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SKÝRSLA FORMANNS
Góðir félagar, ég býð ykkur öll velkomin að Jaðri á aðalfund GA 2014
Áður en fundur hefst formlega langar mig að biðja fundargesti og félaga GA að rísa úr sætum og minnast
látinna félaga okkar. Þau Teitur
Birgisson, Þorvaldur Jónsson,
Guðrún Bergsdóttir og Margrét
Þórðardóttir sem öll létust á árinu.
Kæru GA félagar, ég þakka
samstarfsfólki, stjórnarmönnum (og
konum), nefndarmönnum,
starfsmönnum sem og öðrum GA
félögum gott og árangursríkt
samstarf síðastliðið starfsár.
Flatirnar komu margar hverjar vel undan vetri
Síðasliðinn vetur 2013-2014 var
erfiður með tilliti til veðráttu þar
sem miklir umhleypingar ollu nokkurri klakamyndun sem hafði í för með sér nokkuð kal í vor, sérstaklega á
flötum. Það er ljóst að vinna og þekking frá fyrri tilraunum um viðbrögð við vetrarskaða hjálpuðu okkar
fólki í glímunni við klakamyndunina og vetrarskemmdir. Það er sýn okkar í stjórn GA að þessi vinna og
tilraunir til að opna jarðveginn skipti sköpum um það hvernig völlurinn kom undan vetri. Vorið lét aðeins á
sér standa en um mánaðarmótin apríl maí byrjaði
að hlýna. Ekkert kuldakast kom í vor eftir að hlýna
tók og kom svo sumarið af alvöru í júní, eitt besta
sumar í manna minnum hér norðanlands. Okkar
starfsfólk var í startholunum með vorverkin og má
segja að tekist hafi á ótrúlega skömmum tíma að
klára vorverk og koma vellinum í sumar stand.
Umhirða, umgengni og aðbúnaður vallar var okkur
til mikils sóma. Reynt var eftir fremsta megni að
loka sárum og vera með eins lítið rask á vellinum og
hægt var. Okkur stjórnarmönnum (og konum) er
það alveg ljóst að þessi árangur hefði ekki áunnist
nema með miklu og óeigingjörnu sjálfboðaliðastarfi, Séð yfir fjórðu flötina á Jaðri
öflugu fólki í nefndum sem og góðu starfsfólki að
ógleymdum jákvæðum GA félögum. Eftir þetta sumar er ljóst að Jaðar er svo sannarlega aftur kominn á
kortið sem einn af bestu 18. holu völlum landsins.

