegarar í Opna Friðriksmótinu Karlasveit GSS sigurvegarar í 4.deild 
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Skýrsla mótanefndar  
Mótanefnd skipuðu: Sigríður Elín Þórðardóttir formaður, Dagbjört Hermundsdóttir, Árný Lilja 

Árnadóttir, Gunnar M. Sandholt og Margrét Stefánsdóttir. 

Síðastliðið sumar voru 45 golfmót á Hlíðarenda, þar af voru 31 mót á vegum mótanefndar, nýliðanefndin 
stóð fyrir átta mótum og unglinganefndin hélt fjögur mót.  Golfsamband Íslands fól GSS að halda 
Sveitakeppni kvenna í 2. deild og Unglingalandsmót UMFÍ fór fram á Sauðárkróki s.l. sumar. 

Færri keppendur tóku þátt í opnum mótum sumarið 2014, miðað við árið á undan.  Tíu opin mót fóru 
fram s.l. sumar og að meðaltali tóku 33 kylfingar þátt í hverju móti.  Keppendum fækkaði að meðaltali 
um fimm samanborið við árið 2013, en þá var meðaltalið 38 keppendur.  Ef til vill má skýra hluta 
fækkunarinnar með því að HM í fótbolta fór fram í júní en mun færri gestir voru meðal þátttakenda á 
mótum í júní 2014 en í júní 2013.  

Fjölmennasta mótið var Opna Vodefone og Coca Cola mótið sem fram fór 2. ágúst, 74 þátttakendur 
skráðu sig til leiks en 66 luku leik. Þátttakendur á Ólafshúsmótaröðinni 2014 skiluðu inn 246 skorkortum 
s.l. sumar á móti 269 sumarið 2013, munurinn er 23 skorkort sem þýðir 8,5% fækkun á milli ára. 
Síðasliðið mótaár skiluðu keppendur inn 961 skorkorti sem er fjórum prósentum fleiri skorkort en 2013. 
Aukninguna má hins vegar alfarið skrifa á innanfélagsmótin í september en 80 skorkortum var skilað inn, 
á móti 14 árið á undan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla 1. Yfirlit yfir golfmót á Hlíðarenda 2014

Dags. Heiti móts Sigurvegari/ar

Fjöldi þátttakenda 

2014

Fjöldi þátttakenda 

2013 Fjöldi móta

4/6 - 20/8 Ólafshúsmótaröðin
Ingvi Þór Óskarsson og                   

Ásgeir Björgvin Einarsson 246 269 10

10/6 - 2/9 Nýliða- og háforgjafamót Sjá skýrslu nýliðanefndar 102 72 8

08.06.2014 Opna KS mótið
Elvar Ingi Hjartarsson og Hjörtur 

Geirmundsson 44 40 1

12/6 - 30/8 Holukeppni GSS Arnar Geir Hjartarson 
17 36 1

Jónsmessugleði Féll niður 2014 9 1

15.06.2014 Nýprent Open Sjá skýrslu unglinganefndar 51 46 1

15.06.2014 Nýprent Open byrjendur Sjá skýrslu unglinganefndar 24 23 1

21.06.2014 Opna Friðriksmótið Andri Þór Árnason 28 31 1

29.06.2014 Opna Icelandairgolfers
Ásgeir Bjögvin Einarsson og           

Arnar Geir Hjartarson 22 55 1

01.07.2014
Meistaramót GSS börn og 

unglingar
Sjá skýrslu unglinganefndar

15 20 1

06.07.2014 Opna Kvennamót GSS Guðlaug María Óskarsdóttir GA 37 53 1

9/7-12/7 Meistaramót GSS 
Árný Lilja Árnadóttir og                   

Arnar Geir Hjartarson 28 30 1

19.07.2014 Opna Steinullarmótið
Árný Lilja Árnadóttir og                   

Arnar Geir Hjartarson 30 53 1

20.07.2014
British open comes to 

Sauðárkróks

Friðjón Bjarnason og                

Edorardo Molinari 10 17 1

26.07.2014 Opna Hlíðarkaupsmótið Friðjón Bjarnason
40 37 1

31/7-1/8
UMFÍ Unglingalandsmót 11-18 

ára
Sjá heimasíðu GSS

51 1

02.08.2014
Opna Vodafone og Coca Cola -

Norðvesturþrenna II

Heiðar Davíð Bragason GHD og               

Árný Lilja Árnadóttir 66 40 1

8/8-10/8
Sveitakeppni GSÍ 2. deild 

kvenna
Kvennasveit GSS

1

30.08.2014 Háir og lágir og allir með…
Ásgeir Björgvin Einarsson og 

Guðmundur Ágúst Guðmundsson 22 25 1

06.09.2014 Opna Advania
Arnar Geir Hjartarson og              

Hjörtur Geirmundsson 34 30 1

27.09.2014 Bænda- og freyjuglíma Bændur
14 23 1

27/8-30/9 Síðsumarmót 
80 14 8

961 923 45
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Meistaramót GSS  

Meistaramótið fór fram 9. - 12. júlí í fullkomnu 
golfveðri, logni og sólarlausu.  Keppendur voru 28 
og keppt var í sex flokkum.  Leikfyrirkomulag var 
höggleikur án forgjafar en einnig fór fram 
punktakeppni í einum opnum flokki.  Auk þess 
voru veitt fern aukaverðlaun.  Keppni var jöfn og 
spennandi í meistaraflokkunum og í 1. flokki karla 
réðust úrslit á 2. holu í bráðabana.  Úrslit réðust 
einnig í bráðabana í háforgjafaflokki kvenna. 

 
 

 

Holukeppni GSS  

Dræm þátttaka var í holukeppninni, en alls hófu 17 keppendur leik um miðjan júní.  Holukeppnin var að 
mati mótanefndar auglýst ágætlega bæði í golfskála og á heimasíðu GSS.  Í fyrra skráðu sig tíu keppendur 
en þá hringdi mótnefnd í félagsmenn em leiddi til þess að 36 tóku þátt holukeppninni 2013.  Sá háttur að 
hringja í félagsmenn var ekki viðhafður í ár.  Að mati mótanefndar er mikilvægt að halda holukeppninni 
áfram en að sama skapi er mikilvægt að fleiri félagsmenn taki þátt í  holukeppninni.  

Úrslitaleikinn háðu þeir Arnar Geir Hjartarson og Ingvi Þór Óskarsson, leiknum lauk á 18 holu með sigri 
Arnars Geirs.  

Sveitakeppni GSÍ  

Síðastliðið sumar var Golfklúbbi GSS falið að hafa umsjón með sveitakeppni GSÍ í 2. deild kvenna sem fór 
fram dagana 8. - 10. ágúst.  Mikil vinna liggur að bak því að halda utan um og skipulegga sveitakeppnina. 
Mótsstjórum, vallarstjóra, starfsfólki og félagsmönnum sem sáu um skipulag og framkvæmd mótsins er 
þakkað fyrir vel unnin störf.      

Kvennasveit GSS keppti við sveitir frá Akureyri, Ólafsfirði, Selfossi, Hvergerði, Grundarfirði, Patreksfirði 
og Hellishólum.  Í sveit GSS voru Aldís Ósk Unnarsdóttir, Árný Lilja Árnadóttir, Dagbjört Hermundsdóttir, 

Sæti Meistaraflokkur karla Högg Sæti 2. flokkur karla Högg

1. Arnar Geir Hjartarson 312 1. Guðmundur Ragnarsson 347

2. Jóhann Örn Bjarkason 314 2. Einar Einarsson 351

3. Elvar Ingi Hjartarson 322 3. Hákon Ingi Rafnsson 354

Meistaraflokkur kvenna 4. flokkur karla

1. Árný Lilja Árnadóttir 330 1. Friðjón Bjarnason 398

2. Aldís Ósk Unnarsdóttir 332 2. Einar Ágúst Gíslason 438

3. Ragnheiður Matthíasdóttir 360

1. flokkur karla Háforgjafaflokkur kvenna 3x9 holur

1. Magnús Gunnar Gunnarsson 344 1. Helga Dóra Lúðvíksdóttir 192

2. Rafn Ingi Rafnsson 344 2. Herdís Sæmundsdóttir 192

3. Hjörtur Geirmundsson 383 3. Nína Þóra Rafnsdóttir 196

Árný Lilja Árnadóttir og Arnar Geir Hjartarson, klúbbmeistarar GSS 2014. 
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Ragnheiður Matthíasdóttir og Sigríður Elín Þórðardóttir.  Liðsstjóri var Hlynur Þór Haraldsson.  Sveit GSS 
sigraði í öllum sínum leikjum, með fullt hús stiga og keppir í 1. deild 2015.  

Karlasveit GSS keppti í fjórðu deild sem fram fór fram á Kálfatjarnarvelli á Vatnsleysuströnd.  Í sveitinni 
voru Arnar Geir Hjartarson, Brynjar Örn Guðmundsson, Elvar Ingi Hjartarson, Hlynur Freyr Einarsson, 
Ingvi Þór Óskarsson og Jóhann Örn Bjarkason sem jafnframt var liðsstjóri.  Í deildinni voru lið frá 
Golfklúbbi Norðfjarðar, Mostra á Grundarfirði, Golfklúbbi Bakkakots, Golfklúbbnum Geysi, Golfklúbbi 
Þorlákshafnar, Golfklúbbi Vatnsleysustrandar og Golfklúbbi Bolungarvíkur.  GSS sveitin sigraði og keppir í 
3. deild 2015.  

Ólafshúsmótaröðin 

Ólafshúsmótaröðin hófst 4. júní og lauk 20. ágúst.  Fyrirkomulagið var með hefðbundnu sniði þ.e. 
punktakeppni með og án forgjöf en auk þess var hliðarleikur sem kallaður er Besta hola  

Alls tóku 56 keppendur þátt einu sinni eða oftar í Ólafshúsmótaröðinni og samtals skiluðu þeir inn 246 
skorkortum.  Flestir tóku þátt í áttunda mótinu og lokamótinu eða 28 keppendur. 

Tafla 3. Ólafshús 2014.  Tíu efstu með forgjöf.  

 
Tafla 4.  Ólafshús 2014.  Tíu efstu án forgjafar.  

 

Ingvi Þór Óskarsson var með flesta punkta með og án forgjafar og Ásgeir Björgvin Einarsson vann 
hliðarleikinn  ,,Besta hola“.   

Lokamót Ólafshússmótaraðarinnar var tileinkað 
minningu Ingvars Gunnars Guðnasonar sem féll frá í júlí 
s.l.  Þátttökugjöld og framlög frá félagsmönnum og 
vinum Ingvars runnu til Ljóssins sem er endurhæfingar- 
og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið 
krabbamein og aðstandendur þeirra.  Samtals 
söfnuðust 100.000 kr. 

