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Golfklúbbur Akureyrar 
Stjórn og nefndir starfsárið 2009 

Aðalstjórn Nafn    
Formaður Halldór Rafnsson  eitt ár  
Varaformaður Rúnar Antonsson  fyrra ár   
Ritari  Gunnar Vigfússon seinna ár ár  
Gjaldkeri Arnar Árnason  fyrra ár  
Meðstjórnandi Örn Viðar Arnarson seinna ár 
 
Varamenn í stjórn 
1. varamaður Sveindís Almarsdóttir fyrra ár  
2. Varamaður Svanhvít Ragnarsdóttir seinna ár  
 
Fjáröflunarnefnd 
Formaður  Rúnar Antonsson    

Friðrik Sigþórsson   
Framkvæmdastjóri GA 

Vallarnefnd 
Formaður Örn Viðar Arnarson   
  Kjartan Sigurðsson   

Sverrir Þorvaldsson   
Magnús Ingólfsson   
Eyjólfur Ívarsson  
Heimir Jóhannsson   

Kappleikjanefnd  
Formaður Gunnar Vigfússon   
  Sigurður Jónsson 
  Unnur Hallsdóttir   
Yfirræsir Stefán Haukur Jakobsson   
Forgjafarnefnd  
Formaður Stefán M. Jónsson 
  Tryggvi Aðalsteinsson 
  Fylkir Þór Guðmundsson     
Afreksnefnd 
Formaður Rúnar Antonsson    
  Kristján Kristjánsson   
  Skúli Ágústsson   
  Birgir Haraldsson 
  Golfkennari GA 
Aganefnd  
Formaður Björn Axelsson    
  Ólafur Búi Gunnlaugsson   
  Aðalheiður Alfreðsdóttir   
Arctic Open 
Formaður Jón Birgir Guðmundsson   
  Guðmundur Ómar Pétursson  
  Björn Gíslason      
  Hanna Dögg Maronsdóttir   
  Kristinn H. Svanbergsson   
  Framkvæmdastjóri GA 
Nýliðanefnd 
Formaður Sveindís Almarsdóttir   
  Ósk Jórunn Árnadóttir   
  Svandís Gunnarsdóttir 
  Anna Einarsdóttir 
  Arinbjörn Kúld  
Unglinganefnd 
Formaður Alda Stefánsdóttir 
  Snorri Bergþórsson   

Halla Berglind Arnardóttir  
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  Anton Ingi Þorsteinsson  
  Harpa Ævarsdóttir 
  Elín Björnsdóttir 
  Golfkennari GA 
Húsnefnd 
Formaður G. Kári Guðmundsson    
  Kári Már Jósavinsson   
  Ingólfur Bragason 
Orðunefnd 
  Rúnar Antonsson 
  Svanhvít Ragnarsdóttir   
Skoðunarmenn ársreiknings 
 
  Sveinn Pálsson   
  John Júlíus Cariglia 
 
Ágætu kylfingar, nú er lokið einu erfiðasta starfsári hjá okkur til langs tíma og kom það fram 
á ýmsan hátt. 
Í apríl hafði íþróttafulltrúi samband við formann um endurskoðun á samningi klúbbsins frá 
2007, þar sem við vorum beðin um að færa til greiðslur til 2013. Þann 3.júní var skrifað undir 
breyttan samning og framkvæmdaráætlun um að kr. 44 milljónir yrðu greiddar 15.apríl 2013. 
Við þetta urðu nokkrar breytingar á greiðslum á næstu árum þannig að í stað þess að við 
ættum að fá kr. 50 milljónir næsta vor fengjum við kr. 35 milljónir. Fyrir stuttu síðan boðaði 
íþróttafulltrúi formann aftur  á fund og var með óskir frá Akureyrarbæ um frekari niðurskurð, 
vegna þeirra viðræðna  varð að fresta  aðalfundi sem átti að vera 26. nóvember s.l. Eftir fund 
formanns með bæjarstjóra og formanni Íþróttaráðs tókst að ljúka því máli farsællega. 
Í febrúar hafði Skipulagsstjóri samband við stjórn GA um að gera deiliskipulag af svæði 
golfvallarins, að ósk stjórnar var þeirri vinnu frestað þar sem hugmynd hafði komið upp í 
stjórn að reyna að fá svæði norðan vallarins við Miðhúsabraut undir golfvallarsvæðið, var 
skipulagsstjóra sent bréf þess efnis í apríl. Svar barst frá skipulagsstjóra í maí þess efnis að 
skipulagsnefnd tæki vel í erindið en gæti ekki afgreitt það að svo stöddu. 
Nú í október sendi Skipulagsstjóri klúbbnum bréf þar sem óskað var eftir að vinna við 
deiliskipulag gæti hafist, var stjórnin við því erindi og fékk Edwin Rögnvaldsson í verkið en 
Skipulagsstjóri hafði fengið Halldór Jóhannsson landslagsarkitek til að hafa forustu við þessa 
vinnu. Það er nokkuð ljóst að svæðið sem við óskuðum eftir norðan vallar verði hluti af 
vallarsvæði GA til framtíðar. 
Á síðasta ári  gerðist Golfklúbbur Akureyrar stofnaðili að Golf Iceland, sem hefur það 
markmið að kynna golfvelli og golf á Íslandi um allan  heim með þátttöku í alþjóðlegum 
samtökum IAGTO. Í sumar var síðan fyrsta ráðstefnan á vegum Golf Iceland með þátttöku 
IAGTO þar sem formaður flutti erindi um uppbyggingu og sögu Arctic open. 
 
Á árinu varð Gísli Bragi Hjartarson sjötugur og var það álit stjórnar að gera hann að 
heiðursfélaga Golfklúbbs Akureyrar fyrir störf hans á vegum klúbbsins, en hann hefur bæði 
verið framkvæmdarstjóri og formaður klúbbsins. 
 