Við GA félagar getum nú státað okkur af einni bestu inniaðstöðu á landinu. Þar er öll aðstaða hin besta og
auðvelt fyrir kylfinga að æfa og bæta golfið yfir vetrarmánuðina. Við erum með tvo herma í aðstöðunni og
er annar hermirinn miklu meira en golfhermir þ.e. „Trackman“ en hann er líka greiningartæki fyrir kylfinga
og getur greint bæði sveiflu sem og boltaflug. Það er nú þannig að þessi tæki gerast ekki betri og erum við
því með aðstöðu á heimsmælikvarða. Það er nú svo að inniaðstaðan verður okkar golfvöllur að jafnaði 5 til
6 mánuði á ári hverju svo hún skiptir GA félaga sköpum. Hluti af okkar framtíðarsýn varðandi
inniaðstöðuna er að komast yfir annan Trackman og geta þar með boðið upp á tvöfalda slíka aðstöðu.
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Nú er Ágúst, framkvæmdastjóri GA að skila af sér sínu fyrsta starfsári. Það urðu eðlilega breytingar með
nýjum framkvæmdastjóra og held ég að allir okkar félagar geti vel við unað og verið stoltir af þeirri
starfsemi sem GA stendur fyrir. Ágúst leysir starf sitt með sóma. Hann sótti á önnur mið með styrki, hann
kom með þekkingu og nýjungar sem munu hjálpa okkur í framtíðinni og held ég að við getum verið afar
ánægð með hans störf.
Í lok október komst stjórn og Brian Höjgaard golfkennari að samkomulagi um starfslok hans. Brian hættir í
lok janúar næstkomandi. Við höfum þegar auglýst eftir nýjum kennara og eru umsóknir farnar að berast.
Stjórn GA vill nota þetta tækifæri og þakka Brian fyrir ánægjulegt samstarf og þá miklu þekkingu sem hann
kom með til okkar í klúbbinn.
Þrátt fyrir að stefnan hafi verið tekin á það að halda framkvæmdum og raski á vellinum í lágmarki þá var
hafist handa við allnokkrar breytingar. Helst er þar upp að telja að nýju brautirnar norðan vallar (verðandi
5 og 6) eru nánast klárar. Hafist var handa við breytingu á 10. brautinn sem gekk í raun afar vel auk þess
sem tekið var í notkun nýtt teigasett á 11. braut sem eftir breytingu er sem ný braut. Það er mitt mat að
vel hafi til tekist við þessa vinnu og þær hafi ekki verið að trufla spil kylfinga mikið.
Nú er þegar hafið verk við loka áfanga breytinganna að Jaðri. Á haustmánuðum var gerður vegslóði frá
Jaðri til vesturs þangað sem fyrsta holan á nýjum par 3 velli á að vera. Farið var gegnum trjáreitinn vestan
við 8. teigasettið. Einnig er búið að taka punkta fyrir æfingaskýli, við suðurenda nýja æfingasvæðisins.
Skýlið verður skammt vestan við “fjósið“ en sú aðstaða sem þar verður byggð upp mun gjörbreyta
æfingaaðstöðu GA félaga með því að gera þeim kleift að slá úti lengur, þ.e. lengra fram á haustið og fyrr á
vorin. Þessum framkvæmdum ásamt fleirum verður lokið um vorið 2016 þegar Íslandsmótið í höggleik
verður leikið á Jaðri.
Fjöldi nýliða gekk í klúbbinn og er greinilegt að nýliðagjald skiptir máli við fjölgun golfiðkenda. Fjöldi GA
félaga er nú 679.
Völlurinn var spilaður mikið í sumar, þátttaka í mótum var mjög góð og gestakoma mikil enda eitt besta
sumar í manna minnum, golfvöllurinn skartaði sínu fegursta alveg frá júni til október er það fór að hausta.
Tíðin í nóvember hefur svo verið óvæntur bónus fyrir okkur GA félaga, þar sem við höfum getað spilað inn
á sumarflatir í fyrsta sinn í manna minnum og hafa verið haldin tvö mót nú í nóvember.
Spilaðir hringir á Jaðri í sumar voru 23.877 samkvæmt golf.is og er það aukning um tæplega fjögur þúsund