 

Halldór Halldórsson varaformaður og Hrefna Þórarinsdóttir fulltrúi Ljóssins.  

  

1. mót 2. mót 3. mót 4. mót 5. mót 6. mót 7. mót 8. mót 9. mót 10. mót

Alls 

punktar

Sjö bestu 

mótin telja Sæti

Ingvi Þór Óskarsson 38 29 31 32 30 37 24 33 34 288 235 1.

Magnús Gunnar Gunnarsson 34 34 33 31 33 28 23 38 254 231 2.

Ásmundur Baldvinsson 40 33 25 28 29 29 32 36 252 227 3.

Reynir Barðdal 35 29 32 23 34 34 30 31 248 225 4.

Sigríður Elín Þórðardóttir 29 39 28 30 28 36 33 26 249 223 5.

Rafn Ingi Rafnsson 30 24 23 27 31 32 38 38 27 270 223 6.

Herdís Sæmundsdóttir 25 30 29 31 37 35 30 217 217 7.

Guðmundur Ragnarsson 23 30 39 26 21 34 34 28 25 260 216 8.

Einar Ágúst Gíslason 26 24 29 35 25 32 41 26 238 214 9.

Ásgeir Björgvin Einarsson 26 32 26 25 28 34 33 24 33 25 286 212 10.

1. mót 2. mót 3. mót 4. mót 5. mót 6. mót 7. mót 8. mót 9. mót 10. mót

Alls 

punktar

Sjö bestu 

mótin telja Sæti

Ingvi Þór Óskarsson 34 25 27 28 25 32 19 28 29 247 203 1. 

Arnar Geir Hjartarson 26 29 28 34 36 29 182 182 2.

Jóhann Örn Bjarkason 24 22 24 27 32 24 153 153 3.

Magnús Gunnar Gunnarsson 24 24 23 23 23 19 16 27 179 163 4.

Rafn Ingi Rafnsson 19 15 14 17 21 21 27 28 18 180 148 5.

Sigríður Elín Þórðardóttir 17 26 17 17 15 24 23 15 154 139 6.

Guðmundur Ragnarsson 14 18 26 15 11 23 22 16 15 160 134 7.

Hlynur Freyr Einarsson 28 18 14 26 23 25 134 134 8.

Ásgeir Björgvin Einarsson 15 19 15 15 17 22 21 15 20 15 174 129 9.

Reynir Barðdal 22 16 18 12 21 22 17 18 146 128 10.

http://www.gss.is/wp-content/uploads/2014/08/003.jpg
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KS mótið 

Opna KS fór fram laugardaginn 8. júní.  Alls skráðu 
22 lið sig til leiks.  Leikfyrirkomulag var Texas 
scramble.  Helstu úrslit voru: 

1. Arnar Geir Hjartarson og Ingvi Þór 
Óskarsson, 62 högg nettó.   

2. Atli Freyr Rafnsson og Hlynur 
Freyr Einarsson, 64 höggum nettó. 

3. Ólafur Árni Þorbergsson og 
Brynjar Örn Guðmundsson, 65 högg nettó.   

Jóhann Örn Bjarkarsson og Þórleifur Karlsson 
unnu til nándarverðlauna. 

 Sigurvegarar á Opna KS mótinu. 

Opna Friðriksmótið

Opna Friðriksmótið er haldið til minningar um Friðrik 
Jens Friðriksson heiðursfélaga GSS.  Mótið fór fram 
22. júní í þoku en logni.  Leikfyrirkomulag var 
höggleikur með forgjöf. 

1. Andri Þór Árnason, 71 högg nettó. 

2. Rafn Ingi Rafnsson,73 högg néttó. 

3. Magnús Gunnar Gunnarsson, 73 högg nettó. 

4. Jóhann Örn Bjarkason, 73 högg nettó. 

5. Ragnheiður Matthíasdóttir, 76 högg nettó.  

Sigurvegarar á Opna Friðriksmótinu 2014. 

Opna Icelandairgolfers 

Opna Icelandairgolfers fór fram 29 júní.  Leikfyrirkomulagið var punktakeppni með og án forgjafar. 
Helstu úrslit í punktakeppni án forgjafar:  

1. Arnar Geir Hjartarson, 34 punktar.  

2. Ingvi Þór Óskarsson, 32 punktar.  

3. Hlynur Þór Haraldsson, 29 punktar.  

Háður var bráðabani um þriðja sætið og sigraði Hlynur Þór Haraldsson með því að slá 7cm nær holu en 
Elvar Ingi Hjartarson.   

Úrslit í punktakeppni með forgjöf: 

1. Ásgeir Björgvin Einarsson, 39 punktar  

2. Árný Lilja Árnadóttir, 36 punktar.  

3. Ingibjörg Guðjónsdóttir, 36 punktar. 

Hákon Ingi Rafnsson var næstur holu á 6/15 og Einar Ágúst Gíslason var næstur holu í öðru höggi á 9/18. 
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Kvennamót GSS 

Rok og rigning laugardaginn 5. júlí varð til þess að kvennamótinu var frestað um einn dag.  Á 
sunnudeginum var veður þokkalegt fyrir hádegi, en eftit það fór að hvessa og rigna.  Sandgryfjur á 5. 
braut voru fullar af regnvatni og myndarlegur vatnspollur var á göngustíg á milli 6. og 7. holu.  
Leikfyrirkomulag var punktakeppni með forgjöf.  Helstu úrslit voru:   

1. Guðlaug María Óskarsdóttir GA, 34 punktar.  

2. Ragnheiður Matthíasdóttir GSS, 34 punktar. 

3. Sigríður Elín Þórðardóttir GSS, 31 punktur. 

4. Dóra Kristín Kristinsdóttir GHD, 31 punktur. 

5. Dagrún Mjöll Ágústsdóttir GR með 30 punkta. 

Opna Steinullarmótið 
Opna Steinullarmótið fór fram 19. júlí og var 
leikfyrirkomulag punktakeppni án forgjafar í 
kvenna- og karlaflokki og einn opinn flokkur með 
forgjöf.  Aðstæður voru  frekar erfiðar, völlurinn 
blautur og mjúkur sem svampur og rigning 
nánast allan daginn.  Sigurvegari mótsins var 
Arnar Geir Hjartarson sem lét erfiðar aðstæður 
ekki hafa áhrif á sig og spilaði völlinn á tveimur 
höggum undir pari eða á 70 höggum.  Ásgeir 
Einarsson var næstur holu á 6/15 braut og 
Hlynur Þór Haraldsson var næstur holu í öðru 
höggi á 9/18 braut.  Veitt voru verðlaun fyrir þrjú 
efstu sætin í kvenna- og karlaflokki og fyrir sex 
efstu sætin í punktakeppni með forgjöf. 

 Sigurvegarar á Opna Steinullarmótinu. 

Úrslit í karlaflokki án forgjafar. 

1. Arnar Geir Hjartarson GSS, 38 punktar 

2. Jóhann Örn Bjarkason GSS, 30 punktar 

3. Guðmundur Ingvi Einarsson, 29 punktar.  

Úrslit í kvennaflokki: 

1. Árný Lilja Árnadóttir GSS, 22 punktar 

2. Ragnheiður Matthíasdóttir GSS, 18 punktar 

3. Sigríður Elín Þórðardóttir GSS, 16 punktar 

 

Úrslit í punktakeppni með forgjöf: 

1. Arnar Geir Hjartarson GSS, 41 punktur. 

2. Reynir Barðdal GSS, 38 punktar. 

3. Ásmundur Baldvinsson GSS, 37 punktar. 

4. Hlynur Freyr Einarsson GSS, 34 punktar. 

5. Jóhann Örn Bjarkason GSS, 33 punktar. 

6. Hlynur Þór Haraldsson GSS, 31 punktu
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Opna Hlíðarkaupsmótið 

 

Opna Hlíðarkaupsmótinu fór fram 
laugardaginn 26. júlí í ágætis veðri.  
Leikfyrirkomulag var punktakeppni með 
forgjöf.  Veitt voru verðlaun fyrir sjö efstu 
sætin í punktakeppni og nándarverðlaun á 
3/12 braut og 6/15 braut. 

 

 

Sigurvegarar og þátttakendur á Opna Hlíðarkaupsmótinu 2014.  

 

 

Helstu úrslit:  

1. Friðjón Bjarnason GSS, 38 punktar. 
2. Andri Þór Árnason GSS, 37 punkar. 
3. Ásgeir Einarsson GSS, 34 punktar. 
4. Guðmundur Ragnarsson GSS, 33 

punktar. 

5. Rafn Ingi Rafnsson GSS, 33 punktar. 
6. Sverrir Harladsson GKJ, 33 punktar. 
7. Halldór Halldórsson GSS, 33 punktar. 

Brynjar Örn Guðmundsson var næstur holu á 3/12 og Sigríður Elín Þórðardóttir var næst holu á 6/15. 

British Open Comes to Sauðárkrókur

Góð stemning var á British Open comes to 

Sauðárkrókur sem fram fór 20. júlí.  Keppni 

var jöfn og æsispennandi og réðust úrslit ekki 

fyrr en þegar síðasta hollið á Hoylake lauk leik.  

Keppendur á Sauðárkróki lentu í mikilli þoku á 

síðustu holunum sem gerði keppendum erfitt 

fyrir og áttu sumir í vandræðum með að rata 

um völlinn í þokunni.  Fyrirkomulagið er 

hefðbundin punktakeppni með forgjöf en 

liðskipan er óhefðbundin.  Keppendur draga sér 

spilafélaga úr hópi atvinnumanna á British 

Open og er skor keppenda á Hlíðarenda og skor 

atvinnukylfings á lokadegi lagt saman.  

                                                                                                                                                       Sigurvegarar og keppendur á British Open comes to Sauðárkrókur. 

Leikar fóru þannig að Friðjón Bjarnason og Edovardo Molinari höfðu sigur á samtals 143 höggum eftir 
æsispennandi lokaholur.  Í öðru sæti var Hákon Ingi og Sergio Carcia á samtals 145 höggum og í þriðja 
sæti var Ingvi Þór Óskarsson og Robert Karlsson á samtals 146 höggum.  Molinari bræður hafa verið 
sigursælir í British Open á Sauðárkróki en í fyrra unnu þau Francecso Molinari og Ólöf Herborg á141 
höggi.   
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Opna Vodafone og Coca Cola mótið  

Fjölmennasta opna mót sumarsins Vodafone og Coca Cola mótið en alls luku 66 keppendur leik. Mótið 
fram fór 2. ágúst og var leikfyrirkomulag punktakeppni án forgjafar í kvenna- og karlaflokki og 
punktakeppni með forgjöf einn opinn flokkur.  Úrslit í punktakeppni án forgjafar: 

Karlar 

1. Heiðar Davíð Bragason GHD, 36 punktar. 
2. Arnar Geir Hjartarson GSS, 35 punktar. 
3. Helgi Birkir Þórisson GSE, 34 punktar. 