Það hefur verið ljóst í nokkurn tíma að aðstaða okkar í núverandi húsnæði  í Golfbæ er ekki 
nógu góð, hefur því verið leitað nokkuð að húsnæði um tíma og er von okkar að það mál 
leysist farsællega á næstunni með aðstoð Íþróttafulltrúa. 
Eins og fram kemur í reikningnum klúbbsins er rekstur  í jafnvægi og ber því að fagna, en það 
hefur kostað nokkurn samdrátt á sumum sviðum í reksri. 
Einnig skal vakin athygli á því að vinna verður hafin aftur á fullu við breytingar á vellinum í 
sumar og vonast stjórnin til að kylfingar sýni okkur og vallarstarfsmönnum þolinmæði en 
reynt verður að láta þessa vinnu raska spili sem minnst á vellinum. 
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Skýrsla Vallarnefndar 
 
Um mánaðarmót apríl maí var byrjað á uppsetningu vökvunarkerfis á flötum 11, 14, 15 og 18. 
Vinnudagur var haldinn 16.maí og var mæting mjög góð, miklu var komið í verk þann daginn. 
Að loknum vinnudegi var svo haldið létt golfmót sem var annað mót af tveimur í nýrri 
mótaröð á vegum vallarnefndar Vinnufúsir.  
Ýmiss verkefni voru unnin þetta árið eins og t.d. vatnsbunkerar á 11. braut voru þökulagðir 
ásamt uppsetningu nýrra brúa á suðurvelli, þökulagning á umhverfi 15. flatar með hjálp 
vaskra sjálfboðaliða og einnig var sáð í nýja 15. flöt. Æfingaflatirnar þrjár komu vel út í 
sumar og er ljóst að þar hefur tekist mjög vel til. Þökuræktarsvæðið gaf vel af sér strax í 
sumar og er það framar vonum þar sem það er einnig bara eins árs, eigum við þar góðann 
banka sem verður hægt að nota í okkar framkvæmdir og munum við halda áfram að sá í þann 
grasbanka til frambúðar. 
Mörg stór mót voru hér þetta sumarið og voru menn almennt ánægðir með völlinn og þá 
sérstaklega seinnipart sumars. Er það almennt álit manna að hér séu í gangi miklar og 
jákvæðar framkvæmdir að Jaðri sem mun skila sér í afbragðs golfvelli innan tíðar. 
Í júlí mánuði var svo opnaður æfingavöllur norðan við jaðarsvöll í samstarfi við Akureyrarbæ. 
Þetta er frír 6 holu völlur og stendur öllum til boða að koma og prufa golfíþróttina. Þessi 
framkvæmd heppnaðist mjög vel og var völlurinn mikið notaður.  
Haustmánuðir voru góðir þetta árið og var opið inná sumarflatir til 26.október og er það með 
lengra móti. 
Stefnt er að áframhaldandi framkvæmdum og ber þar helst að minnast á hálfkláraða teiga og 
fleiri “opin” svæði. Vonumst við til að ljúka vinnu við þessu opnu svæði fyrir júní á næsta ári. 
 
Vallarstarfsmenn sumarið 2009: Steindór Ragnarsson Vallarstjóri, Arnór Jón Sveinnson 
vélamaður, Valdimar Þengilsson, Ævar Knútsson, Jan Eric Jessen, Gunnar Ernir Birgisson, 
Lars Óli Jessen, Hafþór Valgeirsson og Einar Hannesson. Þökkum við þeim fyrir vel unnin 
störf. 
 
Einnig vill vallarnefnd og vallarstjóri þakka öllum þeim sjálfboðliðum sem lögðu hönd á plóg. 
Er það okkar einlæga von að sjá sem flesta að ári. 
 
Skýrsla kappleikjanefndar 
 
Úrslit allra móta GA er að finna á www.golf.is og www.gagolf.is undir fréttir. 

Starfsárið byrjaði með móti til styrktar unglingastarfi GA – Sumargleði EJS, Coca Cola & 
Dominos Pizza sem haldið var 6. júní. Keppt var í karla-, kvenna- og unglingaflokki 18 ára og 
yngri. Þátttaka var góð, 85 skráðir til leiks - rennur þátttökugjald til unglingastarfsins hjá 
klúbbnum. Kalt var í veðri og súldaði fyrst um morgunin en fór hlýnandi þegar leið á daginn. 

Bleiki Toppbikarinn er mótaröð sem styrkt er af Vífilfelli og var fyrsta mót sumarsins haldið 
að Jaðri á Akureyri föstudaginn 12. júní í blíðskapar veðri. Fyrirkomulagið var Texas 
Scramble punktakeppni með forgjöf og fékk sigurliðið þátttökurétt á lokamótinu sem haldið 
var í Borgarnesi 12. september. Hjónin Fylkir Þór Guðmundsson og Matthea Sigurðardóttir 
sigruðu en þau spiluðu frábært golf og fengu 46 punkta. Í lokin var dregið úr skorkortum og 
var vinningurinn ekki af verri endandum, en það var þátttökuréttur á lokamótið í Borganesi 
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eins og sigurvegararnir hlutu. Þeir heppnu voru Hreiðar Gíslason og Guðmundur Finnsson. 
Þátttökugjald rann óskipt til rannasókna á brjóstakrabbameini. 

14. júní var haldið Háforgjafarmót Dunlop & Svefn og heilsu – Vanur óvanur sem tókst með 
miklum ágætum. Glæsileg verðlaun voru í boði Svefn og Heilsu og Marka sem selur Dunlop 
golfvörur. Mörg lið voru skráð til leiks og komu mjög mörg skemmtileg liðanöfn fram, þar 
sem að Svefn og Heilsa var að styrkja mótið þótti liðsnafnið Rekkjunautar standa uppúr í ár. 
Leikin var Texas scramble punktakeppni þar sem það er mjög gott leikfyrirkomulag fyrir þá 
sem eru að stíga sín fyrstu skref í mótum, annar leikmaður varð að hafa lága forgjöf og 
byrjandinn fulla forgjöf. 