hringi frá því í fyrra. Það er ávallt eitthvað um það að hlaupið sé út á völl án skráningar þannig að ætla má
að leiknir hringir í ár sé í kringum 25.000 talsins.
Unglingar okkar voru mjög duglegir að keppa í sumar á mótum GSÍ og unnu marga sigra, getum við verið
mjög stolt af þeim. Í skýrslu stjórnar/unglingaráðs má finna upplýsingar um helstu afrek okkar unglinga. Ég
vil þó minnast á það að GA eignaðist tvo Íslandsmeistara í sumar, Andrea Ýr Ásmundsdóttir í höggleik og
Tumi Hrafn Kúld í holukeppni.
Akureyrarmótið var að vanda hápunktur mótahalds og var mjög góð þátttaka. Akureyrarmeistarar voru
þau Ævarr Freyr Birgisson og Stefanía Kristín Valgeirsdóttir.
Að lokum við ég endurtaka þakkir mínar til allra GA félaga sem og starfsmanna klúbbsins.
Takk fyrir
Sigmundur Einar Ófeigsson
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SKÝRSLA VALLARNEFNDAR
Mikil vinna fór fram síðastliðinn vetur með mokstri, klakabroti og hitun. Ný aðferð með notkun hitakapals
tókst mjög vel og verður sú aðferð þróuð áfram. Flatirnar komu misvel undan vetri en flestar voru mjög
fljótar að ná sér. Veðrið lék við okkur þetta sumarið og hjálpaði það okkur mjög að gera völlinn okkar
flottann og góðann.
Völlurinn opnaði 17.maí með vel mönnuðum
vinnudegi. Sumarið gekk mjög vel í alla staði,
mikið spilað og almenn ánægja með völlinn.
Golfklúbbur Akureyrar tók við rekstri Lundsvallar
og sá um viðhald vallarins í sumar. Mikið
snjómagn var á vellinum og skaðaði hann
nokkarar flatir sem komu hægt en örugglega til
baka. Bindum við miklar vonir við að flatirnar
bæði á Jaðri og á Lundsvelli komi vel undan vetri
næsta vor þar sem þær fara sterkar inn í veturinn,
þó svo hann sé eitthvað að láta bíða eftir sér
þegar þetta er ritað.
Góður árangur náðist með notkun hitakapla
Einnig sá Golfklúbbur Akureyrar um umhirðu
grasvalla Þórs og KA.
Eins og flestir hafa tekið eftir hefur haustið verið
mjög gott. Mót var haldið á fyrri níu þann 15. og 22.
nóvember síðastliðinn sem tókst vel og gengu
kylfingar mjög vel um völlinn sem er forsenda þess
að hægt er að opna Jaðar á þessum árstíma.
Mikill áfangi var þegar klárað var við 10.flötina, þar
sem endurbyggingu á öllum 18 flötum vallarins var
þar með lokið. Unnið var við uppgræðslu á nýju 5.
og 6. brauta sem opnaðar verða næsta sumar. Þær
líta mjög vel út og hefur gott haust gert mikið fyrir
brautirnar. Flatirnar eru orðnar mjög vel grónar
Jaðar skartaði sýnu fegursta í sumar
sem og brautir og flestir teigar. Er það því okkar von
að þær opni strax næsta sumar og verði þá í góðu standi.
Vallarnefnd og vallarstjóri vill þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem lögðu hönd á plóg fyrir vel unnin störf
og vonandi sjáumst við sem flest að ári.
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SKÝRSLA KAPPLEIKJANEFNDAR
Mótahald sumarsins tókst mjög vel. Opnunarmót Jaðars var haldið þann 24. maí sem er tæpum mánuði
fyrr heldur en sumarið 2013. Síðasta mót
sumarsins var svo haldið laugardaginn 22.
Nóvember (gæti þó breyst þar sem veður
hefur verið okkur hliðhollt og ekki útséð með
hvort hægt verði að halda fleiri mót þetta
árið)
Má því segja að mótasumarið 2014 hafi verið
langt og gott.
Mótahald breyttist lítið frá fyrra ári,
Bautamótið sem verið hefur árviss viðburður
hjá okkur undanfarin ár var ekki haldið nú í ár,
Frá golfmóti haldið þann 15. nóvember
þess í stað var haldið SKI open, sem er
samstarfsverkefni GA og Skíðasamband