Konur 

1. Árný Lilja Árnadóttir GSS, 26 punktar 
2. Svanborg Guðjónsdóttir GSS, 21 punktur. 
3. Sigríður Elín Þórðardóttir GSS, 18 punktar. 

 

Opna Advania  

Úrslit í opnum flokki með forgjöf: 

1. ArnarGeir Hjartarson GSS, 37 punktar. 
2. Svanborg Guðjónsdóttir GSS, 36 punktar. 
3. Árný Lilja Árnadóttir GSS, 35 punktar. 
4. Þröstur Friðfinnsson GSS, 35 punktar. 
5. Guðmar Guðmundsson GR, 35 punktar. 

 
 
 
 

 

 

Opna Advania fór fram 6. september.  Leikfyrirkomulag var Texas scramble, þátttaka var góð en alls voru 
17 lið skráð til leiks.  Aðstæður voru frekar erfiðar, en stífur vindur var sem einhvern veginn tókst að 
blása úr öllum áttum þá fimm tíma sem leikmenn voru úti á velli.  Í fimm efstu sætunum voru: 

1. Arnar Geir Hjartarson og Hjörtur Geirmundsson á 66 höggum nettó.  
2. Jón Jóhannsson og Hafsteinn Pétursson á 70 höggum nettó  
3. Sigríður Elín Þórðardóttir og Ásgeir Björgvin Einarsson á 73 höggum nettó. 
4. Herdís Sæmundardóttir og Guðmundur Ragnarsson á 74 höggum nettó. 
5. Magnús Gunnar Gunnarsson og Ásmundur Baldvinsson á 75 höggum nettó. 

Bænda- og freyjuglíman   

Glíman fór fram laugardaginn 27. september í 5 
stiga hita og logni. 

Keppt var í þremur flokku og var leikfyrirkomulag 
punktakeppni með forgjöf.  Glímuna unnu 
bændur, liðakeppninna unnu þeir Hákon Ingi 
Rafnsson, Einar Einarsson og Reynir Barðdal og 
Ásgeir Björgvin Einarsson vann 
einstaklingskeppnina 

Keppendur og sigurvegarar á Bænda- og freyjuglímunni 2014. 

 

Öllum styrktaraðilum fyrirtækjum og einstaklingum eru færðar bestu þakkir fyrir stuðninginn.   

F.h. mótanefndar,  

Sigríður Elín Þórðardóttir, formaður 
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Skýrsla vallarnefndar  
Vallarnefnd skipuðu: Rúnar Vífilsson formaður, Haraldur Friðriksson og Þröstur Friðfinnsson og 
vallarstjóri Guðmundur Þór Árnason. 

Að þessu sinni er skýrsla vallarnefndar í þrennu lagi. Í fyrsta lagi er það hefðbundin texti um 
framkvæmdir á vellinum, ástand hans síðastliðið starfsár og það sem er í pípunum. Í öðru lagi er texti 
sem fjallar um skjólbeltarækt og hvað þarf til, ef ákveðið verður að fara út í skjólbeltagerð á öllum 
golfvellinum. Í þriðja lagi er stutt samantekt um fornminjar á og við golfvöllinn. Þeir sem eru í forsvari 
fyrir minjavernd á Norðurlandi vestra hafa vakið athygli á ýmsum stöðum sem áhugavert væri að merkja 
og vekja athygli á og þeir óska eftir samstarfi við Golfklúbbinn ef einhver áhugi er á slíku. 

 

Hefðbundin skýrsla vallarnefndar. Síðast liðinn vetur fór ekkert sérstökum höndum um okkur hér í 
Skagafirði þótt ekki væri veturinn jafn svakalegur og árið á undan. Við sluppum ekki alveg því nokkrar 
skemmdir voru á einstaka flötum og eins á stöku brautum. En með mikilli vinnu sem og hagstæðri 
veðráttu í upphafi sumars lagaðist ástand vallarins hratt og þegar líða fór á sumarið var hann kominn í 
sinn besta búning. 

Nú í haust var undirbúin varnaráætlun sem á að grípa til, til að koma í veg fyrir að svipað ástand skapist 
aftur og gerðist síðast liðinn vetur. Vallarstjóri keypti sköfur sem nota á til að skafa blautan snjó af 
flötunum þegar hætta er á að snjórinn blotni og frjósi svo saman sem klakahella. Með þessu átti að 
tryggja að flatirnar gætu alltaf náð í súrefni og grasið andað eðlilega og losað sig við öll aukaefni. Náðist 
að nota sköfurnar einu sinni, en það tók 10 manns um 2 tíma að skafa snjó af 7 flötum. Samkvæmt 
áætluninni átti að skilja 8. og 1. eftir þar sem þær verja sig nokkuð vel sjálfar og voru látnar vera til 
samanburðar. Einnig voru settar trjágreinar á aðra púttflötina til að sjá hvernig það kæmi út. Það má 
segja að eftir fyrstu snjóa og fjárfestinguna í sköfunum þá hafi brostið á blíða sem enn stendur. Stefnt er 
að því engu að síður að halda sig við varnaráætlunina eitthvað inn í veturinn. 

Eins og áður sagði voraði mjög vel og rigndi einnig töluvert. Það varð til þess að grasspretta var óvenju 
mikil og kom snemma. Gerði það vallarstjóra og hans mönnum erfitt fyrir að komast yfir öll hefðbundin 
vorverk en allt hafðist þetta með samstilltu átaki. Eins var aukið álag á slátturhópinn að 
unglingalandsmót var haldið hér í sumar. Það kallaði á aukin slátt. 

Tengt unglingalandsmótinu fékk Golfklúbburinn styrk til framkvæmda og snyrtingar í kringum skálann og 
næsta nágrenni. Má segja að það verkefni hafi verið tvíþætt. Annarsvegar hellulögn umhverfis skálann og 
svo malbikun á bílastæðunum. Kom hvort tveggja vel út þótt tímasetningar verktaka hafi ekki alltaf 
staðist. 

Hluti af efninu sem kom upp úr glompunni á 9. braut var notaður til að slétta svæðið á brautinni m.a. 
fyrir framan flötina. Nú kemur það í ljós í vor hvað frostlyftingin hefur mikil áhrif, ef einhver. 

Ástand véla klúbbsins má segja að sé viðunandi, en þær verða sífellt eldri og það þarf að fara að gera ráð 
fyrir endurnýjun þeirra í áföngum. Upphæðirnar sem liggja í þessum vélum eru miklar og allur stuðningur 
sem hægt er að ná í við þessa endurnýjun er vel þeginn. Hugmyndir eru uppi um að gera 
lagntímasamninga við sveitarfélagið um alla þá samninga sem eru í gangi milli aðila nú í dag. 

Það er óvíst að við verðum eins lánsöm með úrkomu á vellinum eins og varð í vor og sumar. Við verðum 
að fara að huga að endurnýjun vatnslagnarinnar um völlinn. Það liggja allar upplýsingar nokkuð fyrir með 
hana og taka þarf ákvörðun um í hvaða þrepum hún verður unnin. 
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Jafnframt því að laga þarf vatnslögnina á vellinum þá þurfum við að drena ákveðin svæði. Einkum eru það 
fimmta og sjöunda brautin. Þær eru oft það blautar, eins og allir golfarar þekkja, að erfitt er að fara um 
þær gangandi hvað þá með vélar. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að minnast á gröfukaup. Lítil notuð 
grafa sem þarf ekki að kosta okkur mikið, en gæti nýst klúbbnum í nokkur ár og borgað sig margfalt upp. 
Það væri hægt að nota hana við drenlögnina, við að endurnýja stíga eins og þegar er byrjað, að ekki sé 
talað um það að taka skurðinn á áttundi í nefið. Óþrjótandi verkefni liggja fyrir við völlinn og ljóst að ekki 
verður allt gert í einu, en mikilvægt að skipuleggja starfið vel og tímasetja allar framkvæmdir fram í 
tímann. 

Að endingu fer vallarnefnd fram á að henni verði falið að rífa geymsluskúrana við 1. teig, það er kominn 
tími á að láta þá hverfa. 

F.h.  vallarnefndar  

Rúnar Vífilsson, formaður 

 

Skjólbeltarækt 
Skjólbeltarækt er ræktun, oftast bæði af runnum og trjám, sem eru hönnuð og gróðursett til að minnka 
óæskileg áhrif sterkra vinda. En auk þess sem skjólbelti minnka vindhraða þá geta þau einnig dregið 
verulega úr vindkælingu. 

 
Besti tíminn til að gróðursetja skjólbelti var fyrir 20 árum. Næstbesti er að gróðursetja strax í dag.  
Níutíu prósent af galdrinum við góð skjólbelti er umönnun 
Skjólgirðingar eru mikið notaðar á þröngum svæðum, en þær taka lítið pláss og skjóláhrifin koma 
jafnskjótt og veggurinn hefur verið byggður. Tré eru hinsvegar eini möguleikinn til að fá nógu hávaxinn 
skjólgjafa til að hafa áhrif á stóru svæði. Áhrifin hlémegin við skjólbelti er 20 sinnum hæð beltisins. 
Skjólbelti eru fljót að hafa áhrif, strax eftir 3 til 4 ár fara þau að veita skjól og umtalsvert eftir 7 til 8 ár. 
Með því að sjá plöntunum fyrir auknum raka þar sem land er þurrt má auka lifun og flýta vexti og stytta 
þannig tímann sem það tekur að koma upp áhrifaríkum skjólbeltum. 
Skjólbelti eru langtíma fjárfesting og þess vegna er skynsamlegt að leggja drög að þeim með góðum 
fyrirvara áður en plöntun hefst. Aðeins vel skipulögð skjólbelti með réttri umhirðu veita hámarks skjól og 
ánægju. Hafa ber í huga: 

 Staðsetjið skjólbeltið þar sem það veitir mesta vernd 

 Hannið skjólbeltin í samræmi við það pláss sem fyrir hendi er 

 Gefið trjám og runnum nóg rými til að þau geti vaxið 

 Veljið tegundir sem eru best aðlöguð aðstæðum á hverju svæði og geta náð þeim árangri sem 
vonast er eftir 
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Staðsetjið skjólbeltið eins nálægt því að 
vera þvert á ríkjandi vindátt og 
mögulegt er. Beltið ætti að ná 15 til 30 
metra út fyrir svæðið sem ætlunin er að 
skýla. Þetta er gert til að kom í veg fyrir 
að vindur sviptist fyrir enda beltisins og 
inn á skýlda svæðið. 