16. júní var haldið mjög skemmtilegt mót til styrktar afreksstefnu klúbbsins og var góð 
mæting. Þetta var liðakeppni þar sem 4 léku saman í liði og tveir betri töldu. Skemmtileg 
nýbreytni þarna á ferð. Sigurliðið var skipað þeim Jóni Viðari Þorvaldssyni, Þórhalli Pálssyni, 
Óskari Adamssyni og Þorvaldi Jónssyni. 

Stórmót Heimsferða og Karl K. Karlssonar var haldið í mjög góðu veðri laugardaginn 20. 
júní.  Fyrsta sæti var nánast aldrei í hættu en þeir Andri Geir Viðarsson og Gunnlaugur K. 
Guðmundsson spiluði á 63 höggum með forgjöf. Fyrir fyrsta sætið fengu þeir 50.000 kr. 
gjafabréf frá Heimsferðum. Það var meiri spenna um hin verðlaunasætin og þurfti að reikna til 
baka seinni 9 holurnar um bæði 2 og 3 sætið, í 2. sæti höfnuðu Egill Hólmsteinsson og 
Hólmsteinn Hólmsteinsson á 65 höggum með forgjöf en voru með betra skor á seinni 9. 
Sigurður Hjartarson og Júlíus Þór Tryggvason enduðu í 3. sæti á 65 höggum einnig en með 
lakara skor á seinni 9. Bæði 2. og 3. sætið fengu glæsilegverðlaun frá Karl K. Karlssyni. Alls 
tóku 80 kylfingar þátt. Glæsileg veisla var í mótslok í boði Karls K. 
Karlssonar. Verðlaunin voru gjafabréf frá  Heimsferðum og  veglegir glaðningar frá Karli K. 
Karlssyni,  einnig var dregið úr skorkortum. 

Arctic Open var að vanda glæsilegt og haldið dagana  25. – 27. júní. Nánar er fjallað um það 
hér í sér kafla í skýrslu stjórnar.  

Dagana 29. júní til 4. júlí var haldið fjölmennasta Meistaramót klúbbsins frá upphafi þar sem 
spilað var í flokkum fullorðinna karla og kvenna, barna- og unglingaflokkum og 
öldungaflokkum karla og kvenna. Keppni í barnaflokkum fór fram 29.- 30. júní, David 
Barnwell ásamt unglingaráði sáu um framkvæmd á keppni barna- og unglinga sem lauk með 
verðlaunaafhendingu og pylsuveislu í boði Norðlenska um miðja vikuna. Þátttakan var mjög 
góð og var keppendum skipt niður eftir aldri og reynslu. Elstu og reyndustu krakkarnir fóru 
tvo 18 holu hringi og þau yngri og/eða minna reyndari  fóru tvo 9 holu hringi. Svo fóru allra 
yngstu og/eða byrjendur í golfþrautir. Keppni var mjög spennandi í flestum flokkum og sýndu 
krakkarnir glæsileg tilþrif. Veðrið lék við keppendur og fylgdarmenn, foreldrar og 
aðstandendur voru duglegir að fylgja börnum sínum eftir.  
Allir þátttakendur fengu viðurkenningarskjal um þátttöku. Úrslit er að finna á heimasíðu 
klúbbsins og á www.golf.is. 

Í ár voru um 170 þátttakendur í fullorðinsflokkunum sem er met í Meistaramóti klúbbsins til 
þessa. Fyrstu tvo dagana var ræst út handahófskennt en seinni tvo eftir flokkum og skori. 
Öldungaflokkarnir spiluðu þrjá hringi í mótinu en allir aðrir fjóra. Á laugardagskvöld var svo 
boðið upp á grillveislu sem Konni Kokkur stýrði og var maturinn mjög ljúffengur. Eins og 
undanfarin ár er það Átak heilsurækt og Aqua Spa sem eru styrktaraðilar mótsins og þökkum 
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við þeim stuðninginn, maturinn í lokahófi var í boði Norðlenska og þökkum við þeim einnig 
fyrir frábæran stuðning í gegnum árin.  

Keppt er í eftirfarandi flokkum 70 ára og eldri karlar, 50 - 64 ára konur, 65 ára og eldri konur, 
55 - 69 ára karlar, Mfl. Kvenna, Mfl. Karla, 4. fl karla, 3. fl. karla, 2. fl kvenna, 2. fl. karla, 1. 
fl. kvenna og 1. fl. karla. 
Örvar Samúelsson sigraði í Meistaraflokki karla á 289 höggum. Sunna Sævarsdóttir sigraði í 
Meistaraflokki kvenna á 336 höggum.  Í fyrsta flokki karla lék Kjartan Sigurðsson best á 306 
höggum og Leanne Carol Leggett  í 1. flokki kvenna á 372 höggum. Í öldungaflokki karla 70 
ára og eldri lék best Hilmar Gíslason á 262 höggum og í flokki 55 ára og eldri karla lék Viðar 
Þorsteinsson best á 234 höggum. Í flokki eldri kvenna 55+ sigraði Guðný Óskarsdóttir á 261 
höggi. Rósa Gunnarsdóttir sigraði í kvennaflokki 65+ á 293 höggum. Önnur úrslit er að finna 
á heimasíðu GA eða á golf.is 

9.-12. júlí var haldið hér á Akureyri Landsmót UMFÍ og var keppt í golfi hér að Jaðri 10. og 
11. júlí. ÍBA vann í kvennaflokki og einnig vann ÍBA eignarbikar fyrir samanlagðan árangur 
bæði í kvenna- og karlaflokki.  

Kvennasveit ÍBA skipuðu þær Halla Berglind Arnarsdóttir, Petrea Jónasdóttir, Stefanía 
Kristín Valgeirsdóttir, Þórunn Anna Haraldsdóttir og Halla Sif Svavarsdóttir. 