Íslands. Tókst það mót mjög vel og er ætlun okkar að efla það enn frekar á komandi árum. Góð þátttaka
var í vel flestum mótum sumarsins fyrir utan kvennamótið okkar. Þar hefðum við vilja sjá betri þátttöku.
Akureyrarmótið var að venju haldið í byrjun júlí og voru það þau Stefanía Kristín Valgeirsdóttir og Ævarr
Freyr Birgisson sem urðu Akureyrarmeistarar. Óskum við þeim kærlega til hamingju með það.
Ágústmánuður var þétt setinn í mótahaldi. Hjóna og parakeppnin, VW open og Íslandsbankamótaröð
unglinga fóru hér fram í ágústmánuði og tókust virkilega vel.
Við fengum svo mótaröð þeirra bestu aftur á Jaðar í lok ágúst þegar við héldum lokamót
Eimskipsmótaraðarinnar og tókst það mót virkilega vel og er það okkar von að Jaðar sé aftur kominn inn á
kortið. Næsta ár er áætlað að halda hér Íslandsmótið í holukeppni og svo verður Landsmótið hér árið
2016.
Holukeppnin var spiluð í allt sumar og var það Víðir Steinar Tómasson sem stóð uppi sem sigurvegari þar
og óskum við honum kærlega til hamingju með það.
Við viljum að lokum þakka öllum þeim fjölmörgu styrktaraðilum, sjálfboðaliðum og starfsfólki sem komu
að mótahaldi sumarsins á einn eða annan hátt kærlega fyrir þeirra aðstoð.
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SKÝRSLA ARCTIC OPEN NEFNDAR
Arctic Open fór fram dagana 26. – 28. júní.
Nokkur endurnýjun var á nefndinni frá árinu áður og eru fráfarandi nefndarmönnum þökkuð vel unnin
störf í þágu mótsins. Fundir voru haldnir með jöfnu millibili fyrri hluta árs 2014 og þeim svo fjölgað þegar
nær dró móti.
Helstu samstarfsaðilar vegna mótsins voru Icelandair, Flugfélag Íslands og Toyota og gengið var til
samninga við Íslensk-Ameríska bæði vegna verðlauna í mótið auk teiggjafar sem þetta árið var FootJoy
windbreaker. Þá var Íslensk-Ameríska með stórt tjald við
pútt- og vippsvæði þar sem boðið var upp á kynningu á
kylfum þar sem nýjasta tækni við sveiflugreiningu var einnig
kynnt. Auk þess gaf Franch Michelsen úraverslun verðlaun í
mótið. Það er von nefndarinnar að samstarf við þessi
fyrirtæki verði áfram farsælt á komandi árum.
Þátttakendur í mótinu voru tæplega 200, þar af um 25
erlendir kylfingar, sem er um 40% fjölgun milli ára. Á meðal
skýringa á þessari miklu fjölgun milli ára er gott ástand Jaðar,
gott veðurfar og jákvæð umfjöllun um golfvöllinn á
netmiðlum, einkum á heimasíðu GA og kylfingur.is.
Vallarstarfsmönnum eru færðar miklar þakkir fyrir þrotlausa
vinnu við að gera Jaðar eins glæsilegan og kostur var. Það var mál manna að völlurinn væri í sínu besta
ástandi samanborið við fyrri ár. Þá eru GA félögum einnig færðar bestu þakkir fyrir þá sjálfboðavinnu sem
fór fram bæði fyrir mótið og á meðan því stóð yfir.
Sú stefnubreyting var milli ára að nú voru allir keppendur
ræstir út á 1. teig en fyrri keppnisdaginn var var nafn þess
kylfings sem var næstur á teig lesið upp í hátalarakerfi að
erlendri fyrirmynd. Miðnætursólin lét því miður ekki sjá sig
að þessu sinni. Veðrið var engu að síður með besta móti og
rigningin hélt sig að mestu fjarri fyrir utan nokkra dropa
sem gerðu vart við sig á föstudagskvöldinu.
Á meðan að mótið stóð yfir fór fram skemmtilegur
myndaleikur í samstarfi við Flugfélag Íslands, Höldur og
Keahotels. Það voru fjölmargar myndir teknar og margar
hverjar virkilega skemmtilegar. Þær voru svo sýndar á tjaldi
í golfskála. Sigurmyndin þótti skemmtilega uppsett þar sem
gleðin skein úr andlitum vel klæddra kylfinga.
Sigurmyndin í ár

