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SKÝRSLA FORMANNS 

Ég býð ykkur öll velkomin hingað á Jaðar á aðalfund GA starfsárið 2021-2022. Í upphafi fundar 

langar mig að biðja ykkur að minnast látinna félaga okkar sem létust frá síðasta aðalfundi. En það 

eru þær Hulda Vilhjálmsdóttir og Bryndís Friðriksdóttir. Ég bið fundargesti að rísa á fætur og 

minnast þeirra. 

Kæru GA félagar ég vil þakka öllu samstarfsfólki, stjórnarmönnum, nefndarmönnum, 

starfsmönnum, veitingamanninum okkar og öllum þeim fjölda sem lagt hafa mikla vinnu á sig fyrir 

félagið sitt. Mig langar að þakka þeim, ásamt félagsmönnum öllum fyrir gott samstarf á 

starfsárinu.  Mig langar sérstaklega að nefna þá sem unnu mikið og óeigingjarnt starf hér og eru 

nú búnir að endurbyggja fjósið og eldhúsið. Þá var tekið í gegn allt svæðið á bak við eldhúsið og 

var það endurgert síðastliðinn vetur.  Aftur eru nú þeir mættir til starfa og eru nú að ganga frá 

byggingu á húsum undir salerni sem mun fara út á völl og verða þau klár fyrir næsta sumar.  

Það urðu breytingar á golfkennurum, Stefanía Kristín hvarf á vit nýrra ævintýra og þökkum við 

henni góð störf og óskum henni velfarnaðar á nýjum stað. Þar fengum við aftur á móti inn sterkan 

og reyndan kennara sem er Ólafur Gylfason og fögnum við komu hans og væntum mikils af 

honum í framtíðinni.   

Árið var okkur öllum gjöfult en jafnframt komu inn nýjar áskoranir þar sem landinn vildi ólmur 

frekar ferðast til útlanda en einnig það að mjög erfitt var að fá gistingu fyrir gesti sem hingað vildu 

koma til að spila golf. En eins og þið vitið þá erum við fjárhagslega verulega háð því að hingað vilji 

gestir koma og spila golf. 

 



 

 

Á árinu var haldið áfram að byggja upp unglingastarf félagsins og hafa kennarar aukið umgjörð 

æfinga og bætt við afrekslínu innan GA sem hefur tekist vel. Golfskóli GA gekk vel í sumar og 

hlökkum við til að taka á móti fleiri krökkum næsta sumar.  

Til okkar komu færri gestir en árið á undan og má að einhverju leiti kenna erfiðu veðri um þó svo 

að veður sumarsins hafi alla jafna verið nokkuð gott til golfs. Við áætlum að tekjur af íslenska 

ferðamanninum hafi verið tugir milljóna í sumar. Stóru mótin okkar eiga verulegan hlut að því máli 

en þau sóttu fleiri hundruð manns. Þetta var sérstaklega ánægjulegt og vona ég að öllum sem 

lögðu leið sína til Akureyrar þetta sumar hafi farið héðan með góðar minningar í huga og bjóðum 

við allt þetta fólk velkomið aftur. Völlurinn kom vel undan vetri og tókst að opna á venjulegum 

tíma en í sumar var völlurinn opin í rúma 5 mánuði og var hægt að spila golf fram í desember.  

Áfram var haldið vinnu við að bæta völlinn og þar má sérstaklega nefna að áfram var haldið vinnu 

við brautir til að bæta þær. Þá sérstaklega þriðju braut sem var endurunnin og vinnu við dren var 

haldið áfram og einnig er vinna við að fjölga teigum og bæta forgrín. Allt með það að markmiði að 

við getum skartað flottum keppnisvelli allt sumarið. Nú er búið að ná að endurbyggja fleiri teiga og 

mun sú vinna halda áfram á komandi árum.  Önnur verkefni sem unnið er að er að auka vökvun á 

forgrínum og nýrri vatnslögn í miðlunarlónið, þannig að við getum frekar unnið með völlinn ef 

mjög þurrt sumar bankar aftur uppá. Einnig voru keyptar 5 rafmagns sláttuvélar og farið var í að 

leggja rafmagn í suðurvöllinn og geta þær vonandi hafið störf næsta vor. Einnig er undirbúningur 

að stígakerfi á vellinum og hefst vinna við það næsta vor. Þar er stefnt á að á næstu fjórum árum 

verðum við komin með stíga á flest allar akstursleiðir og getum þá minnkað verulega álag á 

brautum en eins og flestir vita þá eru nú þegar stígar á öllum par 3 holum vallarins þannig að bílar 

eiga ekki að fara út á grasið þar. Vona ég að kylfingar taki vel þeim breytingum á akstri sem þessu 

fylgir. 