 
Net skjólbelta er meginforsenda þess að 
hægt sé að hafa afgerandi áhrif á 
veðurfarsþætti í nærumhverfinu, og 
breyta þannig ýmsum aðstæðum á 

vissum svæðum, svo sem grósku, staðsetnngu snjóalaga og aðstæðum manna. Stök skjólbelti hafa fremur 
lítil áhrif nema rétt næst sér. Viss hætta á óæskilegri virkni eins og mikilli snjósöfnun. 
Tilraunir sýna að vel hannað skjólbelti nær að fella 3 til 4 sinnum meiri snjó en bestu snjógirðingar geta 
gert. Snjófangari má aldrei vera nær en 30 metrar frá því svæði sem halda á snjólausu. 
Þegar unnið er að uppbyggingu skjólbelta þarf að hafa í huga og ákveða breidd skjólbeltanna, fjölda raða, 
og í framhaldi af því sólarhlið og skuggahlið beltanna. Þegar tré og runnar eru valdir saman þarf að reyna 
að setja saman há, meðalhá og lágvaxin tré og runna. 
Mikilvægt er að hafa í huga að skjólbelti gegna einungis hlutverki sínu séu þau þétt niður, annars er 
hætta á að vind trekki undir beltin sem rýrir þau sem skjólgjafa og spillir einnig vaxtarskilyrðum í 
beltunum. 
Breiðari skjólbelti þola meiri áföll en mjó belti. Þau taka hinsvegar á sig mun meiri snjó. Áhrif þeirra á 
landslagið er mikið og þarf að nota náttúruleg mörk til að minnka þessi áhrif. Hafa í huga að skyggja ekki 
að óþörfu á landslag með gróðurbeltunum og loka af eðlilegar leiðir golfleikara nema það sé tekin um 
það ákvörðun að tré og runnar verði þá hindranir á brautum. 
Þegar hugað er að gerð og samsetningu beltanna, þá er mælt með að margar tegundir séu í hverju belti. 
Tvær eða fleiri tegundir í hverri röð og góð blanda af runnum og hærri trjám, þá aðallega lauftrjám. Ef 
stuðst er við eina tegund í hverri röð, t.d. alaskavíði verður það belti gisið að neðan ef því er ekki sinnt. 
Það verður þá bæði viðhaldsfrekt og einkum skammlíft belti. 
Ef settar eru fleiri en ein röð í skjólbelti minnkar hætta á að skarð myndist ef planta drepst, og þetta 
getur einnig gefið þéttari belti. Best er að blanda nokkrum tegundum saman í hverja röð til að loka öllum 
glufum hátt og lágt. Þá verður ekki eins mikil þörf á jafn tíðum klippingum og þar sem er ein tegund 
lauftrjábelta. Ef skjólbeltum er ekki sinnt jafnt og þétt verða þau skammlíf og kostnaður við þau eykst. 

 
Dæmigert skjólbelti er þriggja raða. Þá er hverri röð ætlað sérstakt hlutverk og tegundunum raðað saman 
í raðirnar út frá þeim eiginleikum sem þær búa yfir. Fyrsta röð áveðurs er meginskjólröð sem mest mæðir 
á. Þar eru settar harðgerðustu tegundirnar. Annarri röð er ætlað að ná upp hæð beltisins. Þar eru 
hávöxnustu tegundirnar settar ásamt skuggþolnum runnum sem þola að vera undir í miðju beltinu þar 
sem lítil birta kemst að. Þriðja röðin er gjarnan skreitt með blómrunnum og fjölbreyttu tegundavali þar 
sem hægt er að blanda inn tegundum sem eru í skjóli að hluta til, sem eru ekki jafn harðgerðar og 
megintegundir skjólbeltisins.  
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Fjölbreytt tegundaval í skjólbelti hefur marga kosti m.a. lítið viðhald þegar stuðst er við vaxtarform 
tegunda í samspili til að forðast op í beltinu. Fjölbreytnin er öruggari gagnvart sjúkdómum og 
skaðvöldum, en þeim er stöðugt að fjölga hér við land í takt við hlýnandi loftslag. Fjölbreytnin kemur m.a. 
fram í margbreytilegu útliti og oft skrautlegu. 
Áður en gróðursetning skjólbelta er hafin er mikilvægt að ganga frá áætlun sem segir til um hvaða 
tegundir á að nota í beltið og hvernig þeim er raðað saman. Útbúa þarf vinnuteikningu sem sýnir 
nákvæma röðun tegundanna í hverri röð til að vinna eftir. Við gróðursetningu er ágætt að taka aðeins 
eina tegund fyrir í einu. 
Við umhirðu skjólbeltanna þarf að hafa í huga að byrja strax. Bæta nýjum plöntum strax í stað þeirra sem 
drepast. Bera þarf á beltin eins og borið er á garða fólks. Hreinsa þarf burt plast sem losnar og annað sem 
hindrað getur vöxt. Og mikilvægt að muna að víðitegundir þarf að klippa niður eftir fyrsta árs vöxt til að 
runnin greini sig nóg sem næst jörðu. Grófar víðitegundir þarf að klippa fyrstu þrjú árin niður. Það er mun 
árangursríkara að hirða um beltin strax og þörf er á, ekki bíða. Til dæmis gera og þétt belti ekkert annað 
en að þéttast enn meira og þar með minnka lífslíkur annarra plantna í beltinu. 
Ef nota á greni í skjólbelti (greni og lerki eru nánast einu barrtrén sem notuð eru í skjólbelti) þarf að huga 
að því að hafa ekki runna og tré of nærri greninu. Greinar lauftrjáa sem eru í dvala skemma strax topp og 
hliðar grenisins og aflaga vöxt þess. Greni og lauftré eru ekki góð blanda nema stöðugt sé klipptar greinar 
lauftrjánna umhverfis grenið til að forða því frá barningsskemmdum. 
 
Hráefni í skjólbelti 
Alaskaösp - Alaskayllir 
Skrautreynir, Alpareynir og Úlfareynir. Gultoppur, Gljásýrena og Fagursýrena 
Blátoppur, Glótoppur, Snjóber, Silfurblað, Hafþyrnir, Geislasópur, Ígulrós, Birkikvistur og Japanskvistur 
Hekk:  Gljámispill, Fjallarifs og Birki 
 
Kostir og ókostir víðisins 
Kostir:   

 Ódýr í framleiðslu 

 Klónaræktun, einsleitur efniviður 

 Kemur vel til eftir gróðursetningu 

 Hraðvaxta – fljótur til 

 „Harðgerður“ í frjósömum jarðvegi 

 Sólelskur þ.e. hleypir birtu inn á sig á annan gróður 

Ókostir: 

 Hraðvaxta – vex úr sér 

 Þarf mikla umhirðu 

 Þarf frjósaman jarðveg 

 Skammlífur 20 – 40 ár 

 Sólarkrefjandi 

 Sólelskur þ.e. hleypir birtu inn á sig á annan gróður 

 Verður oft óþéttur í skjólbeltum 

 Maðksækinn/lússækinn 

 Stendur oft illa á rót = veltur um koll 

 Stórvaxinn víðir vex yfir annan gróður 
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Skýrsla forgjafarnefndar 
 

Forgjafarnefnd skipuðu Rafn Ingi Rafnsson formaður og Halldór Halldórsson 
Helsta verkefni forgjafarnefndar árið 2014 var að greiða fyrir nýju vallarmati. Að höfðu samráði við GSÍ 
kom fram að okkar vinna fælist í eftirfarandi: 
 

a) Að gera yfirlit yfir helstu breytingar sem orðið hefðu á vellinum frá síðustu úttekt. Var 
að skilja á starfsmanni GSÍ að þetta yrði notað til stuðnings við úttektina. 

 
b) Að ákveða og staðfesta lengdir brauta frá merktum viðmiðunarpunkti á teig að miðri 

flöt. Þetta þurfti fyrir hvíta, gula, bláa, rauða og gullteiga barna. 
 

c) Að kalla eftir vallarmatsnefnd GSÍ þegar völlurinn væri kominn í hefðbundinn 
sumarbúning, búið að forma brautir með slætti og allar merkingar í lagi. 
 

Undirbúningur vallarmats 

Um veturinn gerðu formaður vallarnefndar, vallarstjóri og form. forgjafarnefndar í sameiningu 

greinargerð sem tíundaði breytingar sem orðið höfðu á vellinum frá síðasta vallarmati. Þessi skýrsla var 

send til GSÍ.  

6. maí lá fyrir uppkast að nýju skorkorti með staðfestri lengd brauta.  

 
Á kortinu eru gullteigar sem voru merktir til bráðabrigða á vellinum. Staðsetning þeirra var ákveðin með 
hliðsjón af reynslu úr barna- og unglingastarfi liðinna ára. Reyndar er enn eftir að merkja gullteigana 
varanlega.  

Keppni Undirskrift leikmanns Dags.

Leikmaður Undirskrift ritara Leikforgjöf

Hola Hvítir Gulir Bláir Rauðir Gull Par Leikm. Pkt. Ritari Pkt. Forgj. Hola Hvítir Gulir Bláir Rauðir Gull Par Leikm. Pkt. Ritari Pkt. Forgj.

1 499 455 396 396 219 5 5 10 499 455 396 396 219 5 6

2 355 316 316 263 96 4 9 11 355 316 316 263 96 4 10

3 162 149 136 119 68 3 15 12 162 149 136 119 68 3 16

4 349 349 314 314 110 4 1 13 349 349 314 314 110 4 2

5 389 372 336 336 218 4 7 14 389 372 336 336 218 4 8

6 137 137 126 126 58 3 13 15 137 137 126 126 58 3 14

7 266 266 220 220 114 4 17 16 266 266 220 220 114 4 18

8 439 428 371 371 180 5 3 17 439 428 371 371 180 5 4

9 366 344 323 294 164 4 11 18 366 344 323 294 164 4 12

Út 2962 2816 2538 2439 1227 36 Inn 2962 2816 2538 2439 1227 36

Út 2962 2816 2538 2439 1227 36

Vallarmat (CR) - Vægi (Slope) Alls 5924 5632 5076 4878 2454 72

Karlar Hvítir Gulir Bláir Rauðir Gull Fj. í Leikforgjöf

CR 72,2 70,4 66,6 hóp Nettó

Slope 126 119 118 2

3 Sýnið tillitssemi við aðra leikmenn og vallarstarfsmenn

Konur Bláir Rauðir Gull 4 Skiljið ekki eftir spor í glompum

Vallarmat CR 73,8 72,2 Látið torfusnepla í kylfuför

frá 2009 Slope 128 122 Lagið boltaför á flötum

Golfklúbbur
Sauðárkróks

Hleypið næsta ráshóp strax

framúr verði töf á leik ykkar

Tímaviðmið

9 holur

2 klst. og 6 mín.

1 klst. og 53 mín.