Arctic Open nefndin, með dyggri aðstoð félaga í GA, tók á
móti Oliver Horovitz, allt í senn blaðamanni, kylfingi og kylfusveini á St. Andrews, frá hinu virta bandaríska
golftímariti Golf Digest. Það var lögð mikil áhersla á að upplifun hans af mótinu yrði sem allra best, líkt og
á við um alla þá sem taka þátt í mótinu.
Nokkru eftir mótið var nefndin í sambandi við hann þar sem nokkrir lausar endar voru hnýttir varðandi
umfjöllun blaðsins af mótinu sem er væntanleg í byrjun árs 2015. Óhætt er að segja að hann var afar
Skýrsla Golfklúbbs Akureyrar 2014

7

ánægður með ferðalag sitt til Akureyrar og ekki síður Jaðar og umhverfi þess. Það er von nefndarinnar að
góð umfjöllun um mótið á erlendri grundu verði til þess að fleiri erlendir gestir muni mæta á næstu árum.
Þó að mótið sé alþjóðlegt og markmiðið sé að sækja fleiri erlenda gesti þá er afar mikilvægt að halda
áfram að sækja fram innanlands og fá fleiri gesti úr golfklúbbum hérlendis.

SKÝRSLA UNGLINGANEFNDAR
Það hefur verið mikið um að vera hjá okkar krökkum á liðnu ári.
Unglingarnir stóðu fyrir púttmótaröð síðastliðinn vetur sem vel var sótt og einnig héldum við jóla og
páskapúttmót. Voru krakkarnir einnig með vöfflukaffi og kökkuhlaðborð í golf-höllini.
Árlegt kaffihlaðborð unglingaráðs var svo haldið á sumardaginn fyrsta.
Farið var í æfingar ferð til spánar í apríl. Þessi ferð var í boði fyrir alla GA-unglinga sem og klúbbmeðlimi.
Vanalega eru krakkarnir ekki með golfbíla í svona ferð og er þetta góður göngutúr, en síðasta dagin þá tók
fullorðna fólkið sig saman og smöluðu öllum krökkunu með í bílana sína. Slíkar minningar gleyma
krakkarnir seint og viljum við þakka fyrir þetta.
Í ferðinni spiluðum við á Islantillavellinum, en fengum einnig að spila einn hring á Monaciavellinum sem
José María Olazábal hannaði. Í ferðina fóru alls níu drengir og þrjár stúlkur. Farstjórar með í för voru þrír
ásamt Brian Golfkennara.
Dagskrá ferðarinnar var þannig að æfingar fóru fram á morgnana og eftir hádegi var spilað alveg fram í
myrkur. Allir fóru sáttir og glaðir heim úr ferðinni á
klakkann.
Fjáröflun fyrir ferðina fór seint af stað en tókst alveg
príðis vel, má þar sérstaklega nefna happdrættið og
aðstoð við flutninga hjá skammtímavistun Akureyrar.
Þessar fjáraflanir voru mjög góðar og þökkum við
kærlega fyrir stuðninginn.
Helstu afrek sumarsins voru þau að við eignuðumst
tvo Íslandsmeistara; Tumi Hrafn Kúld varð
holumeistari í 17 til 18 ára og Andrea Ýr Ásmunsdóttir
varð Íslandsmeistari í höggleik 14 ára og yngri.

Krakkarnir að loknu Akureyrarmóti

Mótin í Íslandsbankamótaröðini voru 6 talsins og
helstu úrstlit voru þau að ; Tumi Kúld endaði í 3.sæti og Ævar Freyr í 6.sæti í stigakeppni í flokki 17 til 18
ára. Kristján Benedikt endaði í 2.sæti í flokki 15 til 16 ára og Andrea Ýr 3.sæti í flokki 14 yngri. Alls voru það
12 krakkar sem tóku þátt í mótaröðinni og við megum vera mjög stolt af þeim öllum enda flottur árangur.
Við sendum tvö lið á sveitakeppni unglinga pilta 18 ára og yngri. Sveit A. endaði í 3.sæti og sveit B. í 11
sæti. Einnig sendum við eitt lið í sveitakeppni 15 ára og yngri drengja. Sú sveit endaði í 12.sæti. Andrea Ýr
fór í sameingilega sveit GA/GHD og tóku þær 1.sætið.
Norðurlandsmótaröðin var spiluð í sumar og voru fjögur mót haldin og stóðu krakkarnir sig vel. Þar má
helst nefna að flokki 12 ára og yngri endaði Mikael Máni Sigurðsson í 1.sæti drengja og Tinna
Klemenzdóttir í 3.sæti stúlkna. Í flokki 14 ára og yngri endaði Lárus Ingi Antonsson í 1.sæti og Gunnar
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Aðalgeir Arason í 3.sæti drengja og Andrea Ýr Ásmundsdóttir endaði í 1.sæti stúlkna.Í flokki 15 til 16 ára
drengja var Kristján Benedikt Sveinsson í 1.sæti og Aðalsteinn Leifsson í 2.sæti.Og í flokki 17 til 21 árs pilta
var Tumi Hrafn Kúld í 1.sæti og Eyþór Hrafnar Ketilsson í 3.sæti. Í stúlknaflokki 17 til 21 árs hafnaði
Stefanía Elsa Jónsdóttir í 2.sæti. Golfklúbbur Akureyrar átti fimm Norðurlandsmeistara af átta mögulegum
sem er glæsilegur árangur.
Nokkrir krakkar úr GA sóttu Unglingalandsmót UMFÍ á Sauðarkróki. Helstu úrstlit þar voru að Lárus Ingi
Antonsson varð í 1.sæti í flokki 11 til 13 ára drengja og Sara María Birgisdóttir varð í 1.sæti í flokki 11-13
ára stúlkna. Í flokki 14 til 15 ára drengja
hafnaði Kristján Benedikt Sveinsson í 1.sæti. Í
flokki 16 til 18 ára drengja varð Aðalsteinn
Leifsson í 1.sæti.
Í sumar hafa verið rétt um 150 börn og
unglingar 18 ára og yngri að æfa. Þátttaka í
Golfskóla GA var mjög góð, þar héldum við 6
námskeið.