Mótahald sumarsins gekk mjög vel og hélt GA 

Íslandsmót öldunga í ágúst. Mótið tókst mjög vel og 

gerðu bæði keppendur og GSÍ mjög góðan róm að 

öllu því starfi sem hér hefur verið unnið og ekki má 

gleyma þeirri auglýsingu fyrir svæðið allt sem svona 

mót búa til.   

Önnur stór mót sumarsins gengu mjög vel og 

fengum við mjög ánægulegt hrós frá þáttakendum í 

þeim, bæði fyrir umgjörð og völlinn. Akureyrarmótið 

í golfi var haldið snemma í júlí og Akureyrarmeistarar 

voru þau Andrea Ýr Ásmundsdóttir og Eyþór Hrafnar 

Ketilsson og óskum við þeim innilega til hamingju. 



 

 

Stækkandi félag þarf líka stærri aðstöðu og því skulum við ekki gleyma og nú er komið að því að 

taka næstu skref. Nú er í undirbúningi nýtt hús hér við hliðin á klúbbhúsinu og hefur Akureyrabær 

nú samþykkt að koma að byggingu þess. Vonandi tekst að ljúka samningum á næstu mánuðum 

þannig að hægt verið að hefjast handa seinni hluta næsta árs. Bætt fjárhagsstaða gerir okkur kleift 

að halda áfram þeirri uppbyggingu sem hér hefur verið og er algerlega nauðsynleg ef við ætlum að 

halda eitthvað í við þá velli sem við viljum bera okkur saman við. Því að það er svo auðvelt að 

staðna og vakna svo upp við að ótal hlutir eru ekki eins og fólk vill hafa þá og sér annarstaðar. Við 

vitum að við höfum aðeins lítinn hluta af þeim fjármunum sem stóru félögin á 

höfuðborgarsvæðinu hafa úr að spila en með mikilli sjálfboðavinnu tekst okkur samt að halda í við 

þá. Þetta er samt mikilvægt og langar mig að nefna að þó að það hafi orðið næstum tvöföldun 

félagsmanna í klúbbnum á til þess að gera fáum árum þá eru bara rúm 3% íbúa hér í 

golfklúbbnum. Á meðan landsmeðaltalið er að tæp 8% allra íbúa landsins eru í golfklúbbi. Þessu 

þarf að breyta og við vitum að til þess þarf að vinna á mörgum stöðum til að breytta viðhorfi til 

félagsins. Ég er ekki að segja að við eigum að vera 1300-1800 í félaginu en ef við fylgjum 

landsmeðaltali þá værum við það. Við verðum að vera undir það búin að þetta geti gerst hér líka. Í 

dag mundum við illa ráða við svo mikla fjölgun, sérstaklega ef hún gerðist jafn hratt og varð á 

suðvestur landi. 

Að lokum, vona ég að veturinn verði öllum góður, jafnt mannfólki sem golfvöllum, og við sjáumst 

úti á velli eftir rúma fjóra mánuði.  Þakka ég ykkur öllum fyrir liðið starfsár og sérstakar þakkir til 

starfsmanna sem unnu virkilega gott starf fyrir okkur á árinu sem er að klárast. 

 



 

 

Skýrsla Vallarstjóra 

Golfsumarið á Jaðri byrjaði með opnun Klappa þann 12.apríl og voru kylfingar GA duglegir að nýta 

sér það. Dúddisen æfingarvöllurinn okkar var opnaður þann 29.apríl. 

Vinnudagurinn var svo haldinn sunnudaginn 15.maí þar sem mörg góð verk voru unnin við 

undirbúning vallarins og fóru þónokkrir að vinnudegi loknum í golf í fínu veðri. Ríflega 80 manns 

mættu og þökkum við þeim kærlega fyrir dygga aðstoð. 

Völlurinn kom vel undan vetri þar sem lítið var um vetrarskemmdir, ólíkt árinu áður. Meðalhiti yfir 

veturinn var -0,5 sem er jafnt meðallagi síðustu ára en -0,2 undir meðallagi síðustu tíu ára. 

Heildarúrkoma vetrarins var 231,1mm sem er jafnt meðallagi síðustu ára.  

Áfram var fylgst grannt með klakamyndun á flötum til að fyrirbyggja veru klakans í of langan tíma 

en eftir 30 daga undir klaka fer grasplantan að nálgast þolmörk. Eins og áður hefur komið fram er 

þetta eftirlit mikilvægt og því einnig mikilvægt að upplýsa um þá vinnu.  