Karla sveit ÍBA lenti í 2. sæti hana skipuðu þeir Samúel Gunnarsson, Hafþór Ingi 
Valgeirsson, Jón Viðar Þorvaldsson og Ingvar Karl Hermannsson. 

Íslandsmót 35 ára og eldri var haldið hér dagana 16.-18. júlí í samvinnu við Golfsamband 
Íslands. Keppendur voru 189, keppt var í 4 flokkum karla og 3 flokkum kvenna. 

Byrjað var að ræsa út kl. 6.30 á morgnanna og stóð ræsing til rúmlega 17:00. Það var flott 
golfveður alla dagana en það hefði mátt vera hlýrra. Mótið gekk í alla staði vel og í mótslok 
áttum við hér hjá GA 3 íslandsmeistara og 2 aðra í verðlaunasæti. Andrea Ásgrímsdóttir 
sigraði 1. flokk kvenna spilaði á 232 höggum, Leanne Carol Leggett sigraði 2. flokk kvenna 
spilaði á 266 höggum, Konráð Vestmann Þorsteinsson sigraði 2. flokk karla spilaði á 235 
höggum og í 2. sæti í þeim flokki eftir bráðabana var líka GA maður Ásbjörn Björgvinsson. Í 
1. flokki karla áttum við 3. sætið það var hann Kristján Gylfason hann spilaði á 213 höggum. 
Glæsileg frammistaða okkar fólks þarna. 

Opið kvennamót í boði Karls K. Karlssonar heildverslunar og Purity Herbs var haldið 
sunnudaginn 26. júlí. Kvennkylfingar þessa lands létu það ekki aftra sér að taka þátt þrátt fyrir 
kuldalegt veðurfar um mitt sumar. 
 
VerslunarmannahelgarBomban var á sýnum stað í mótaskrá GA og var hún haldin 2. ágúst. 
Fjöldi vinninga voru frá Iceland Express, Ecco, Remax og Veitingahúsinu Strikinu á 
Akureyri. Fjöldi þátttakenda var 144 sami fjöldi keppenda og síðasta ár. 
 
Dagana 7.- 9. ágúst var hér haldin sveitakeppni GSÍ 1. deild karla.  
Sveit Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar bar sigur úr bítum, GKG sigraði GR í 
úrslitaleik. GKJ varð í 3. sæti og Keilir í því fjórða en okkar menn féllu niður í aðra deild eftir 
stutt stopp í 1. deildinni. Sveit GA skipuðu þeir Birgir Haraldsson, Ingvar Karl Hermannsson, 
Hafþór Ingi Valgeirsson, Ólafur Gylfason, Samúel Gunnarsson, Björn Guðmundsson, Finnur 
Bessi Sigurðsson og Örvar Samúelsson. Liðstjóri var Björn Axelsson. 
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Næsta stórmót sumarsins var svo Hjóna- og parakeppni GA, Hótels Akureyrar & Lostætis, 
haldið dagana 21.-22. ágúst. Mót þetta var nú haldið í þriðja sinn og var uppselt í mótið. 
Aðalstyrktaraðilar eru Hótel Akureyri og Lostæti. Þetta er tveggja daga mót, fyrri dag var 
spilað Greensome og seinni dag Betri bolti - sigurvegarar voru þeir sem höfðu besta 
samanlagt skor úr höggleiknum með forgjöf eftir báða dagana. Í mótslok var glæsileg 
verðlaunaafhending og veisla í boði Lostætis. Veislustjórn var í umsjón þeirra Konráðs 
Þorsteinssonar kokks frá Lostæti og Björgvins Þorsteinssonar frá Hótel Akureyri.  

Sigurvegararnir að þessu sinni voru Jón Gústaf Pétursson og Sigrún Ragna Sigurðardóttir en 
þau hlutu í verðlaun flug til Orlando, Flórída & gisting á Marriott Grande Vista í viku. Enn 
fremur voru í verðlaun gistinætur á Hótel Stykkilshólmi, Hótel Ólafsvík og Íslandía Hótel 
með kvöldverði og gisting á Hótel Akureyri með leikhúsmiða og skíðapassa. Einnig var 
fjöldinn allur af öðrum verðlaunum frá fjölmörgum fyrirtækjum hér í bæ. Veður var heldur 
hrissingslegt fyrri daginn svo ekki sé meira sagt og til að hlýja keppendum var boðið upp á 
léttar veitingar á hringnum sem mæltist mjög vel fyrir. 

Hið árlega Bautamót var svo haldið 23. ágúst. Jafn glæsilegt og undanfarin ár. Mótið var 
haldið í 18. sinn og voru þátttakendur 113 talsins. Ræst er út frá 1. og 10. teig og er því 
þátttakenda fjöldi takmarkaður við rétt um 120 keppendur. Fyrst var keppt í þessu móti 1991. 
Að venju bauð Bautinn upp á glæsilegt tertuhlaðborð í mótslok. 
 
Mitsubishi Open – Í fyrra var sú nýbreytni gerð að spilað var á föstudegi og laugardegi og 
héldu menn sömu rástímum og sama holli seinni dag og mæltist þetta mjög vel fyrir. Og er 
þetta fyrirkomulag komið til að vera. Var síðan verðlaunaafhending á laugardagskvöldi þar 
sem Höldur og Hekla buðu upp á léttar veitingar. Uppselt var í mótið. 
Golflkúbbur Akureyrar vill þakka öllum þeim sem tóku þátt í mótinu og er það von okkar hér 
að allir hafi skemmt sér vel  og engum hafi orðið meint af þrátt fyrir ansi óblíðar veður 
móttökur á föstudag. Ennfremur vill GA þakka styrktaraðilum mótsins Heklu og Heldi 
bílaleigu ásamt Vodafone og Kjarnafæði fyrir frábært mót. 