1 klst. og 40 mín.
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Tilgangur með gullteigum er að bjóða upp á stytta útgáfu af vellinum til að auðvelda byrjendum að spila 
golfhring á „eðlilegum“ tíma. Það má deila um það hversu langur völlur á að vera af gullteigum en þetta 
var niðurstaðan.  
 
Til samanburðar eru hér lengdir á Jaðarsvelli og Arnarholtsvelli og lengdarhlutföll m.v. gula teiga á 
viðkomandi völlum. Okkar gullteigar eru nokkuð styttri en á Jaðarsvelli en sambærilegir við lengd á 
Arnarholtsvelli (GHD). 

 

  
 
Þegar búið var að slá fyrsta slátt upp úr miðjum maí voru boð send til GSÍ um að öll skilyrði væru uppfyllt 
og völlurinn væri klár fyrir vallarmat. 
 
 
Heimsókn Vallarmatsnefndar 
22. júní mætti 3ja manna vallarmatsnefnd um 2 klst. fyrir áður boðaða komu og fengu fulltrúar GSS því 
ekki tækifæri til að fylgjast með störfum matsmanna. Forgjafarnefnd (RIR & HH) áttu þó óformlegan fund 
með þeim í skála þegar þeir höfðu gengið völlinn. Þar gagnrýndu útsendarar GSÍ að runnar hægra megin 
á fyrstu braut væru merktir sem aðkomuvatn. Sem rök með bentu fulltrúar GSS á að vatn safnaðist 
saman í pytti norðan við runnana, sem vel mætti merkja sem hliðarvatnstorfæru en við leyfðum okkur að 
teygja merkinguna út fyrir runnana m.a. til að gera mörk torfærunnar sýnileg. Einnig væri mikið hagræði í 
þessu, flýtti leik o.s.frv.   
 
Síðan 22. júní hefur ekki heyrst frá vallarmatsnefndinni og bíðum við enn eftir uppfærðu mati. Áform um 
að byrjendur geti spilað til forgjafar af gullteigum urðu því að engu sl. sumar.  Margir telja að vallarmatið 
frá 17. mars 2009 sé löngu úrelt og mikil vonbrigði að þessu verkefni sé enn ólokið.  
 
  

Hlíðarendavöllur Jaðarsvöllur Arnarholtsvöllur

Par 72 Par 71 Par 70

H G B R Gull H G B R Gull G R Gull

105% 100% 90% 87% 44% 109% 100% 94% 85% 52% 100% 88% 49%

5924 5632 5076 4878 2454 5920 5443 5127 4625 2820 4854 4284 2394
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Þróun  forgjafar 

 
Meðalforgjöf 5 forgjafarlægstu kylfinga klúbbsins hefur staðið í stað síðustu 4 árin og ef skoðaðir eru 20 

forgjafalægstu þá eru þeir á sama róli og fyrir 4 árum.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1
9
8

4

1
9
8

5

1
9
8

6

1
9
8

7

1
9
8

8

1
9
8

9

1
9
9

0

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

Þróun forgjafar frá 1985 

Lægstu 5:

Lægstu 20:

61 

76 79 
74 

65 
59 

49 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

Fjöldi félaga með virka forgjöf frá 2008 



 

33 | s í ð a  
 

Mesta lækkunin 

Alls lækkuðu 26 forgjöfina árið 2014, m.v. 25 árið 2013 og 31 árið 2012.  
Eftirfarandi tafla afhjúpar þessa snillinga. 

Nr. Nöfn    2013 2014   Breyting 

1 Friðjón Bjarnason  27,6 20,4  -7,2 
2 Telma Ösp Einarsdóttir  36,0 29,9  -6,1 
3 Guðmundur Ágúst Guðmundsson 35,9 31,4  -4,5 
4 Róbert Óttarsson  35,0 30,9  -4,1 
5 Herdís Á Sæmundardóttir  36,0 32,5  -3,5 
6 Þorvaldur Gröndal  26,1 23,1  -3,0 
7 Þröstur Friðfinnsson  12,4 9,7  -2,7 
8 Hákon Ingi Rafnsson  19,1 17,0  -2,1 
9 Andri Þór Árnason  19,5 17,5  -2,0 

10 Aldís Ósk Unnarsdóttir  12,3 10,3  -2,0 
11 Nína Þóra Rafnsdóttir  36,0 34,2  -1,8 

12 Arnar Geir Hjartarson  5,5 3,8  -1,7 

13 Ásgeir Björgvin Einarsson  13,9 12,4  -1,5 
14 Ragnheiður Matthíasdóttir  15,2 13,7  -1,5 

15 Guðmundur Ragnarsson  14,0 13,0  -1,0 
16 Dagbjört Rós Hermundardóttir  14,8 14,0  -0,8 

17 Rafn Ingi Rafnsson  11,6 10,9  -0,7 
18 Elvar Ingi Hjartarson  7,9 7,2  -0,7 

19 Sigríður Elín Þórðardóttir  11,5 10,8  -0,7 

20 Ásmundur Baldvinsson  17,8 17,2  -0,6 
21 Reynir Barðdal  16,1 15,6  -0,5 

22 Magnús Gunnar Gunnarsson  11,3 10,9  -0,4 

23 Svanborg Guðjónsdóttir  16,6 16,3  -0,3 
24 Árný Lilja Árnadóttir  8,1 7,9  -0,2 

25 Einar Ágúst Gíslason  24,9 24,7  -0,2 

26 Matthildur Kemp Guðnadóttir  15,7 15,6  -0,1 

 
Endurmat á forgjöf 

Skv. EGA forgjafarkerfinu er forgjöf endurmetin árlega hjá öllum kylfingum sem hafa skilað 4 eða fleiri gildum 
skorum á árinu. Þeir sem ekki skila 4 hringjum til forgjafar byrja næsta ár með óvirka forgjöf. Skila þarf 3 gildum 
skorum til að virkja forgjöf aftur.  
 
Niðurstaða endurmatsins var sú að engan þarf að hækka (sem er einsdæmi) en fjórir heiðursmenn verða lækkaðir 
eins og eftirfarandi tafla sýnir:  

Nafn Forgjöf MSS EASS PD 
Notuð 
kort 

Flestir 
punktar Ráðlögð aðgerð Breyting 

Þorvaldur Gröndal 23,1 35.5 30.5 5.0 12 39 Lækka forgjöf -2 

Andri Þór Árnason 17,5 34 31.0 3.0 10 40 Lækka forgjöf -1 

Friðjón Bjarnason 20,4 35 30.5 4.5 14 43 Lækka forgjöf -1 

Róbert Óttarsson 30,9 34 30.0 4.0 19 40 Lækka forgjöf -1 
 

MSS:   Miðgildi skora sumarsins, minnst 8 kort notuð. 

EASS:   Evrópu-meðaltal Stabelford skor (Mismunandi fyrir forgjafarflokka). 

PD:   Frávik leikmanns. (MSS – EASS). 

Meira en ±3,0 => Forgjöf lækkar / hækkar um 1.  

Meira en ±5,0 => Forgjöf lækkar / hækkar um 2.   
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Forgjafarskjöldurinn 2014 

Árlega er metið hver hefur staðið sig best með ákveðinni reikniaðferð. Þetta er meira gert til gamans en 
gagns og má deila um aðferðina en skv. henni betra að lækka úr 10 í 5 heldur en að fara úr 30 í 25.  
Sömuleiðis er það metið miklu betra að standa í stað með 5 í forgjöf heldur en að vera fastur í 15. 
 

Aðferðin er:   2 x Upphafsforgjöf – 3 x Lokaforgjöf 
 
Hér eru 15 efstu sætin samkvæmt þessari aðferð: 

       
Nr. Nafn 2013 2014   Hringir   Skjöldur 

1 Arnar Geir Hjartarson 5,5 3,8 
 

26  -0,4 

2 Þröstur Friðfinnsson 12,4 9,7 
 

9  -4,3 

3 Jóhann Örn Bjarkason 4,7 4,8 
 

18  -5,0 

4 Elvar Ingi Hjartarson 7,9 7,2 
 

25  -5,8 

5 Friðjón Bjarnason 27,6 20,4 
 

14  -6,0 

6 Aldís Ósk Unnarsdóttir 12,3 10,3 
 

17  -6,3 

7 Ingvi Þór Óskarsson 5,9 6,3 
 

23  -7,1 

8 Árný Lilja Árnadóttir 8,1 7,9 
 

10  -7,5 

9 Brynjar Örn Guðmundsson 7,7 7,8 
 

9  -8,0 

10 Ásgeir Björgvin Einarsson 13,9 12,4 
 

30  -9,4 

11 Sigríður Elín Þórðardóttir 11,5 10,8 
 

31  -9,4 

12 Rafn Ingi Rafnsson 11,6 10,9 
 

29  -9,5 

13 Halldór Halldórsson 8,5 9,0 
 

8  -10,0 

14 Magnús Gunnar Gunnarsson 11,3 10,9 
 

22  -10,1 

15 Ragnheiður Matthíasdóttir 15,2 13,7 
 

19  -10,7 

 

Til að kylfingar séu gjaldgengir í þennan útreikning er gerð krafa um virka forgjöf. 
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Greining á skorkortum 

Til grundvallar eru 791 mótsskor frá kylfingum af öllum getustigum. Niðurstaða:  

 9. brautin fer upp fyrir 2. brautina sem 5. erfiðasta holan.  

 5 brautin fer úr 3. sæti upp í 1. sæti sem erfiðasta holan.  
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Forgjafarlisti í lok árs 2014 

Kylfingar með virka forgjöf í lok árs 2014 áður en árlegri endurskoðun er beitt. 