Gripin eru tækifæri til snjómoksturs þegar útlit er fyrir hlánun og þess háttar ef klaki hefur 

myndast. Mjög skýrlega sést hvað sú mikilvæga vinna er að skila sér ár eftir ár og er spurning 

hvort við getum aukið þessa vinnu með aðgerðum á teigum og brautum sem dæmi en þá þarf að 

huga að öflugri og skilvirkari vélakosti því í þessum aðgerðum skiptir öllu máli að geta afgreitt 

aðgerðir hratt. Snjómokstur af flötum sem dæmi má ekki taka meira en einn dag svo tækifærin 

séu fullnýtt. Aðgerð af þessu tagi er gerð til að nýta hlákuna eingöngu til að bræða klakann sem 

myndast hefur undir snjónum en ekki „eyða“ hitanum í að bræða snjó sem hægt er að blása af. En 

þetta er eins og annað, stundum borgar sig að bíða og stundum þarf að hrökkva af stað. Í einni 

svona aðgerð þarf klakinn allur að fara fyrst við erum að taka snjóinn af því hitastigið í sverðinum 

skiptir líka máli. Því er stundum betra að hafa snjóinn sem einangrun áfram ef útlit er fyrir að 

klakinn nái ekki að bráðna af. 

 



 

 

Meðalhiti sumarsins var 9,9 stig bæði á Akureyri og Reykjavík í sumar og heildarúrkoma á Akureyri 

var 64% af meðalúrkomu síðustu tíu ára en má segja að hafi dreyfst afar vel yfir dagana sem 

endurspeglaði betri vöxt opinna grassvæða sem ekki eru með vökvun á Jaðri sbr. brautir ofl. 

Farið var í endurmótun á stóru svæði 3.brautar í byrjun júní. Þar var svæði plægt upp, grafið dren í 

lágpunkta, plögt niður vatnsrör í alla brautina og tengdir úðastútar á upptekið svæði. Því næst var 

svæðið tætt og slétt. Að því loknu var sáð og dúkalagt yfir og vökvunarkerfið hélt svo svæðinu röku 

á spýrunartíma. Sáning og dúkalagning fór fram þann 1.júní og þann 4.ágúst var brautin opin fyrir 

leik en þá hafði verið leyft að slá inn á hana en færa bolta útaf sáningarsvæði í nokkrar vikur. 

Framkvæmd þessi tókst afar vel og verður gaman að nýta sér þessa vinnu áfram á öðrum svæðum. 

Völlurinn var opinn í 146 daga sem eru færri dagar en undanfarin ár eða 4,9 mánuðir að aukinni 

opnun nú í nóvember og til 2.des.  

GA sinnti umhirðu grassvæða hjá KA og Þór og hefur gert nú í þónokkur ár með góðu samstarfi og 

árangri. Einnig var unnið fyrir fjölda golf- og fótboltavalla bæði við almenna umhirðu sem og 

brýningu sláttuvalsa. 

Keyptir voru fimm slátturobotar sem ætlaðir eru á röffsvæði en þeir bárust nú á haustdögum og 

eru áætlanir að fjölga þeim enn meir fyrir komandi sumar. Lagður hefur verið rafmagnsstrengur 

frá golfskála og út á seinni níu þar sem rafmangskassi verður staðsettur í nánd við 13.teig og 

þaðan verður rafmagni dreyft í hleðslustöðvar robotanna. Með þessu verður sláttur röffsvæða 

mun hagkvæmari og betri. 

 



 

 

Seinnipart sumars var farið að merkja umhverfi flata með hvítri línu til að stýra umferð meira frá 

flötum og forðast álagsvæði nærri flötum og tókst þetta frábærlega svo sjá mátti augljósa bætingu 

grassvæða í kringum flatir. Áfram verður haldið með línurnar og unnið áfram í bætingu þessara 

svæða. 

Í haust hefur farið fram mikil vinna á vellinum þar sem veðurfar hefur verið afar hagstætt. Dren á 

18.braut var bætt og komið fyrir vökvun á forgreeni. Dren meðfram 15.braut var grafið og er 

áætlun um að grafa síðar rásir í brautina sjálfa. Stígurinn meðfram 18.braut var endurnýjaður 

meðfram dren vinnu. Undirbúningur fyrir endurbyggingu nýs fremsta teigs á 11.braut. 