30. ágúst var svo uppskeruhátíð Norðurlandsmótaraðar unglinga - Greifamótið. Skráðir til 
þátttöku frá GA voru 57 af 120 þátttakendum sem gera 47,5% keppenda. Stór hópur krakka 
sem sveifluðu sínum fyrstu sveiflum í vor eru byrjuð að mæta í mótin og eiga þau mikið hrós 
skilið. Eftirtaldir náðu verðlaunasæti frá GA í mótinu: Í byrjendaflokki varð Almar Teitsson í 
öðru sæti og Lárus Ingi Antonsson í því þriðja en báðir á sama höggafjölda. Harpa 
Jóhannsdóttir varð í 3. sæti í 11 ára og yngri. Í 12 -13 ára flokki áttum við svo fimm af sex 
verðlaunasætum. En þar sigraði Tumi Hrafn Kúld, í 2. sæti varð Kristján Benedikt og í 3. sæti 
varð Víðir Steinar. Stefanía Elsa varð önnur stúlkna og Guðrún Karitas þriðja. 

Hægt er að sjá öll úrslit á golf.is nema byrjendaflokkinn sem er á gagolf.is. Einnig er hægt að 
sjá endanlega röðun á Norðulandsmótinu á www.nordurgolf.is. Unglinganefnd GA vill þakka 
öllum þeim sem lögðu til krafta sína á einn eða annan hátt við mótshald. Einnig viljum 
við þakka styrktaraðilum fyrir glæsilega aðkomu: Greifinn, Norðlenska, Brauðgerð Kristjáns, 
Sjóvá, Ásprent, Vífilfell og KPMG. 

Haldið var eitt opið haustmót 6. september sem tókst með ágætum og voru keppendur um 100 
og léku veðurguðirnir við okkur þennan dag. Keppt var bæði í karla og kvennaflokki. 
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12. september var haldið hér að Jaðri síðasta mót Norðlensku mótaraðarinnar. Þessi mótaröð er 
ný af nálinni en þátttökurétt hafa þeir kylfingar sem eru með 10 eða minna í forgjöf. Spilað er á völlum 
hér á norðurlandi. 

Vinnufúsir – þetta mót var haldið á vegum vallarnefndar GA 13. sept. en þeir vildu þakka 
öllum þeim sjálfboðaliðum sem tóku þátt í vinnudegi í vor og öðrum þeim störfum sem kallað 
var til í sumar fyrir alveg hreint frábæra mætingu. Spilaðar voru 9 holur - ræst út á öllum 
teigum það mættu 51 til leiks og var veðrið eins og best verður á kosið. Sól og blíða. Í 
mótslok voru konurnar í klúbbnum búnar að reiða fram dýrindis kökuhlaðborð eins og þeim 
einum er lagið. 

Vallarnefnd vill þakka þeim sem studdu þetta mót en það voru Norðland Air, Húsasmiðjan, 
Brúin, JMJ/Joe´s, Norðlenska, N1, Toppmenn og sport, David Barnwell golfkennari og  Anna 
Freyja. 

Bændaglíman var haldin laugardaginn 19. sept og voru þeir bændur Stefán Haukur Jakobsson 
fyrir bláa liðið og Hilmar Gíslason fyrir rauða liðið. Mikil og góð þátttaka var og blíðskapar 
veður, það fylgir Bændaglímunni blíðskapar veður á hverju ári. Glíman var mjög spennandi 
alveg þar til síðustu menn komu í hús og endaði með að lið Hilmars sigraði eftr bráðabana á 
18. holu. Það var því rauða liðið sem vann. 

Um 50 fyrirtæki voru skráð til leiks í Firmakeppninni voru það þeir Rúnar Antonsson og Geir 
Aðalsteinsson sem spiluðu betri bolta til sigurs fyrir Nýju Kaffibrennsluna annað árið í röð og 
fá þeir til varðveislu í eitt ár elsta og verðmætasta bikar í eigu klúbbsins gefinn af Helga 
Skúlasyni augnlækni - hefur verið spilað um hann síðan 1945 en þá vann Smjörlíkisgerð 
KEA. Í öðru sæti var Sjóvá - fyrir þá spiluðu Hilmar Gíslason og Heimir Jóhannsson og í 3. 
sæti var Neyðarlínan en fyrir þá spiluðu þeir Ainbjörn Kúld og Jason Wright. Hilmar og 
Heimir höfðu betur í bráðabana á 18. um 2. sætið. Boðið var upp á kaffi og glæsilegt 
kökuhlaðborð í mótslok. 

Am-Am liðakeppni GA er mót sem hóf göngu sína haustið 2008 og var stefnan tekin á að 
halda það árlega en jafnvel fyrr á tímabilinu en mönnum þykir fínt að enda vertíðina á þessu 
móti og var það haldið nú í ár 26. september. 
Kúld o. Co  sigruðu í mótinu - sveitina skipuðu þau Arinbjörn Kúld, Tumi Hrafni Kúld og 
Anna Einarsdóttir og þeirra lágforgjafakylfingur var Kjartan Fossberg, þau spiluðu á 131 
höggi tveir bestu töldu með forgjöf. Fyrirkomulagið var þannig að þrír kylfingar mynduðu 
sveit og drógu sér síðan 4 mann sem GA lagði til.  Tvö bestu skorin töldu á hverri holu. Veitt 
voru verðlaun fyrir 3 efstu sætin. Í mótslok var boðið upp á mat og drykk. 
 
Holukeppnin var svo spiluð í allt sumar og var mikil og góð stemming í þeirri keppni. 
Holumeistari GA annað árið í röð var Hafþór Ingi Valgeirsson, í öðru sæti var Kjartan 
Sigurðsson og í 3. sæti Leanne Carol Leggett. 
 