Tumi Hrafn Kúld varð Íslandsmeistari í holukeppni í sumar í
sínum aldursflokki

Uppskeruhátíð unglinga var svo haldin 14.
nóvember. Þar voru veittar viðurkenningar
fyrir góða ástundun, framfarir og árangur sumarsins. Mikil gleði ríkti meðal unglinganna og var þeim svo
öllum boðið í pizzuveislu.
Við þökkum fyrir allan stuðning á þessu ári.
Unglingaráð.
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SKÝRSLA NÝLIÐANEFNDAR
Markmið nýliðanefndar eru aðallega tvö þ.e. að taka á móti nýjum félagsmönnum og stuðla að fjölgun
félagsmanna 18 ára og eldri.
Fjölgun félagsmanna er samvinna á milli stjórnar GA, þjálfara, nýliðanefndar og allra kylfinga GA.
Vetrarstarfið var ekkert af hálfu nýliðanefndar síðastliðinn vetur þar sem nýr framkvæmdastjóri var
staðsettur í Golfhöllinni og því ef til vill ekki mikil þörf fyrir þátttöku nýliðanefndar. Öll aðstaðan í
golfhöllinni er nú orðin mjög góð og getur það verið mikil lyftistöng fyrir allt nýliðastarf ef vel er að því
staðið.
Eitt af markmiðum nýliðanefndar er á taka á móti nýliðum sem eru að stíga sín fyrstu skref í golfi. Það er
aðallega gert með nýliðakvöldum þar sem vanir kylfingar spila með óvönum kylfingum. Með þessu
fyrirkomulagi ná nýliðar að kynnast golfíþróttinni og öðrum kylfingum betur og hraðar. Það á að vera
markmið allra kylfinga í GA að stuðla að fjölgun félagsmanna og sýna nýjum kylfingum þolinmæði og
stuðning. Sameiginlegt markmið okkar allra er að nýliðar upplifi þá tilfinningu að þeir séu velkomnir í GA.
En það er dálítið erfitt fyrir nýliða að fara út á völl með þrælvönum kylfingum. Eðlilega er oft skrekkur í
nýliðum að skrá sig með vönum kylfingum þó svo þeir vönu taki yfirleitt vel á móti þeim og sýni þeim
mikinn skilning. Nauðsynlegt er því að útbúa svæði
innan vallar þar sem nýliðar geta spilað 6-9 (stuttar)
holur. Meðan það svæði er ekki til þá er oft erfitt að
fá óvana fullorðna einstaklinga til að ganga í klúbbinn.
En vonandi verður ráðin bót á þessu á næstu 3 árum
eða svo og þá verður þetta auðveldara fyrir nýliðana
og þeir þurfa þá ekki að fara fram í sveit eða á aðra
velli til að byrja fyrir alvöru í golfinu.
Nýliðakvöld voru 4 á þessu ári en byrjuðu snemma. 4.
júní var fyrsta kvöldið en árið áður var fyrsta kvöldið
25. júní eða 3 vikum síðar. Síðasta kvöldið var 2 júlí í
ár. Mæting var yfirleitt þokkaleg en þó nokkru lakari
Horft til baka frá 16. flötinni
en á sl. ári. Veðrið var samt frábært sl. sumar og
yndislegt að spila golf. Samtals 22 frekar lítið vanir mættu á þessi 4 mót. Sumir mættu einu sinni en aðrir
oftar. Vanir spilarar voru líka duglegir að mæta og þökkum við þeim kærlega fyrir. Samtals tóku um 50
manns þátt í þessum nýliðakvöldum og spiluðu 62 hringi.
16. september var svo loka nýliðamótið og mættu samtals 22 einstaklingar – vanir og óvanir. Spilaðar voru
9 holur og fengu allir viðurkenningar fyrir þátttökuna.