Keyrt var efni í stíga 1,2,3 og 4 nú í desember og verður þeirri vinnu haldið áfram ásamt nýjum 

stígum á fyrstu þremur brautum vallarins. 

Sjálfboðaliðarnir hófu byggingu á húsi sem mun hýsa snyrtingu fyrir gesti vallarins. Stefnt er á að 

húsið verði staðsett við 7.teig þar sem gott aðgengi er. Við þökkum þeim vel fyrir ómetanlegt starf 

áfram í þágu GA. 

 



 

 

SKÝRSLA ARCTIC OPEN NEFNDAR  

Arctic Open mótið fór fram dagana 23.-25. júní og má sjá nefndarmeðlimi hér fremst í skýrslunni. 

Helstu samstarfsaðilar mótsins voru Icelandair, Isavia og FootJoy á Íslandi. Við hjá GA viljum 

þakka þessum sérstaklega fyrir stuðninginn ásamt öðrum samstarfs- og styrktaraðilum. Alls voru 

231 þátttakendur í Arctic Open í ár sem verður að teljast mjög gott. Veðrið lék ekki við okkur og 

urðu þó nokkur forföll þegar líða fór að móti. Alls voru 24 erlendir kylfingar sem tóku þátt í 

mótinu í ár og setti stór kvennahópur sem samanstóð af 11 áströlskum kylfingum skemmtilegan 

svip á mótið  Völlurinn var í flottu standi þegar mótið hófst og eiga vallarstarfsmenn stórt hrós 

skilið fyrir þátt sinn í því. 

Sú breyting var á því í ár að opnunarhátíð mótsins var haldin í hádegi á fimmtudegi áður en fyrstu 

kylfingar héldu út á völl að spila. Boðið var upp á smárétti frá Jaðar Bistro og drykki og mættu um 

100 keppendur og nutu vel. Á lokahófinu var síðan mikil stemming en Stebbi Jak sá um 

veislustjórn og tók nokkur lög og kom svo Magni Ásgeirsson og lokaði kvöldinu með söng og fékk 

til liðs við sig keppanda úr mótinu á píanó, okkar eigin Valmar Väljaots. Mikil gleði var með 

lokahófið og skemmtu keppendur sér konunglega og nutu góðs matars sem Friðjón hjá Jaðar 

Bistro var búinn að útbúa ásamt teymi sínu. Líkt og undanfarin ár var keppt í f jórum flokkum en 

það eru opinn flokkur án forgjafar, með forgjöf, konur án forgjafar og 55 ára og eldri án forgjafar. 

Einnig var keppt í liðakeppni meðfram mótinu þar sem fjórir kylfingar mynda saman lið og þrjú 

bestu skorin hvorn dag gilda. Í sigurliðinu í ár voru þeir Preben Jón Pétursson, Stefán Bjarni 

Gunnlaugsson, John Júlíus Cariglia og Freyr Hólm Ketilsson. Guðni Þór Björnsson varð Arctic Open 

meistari 2022 með 87 punkta, 6 punktum meira en næsti maður. Mike Doran vann höggleikinn á 

146 höggum Nína Björk Geirsdóttir vann kvennaflokkinn á 162 höggum og það var hann Jón Þór 

Gunnarsson sem vann flokk 55 ára og eldri þriðja árið í röð.  

Arctic Open nefndin vill þakka fyrir mótið í ár og þeim 

fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hjálpuðu til við að hafa mótið 

eins glæsilegt og það var en töluverð vinna liggur á baki að 

halda mót af þessari stærðargráðu. Við hlökkum til Arctic 

Open 2023 og erum strax byrjuð að vinna þá forvinnu sem 

þarf til að halda því flotta starfi áfram sem hefur verið unnið 

undanfarin ár. Uppselt er í mótið á næsta ári og er von á 

fjölda erlendra kylfinga sem gerir mótið enn skemmtilegra 

og hlökkum við til að taka á móti þeim og öðrum gestum í 

júni 2023.  