Nr. Nafn   2013 2014   Breyting 

1 Arnar Geir Hjartarson  5,5 3,8  -1,7 
2 Jóhann Örn Bjarkason  4,7 4,8  0,1 
3 Ingvi Þór Óskarsson  5,9 6,3  0,4 
4 Elvar Ingi Hjartarson  7,9 7,2  -0,7 
5 Brynjar Örn Guðmundsson  7,7 7,8  0,1 
6 Árný Lilja Árnadóttir  8,1 7,9  -0,2 
7 Halldór Halldórsson  8,5 9,0  0,5 
8 Þröstur Friðfinnsson  12,4 9,7  -2,7 
9 Aldís Ósk Unnarsdóttir  12,3 10,3  -2,0 

10 Hlynur Freyr Einarsson  9,9 10,4  0,5 
11 Haraldur Friðriksson  10,0 10,6  0,6 
12 Sigríður Elín Þórðardóttir  11,5 10,8  -0,7 
13 Magnús Gunnar Gunnarsson  11,3 10,9  -0,4 
14 Rafn Ingi Rafnsson  11,6 10,9  -0,7 
15 Ásgeir Björgvin Einarsson  13,9 12,4  -1,5 
16 Guðmundur Ragnarsson  14,0 13,0  -1,0 
17 Einar Einarsson  13,1 13,4  0,3 
18 Ragnheiður Matthíasdóttir  15,2 13,7  -1,5 
19 Guðmundur Þór Árnason  12,3 13,8  1,5 
20 Hjörtur S Geirmundsson  13,3 13,8  0,5 
21 Dagbjört Rós Hermundardóttir  14,8 14,0  -0,8 
22 Sigríður Eygló Unnarsdóttir  14,8 14,9  0,1 
23 Matthildur Kemp Guðnadóttir  15,7 15,6  -0,1 
24 Reynir Barðdal  16,1 15,6  -0,5 
25 Svanborg Guðjónsdóttir  16,6 16,3  -0,3 
26 Jónas Már Kristjánsson  16,3 16,6  0,3 
27 Hákon Ingi Rafnsson  19,1 17,0  -2,1 
28 Sævar Steingrímsson  16,7 17,1  0,4 
29 Ásmundur Baldvinsson  17,8 17,2  -0,6 
30 Ingibjörg Ólöf Guðjónsdóttir  17,0 17,4  0,4 
31 Andri Þór Árnason  19,5 17,5  -2,0 
32 Pálmi Þórsson  17,1 17,6  0,5 
33 Björn Sigurðsson  17,8 18,3  0,5 
34 Unnar Rafn Ingvarsson  18,8 19,4  0,6 
35 Friðjón Bjarnason  27,6 20,4  -7,2 
36 Ingileif Oddsdóttir  21,9 22,4  0,5 
37 Þorvaldur Gröndal  26,1 23,1  -3,0 
38 Guðni Kristjánsson  22,8 23,3  0,5 
39 Ólöf Herborg Hartmannsdóttir  20,7 24,1  3,4 
40 Einar Ágúst Gíslason  24,9 24,7  -0,2 
41 Margrét Stefánsdóttir  24,8 25,1  0,3 
42 Telma Ösp Einarsdóttir  36,0 29,9  -6,1 
43 Gunnar M Sandholt  30,1 30,7  0,6 
44 Róbert Óttarsson  35,0 30,9  -4,1 
45 Guðmundur Ágúst Guðmundsson  35,9 31,4  -4,5 
46 Sigmundur Guðmundsson  30,3 31,5  1,2 
47 Herdís Á Sæmundardóttir  36,0 32,5  -3,5 
48 Nína Þóra Rafnsdóttir  36,0 34,2  -1,8 
49 Arnar Freyr Guðmundsson  36,0 36,0  0,0 

F.h. forgjafarnefndar, 

Rafn Ingi Rafnsson, formaður  
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Skýrsla barna- og unglinganefndar 

Barna-og unglinganefnd GSS skipuðu:  Árný Lilja Árnadóttir, Kristján Jónasson, Kári H. Árnason, Hanna 
Dóra Björnsdóttir, Helga Jónína Guðmundsdóttir og Hjörtur Geirmundsson.    
 
Inniæfingar á „Flötinni“ byrjuðu í janúar og voru haldnar vikulega, þar sem skipt var í hópa eftir aldri og 
getu. Þar var bæði slegið í net, púttað, vippað og eins farið í golfherminn. Umsjón með þessum æfingum 
höfðu þau Árný, Hjörtur og Arnar Geir. Flötin hefur gert það að verkum að aðstaða til golfiðkunar 
breyttist til mikilla muna og var sérstaklega jákvætt hvað var mikil fjölgun í flokki ungra kylfinga samfara 
þessu. 
 
Þjálfari sumarsins var Hlynur Þór Haraldsson og kom hann til okkar í byrjun maí og hófust þá þegar 
æfingar hjá honum. Allt starfið gekk vel í sumar og mikill munur að hafa íslenskan þjálfara og Hlynur náði 
mjög vel til allra sem hann þjálfaði í sumar. Við höfðum vonast til þess að geta ráðið hann til lengri tíma 
en í sumar en því miður eru bara ekki fjármunir fyrir hendi hjá klúbbnum til þess. 
Við höfum verið dugleg að gera okkur sýnileg á heimasíðunni okkar www.gss.is og við erum einnig með 
facebook síðu sem heitir Unglingastarf Golfklúbbs Sauðárkróks.  Þá var einnig stofnaður hópur á 
facebook sem heitir Golfmyndir GSS. Þar er að finna fjöldan allan af myndum sem teknar hafa verið á 
undanförnum árum. Þessar myndir eru bæði úr barna-og unglingastarfinu en einnig er að finna myndir 
frá hinum ýmsum viðburðum hér á Hlíðarendavelli.  
 
Golfskólinn byrjaði 3. júní hjá okkur og var hann með því sniði að yngstu þátttakendurnir voru frá kl. 10 - 
12 mánudaga – föstudaga, en þau eldri voru til a.m.k. 15 á daginn. SumarTím var á milli 8 og 10 
mánudaga til fimmtudaga. Ungir kylfingar aðstoðuðu við golfskólann og SumarTím og komu þau í 
gegnum vinnuskólann. Eins og undanfarin ár stóðu þau sig með mikilli prýði og þakkar klúbburinn þeim 
mikið vel fyrir sumarið. Einnig viljum við þakka Sveitarfélaginu kærlega fyrir þessa aðstoð við starfið sem 
skiptir verulega miklu máli. 
Um 30 þátttakendur voru í golfskólanum þetta árið en um 60 skráningar komu í gegnum SumarTím að 
auki.  Það var því oft líf og fjör á vellinum í sumar. Golfskólinn stóð fram í lok ágúst. 
Að auki þá koma yfirleitt nokkrir krakkar í golfskólann í 2-4 vikur í viðbót við þessa 30 sem eru virkir allt 
sumarið. Oftast eru það krakkar sem eiga tengingar í Skagafjörð og eru í sumarheimsóknum hjá ömmu og 
afa eða öðrum ættingjum. 
 
Helstu viðburðir okkar hér heima fyrir voru þessir: 
 
Við störtuðum starfinu með flottum fjölskyldudegi 17.maí þar sem var flott mæting. Fórum í ýmsa leiki, 
vorum með sölu á notuðum golfvörum, vöfflur fyrir mannskapinn ofl. skemmtilegt. 
 
Við héldum Opna Nýprent barna-og unglingamótið 15. júní. Keppendur voru 75 og voru 18 þeirra frá  
Golfklúbbi Sauðárkróks (GSS). Einnig voru keppendur frá Golfklúbbi Akureyrar (GA), Golfklúbbnum Hamri 
á Dalvík (GHD) og Golfklúbbi Ólafsfjarðar (GÓ). Öll úrslit er að finna á heimasíðu klúbbsins og á 
www.golf.is. 
 
Aðalfjáröflunin okkar þetta sumarið var golfmaraþonið 26.júní. Krakkarnir voru mjög dugleg að safna 
áheitum og  fá bæjarbúar miklar þakkir fyrir góðar móttökur við þessari fjáröflun okkar. Spilað var frá kl. 
8 um morguninn og fram til kl.21 og náði hópurinn að spila 1183 holur. Þau sem spiluðu mest náðu 72 
holum. 
 

file:///G:/2014/Aðalfundur/www.gss.is
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Meistaramótið var haldið 1.-4. júlí í 5 flokkum. Þáttakendur voru 15 talsins. 

Úrslitin voru sem hér segir: 
 

1 flokkur stelpur 2 x 18 holur – rauðir teigar 

1. Telma Ösp Einarsdóttir 262 högg 

2. Maríanna Ulriksen 317 högg 

1 flokkur strákar 3 x 18 holur – gulir teigar 
 

1. Elvar Ingi Hjartarson 249 högg 

2. Hákon Ingi Rafnsson 260 högg 

3. Pálmi Þórsson 280 högg 

2 flokkur stelpur 3 x 9 holur – rauðir teigar 
 

1. Hildur Heba Einarsdóttir 219 högg 

2. Anna Karen Hjartardóttir 230 högg 

3. Helga Júlíana Guðmundsdóttir 240 högg 

2 flokkur strákar 3 x 9 holur – rauðir teigar 
 

1. Viktor Kárason 160 högg 

2. Ívar Elí Guðmundsson 189 högg 

3. Arnar Freyr Guðmundsson 190 högg 

3 flokkur strákar 2 x 9 holur – gullteigar 
 

1. Reynir Bjarkan B Róbertsson 110 högg 

2. Bogi Sigurbjörnsson 118 högg 

3. Gabríel Jökull Brynjarsson 137 högg 

 

Golfkeppnin á Unglingalandsmótinu fór fram 31.júlí og 1.ágúst. Keppt var í flokkum 11-13 ára sem 

spiluðu 18 holu punktakeppni án forgjafar og síðan var leikinn 36 holur höggleikur í flokkum 14-15 ára og 

16-18 ára. Keppendur voru 50 í þessum flokkum og náðist góður árangur í flestum flokkum. Fjölmargir 

klúbbfélagar aðstoðuðu við framkvæmd þessa móts sem tókst í alla staði mjög vel. Helstu úrslit er að 

finna á heimsíðunni okkur og heildarúrslit á www.golf.is. 

Golfklúbburinn náði ekki að senda sveitir í sveitakeppni unglinga að þessu sinni en bæði í karla og 
kvennasveitum klúbbsins eru ungir kylfingar. Hákon Ingi Rafnsson tók hins vegar þátt í sveitakeppni 15 
ára og yngri með sameiginlegri sveit GSS/GÓ/GHD/GH og stóð sig með mikilli prýði. 
 
Í ágúst héldum við hraðgolfmót og fórum einnig í ferð á Skagaströnd þar sem Háagerðisvöllur var 
spilaður. Að því búnu var farið í sund á Blönduósi og að lokum endað í golfskálanum á Hlíðarenda í 
pizzuveislu. 
 
Uppskeruhátíðin var  4. október. Flott mæting var og mikil stemming. Byrjað var á Flötinni og þar var 
tekið létt púttmót og allir fengu að prófa golfherminn. Að því búnu var farið í golfskálann þar sem 
viðurkenningar voru veittar: 
Bestu kylfingarnir voru þau Aldís Ósk Unnarsdóttir og Elvar Ingi Hjartarson 
Mestu framfarir hlutu Bogi Sigurbjörnsson, Reynir Bjarkan Róbertsson og Telma Ösp Einarsdóttir 

http://www.golf.is/
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Efnilegust voru Anna Karen Hjartardóttir og Hákon Ingi Rafnsson 
Bestu ástundum fengu Maríanna Ulriksen og Gabríel Brynjarsson. 
Síðan voru veitt verðlaun fyrir þau sem voru til fyrirmyndar bæði innan vallar sem utan. Þau hlutu Hildur 
Heba Einarsdóttir og Arnar Freyr Guðmundsson. 
 
