
Jaðar allt árið



Inngangur
Fyrri hluti

Akureyrarbær óskaði eftir hugmyndum íþróttafélaganna um uppbyggingu á þeirra félagssvæðum

GA skilaði inn hugmyndum sem miða að því að öll aðstaða og umsvif GA verði á einum stað

Vinnuheitið á hugmynd GA er “Jaðar allt árið”

Seinni hluti

Sérstakur hópur á vegum Akureyrarbæjar og ÍBA yfirfór innkomnar hugmyndir og forgangsraðaði til næstu 15 ára

Skýrsla hópsinsvar gefin út þar sem þessi forgangsröðun kemur fram

Hugmyndir GA eru inn í þeirri forgangsröðun og eru þannig á dagskrá

Eftirfarandi er yfirferð á þeirri kynningu sem GA hélt fyrir fulltrúa Akureyrarbæjar og ÍBA
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Ferðaþjónusta í tölum



Erlendir ferðamenn 
eftir árstíðum

- 35-40% gesta koma yfir 
sumarmánuðina.

- 30-35% gesta koma að vori og hausti

- Þannig koma 65-75% gesta á því 
tímabili sem golf er leikið á Íslandi



Erlendir
ferðamenn að
Jaðri

• Ísland sem áfangastaður kylfinga verður
sífellt eftirsóknarverðari

• Ferðamenn á eigin vegum sem og 
farþegar á skemmtiferðaskipum fara í 
golf á Akureyri

• Markaðssetning á miðnæturgolfi
samhliða auknum gæðum golfvalla hefur
vakið mikla athygli

• Vinsælir sjónvarpsþættir um golf fjalla
um Ísland reglulega

• “Samfélagsmiðlastjörnur” spila einnig
stórt hlutverk í aukinni umfjöllun um golf 
á Íslandi

Skemmtiferðaskip á Akureyri
Ár 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fjöldi skipa 63 78 104 104 155 179 208



Arctic Open

• Arctic Open er þekkt vörumerki innanlands og erlendis
með 30 ára sögu

• Um 200 þátttakendur á ári hverju

• Þjónusta GA við erlenda gesti stórbætt undanfarin ár, 
m.a. með leigubúnaði

• Mikil tækifæri á fleiri erlendum gestum með bættum
samgöngum (beint flug)

http://www.arcticopen.is/

http://www.arcticopen.is/


Ferðalög íslenskra
ferðamanna
• Akureyri er vinsælasti áfangastaður innlendra ferðamanna

• Golf er vinsæll valkostur varðandi afþreyingu og 
sambærilegur við skíði

• Líklegt er að árið 2019 verði áhersla Íslendinga meiri á 
innlend ferðalög en undanfarin ár



Jaðar í dag



Aðstaðan að 
Jaðri
18 holu keppnisvöllur - 6 holu
æfingavöllur

Klappir og púttflatir – fullkomin
æfingaaðstaða

Golfskáli – nýttur fyrir starfsemi
GA vor, sumar og haust. Lítil nýting
á veturna.

Vélaskemma

Inniaðstaða að Jaðri til að bæta
nýtingu allt árið



Lýðheilsa –
holl hreyfing

Golf býður upp á holla 
hreyfingu og félagskap
fyrir fólk á öllum aldri

Félagar í GA eru frá 5 ára
aldri – elsti félaginn er

87 ára

Þjálfarar GA bjóða upp á 
sérstakar æfingar fyrir 
fatlaða í samstarfi við
golfsamtök fatlaðra á 

Íslandi

Golf er önnur vinsælasta
íþróttagreinin á Íslandi 
með rúmlega 17.000 
skráða félagsmenn í 

golfklúbbum

Félagar í GA voru 712 í 
árslok 2018 og fjölgaði

um 11% milli ára.

Börn og unglingar eru
um 24% af félögum í GA, 
sem er umfram meðaltal

golfklúbba á Íslandi



Íþróttastarf

Barna- og unglingastarf
mikilvægur þáttur í 

starfseminni

Tæplega 200 börn og 
unglingar stunda 

skipulagðar æfingar á 
hverju ári

Enn fleiri börn og 
unglingar nýta sér 

aðstöðu GA án þess að 
stunda skipulagðar 

æfingar

Hæfir þjálfarar leggja 
áherslu á æfingar og 

keppni við hæfi hvers og 
eins

Kylfingar úr GA stunda 
háskólanám í 

Bandaríkjunum á 
skólastyrk vegna hæfni í 

golfi

GA á fulltrúa í 
landsliðum Íslands á 

hverju ári



GA félagar – leiknir hringir
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Innlendir gestir – leiknir hringir
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Golfmót – leiknir hringir
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Erlendir gestir – leiknir hringir
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Leiknir hringir að Jaðri samtals
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Jaðar allt árið



Viðbygging
Leysir af hólmi núverandi aðstöðu í 
íþróttahöllinni

§ Innri leiga 6 milljónir á ári vegna aðstöðu
GA í íþróttahöllinni

§ Fari GA úr aðstöðunni losnar hún til
nýtinga fyrir önnur aðildarfélög

Nýbygging verður um 400 m2:

• Innangengt úr golfskála GA

• 3-4 golfhermar

• 27 holu púttvöllur

• Vipp aðstaða



Ávinningur
◦ Öll starfsemi á einn stað styrkir

rekstur

◦ Betri nýting á golfskála og 
æfingaaðstöðu til hagsbóta fyrir 
barna- og unglingastarf sem og 
almenning

◦ Hagkvæmari og auðveldari
mönnun

◦ Aukin sala á veitingum og 
golfvörum

◦ Styrkir samningsstöðu GA gagnvart
samstarfsaðilum



Ávinningur
Ferðaþjónusta

◦ GA verður eftirsóknarverðari 
valkostur allt árið um kring

◦ Inniaðstaða að Jaðri verður 
aðdráttarafl samhliða aukinni 
þjónustu, t.d. í veitingum

GA félagar
◦ Eykur þátttöku félaga í starfi GA og 

styrkir félagsandann

◦ Aðstaðan nýtist betur, 
æfingaaðstaða, golfskáli, 
skápaaðstaða o.s.frv.



















Vélaskemma



Vélaskemma
Vélaskemma klúbbsins er barn síns tíma og þyrfti að
byggja við hana og stækka til að anna núverandi
starfsemi

Fyrst og fremst er þörf á einfaldri byggingu til að
geyma vélar og tæki

Að því uppfylltu nýtist núverandi vélaskemma sem
verkstæði og svæði fyrir starfsfólk til að sinna öðrum
daglegum störfum

Viðbygging



Skápaaðstaða



Skápaaðstaða
• GA félagar leigja skápa undir búnað

• Aðstaða í kjallara Klappa hýsir um 1/3 
félaga

• Aðstaða í byggingum sem í daglegu tali 
kallast „fjós“ og „turnar“ hýsa um 1/3 
félaga. 

• Fjós og turnar eru í afar döpru ástandi, m.a. 
vegna raka

• Brýn þörf er á lagfæringum á þessum 
byggingum.  

• Þar er sérstaklega átt við einangrun, þak og 
lagfæringar innanhúss



Jaðar allt árið