 



 

 



 

 

SKÝRSLA KVENNANEFNDAR  

Það eru spennandi timar framundan í kvennagolfinu þar sem GSÍ setti fram í stefnuskrá sinni 2020

-2027 að stuðla að aukinni þátttöku kvenna í golfi það er að þátttaka kvenna verði 40% í árslok 

2027.  GA félagar eru 29% konur  og 71% karlar en á landsvísu eru konur 32%. Meðalaldur kvenna 

í golfi á Íslandi er 53 ár en karla 47 ár og meðalforgjöf kvenna er 38,5 en karla 28,6. Það er 

ánægjulegt að GSÍ leggur jafnframt áherlsu á að staðið sé að fræðslu fyrir kylfinga um hina ýmsu 

þætti íþróttarinnar. Til að ná sínum markmiðum lagði GSÍ upp með innleiðingu og þjálfun 

starfsmanna golfklúbba þannig að golfklúbbar gætu eftir apríl 2020 annast sjálfir fræðslu og 

kennslu fyrir félagsmenn sína. Kvennagolf GA ætti, ef vel er á haldið, að hafa tækifæri til að vaxa 

og þróast og komandi árum. GA hefur verið að vinna í því að bæta kvennateiga en meira þarf til. 

Sem dæmi mætti leggja áherslu á golfkennslu fyrir konur með það að markmiði að lækka meðal 

forgjöf kvenna í GA, að hafa kvennaspil að sumrinu á Jaðri jafnvel vikulega, að ræsa af öllum 

teigum þegar sameiginlegur matur er í boði eftir spil og að auka samstarf við kvennanefndir í 

nærliggjandi  golfklúbbum.  

Í kvennanefnd GA eru 6 konur sem starfa hver í tvö ár í senn. Í nefndinni eru frá fyrra ári þær 

Björg Ýr Guðmundsdóttir, Ragnheiður Alfreðsdóttir og Rósa Njálsdóttir en í ár tóku sæti Einrún 

Ósk Magnúsdóttir, Líney Björk Jónsdóttir og Jakobína Elín Áskelsdóttir þegar þær Álfheiður At-

ladóttir, Fríður Leósdóttir og Hrefna Magnúsdóttir fóru úr nefndinni eftir að hafa starfað með hen-

na í tvö ár.  

 



 

 

Kvennanefnd GA er með síðu á facebook, Golfgellur Akureyri, til að efla nýliðun og auðvelda 

upplýsingagjöf og eru 217 meðlimir í hópnum.  

Kvennanefndin byrjaði golfsumarið með texas scramble móti og mat á eftir þann 30 maí. Lögð var 

áhersla á að hvetja nýjar konur til að taka þátt meðal annars með því að raða saman í holl vanar 

og óvanar og með upplýsingagjöf á fb Golfgellur Akureyri. Þátttaka var góð um 50 konur í 13 

hollum. Veittir voru vinningar og þakkar kvennanefndin hinum mörgu fyrirtækjum á Akureyri sem 

veittu veglegan stuðning. Þann 5. júlí var aftur spilað saman texas scramble og var spilað í10 

hollum, gefnar voru teiggjafir og dregið úr skorkortum á eftir.  

Hápunktur kvennaspils sumarsins, hatta- og pilsamótið var auglýst í Golfboxinu og haldið 22. júlí 

með mikilli gleði, flottum klæðnaði, hlaðborði og glæsilegum vinningum. Lögð var áhersla á að 

vinahópar gætu skráð sig saman og nýliðar hvattir til að mæta.  

Síðasta kvennaspil sumarsins var 8. ágúst og var spilað í átta hollum. Haustferð kvennagolfsins 

sem stóð til að fara á Siglufjörð í september féll niður á síðustu stundu vegna dræmrar þátttöku. 

Kvennapútt er í Golfhöllinni tvisvar í viku í vetur á þriðjudögum og fimmtudögum.  

Það eru spennandi timar framundan í kvennagolfi GA og hjá golfklúbbi Akureyrar að fylgja eftir 

stefnu GSÍ og hlakkar kvennanefndin til góðs og öflugs samstarf við GA á komandi árum með það 

að markmiði að auka þátttöku og veg kvenna í GA. 

 



 

 



 

 

SKÝRSLA KAPPLEIKJANEFNDAR 

Mótahald sumarsins 2022 gekk vel og var góður fjöldi af keppendum sem tók þátt í golfmótum á 

vegum GA í sumar. Þó nokkur fækkun var á metári okkar í fyrra í mótshringum en þó voru spilaðir 

3879 mótshringir sem er á pari við fjöldi mótshringja árin 2014-2020. Opnunarmót GA var haldið 

29. maí og tóku 47 kylfingar þátt í því. Síðasta mót sumarsins var svo Hausmtót GA sem haldin var 

2. október en 93 kylfingar tóku þátt í því. Bændaglíman var á sínum stað en hún fór fram 24. 

september og voru bændur í ár golfkennarar okkar þeir Heiðar Davíð og Óli Gylfa og fór það svo að 

bláa liðið með Óla Gylfa vann með 14 vinninga gegn 12.  