Auk þeirra móta sem eru upp talin í þessari samantekt þá var haldin hér fjöldi fyrirtækjamóta 
bæði stór og smá svo mikið hefur verið um að vera hjá okkur í sumar.  
Vill stjórn GA þakka öllum þeim sjálfboðaliðum og starfsfólki sem komu að mótahaldinu á 
einn eða annan hátt kærlega fyrir þeirra störf. 
Síðast en ekki síst skal þakka öllum þeim fjölmörgu styrktaraðilum sem komu að mótahaldi 
okkar á einn eða annan hátt – því án þeirra væri mótaskrá okkar ansi lítil og litlaus. 
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Skýrsla unglinganefndar  
 
Unglingaráð hittist í byrjun árs 2009  og lagði drög að komandi ári.  
Lagt var upp með að bæta og fjölga þátttakendum barna og unglinga í Golfklúbbi Akureyrar. 
Þá tók unglingaráð þá ákvörðun að einbeita sér að uppbyggingu yngri flokka enda fáir orðnir 
eftir í hópi 15-18 ára. 
Veturinn hófst á Púttmótaröð sem var haldin í Golfbæ til styrktar eldri unglingum.   
Páskamót með þrautum og leikjum var haldið í Boganum við góðar undirtektir barna, 
unglinga og foreldra.    
Kaffihlaðborð var haldið með hjálp foreldra sumardaginn  fyrsta og var það vel sótt og fín 
fjáröflun fyrir unglingaráð.          
Börnum og unglingum var boðið að koma og eiga góðan dag þar sem ýmislegt var á 
boðstólnum svo sem golfþrautir, dvd og pizzuveisla í lokin þar skemmtu sér saman börn og 
unglingar frá 4- 17 ára aldurs.     
Við mættum einungis með eina sveit í sveitakeppni barna og unglinga 16 ára og yngri, var 
hún nánast skipuð mjög ungum leikmönnum sem voru að stíga sín fyrstu skref í keppni á 
landsvísu, komu strákarnir okkar því reynslunni ríkari heim úr þeirri ferð þó ekki hafi náðst í 
titil.  Þá lék Örvar Samúelsson  í eldri sveit sveitakeppni 17-18 ára - GA, GSS og GHD sendu 
saman sveit þeir stóðu sig feikivel og sigraði Örvar  m.a. alla sína leiki. Endaði sveitin í öðru 
sæti eftir hörku baráttu við sveit GR- inga. 
Formenn  unglingaráða á Norðurlandi hittust og komu á Norðurlandsmótaröð fyrir börn og 
unglinga. Að henni stóðu GA, GHD, GSS, GÓ auk GH.  Má með sanni segja að vel hafi tekist 
til við mótaröðina  og í síðasta mótinu sem haldið var á Jaðri var þáttakan næstum tvöföld frá 
fyrsta móti sem haldið var á Dalvík eða yfir 120 keppendur og um 60 keppendur frá GA.  
Einn titill kom til GA og var það í hópi 12-13 ára stráka.  Árangur hinna var samt með 
ágætum þar sem margir voru að stíga sín fyrstu skref  í keppni og spila aðra velli. 
Leið til að fjölga ungum kylfingum í klúbbnum var að bjóða öllum krökkum í 3. og 4. bekk í 
grunnskólum á Akureyri á Jaðar og prufa golfíþróttina undir handleiðslu þjálfara, 
leiðbeinenda og unglingaráðs.  Tókst vel til og gríðarleg fjölgun varð á barnastarfinu í sumar 
sem má rekja beint til kynningarinnar fyrr um vorið.  Þá kom íþróttastjóri nefndarinnar að 
skemmtilegum leikjum í  mótarformi m.a rider, og Texas skramble keppni en ásamt því hélt 
David utan um nokkur miðvikudagsmót sem öll voru til að auka færni barna og unglinga í því 
að keppa og skrifa skor sitt og annara.  Í lok sumars voru svo settir sér teigar fyrir byrjendurna 
og þeim leyft að fara  á völlinn og spreyta sig. 
Tekin var ákvörðun að fara ekki í æfingarferð út v/ ástands í þjóðfélaginu eins og farið hefur 
verið í síðustu ár. Hugmynd kom upp um að fara í stutta ferð innanlands og þá eitthvað suður 
en ekkert varð af því  í þetta sinn.  
Á döfinni var að fara í sameiginlega útilegu að Ásbyrgi þar sem hægt er að spila golf en ekki 
náðist nægjanlegur fjöldi þannig að það var blásið af.  
 
Skýrsla Nýliðanefndar  
 
Nýliðastarfið byrjaði á opnum dögum í Golfbæ  og urðu 2 sunnudagar fyrir valinu. Þar 
kynntum við klúbbinn og starfssemina,  David fór yfir golfsveifluna, fólk prófaði að pútta og 
tókst þessi kynning ágætlega. Konurnar okkar standa alltaf fyrir sínu með 
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miðvikudagskvöldin þar sem að þær spila með óvönum konum og segja þeim til með 
einfaldar reglur, umgengni og kurteisisvenjur. Við leituðum til klúbbmeðlima um að vera með 
í vanur og óvanur á þriðjudagskvöldum og voru margir sem gáfu kost á sér í að vera með. Við 
óskuðum  jafnframt eftir því að  norðurvöllurinn yrði lokaður  á meðan, til að nýliðar væru 
ekki að spila undir pressu og var það gert. Þetta voru 6 spilakvöld og mikil og góð þátttaka og 
allir nýliðar sem og námskeiðisfólk voru mjög ánægð með þessi kvöld og er um að gera að 
halda áfram með þetta verkefni. Framhalds.- og grunnskólarnir eru mjög duglegir að koma 
með nemendur á golfvöllinn og er það að skila sér í fjölgun barna og unglinga sem koma á 
námskeið.  Við lýsum yfir mikilli ánægju með æfingavöllin sem er komin norðan  við 
Jaðarssvæðið, 6 holur og verður hann örugglega vel nýttur í framtíðinni. David Barnwell var 
með námskeið í hverri viku í sumar og voru þau vel sótt. Nýskráningar í klúbbinn voru milli 
50 og 60. Að lokum viljum við í nýliðanefndinni  þakka öllum þeim sem aðstoðuðu okkur við 
starfið í sumar.  
 
