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INNGANGUR 



TILGANGUR FUNDAR 

• Yfirferð á rekstri 

• Hefðbundin þjónusta við félaga og gesti 

• Uppbygging á unglingastarfi, forsenda framtíðar 

• Yfirferð á fjárfestingu 

• í umboði og skv. samningi við Akureyrarbæ 

• Horft til framtíðar 

• Fjölgun barna og unglinga 

• Bætt þjónusta við íbúa 

• Jaðar verður hluti af útivistasvæði Akureyringa 

• Tækifæri í ferðaþjónustu 



NOKKRAR STAÐREYNDIR 

• Yfir 16.000 félagar skráðir í golfklúbba 

• Fjölgum yfir 100% á síðustu 10 árum 

• Yfir 60.000 manns spila golf árlega 

• Samkvæmt Lífsstílskönnun Capacent 2010 

 

• Golf er mikilvægur valkostur fyrir börn og unglinga 

• Agi, framkoma og reglusemi 

• Golf er fjölskylduíþrótt  

• Sem hægt er að stunda frá vöggu til grafar 

• Golf er mikilvægur þáttur í sumarferðamennsku 

• Fyrir innlenda og erlenda ferðamenn 



ÞJÓNUSTUKÖNNUN MEÐAL FÉLAGA 

• 244 luku könnuninni, tæplega 40% félaga 

• 84% karlar, 16% konur 

• 31 - 60 ára fjölmennastir 

• 70% þátttakenda spila 2-5 sinnum í viku að Jaðri  

• Áherslur næstu ára 

• Klára uppbyggingasamning / endurbætur á vellinum 

• Átak í fjölgun félaga 

• Átak í fjölgun ferðamanna 

• Uppbyggingu á unglinga– og afreksstarfi 

• Næsta þjónustukönnun áætluð snemma árs 2013 



JAÐARSVÖLLUR 



FRAMKVÆMDASAMNINGUR 

• Framkvæmdasamningur gerður við Akureyrarbæ árið 2007 

• Aðstaða GA hafði ekki fylgt þeirri framþróun sem orðið hafði á Íslandi 

• Í samningnum felst endurnýjun á golfvelli GA, uppbygging 

æfingaaðstöðu og félagsaðstöðu (golfskála) auk fleiri þátta 

• Greiðslur koma árlega út samningstímann, sem GA er falið að verja til 

ofangreindrar endurnýjunar og uppbyggingar 

• GA m.a. skuldbundinn til að kaupa tæki á samningstímanum 

• Upphaflega verklok áætluð 2010 

• Verklokum seinkað við endurskoðun samnings árið 2009 

• Verklok nú áætluð árið 2015 

• Tafir hafa kostað mikla fjármuni 

• Sjáum fyrir endann á þessu, sem er mikið fagnaðarefni 

• Mikilvægt að GA geti sinnt eðlilegu viðhaldi að samningtíma loknum 



FRAMKVÆMDIR Í SUMAR (KLST.) 



... EINNIG ÞETTA 

Á vellinum 

• Stígar á 18.teig til 16.teigs og frá 5 teig að 6.flöt. 

• Teigmerki (hvítir, gulir, bláir, rauðir, grænir) 

• Ruslatunnur 

• Fjarlægðarhælar (50m, 100m, 150m, 200m) 

• Sáð 20.000m2 svæði á þökuræktarsvæðinu 

 