Akureyrarmótið var haldið í byrjun júlí og voru 102 keppendur skráðir til leiks. Eyþór Hrafnar 

Ketilsson varð Akureyrarmeistari í fyrsta sinn þegar hann sigraði meistaraflokk karla á samtals 9 

höggum yfir pari, næstur kom Lárus Ingi sem varð Akureyrarmeistrari 2020 og 2021 á 11 höggum 

yfir pari. Í kvennaflokki vann Andrea Ýr sinn þriðja titil þegar hún sigraði með miklum yfirburðum á 

samtals 22 höggum yfir pari en næst varð Kara Líf Antonsdóttir á 54 höggum yfir pari.  

 

 



 

 

Íslandsmót eldri kylfinga var haldið á Jaðarsvelli en mótið fór síðast fram á Jaðarsvelli sumarið 

2017. Við hjá GA áttum 12 kylfinga á mótinu sem stóðu sig með prýði en það fór svo að þau 

Þórdís Geirsdóttir og Jón Karlsson urðu Íslandsmeistarar 50 ára og eldri og Elísabet Böðvarsdóttir 

og Sigurður Aðalsteinsson í flokki 65 ára og eldri. Það var gríðarlega gaman að taka á móti okkar 

bestu eldri kylfingum á flottum Jaðarsvelli í júlí og fylgja þannig eftir skemmtilegu Íslandsmóti 

sem haldið var á Jaðarsvelli sumarið 2021.  

Eins og svo oft áður voru mörg stórmótin haldin þegar líða tók á sumarið og má þar helst nefna 

Icewear bombuna, Hjóna- og parakeppni Golfskálans og GA, Höldur/Askja Open og Opna Titleist/

FJ mótið. 182 kylfingar tóku þátt í Icewear bombunni, 216 í Hjóna- og parakeppninni, 204 í 

Höldur/Askja Open og 143 í Opna Titleist/FJ. Marka þessi mót alltaf vissan hápunkt í mótahaldi 

GA ár hvert og er mikil tilhlökkun hjá fólki fyrir þessum mótum. Nú þegar er orðið fullt í Arctic 

Open 2023 og eins og venjan er þá er uppselt í Hjóna- og parakeppnina.  

Í september tóku boðsmótin við eins og undanfarin ár en þau eru haldin fyrir fyrirtæki sem 

styrkja starf okkar í GA og gengu mótin mjög vel enda var veðrið gott í september. Þá héldu 

einnig körfuknattleiksdeild Þórs og handknattleiksdeild KA sín styrktarmót þar sem spilað var 

Texas Scramble golf. Vel var mætt í bæði mót eða 110 í styrktarmót Þórs og 124 í styrktarmót KA.  

Ljóst er að sumarið 2021 var algjört metár í mótshringjum á Jaðarsvelli en sumarið í ár var einnig 

mjög gott. Af þeim 3879 mótshringjum sem voru leiknir í sumar voru 2247 þeirra leiknir af GA 

félögum (58%) og 1679 af kylfingum utan GA (42%).  

Mynd:seth@golf.is 



 

 

Golfklúbbur Akureyrar undanfarin ár haldið mörg af fjölmennustu mótum ársins á landsvísu og 

hefur klúbburinn státað sig af góðu og öflugu mótahaldi. Áfram er Arctic Open og Hjóna- og 

parakeppnin ein vinsælustu mót sumarsins og hefur áhuginn fyrir Höldur/Askja Open aldrei verið 

eins mikill og síðastliðið sumar. Eins öflugt mótahald og raun ber vitni væri ekki hægt að virkja 

nema með stuðning þeirra fjölmörgu styrktaraðila og sjálboðaliða sem aðstoða okkur í að halda 

eins glæsileg mót og við getum. Við viljum þakka öllum þeim sem lögðu lóð sín á vogarskálar 

mótahalds GA í sumar kærlega fyrir og hlökkum við mikið til næsta sumars þar sem fjölmörg mót 

verða og vonumst við til að Jaðarsvöllur haldi sessi sínum sem einn vinsælasti mótavöllur 

landsins.  