 Skýrsla Arctic open 
 
Arctic Open mótið var haldið dagana 25. – 27. júní.  
Að venju hófst undirbúningur strax að loknu mótinu 2008 en aðal vinna við skipulag og sölu á 
mótið fór fram frá ársbyrjun 2009. Strax á haustdögum 2008 varð ljóst að erfitt yrði að finna 
jafnmarga samstarfsaðila um framkvæmd mótsins og undanfarin ár.  Fyrirtæki hafa dregið 
mjög saman þátttöku í viðburðum sem Arctic Open og ekki tilbúin til að senda starfsmenn og 
viðskiptavini á mótið í jafnríkum mæli og undanfarin ár. Markaðssetning mótsins og skipulag 
tók því mið af þessari staðreynd og ekki var jafnmikið lagt í umgjörð mótsins og verið hefur. 
Þátttakendur á mótinu voru 129 sem er veruleg fækkun frá árinu á undan en þá var fjöldi 
þátttakenda um 170. Að venju þurfti að leggja nótt við dag síðustu daga fyrir mót til að 
tryggja að allir hlutir væru í fullkomnu lagi. Fjölmargir GA félagar hjálpuðu til við 
undirbúning og framkvæmd mótsins og er þeim þakkað kærlega fyrir sína framgöngu. 
Framkvæmd mótsins tókst í alla staði vel og var hagstætt veður þó sólina vantaði. 
Flugfélag Íslands var aðal samstarfsaðili um framkvæmd mótsins og verðlaun voru gefin af 
Golfbúðinni Hafnarfirði og NTC verslununum. Öllum þessum aðilum þökkum við samstarfið 
og bindum miklar vonir við þátttöku þeirra í framtíðinni. 
Á mótinu var efnt til söfnunar til styrktar góðu málefni.  Að þessu sinni var ákveðið að styrkja 
barna- og unglingastarf golfklúbbsins og söfnuðumst nokkur hundruð þúsund krónur meðal 
þátttakanda á mótinu. Stærsta framlagið kom frá tveimur Bandaríkjamönnum sem gáfu 2.000 
dollara. Þessi fjáröflunarleikur mæltist vel fyrir og voru þátttakendur ánægðir með að geta 
látið gott af sér leiða með þessum hætti. 
Tekjur af mótinu voru tæpar 2,5 milljónir en gjöld rúmar 1,9 milljónir.  Hagnaður var því 
tæpar sex hundruð þúsund krónum.  Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu megum við sæmilega una 
við þessa niðurstöðu.  
Það má búast við að erfitt verði að finna samstarfsaðila vegna mótsins á næsta ári. Því er 
framundan mikil vinna við að markaðssetja mótið og finna nýjar leiðir til að það skili áfram 
jafnmiklum tekjum til Golfklúbbsins og þegar best lét. 
 
Skýrsla Afreksnefndar 
 
Afreksnefnd kom saman 4 sinnum á liðnu starfsári, auk þátttöku í nokkrum sérstökum 
verkefnum . Tvö  mót voru haldin á vegum nefndarinnar í byrjun sumars og svo aftur í lok 
september og þökkum við sérstaklega Norðlenska og Vífilfelli fyrir aðkomu þeirra að því 
verkefni.  Bæði mótin mæltust vel fyrir og verður haldið áfram með þau.  Þjálfun GA félaga 
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og val okkar keppenda  á mótum var undir stjórn Davids Barnwell þjálfara okkar eins og 
síðastliðið ár.  
Mikil fjölgun var hjá GA félgögum í æfingaaðstöðunni okkar, bæði í Sjafnarhúsinu og í 
Boganum og er það vel, þó að Sjafnarhúsnæðið henti okkur engan vegin í dag.  Í vetur stendur 
til að skipta um æfingahúsnæði og vonandi tekst það vel til.  Sú nýbreyttni var sl. sumar að 
farið var af stað með mót sem kallaðist Norðurlandsmótaröðin og tókst það með ágætum og 
styrkir okkar keppendur til frekari dáða og undirbúnings fyrir stærri mót. Vonandi heldur 
Norðurlandsmótaröðin áfram. 
Okkar keppnismönnum tókst misvel upp sl. sumar en þó stendur upp úr Íslandsmótið sem 
haldið var hér að Jaðri fyrir 35 ára og eldri , þar gekk okkar fólki vel og má nefna að í 1.flokki 
karla náði Kristján Hilmir Gylfason 3.sæti og í 2.flokki karla sigraði Konráð Vestmann 
Þorsteinsson.  Konurnar okkar gerðu enn betur og sigraði Andrea Ágrímsdóttir í 1.flokki  og í 
2. flokki kvenna sigraði svo Leanne Carol Leggett , óskum við þeim öllum til hamingju með 
þennan árangur.  Sveitakeppni GSÍ í  1.deild var haldin hér að Jaðri en því miður tókst okkar 
mönnum ekki nógu vel upp á heimavelli og féll sveitin í 2. Deild.  
Jákvætt er að mikil fjölgun hefur verið í klúbbnum hjá yngra fólkinu og David hefur stjórnað 
því starfi með sóma, þar sem horft er til framtíðar.  Hins vegar þurfum við því miður að horfa 
á eftir David til Noregs eftir áramót en hann hefur ákveðið að skipta um starfsumhverfi að 
sinni.  Við þökkum David ánægjulegt samstarf og óskum honum velfarnaðar í nýju landi.  Við 
horfum þó björtum augum til framtíðar og munum  með nýjum þjálfara reyna að skapa okkar 
keppendum eins góða aðstöðu og hægt er hverju sinni.  
  
Skýrsla kvennanefndar  
 
Golfsumarið 2009 byrjaði á hinum árlega vorfundi kvennadeildar GA og var haldinn á 
Strikinu 25. mars sl. 
Mæting var mjög góð, vel yfir 30 konur og rætt var um fyrirhugaða golf- vorferð í Borgarnes. 
Tvær nýjar konur komu inn í stjórn, þær Unnur Hallsdóttir og Auður Dúadóttir. Anna 
Einarsdóttir og Eva Magnúsdóttir hættu og voru þeim þökkuð vel unnin störf. 
 