Skálinn og skemman 

• Frárennsli 

• Heitt og kalt vatn 

• Ljósleiðari 

• Skáli málaður inni 



FRAMKVÆMDIR FRAMUNDAN 

1. hola Nýr hvítur teigur 11. hola Nýir teigar 

Svæði fyrir framan teig lagfært (lægð með grasi) Tjörn breytt í læk 

Stígur lagfærður 12. hola Tjörn og lækur 

2. hola Ný flöt og umhverfi Nýr rauður teigur 

13. hola Tjörn 

3. hola Nýir hvítir og gulir teigar 

Stígur frá teig 14. Hola Lagfæring á forflöt og umferð frá flöt 

5. Hola Nýr blár teigur 15. hola Ný brú 

Glompa sunnan brautar Laga gamla leið frá flöt 
Nýr gulur teigur 

6. Hola Nýr gulur teigur 

16. Hola Upptekt flatar 

7. Hola Glompur sunnan brautar Glompur austan brautar 

10. hola Ný flöt og teigar 17. Hola Nýr blár og rauður teigur 

Færa braut í samræmi við flöt Dren á svæði við rauðan teig 



NÝ FLÖT OG UMHVERFI Á 2. BRAUT 



2. FLÖT Í VINNSLU 



NÝJAR 5. OG 6. BRAUTIR 



18. FLÖT Í VINNSLU 



18. FLÖT LOKIÐ 



18. FLÖT Í MAÍ 2011 



4. FLÖT Í VINNSLU 



4. FLÖT LOKIÐ 



1. FLÖT Í VINNSLU 



1. FLÖT LOKIÐ 



UMHIRÐA JAÐARSVALLAR (KLST.) 



GÖNGUSTÍGAR FYRIR ALMENNING 

• Golfvellir eru falleg, gróðursæl og vel hirt svæði 

• Golfvellir hafa víða verið að þróast meira í átt að 

útivistasvæðum fyrir fleiri en kylfinga 

• Göngustígar lykilþáttur í þessari þróun 

• Miklir möguleikar varðandi göngustíga á Jaðarsvelli 

• Þvert í gegnum völlin, án þess að gangandi vegfarendum skapist 

hætta af eða kylfingar verði fyrir truflun 

• Bekkir til hvíldar á nokkrum „áfangastöðum“ á leiðinni 

• Lagning gönguskíðabrautar á vetrum valkostur 

• Veitingasala og skáli miðpunktur göngustíga innan vallarins 



ÆFINGAAÐSTAÐA 



ÆFINGASVÆÐI OG ÆFINGAVÖLLUR 

• Æfingasvæði eru oft fyrstu kynni fólks af golfi 

• Gott æfingasvæði er lykilatriði í eflingu barna- og 

unglingastarfs, auk afreksstarfs 

 

• Færsla æfingasvæðis framundan 

• Eftir færslu verður öll þjónusta á einum stað sem gefur 

tækifæri til hagræðingar 

• Yfirbyggðir básar mikilvægir til að auka nýtingu og tekjur  

• 6 holu æfingavöllur verður hluti af nýju æfingasvæði 

• 9 holu æfingavelli, sem er hluti af framkvæmdaætlun, 

hefur verið slegið á frest 

 



VETRARAÐSTAÐA 



SAGAN 

• Vetraraðstaða gegnir lykilhlutverki í starfi GA 

• Í uppbyggingu unglinga- og afreksstarfs 

• Í eflingu almenns félagsstarfs 

• Tíðir flutningar frá upphafi 

• 20 öldin: Íþróttahöllin | Golfskálinn | Furuvellir | Verksmiðjurnar | Bjarg 

• 21. öldin: Þórsstígur | Sjöfn | Íþróttahöllin 



VETRARAÐSTAÐA 



SAMVINNA 

• Aðkoma Akureyrabæjar 
• ÍBA hefur greitt leigu vegna inniaðstöðu 

• Aðkoma GA 
• GA hefur greitt fyrir standsetningu húsnæðis við alla flutninga 

• Kostnaði haldið í lágmarki lengst af vegna ótryggs húsnæðis 

• Ráðist í fjárfestingu þegar núverandi aðstaða var afhent þar 
sem um varanlega aðstöðu er að ræða 

• Heildarkostnaður vegna núverandi aðstöðu metinn á um 7 
milljónir, auk mikillar sjálfboðavinnu félaga. 