 



 

 

Tölfræði mótshringja 



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Meistaraflokkur karla Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Eyþór Hrafnar Ketilsson 72 73 77 71 293 

Lárus Ingi Antonsson 75 73 71 76 295 

Tumi Hrafn Kúld 74 76 74 73 297 

Meistaraflokkur kvenna Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Andrea Ýr Ásmundsdóttir 73 81 77 75 306 

Kara Líf Antonsdóttir 82 86 87 83 338 

Kristín Lind Arnþórsdóttir 82 88 85 86 341 

1. flokkur karla Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Konráð V. Þorsteinsson 78 75 79 78 310 

Ragnar Orri Jónsson 76 83 82 76 317 

Finnur Bessi Sigurðsson 76 85 84 76 321 

1. flokkur kvenna Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Eva Hlín Dereksdóttir 85 85 90 86 346 

2. flokkur karla Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Heiðar Kató Finnsson 83 84 85 79 331 

Aðalsteinn Helgason 83 84 81 87 335 

Ólafur Kristinn Sveinsson 87 83 89 83 342 

2. flokkur kvenna Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Björg Ýr Guðmundsdóttir 100 99 96 94 389 

Hrefna Magnúsdóttir 95 105 100 95 395 

Hrefna Svanlaugsdóttir 102 99 103 101 405 

3. flokkur karla Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Baldur Ingi Karlsson 88 95 85 83 351 

Einar Hólm Davíðsson 88 92 85 91 356 

Baldvin Orri Smárason 89 98 82 89 358 

3. flokkur kvenna Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Guðrún Sigurðardóttir 104 97 113 103 417 

Bryndís Björnsdóttir 111 103 113 105 432 

Oddný Steinunn Kristinsdóttir 111 112 111 99 433 

Úrslit úr Akureyrarmóti 2022 
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4. flokkur karla Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Eggert Högni Sigmundsson 101 93 94 96 384 

Jónas Jose Mellado 94 108 96 87 385 

Halldór Guðmann Karlsson 95 103 11 95 393 

Karlar 50+ Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Ólafur Auðunn Gylfason 75 74 79 75 303 

Jón Thorarensen 83 83 81 73 320 

Jón Birgir Guðmundsson 81 85 76 80 322 

Konur  50+ Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Samtals 

Þórunn Anna Haraldsdóttir 85 91 89 86 351 

Eygló Birgisdóttir 92 93 96 83 364 

Unnur Elva Hallsdóttir 96 95 90 90 371 

Karlar 70+ Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Samtals 

Heimir Jóhannsson 75 85 79 239 

Guðmundur E. Lárusson 80 90 83 253 

Páll Eyþór Jóhannsson 92 97 88 277 

Konur 65+ Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Samtals 

Lovísa Erlendsdóttir 105 121 105 331 

Svandís Gunnarsdóttir 136 112 112 360 



 

 

SKÝRSLA ÞJÁLFARA 

Samskipti – Virðing – Viðhorf – Metnaður 

Í vetur var Heiðar einn með starfið hjá okkur en 1.júní hóf Ólafur Auðunn Gylfason vinnu við 
klúbbinn og eru núna tveir kennarar hjá okkur í fullu starfshlutfalli. Almenn kennsla og 
námskeiðshald gekk vel og voru Víðir Steinar og Friðrik Gunnarsson ásamt Ólafi með námskeiðin í 
sumar.  

Golfskóli er rekinn yfir sumarmánuðina þar sem börn á aldrinum 6-12 ára fá að kynnast íþróttinni 
og var Víðir Steinar yfir golfskólanum. GA bauð grunnskólum bæjarins í heimsókn til sín í vor og 
um haustið til að kynna íþróttina og einnig er boðið skólunum að fá lánaðan SNAG búnað GA til 
þess að geta verið með golf í íþróttakennslu í grunnskólunum og með þessu viljum við efla 
samstarf við skólana. 

GA stendur fyrir reglulegum keppnisferðum á sumrin á GSÍ mótin og íslandsmót og stendur undir 
þeim að stóru leyti til að gera sem flestum kleypt að keppa við bestu kylfinga landsins í sínum 
aldursflokki. 

GA stendur fyrir æfingahóp sem ber heitið GAGolfExtra. Sá hópur fær aukaæfingar undir 
handleiðslu kennara GA, aðgengi að sjúkraþjálfara og íþróttasálfræðingi. Aðkoma þessara 
sérfræðinga er einstaklingsmiðuð til að ná sem mestum árangri. 

GA er í dag með 4 kylfinga í landsliðshópum GSÍ en það eru Andrea Ýr Ásmundsdóttir, Lárus Ingi 
Antonsson, Skúli Gunnar Ágústsson og Veigar Heiðarsson . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stutt yfirferð yfir árið í tölum í starfinu hjá GA: 

 

- Fjöldi iðkenda sem æfa golf á reglubundnum æfingum 18 ára og yngri eru 101 og 56 af þeim 
eru 10 ára og yngri. 

- Við náðum 6 sinnum á pall í almennum stigamótum sem eru 3 talsins yfir sumarið.  