Okkar unglingar voru einnig dugleg við að taka þátt í Íslandsbankamótaröð GSÍ og áttum við fulltrúa á 
flestum mótunum þ.m.t. íslandsmót í höggleik og holukeppni.  Við áttum einnig keppendur á 
áskorendamótaröðinni þetta sumarið. 
Norðurlandsmótaröðin var í gangi með aðeins breyttu sniði. Fyrsta mótið haldið hjá okkur 15. júní eins og 
fyrr segir. Mót númer tvö var haldið á Dalvík 6. júlí. Mót númer þrjú var haldið á Ólafsfirði 27. júlí og 
lokamótið á Akureyri 13. september.  
 
Við viljum þakka öllum þeim fjölmörgu sem að komu að starfinu s.l. sumar, stjórn klúbbsins sem að 
studdi okkur dyggilega, foreldrum og öðrum sjálfboðaliðum. Eins og máltækið segir „margar hendur 
vinna létt verk“ og það á svo sannarlega við hjá okkur.  Öflugt og óeigingjarnt starf sjálfboðaliða skilar því 
að við getum haldið úti öflugu barna-og unglingastarfi og vonum við að svo verði áfram um ókomin ár – 
golfklúbbnum til heilla. Við viljum einnig þakka fjölmörgum styrktaraðilum okkar sem og þeim sem 
studdu okkur í fjáröflunum sumarsins. 
Þá ber sérstaklega að þakka golfkennaranum okkar honum Hlyni Þór Haraldssyni  fyrir hans starf í sumar.  

 
 
F.h. barna- og unglinganefndar 

Hjörtur Geirmundsson, formaður 
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Skýrsla húsnefndar 

Húsnefnd GSS skipuðu:  Margrét Stefánsdóttir, skálamamma og Gunnar Sandholt, skálapabbi. 

 

Starfssvið nefndarinnar er að sjá um ráðnigu starfsmanna, rekstur og innkaup sjoppunnar , gerð 

vaktaskýrslu starfsmanna og starfslýsingar  

 

 Starfsmenn sem ráðnir voru sl sumar:  

 Ásgeir Þröstur Gústafsson (19 ára) 100% starf,  

 Aldís Ósk Unnarsdóttir (17 ára) 70% starf 

 Kolfinna Einarsdóttir (16 ára) 50 – 70%. 

 Stóðu þau öll vel fyrir sínu.  

 

Auk þess ber að þakka sjálfboðaliðum,  sem oft hlupu undir bagga, t.d.  um Verslunarmannahelgi, á 

unglingalandsmótinu og þegar sveitakeppni II. deildar kvenna var haldin að Hlíðarenda.  Verða engin 

nöfn tíunduð, en ítrekaðar þakkir. Þó skal þar ein undantekning gerð. Hjörtur Geirmundsson veitti okkur, 

sem erum frekar illa að okkur í bókhaldi og uppgjörum hvers konar (enda bæði meira í umönnun en 

bísniss) ómtanlega aðstoð við vörutalningu og uppgjör. 

 

Í golfskála er gríðar stuð 

góðgerðirnar flestum kunnar 

unglingarnir iðka puð 

eftir reka Margrét og Gunnar 

 

F.h. húsnefndar,  

Margrét Stefánsdóttir  
Gunnar Sandholt 
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Sigurvegarar í Opna Vodafone og Coca Cola 2.ágúst 

Kvennasveit GSS sigurvegarar í 2.deild 

Unglingalandsmót UMFÍ – sigurvegarar í 11 – 13 ára stúlkur 

British Open á Sauðárkróki 

Sigurvegarar í Opna IcelandairGolfers  
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Skýrsla nýliða - og kynningarnefndar  
 

Nefndina skipa:  Dagbjört Rós Hermundsdóttir formaður, Einar Ágúst Gíslason og Herdís 
Sæmundardóttir 

 

Fyrsta verk nefndarinnar var í maí þegar starfsmenn Landsbankans komu í kynningu í inniaðstöðu 

Golfklúbbsins. Þar fengu þau kynningu á Golfklúbbnum, lærðu að pútta og fóru í púttkeppni.  Hlynur Þór 

Haraldsson golfkennari kenndi þeim síðan réttu handtökin við sveifluna og farið var í golfherminn.  

Við héldum 1 fund með Hlyni Þór golfkennara þar sem við fórum yfir það sem við höfum verið að gera og 

hann sagði okkur frá sínum hugmyndum sem voru mjög góðar. Ekki komumst þær nú allar í framkvæmd, 

en bíða betri tíma með blóm í haga.  

Aðal verkefni nefndarinnar var að sjá um háforgjafarmótin sem eru svo sannarlega komin til að vera. Við 

héldum 8 háforgjafarmót og var þátttakan mjög góð í mótunum. Það voru á bilinu 10-16 manns sem tóku 

þátt í hverju móti nema að það voru 8 með í einu móti. Sigurvegarar í háforgjafarmótunum voru: Nína 

Þóra Rafnsdóttir, Herdís Sæmundardóttir, Helga Dóra Lúðvíksdóttir, Róbert Óttarsson, sem sigraði í 2 

mótum og Telma Ösp Einarsdóttir sigraði í 3. Eftir síðasta mótið vorum við með veitingar,  þar sem hver 

og einn kom með eitthvað góðgæti með sér og úr varð dýrindis hlaðborð. Allir fengu verðlaun fyrir hin 

ýmsu afrek sumarsins og úr varð frábær kvöldstund.  

Margir voru oft að spila vel og fengu lækkun á sinni forgjöf. Þess má geta að Telma Ösp Einarsdóttir var 

komin niður fyrir 30 í forgjöf fyrir síðasta mótið og þar með ekki lengur gjaldgeng í mótunum.  Það er 

alltaf mjög ánægjulegt þegar svona vel gengur. 

Það bættust margir einstaklingar í hópinn í sumar og var það mjög gleðilegt og alltaf er gaman að taka á 

móti nýjum einstaklingum. Þau stóðu sig öll mjög vel sem og allir sem tóku þátt í mótunum. Þetta er 

skemmtilegur og samheldin hópur og það er gríðarlega gaman að starfa með þeim.  

Háforgjafarmótin hafa sannarlega sannað gildi sitt og hvers virði það er fyrir nýliða að koma í mótin, fá 

æfingu í að spila, taka þátt í mótum og síðast en ekki síst að kynnast öðrum í klúbbnum. Það er 

auðveldara að koma inn í hóp þar sem allir eru á sama plani, heldur en að fara beint í stærri mót. Þessi 

mót er góður undirbúningur fyrir það.  

 

F.h. Nýliða – og kynningarnefndar 

Dagbjört Rós Hermundsdóttir formaður 
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Skýrsla byggingar- og skipulagsnefndar  
 
Nefndina skipuðu: Ásgeir Einarsson formaður, Guðmundur Ragnarsson, Haraldur Friðriksson,  
Magnús Rögnvaldsson, Steinar Skarphéðinsson, Guðmundur Þ. Árnason 

 

Skýrsla byggingar- og skipulagsnefndar vegna starfsársins 2014 lögð fram á aðalfundi G.S.S  9.desember.  
 
Á fundi byggingar- og skipulagsnefndar árið 2011 komu upp umræður um að ef byggður væri nýr skáli, þá 
væri spurning hvar sú staðsetning að vera.  Lokaniðurstaðan varð sú að skálastaðsetnig væri best komin 
þar sem skálinn er staðsettur nú en hugsanlega lækka landið aðeins niður, til að fá betri aðkomu að 
skálanum. 
 
Teikningar voru gerðar og lagðar fyrir stjórn golfklúbbsins að nýrri skemmu sem hýsti vélageymslu, 
inniaðstöðu og kylfugeymslu.  
Staðsetning á þeirri skemmu var hugsuð þar sem núverandi vélageymsla er. 
Það er skemmst frá því að segja að í byrjun árs 2012 var svo ákveðið að leita að hentugu húsnæði undir 
starfsemi félagsin sem staðsett væri  í iðnaðarhverfi.   
Það húsnæði fannst og var keypt. 
Þannig að allar bollaleggingar um að byggja nýtt hús  var slegið á frest. 
 
Upp hafa komið  hugmyndir um að færa æfingarsvæði félagsins norðan við skála þannig að það snéri 
norður suður.  En vegna ríkjandi vindátta telur stjórn bygginganefndar að æfingasvæði sé best 
niðurkomið á núverandi stað, ef það svæði fæst til langframa. 
 
Miklar umræður hafa skapast í gegnum tíðina um að stækka golfvöllinn í 18 holur og er ekki almenn 
samstaða um þau mál. 
Hefur byggingar- og skipulagsnefnd ásamt stjórn klúbbsins undanfarin ár þrýst á bæjarfélagið að 
endurúthluta ekki þeim lóðum sem losna og frístundabændur hafa afnot af, sunnan við núverandi 
golfsvæði.  Sveitarstjórn sendi bréf fyrir fjórum árum síðan til viðkomandi aðila og var þeim tilkynnt að í 
lok árs 2017 þyrfti svæðið að vera laust. 
 
Það er álit undirritaðs að þó að stækkun vallarins í 18 holur verði ekki á næstu áratugum, þá ber okkur 
skylda til fyrir komandi kynslóðir að halda þessari vinnu áfram og tryggja okkur þetta land þó svo að það 
verði ekki nýtt í nánustu framtíð. 
 
Fundur var haldinn í byggingar-og skipulagsnefnd 7. desember 2014 þar sem farið var í gegnum þessi mál 
aftur og var nefndin sammála um að mjög aðkallandi væri að fara út í heildarskipulag á svæði 
golfklúbbsins þannig að það sé í samræmi við aðalskipulag sveitafélagsins.   
Telur nefndin að fyrsta skrefið sé að fá fund með fulltrúum sveitarfélagsins til að ræða skipulagsmál 
ásamt langtíma  áætlun með aðkomu sveitafélagsins varðandi uppbyggingu þeirra mannvirkja sem 
nauðsynlegt er að golfklúbburinn reysi næstu árin.  
 
F.h. byggingar- og skipulagsnefndar. 

Ásgeir Einarsson formaður. 
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Hlíðarenda 

550 Sauðárkrókur 

 Kt. 570884-0349 
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Lög Golfklúbbs Sauðárkróks 
1.grein 

Félagið heitir Golfklúbbur Sauðárkróks. Heimilifang klúbbsins er á Hlíðarenda, Sauðárkróki. Tilgangur og markmið 

klúbbsins er að glæða og viðhalda áhuga á golfíþróttinni á félagssvæðinu. Klúbburinn á og rekur golfvöll og golfskála 

og stendur fyrir golfæfingum, golfmótum ogannarri félagsstarfsemi sem tengist íþróttinni. Klúbburinn er aðili að 

G.S.Í. og Ungmennasambandi Skagafjarðar. 

2.grein 

Við golfleik skal á svæði/ velli félagsins fara eftir St. Andrews golfreglum, eins og þær eru á hverjum tíma. 