Fjöldi fyrirtækja gaf okkur gjafir í þessu skyni og þökkum við kærlega fyrir það.
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SKÝRSLA KVENNANEFNDAR
Nefndina skipa:
Guðrún Steinsdóttir
Bryndís Friðriksdóttir
Alma Möller
Sigurlaug Helgadóttir
Ólöf Garðarsdóttir

Viðburðir sem nefndin sá um.
Golfferð í Borgarnes
Hatta og pilsamót
Súpukvöld
Miðvikudagsgolf, vanur óvanur

Frá Hatta og pilsamóti GA kvenna

16. maí lögðu 20 konur af stað í Borgarnes
með rútu og sá Bóas Ævarsson um að koma hópnum heilu og höldnu á áfangastað. Spilaðar voru 9 holur á
föstudaginn 18 holur á laugardaginn og 9 holur á sunnudaginn. Aðbúnaður á golfhótelinu var til mikillar
fyrirmyndar. Var þetta hin besta ferð í alla staði.
26. -27. júní fór Artic open fram þar sem GA konur sáu um að hita kakó og afgeiða það í kakótjöldunum.
18. júní var svo hatta og pilsamótið, frábær þátttaka þar sem 49 konur spiluðu og nutu góðra veitinga frá
Vídalín veitingum og skemmtu sér vel fram eftir kvöldi.
9. september var súpukvöld GA kvenna. Var það vel sótt þar sem 40 konur spiluðu og semmtu sér hið
besta, fengu matarmikla súpu og meðlæti frá Vídalín veitingum og skemmtum sér vel fram eftir kvöldi.
Í sumar var miðvikudagsgolf fjórum sinnum, 25. Júní, 23. Júlí, 13. ágúst og 27. ágúst, mæting var ágæt.
Á öllum þessum viðburðum hafa konur borgað meira en þurft hefur upp í kostnað og hefur sá peningur
verið lagður í sjóð upp í væntanlega ferð á næsta ári.
Nefndin hélt 6 fundi þar sem lagt var á ráðin um starfið, rætt var um t.d. hvar bæri best að bera niður
varðandi veðlaun og þ.h.. Gekk það allt ljómandi vel og kunnum við þeim fyrirtækjum sem styrktu okkur
hinar bestu þakkir fyrir.
Að endingu viljum við svo þakka Ágústi framkvæmdastjóra, Jóni Vídalín svo og öllu starfsfólki klúbbsins
fyrir frábært samstarf á árinu.
F.h. kvennanefndar
Bryndís Friðriksdóttir
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SKÝRSLA ÖLDUNGANEFNDAR
Starf eldri kylfinga var með hefðbundnu sniði, það er að undirbúa þátttöku í sveitakeppni. Í ár var keppnin
haldin hjá Golfklúbbi Grindavíkur þar sem konurnar spiluðu og hjá Golfklúbbi Suðurnesja þar sem karlarnir
spiluðu. Stelpurnar spiluðu í 2. deild og spiluðu virkilega vel og enduðu á því að spila úrslitaleik um sigur í
deildinni við Golfklúbb Kiðjabergs. Sá leikur tapaðist og enduðu þær því í öðru sæti og tryggðu sér sæti í 1.
deild að ári sem er frábær árangur. Karlasveitin okkar náði sér ekki alveg á strik og enduðu þeir í 6. sæti.
Karlasveitina skipuðu þeir,
Björgvin Þorsteinsson (liðsstjóri),
Haraldur Júlíusson, Sigurður H.
Ringsted, Viðar Þorsteinsson,
Vigfús Ingi Hauksson, Arnar
Árnason, Guðmundur Lárusson,
Hallur Guðmundsson og Heimir
Jóhannsson.
Kvennasveitina skipuðu Eygló
Birgisdóttir, Þórunn Anna
Haraldsdóttir (liðsstjóri), Birgitta
Guðjónsdóttir, Unnur Elva
Hallsdóttir, Halla Sif Svavarsdóttir
og Anna Einarsdóttir.
Kvennasveit GA í öldundaflokki kvenna