- Skúli Gunnar Ágústsson varð stigameistari í 15-16 ára flokki og Veigar Heiðarsson í 3.sæti. 

- Í Íslandsmótinu í holukeppni unglinga var Veigar Heiðarsson í 3.sæti í flokki 15-16 ára. 

- Í Íslandsmótinu í höggleik var Skúli Gunnar Ágústsson íslandsmeistari í flokki 15-16 ára drengja 
og í 2.sæti varð Valur Snær Guðmundsson. 

- Í Íslandsmóti golfklúbba vorum við með íslandsmeistaratitil í 15-16 ára flokki drengja, 4.sæti í 
flokki 13-14 ára drengja, 1.sæti í A liða keppni 12 ára og yngri og 2.sæti í B liðakeppni 12 ára og 
yngri. 

- Í lok sumars sigraði Veigar svo unglingaeinvígið í GM 

- Því miður vorum við ekki með neinn aðila á palli á GSÍ mótaröð fullorðinna á þessu ári en 5 
kylfingar tóku þátt í íslandsmótinu í Vestmannaeyjum en það voru Andrea, Lárus, Óskar Páll, Skúli 
og Veigar. Andrea hafnaði í 9.sæti og Lárus stóð sig best af strákunum og hafnaði í 32.sæti eftir 
erfiða byrjun. 

-Hápunktur sumarsins í fullorðinsflokkum var þegar karlasveit GA komst í undanúrslit í 
Íslandsmóti klúbba en það hefur ekki gerst síðan 1998. Því miður enduðum við í 4.sæti en 
stefnum á betri árangur á næsta ári á heimavelli í íslandsmóti klúbba í karlaflokki. 

-Ekki var send kvennasveit á árinu þar sem ekki náðist að fylla sveit en það er möguleiki að senda 
unga sveit 2023. 

-Öldungasveitirnar stóðu sig vel, karlasveitin 
varð í 3.sæti í efstu deild og konurnar héldu 
sæti sínu í 2.deild. 

 

Við þjálfarar GA viljum þakka iðkendum, 
foreldrum, vallarstarfsmönnum, skrifstofus-
tjóra og hans starfsfólki, framkvæmdastjóra, 
stjórn klúbbsins, barna- og unglinganefnd og að 
sjálfsögðu öllum félagsmönnum, kærlega fyrir 
samstarfið á árinu sem er að líða. 

 

 

 

 

 



 

 

Í lok sumars var stigalisti GSÍ í unglingaflokkum gerður kunnur og má sjá hér árangur hjá okkar 

krökkum sem náðu inn á topp 10 listann: 

19-21 árs - Mikael Máni 5.sæti 

17-18 ára- Óskar Páll 4.sæti  

17-18 ára - Kristín Lind 10.sæti 

15-16 ára - Skúli Gunnar 1.sæti , Veigar 3.sæti, Valur Snær 6.sæti, Ragnar Orri 10.sæti  

13-14 ára - Bryndís Eva 7.sæti  

Hér má sjá árangur sveita GA í Íslandsmóti golfklúbba yngri kylfinga: 

5.sæti í flokki 19-21 árs. Sveitina skipuðu Mikael Máni, Patrik, Óskar Páll, Gunnar Aðalgeir 
og Veigar. 

1.sæti í flokki 15-16 ára. Sveitina skipuðu Heiðar Kató, Ólafur Kristinn, Valur Snær, Veigar 
og Skúli Gunnar. 

5.sæti í flokki 13-14 ára stúlkna. Sveitin var sameiginleg með GSS en frá GA voru Lilja       
Maren, Birta Rán, Björk og Bryndís Eva í sveitinni. Stefnt er á að fara bara með GA sveit á 
næsta ári. 

4.sæti í flokki 13-14 ára drengja. Sveitina skipuðu Baldur Sam, Hákon Bragi, Arnar Freyr, 
Egill Örn og Ágúst Már. 

7.sæti í flokki 13-14 ára drengja. Sveitin var sameiginleg með GHD en frá GA voru Magnús 
Sigurður, Skúli og Viktor Skuggi í sveitinni. 

1.sæti í Hvítu deildinni - A deild 12 ára og yngri. Sveitina skipuðu Arnar Freyr, Egill Örn, 
Ágúst Már og Baldur Sam. 

2.sæti í Gulu deildinni - B deild 12 ára og yngri. Sveitina skipuðu Askur Bragi, Kristófer Áki, 
Bjarki Þór, Axel James og Bjarni Sævar. 

 



 

 