Staðarreglur setur stjórnin eftir því sem henni þurfa þykir. Sérhverjum félaga ber skylda til að hlíta þeim reglum, 

sem settar verða um leik, umferð og umgengni á golfvellinum og um alla skála klúbbsins. Brot á þessari reglu getur 

varðað brottvísun úr klúbbnum. 

3.grein 

Félagið er öllum opið. Inntökugjald er ákveðið af aðalfundi hverju sinni. 

4.grein 

Erlendir ríkisborgarar geta sótt um inngöngu í klúbbinn. Erlendi ríkisborgarar búsettir hér um stundarsakir greiði 

sömu gjöld og íslendingar til klúbbsins. Erlendir ríkisborgarar sem ekki eru búsettir hér á landi greiða árgjald eða 

ævigjald samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Erlendir ríkisborgarar bera sömu réttindi og skyldur og aðrir 

klúbbsmeðlimir nema hvað þeir hafa ekki atkvæðisrétt á aðalfundum eða almennum félagsfundum. Þá eiga þeir 

ekki aðild að G.S.Í. eða Í.S.Í. Farandverðlaun sem þeir kunna að vinna skulu varðveitt í klúbbhúsinu. 

5.grein 

Aðalfundur ákveður árgjald næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar. Árgjöld eru innheimt eftir sérstökum reglum 

er aðalfundur samþykkir hverju sinni. Þeir sem ekki standa í skilum með árgjöld sín hafa fyrirgert rétti sínum sem 

félagar klúbbsins og fá m.a. ekki að taka þátt í keppni, fyrr en gjaldið hefur verið greitt eða samið um greiðslu þess. 

Hafi félagi ekki staðið skil á gjöldum sínum um áramót, er stjórn heimilt að strika hann út af félagaskrá. Úrsögn er 

annars bundin við áramót enda berist hún skriflega til ritara fyrir lok desember. 

6.grein 

Stjórnin ákveður vallargjald utanfélagsmanna. Hún skal að jafnaði leita eftir gagnkvæmum ókeypis aðgangi að 

völlum annara klúbba og auglýsa þau sambönd rækilega. 

7.grein 

Stjórn klúbbsins skipa 7 menn: formaður, ritari, gjaldkeri, varaformaður, form. mótanefndar, form. vallanefndar og 

form. unglinganefndar. Þeir skulu kosnir á aðalfundi, formaður til eins árs í senn en aðrir stjórnarmenn til tveggja 

ára í senn, þrír á hverju ári. Einnig skal kjósa 3 varamenn í stjórn til eins árs í senn. Fráfarandi stjórn sér um 

undirbúning kosninga. Endurkjósa má alla stjórnarmenn, en ekki eru þeir skyldugir að gefa kost á sér til endurkjörs. 

8.grein 

Stjórn ákveður sjálf starfstilhögun sína sbr. 9. gr. Hún getur ráðið sér launaða aðstoð og fær bein útgjöld greidd úr 

félagssjóði en starfar sjálf launalaust. Stjórnin kemur fram fyrir hönd klúbssins í fullu umboði hans í öllum málum 

sem hann varða. Þó þarf samþykki félagsfundar til stórra ákvarðana, sem geta haft mikil fjárútlát í för með sér. 

Stjórnin getur tilnefnt heiðursfélaga ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda fái hún fundar samþykkt fyrir því. 

Stjórnin skal rækta samband við klúbbfélaga og kynna þeim mikilsverð mál er varða starfsemi klúbbsins á 

félagsfundum, eða með öðrum tiltækum hætti. 
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9.grein 

Á vegum stjórnar skulu að jafnaði starfa þessar nefndir: 1. Mótanefnd, 2. Vallarnefnd, 3. Forgjafarnefnd, 4. 

Aganefnd, 5. Unglinganefnd, 6. Húsnefnd, 7. Fjáröflunarnefnd, 8. Kynningar og nýliðanefnd, 9. Skemmtinefnd. Í 

hverri þessara nefnda skulu að jafnaði vera 3 – 5 menn, tilnefndir eða kosnir á aðalfundi. Fjórar fyrst töldu 

nefndirnar starfa skv. reglum G.S.Í. en aðrar skv. fyrirmælum stjórnar og/eða aðalfundar. 

10.grein 

Aðalfund skal halda í nóvember ár hvert. Til hans skal boðað skriflega, eða á annan hátt sem stjórnin telur 

fullnægjandi. Tillögur til lagabreytinga, eða breytinga á starfsháttum skulu hafa borist fyrir 10.október ár hvert. Í 

fundarboði skal tilgreina dagskrá. Aðalfundur er æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum klúbbsins. 

11.grein 

Reikningsár klúbbsins er 1.nóvember til 31.október. Endurskoðaðir reikningar klúbbsins skulu lagðir fyrir aðalfund til 

samþykktar. 

12.grein 

Þessi eru störf reglulegs aðalfundar: 

1. Skýrsla stjórnar og nefnda 

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 

3. Lagabreytingar. 

4. Kosning stjórnar og varamanna. 

5. Kosning í aðrar nefndir samanber 9.grein. 

6. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara. 

7. Kosning fulltrúa á Golfþing G.S.Í og þing U.M.S.S. 

8. Ákvörðun inntökugjalds 

9. Ákvörðun félagsgjalda 

10. Önnur mál. 

13.Grein 

Aðalfundur er löglegur og ályktunarhæfur um öll málefni klúbbsins sé löglega til hans boðað. Afl atkvæða ræður 

úrslitum á fundum. Atkvæðarétt hafa þeir félagar, sem náð hafa 16 ára aldri. 2/3 hluta atkvæða þarf til þess að 

samþykkja breytingar á lögum. 

14.Grein 

Sérstakur fundur þarf að ákveða hvort klúbburin hætti starfi. Til þess að slík ákvörðun teljist lögmæt þurfa 2/3 

hlutar félagsmanna að vera á fundi og 2/3 hlutar viðstaddra að samþykkja tillögu þess efnis. Sé þátttaka ekki næg 

má boða til nýs fundar inna 3ja vikna og er hann ályktunarhæfur um þetta mál sé hann löglega boðaður enda þótt 

fyrrgreindri fundarþátttöku sé ekki náð. 

15.Grein 

Þannig samþykkt á aðalfundi 24.nóvember 2011. 
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Nefndir og stjórn gss starfsárið 2014  
Formaður, 2013-2014: Pétur Friðjónsson 

Varaformaður, 2013-2015: Halldór Halldórsson 

Ritari, 2013-2015: Dagbjört Rós Hermundsdóttir  

Gjaldkeri, 2012-2014: Ragnheiður Matthíasdóttir 

Varamenn í stjórn, 2013-2014:  
Ásmundur Baldvinsson, 2013-2014 
Frímann Guðbrandsson, 2013-2014 
Guðmundur Ragnarsson, 2013-2014 

Mótanefnd: 
Sigríður Elín Þórðardóttir, formaður 2012-2014 
Dagbjört Hermundardóttir 
Árný Lilja Árnadóttir 
Gunnar Sandholt 
 
Vallarnefnd: 
Rúnar Vífilsson, formaður 2012-2014 
Haraldur Friðriksson. 
Þröstur Friðfinnsson 
Guðmundur Þór Árnason, vallarstjóri 

Forgjafarnefnd: 
Rafn Ingi Rafnsson, formaður 
Halldór Halldórsson 

Aganefnd: 
Halldór Halldórsson, formaður 
Einar Einarsson 
Reynir Barðdal 
Stefán Pedersen 

Unglinganefnd: 
Hjörtur Geirmundsson, formaður 2013-2015  
Árný Lilja Árndóttir 
Kristján Jónasson 
Kári Árnason 
Hanna Dóra Björnsdóttir 
Helga Jónína Guðmundsdóttir 
Þjálfari/kennari 

Hús- og sjoppunefnd: 
Gunnar Sandholt 
Margrét Stefánsdóttir 

 

 
 
Fjáröflunarnefnd: 
Pétur Friðjónsson 
Hjörtur Geirmundsson 
 
Kynningar- og nýliðanefnd: 
Dagbjört Hermundardóttir, formaður  
Herdís Á Sæmundardóttir 
Einar Ágúst Gíslason  

Skemmtinefnd: 

Byggingar- og skipulagsnefnd: 
Ásgeir Einarsson, formaður 
Guðmundur Ragnarsson 
Steinar Skarphéðinsson 
Haraldur Friðriksson 
Magnús Rögnvaldsson 
Guðmundur Þ. Árnason 

Sveitastjórar: 
Jóhann Bjarkason 
Árný Lilja Árnadóttir 

Skoðunarmenn reikninga: 
Haraldur Friðriksson 
Þröstur Friðfinnsson 

Vara skoðunarmenn reikninga: 
Sigmundur Guðmundsson 
Hjörtur Geirmundsson 
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Tillaga stjórnar: félagsgjöld og gjaldskrá gss árið 2015 

*  Innifalið í gjaldi er kr.5.000 inneignarávísun fyrir hvern félaga 20 ára og eldri vegna verslunar í skála 

þannig að ekki er um eiginlega hækkun á félagsgjaldi að ræða milli áranna 2014 og 2015  

 2014  2015   2014  2015 

Fullt gjald einstaklings* 43.000  48.000  Byrjendur 24.200  29.200 

Hjónagjald* 64.000  74.000  Byrjendur 36.800  46.800 

Fjölskyldugjald* 71.400  81.400  Byrjendur 42.000  52.000 

         
67 ára og eldri* 24.200  29.200      

16-19 ára og nemar 24.200  24.200      

13-15 ára, æfinga og aðstöðugjald 18.900  18.900      

12 ára og yngri, æfinga og aðstöðugjald 15.700  15.700      

         
Daggjald einstaklings 3.700  3.700      

Daggjald hjóna 5.200  5.200      

         
Níuholugjald einstaklings 2.100  2.100      

Níuholugjald hjóna 3.400  3.400      

         
Helgarpassi einstaklings 5.800  5.800      

Helgarpassi hjóna 8.600  8.600      

Helgarpassi fjölskyldu, viðbótargjald fyrir 
hvern einstakling umfram 

4.700  4.700      

         
Vikugjald einstaklings 8.900  8.900      

Vikugjald hjóna 14.400  14.400      

         
Sumargjald einstaklings 36.800  36.800      

Sumargjald hjóna 49.300  49.300      

         
Aukaaðild að klúbbnum 30.500  30.500      

         
Leiga á kylfum 2.000  2.000      

Leiga á kerru 500  500      

  * Hópar sem vilja loka velli 9holur (2,5klst.) 90.000        

** Hópar sem vilja loka velli 18holur (5klst.) 160.000        
   -félagsheimili á Hlíðarenda og veitingar ekki innifaldar         
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