Skýrsla Golfklúbbs Akureyrar 2014

12

SKÝRSLA AFREKSNEFNDAR
Afreksnefnd telur að golfsumarið 2014 hafi verið gott. Klúbburinn tók þá stefnu sl. vetur að styðja enn
betur við bakið á afrekskylfingum. Það var gert með því að skapa betri æfingaaðstöðu eða meira aðgengi
að Trackman, aðstoða afrekskylfinga betur í keppnisferðum og að undirrita afrekssamninga við kylfinga.
Aldursdreyfing afrekskylfinga er að mestu frá 14-18 ára. Það sem hefur einkennt GA er að það hefur ávallt
vantar afrekskylfinga sem eru á aldrinum 20-40 ára. Þar þarf að gera betur.
Klúbburinn undirritaði afrekssamninga við Ævarr Frey Birgisson, Tuma Hrafn Kúld og Kristján Benedikt
Sveinsson.
Í apríl var farið í æfingaferð til Islantilla. Ferðin heppnaðist mjög vel og var vel skipulögð. Æft var fyrir
hádegi og spilað 18-27 holur eftir hádegi. Brian golfkennari sá um að skipuleggja æfingar en ferðin gekk
vel og voru allir ánægðir. Það vantaði þó nokkuð upp á að allir afrekskylfingar klúbbsins væru með í för.
Mjög góður árangur var á unglingamótaröðum og íslandsmótum. Andrea Ýr Ásmundsdóttir varð
íslandsmeistari í sínum flokk, Tumi Hrafn Kúld lenti í öðru sæti í sínum flokk og Kristján Benedikt Sveinsson
endaði í þriðja sæti í sínum flokk. Tumi varð svo íslandsmeistari unglinga í holukeppni í sínum flokk.
Á unglingamótaröðinni gekk vel hjá afrekskylfingum og voru okkar kylfingar mjög framarlega á
stigalistanum.
Undirbúningur fyrir sveitakeppnina gekk ágætlega og var nokkuð góður. Kvennasveitin keppti í 2. deild og
lenti í þriðja sæti en spilað var á Sauðárkrók. Karlasveitin keppti einnig í 2. deild en þar gekk ekki eins vel
og féll sveitin niður í 3. deild.
Karlasveitin var að mestu skipuð
kylfingum sem spiluðu einnig í
sveitakeppni unglinga. Framtíðin er
björt og telur nefndin að innan fárra
ára mun sveitin vera meðal þeirra
bestu á landinu.
Afreksnefnd er ánægð með þá
þróun sem hefur átt sér stað
undanfarin tvö ár. Klúbburinn er
Andrea Ýr varð Íslandsmeistari í stúlknaflokki 14 ára og yngri í sumar
orðinn samkeppnishæfur við stærri
klúbba á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar aðstöðu og aðstoð við kylfinga. Afreksnefnd telur mjög
mikilvægt að sjá kylfinga sem spila undir merkjum GA framarlega á GSÍ mótum. Helstu verkefni
afreksnefndar er að viðhalda því góða starfi sem hefur átt sér stað innan klúbbsins og mjög mikilvægt er
að halda vel utan um afrekskylfinga klúbbsins.
Í gegnum tíðina hefur brotthvarf afrekskylfinga verið mjög mikið við 18-22 ára aldur. Stærsta verkefnið á
komandi árum er að sporna við því en afreksnefnd vill sjá kylfinga frá GA í fremstu röð á
Eimskipsmótaröðinni.
Klúbburinn stendur á tímamótum en Brian hefur slitið samstarfi við klúbbinn og því er ljóst að nýr
golfkennari kemur til starfa. Enn er óljóst hver tekur við keflinu en nefndin mun aðstoða þann aðila eins
vel og mögulegt er.
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