• Áframhaldandi þróun 
• Öll aðstaða á einn stað (sparnaður fyrir ÍBA) 

• Verið er að leita leiða að komast út úr hluta af húsnæði 

• Lagfæringar nauðsynlegar vegna lofthæðar 

 



FJÖLDI FÉLAGA OG 

SPILAÐIR HRINGIR 



FJÖLDI FÉLAGA 
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SKIPTING EFTIR ALDRI OG KYNI 
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FJÖLDI BARNA OG UNGLINGA 
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SPILAÐIR HRINGIR 
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Klúbbfélagar spilaðir hringir Aðrir Keppendur í mótum 



SPILAÐIR HRINGIR 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Meðaltal spilaðra hringja á dag 



FERÐAÞJÓNUSTA 



ARCTIC OPEN 

• Arctic Open er alþjóðlegt golfmót sem hefur fest sig í sessi 

sem vörumerki sem stendur fyrir golf í miðnætursólinni 

• Fjögurra daga golfveisla, þar sem norðlenskur matur og 

menning er í fyrirrúmi 

• Góðgerðarmálum gerð góð skil í mótinu 

• Í ár fengu Hetjurnar 626.000 kr. styrk í kjölfar mótsins  

• Keppendur koma frá öllum heimshornum 

• Samvinna við Ferðamálastofu Norðurlands og 

ferðaskrifstofur 

• Tækifæri að þróa mótið áfram með markvissri 

markaðssetningu 

 

 



HÚSNÆÐI, VÉLAR OG 

TÆKI 



HÚSNÆÐI OG UMHVERFI 

ÁR  FJÁRFESTING 

2012 Bílaplan málað. Sjálfboðavina 

Fráveitulögn, hitaveita og kaldavatnslög lögð að Jaðri.  

Akureyrarbær kom myndarlega að vinnu utanhúss við skurð frá Kjarnagötu að 

Jaðri. 

GA stóð straum að kostnaði vegna vinnu við hitaveitu í félagsheimili. Veglegur 

styrkur Húsasmiðjunnar gerði verkefnið mögulegt. 

Rotþró fjarlægð. 

Lýsing við uppgöngu í skála tilbúin, þar sem slys hafa orðið í myrkrinu.  GA 

framkvæmdi með stuðningi fyrirtækja 

2011 

GA fjárfesti í öryggiskerfi í kjölfar innbrotafaraldurs árin 2009 og 2010. Ljósleiðari 

hluti af því að styrkja það kerfi. 

2008 Þakrennur settar á húsið og  þakkantar endurnýjaðir.  Sjálfboðavinna 

Golfskáli málaður að utan.  GA keypti málningu. Sjálfboðavinna. Þaki sleppt vegna 

skorts á fjármunum. 



VÉLAR OG TÆKI 

ÁR FJÁRFESTING UPPHÆÐ 

2012 Valtari 2.500.000 

Golfbíll 950.000 

Handsláttuvélar 330.000 

2010-2011 Röffvél 7.500.000 

Brautarvél 5.500.000 

2010 Yfirsáningarvél 3.000.000 

2008 Glompuraka 2.000.000 

Hand-flatarsláttuvél 900.000 

Traktor 1.700.000 

Dælubúnaður 2.500.000 

2007 Vinnubíll 2.500.000 

Kúluvél 600.000 

Valtarakefli 700.000 

Beltagrafa 2.700.000 

2005 Golfbíll 600.000 

Handsláttuvélar 250.000 

2004-2006 Röffvél og teigasláttuvél 7.500.000 

Samtals 41.730.000 



LOKAORÐ 



MIKLAR MÖGULEIKAR TIL FRAMTÍÐAR 

• Möguleikar til vaxtar með öflugu starfi 

• Vöxtur í barna- og unglingastarfi (aukinn fjöldi og betri árangur) 

• Vöxtur í fjölda félaga (traustari rekstur) 

• Vöxtur í fjölda ferðamanna (tekjur fyrir samfélagið) 

• Hagræðingarmöguleikar með aukinni samvinnu 

• Sláttur og umhirða grasvalla á Akureyri með aukin gæði að 

leiðarljósi 

• Golfklúbburinn með menntaðan grasvallafræðing í fullu starfi, nýtist til 

framfara á öllum íþróttavöllum bæjarins ef af samstarfi verður 

• Fjárfesting í vélum og tækjum skilar betri búnaði, hagkvæmari 

innkaupum, hagræðingu í viðhaldi og betri umhirðu 