Fjárhagsstaða kvennadeildar var mjög góð svo ákveðið var að fara í 3ja daga golfferð í 
Borgarnes. Eftir fundarhöld og skipulagsstörf vegna sumarstarfs kvennanefndar héldum við í 
Borgarnes föstudaginn 29. maí sl. 33 konur úr Golfklúbbi Akureyrar. Áttum þar frábærar 
stundir og nutum gestrisni starfsfólks Hótel Hamars í Borgarnesi. Við spiluðum tvo hringi í 
Borgarnesi og héldum síðan golfmót á Akranesi. Ákveðið var eftir þessa ferð að stefna á 
lengri vor-golfferðir annað hvert ár, þar sem þessar ferðir eru kostnaðarsamar og fara frekar í 
styttri ferðir þess á milli.  
Við í kvennanefndinni leggjum okkur fram við að taka vel á móti konum sem eru að byrja í 
golfi, með því að bjóða nýliðum að koma og spila 9 holur með okkur sem erum vanar. Ekki er 
ætlunin að hafa þetta sem golfkennslu, en nýliðar geta þarna kynnst því, hvernig það er að 
spila á „golfmóti“, fræðast um reglur og siði, og kynnast vellinum, svo eitthvað sé nefnt. 
Miðvikudagsmótin voru í 4 skipti í sumar og var vel mætt á þessi mót. 
Opið kvennamót Kanebo & Karls K. Karlssonar var haldið 26. júlí sl. Þátttaka golfkvenna úr 
GA var góð, en því miður mættu ekki margar konur úr nærliggjandi klúbbum á þetta mót.  
20 ára afmæli pilsa og hattamóts kvennadeildar Golfklúbbs Akureyrar var haldið 31. júlí sl.  
Spiluð var punktakeppni með forgjöf, 9 holur á syðri vellinum. Eftir mótið var grillveisla og 
verðlaunaafhending. Verðlaunin voru öll gefin af verslunum, fyrirtækjum og listakonum hér í 
bæ. Kvennanefndin sá um alla skipulagningu fyrir þetta mót.  
Lokaverkefni kvennanefndar var hið árlega „Súpukvöld“ sem haldið var 10. september sl. að 
þessu sinni í golfskálanum að Jaðri. Byrjað var á því að spila 9 holur og síðan hittumst við í 
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golfskálanum til að borða saman og eiga notalega stund. Sumarstarfið var rifjað upp bæði í 
máli og myndum. Þetta er búið að vera skemmtilegt og viðburðarríkt sumar, takk fyrir okkur! 
Að lokum, viljum við þakka starfsfólki GA fyrir hjálp við útreikninga og önnur tilfallandi 
verk með okkur sl. sumar. Það er ómetanlegt að geta fengið þá aðstoð sem við höfum fengið 
frá starfsfólkinu  
 
 
 
Skýrsla öldunganefndar 
 
Starf eldri kylfinga hefur í gegnum árin verið meira en verið hefur í sumar. Sveitakeppni 
öldunga var haldin að Flúðum og þangað fór sama sveit og vann gullverðlaun sumarið 2008 
til að verja tiltilinn en þeir enduðu í 2. sæti. Sveit GA skipuðu, Björgvin Þorsteinsson, Viðar 
Þorsteinsson, Haraldur Júlíusson, Sævar Gunnarsson, Gunnar Sólnes, Þórarinn B Jónsson, 
Skúli  Ágústsson og Guðmundur Lárusson, sem jafnframt var liðstjóri við góðan orðstír. 
 
Konurnar mættu einnig með sveit en unnu ekki til verðlauna. Kvennasveitina skipuðu þær 
Guðný Óskarsdóttir, Jakobína Reynisdóttir, Unnur Hallsdóttir, Þórunn Bergsdóttir, Þórunn 
Anna Haraldsdóttir og Sunna Borg sem jafnframt var liðstjóri. 
Ekki  voru  nein innanfélagsmót öldunga “þriðjudagsmót”  haldin þetta sumarið,  en það 
stendur nú til bóta að setja á einhverskonar viðmiðunarmót eða golfspil þar sem þeir skila inn 
kortum sem áhuga hafa á að spila og taka þátt í sveitakeppni fyrir hönd GA og standa að baki 
öflugu öldungastarfi. Jafnframt hafa þessi mót verið nokkurskonar fjáröflunarmót fyrir sveitir 
SEK, sem keppa fyrir hönd GA. Skipað hefur verið í öldungaráð fyrir næsta starfsár og munu 
þau sem þar sitja skipuleggja starfið. Í sumar var ekkert öldungamót haldið að Jaðri og er það 
miður þar sem alltaf hefur verið eitt stórmót öldunga haldið hér ár hvert.  
Samkvæmt yfirliti frá LEK í lok júlí 2009 þá er  Viðar Þorsteinsson með 525.0 stig,  í 12 sæti 
í viðmiðunarmótum til landsliðs í flokki 55 ára og eldri. Viðar varð í 6. sæti á Íslandsmóti 
öldunga í Vestmannaeyjum og Björgvin Þorsteinsson lenti í því 8. 
 

Lokaorð. 
 
Það kom fram fyrr í þessari ársskýrslu að stjórnin hafi þurft að beita aðhaldi í rekstri, það er 
þó ljóst að við verðum að gera betur gagnvart unglingastarfinu hjá klúbbnum, unglingarnir eru 
jú framtíðin hér sem annarsstaðar. Það hefur einnig komið fram að David Barnwell er að 
hætta störfum og er það miður. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka honum fyrir samstarfið 
og óska honum velfarnaðar í nýju starfi. 
Ég vil að lokum bjóða alla þá nýju kylfinga velkomna sem gengu í klúbbinn á árinu en fjöldi 
félaga er nú um 630. 
 
 
 
 
                            Halldór M. Rafnsson 
                                   Formaður 


