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STJÓRN OG NEFNDIR STARFSÁRIÐ 2017-2018  
 
Aðalstjórn   
  
Formaður:     Bjarni Þórhallsson    eitt ár   
Varaformaður:   Jón Steindór Árnason    seinna ár  
Ritari:     Sigurður Skúli Eyjólfsson    fyrra ár   
Gjaldkeri:    Guðlaug M. Óskarsdóttir  seinna ár  
Meðstjórnandi:   Örn Viðar Arnarson    
  
Varamenn í stjórn   
1. varamaður Eygló Birgisdóttir   eitt ár   

seinna ár   

2. varamaður Viðar Valdimarsson                          eitt ár  
  
Vallarnefnd (GSÍ)   
Formaður:  Örn Viðar Arnarson   
                   Jón S. Hansen   
                   Heimir Jóhannsson   
                   Sverrir Þorvaldsson   
                   Halla Sif Svavarsdóttir   
                   Þórunn Haraldsdóttir  
                   Framkvæmdastjóri GA 

                  Vallarstjóri GA 
          

  
  
  

Afreks og unglinganefnd  
Formaður:     Heiðar Davíð Bragason 

                      Anton Ingi Þorsteinsson  

                      Harpa Hafbergsdóttir 

                      Golfkennari GA  

                      Ágúst Ingi Axelsson 

                    Valur Guðmundsson                                                

  
Kappleikjanefnd (GSÍ)   
Formaður:  Jón Viðar Þorvaldsson   
                   Haraldur Bjarnason  
                   Skrifstofa GA 
                   Baldur Ingi Karlsson 
                   Arinbjörn Kúld   

Arctic Open nefnd   
Formaður:   John Júlíus Cariglia   
                      Viðar Valdimarsson   
                      Halla Sif Svavarsdóttir   
                      Jón Egill Gíslason   
                      Eygló Birgisdóttir   

Helgi Jónasson 
Geir Kristinn Aðalsteinsson  
Baldur Ingi Karlsson                                              

Forgjafar og aganefnd (GSÍ)   
Formaður: Björn Axelsson  
                  Eiður Stefánsson   
                  Stefán Jónsson   

 Nýliðanefnd   
                     Heiðar Davíð Bragason  
                     Stefanía Kristín Valgeirsdóttir  

Snæbjörn Snæbjörnsson  
 

  
Kvennanefnd  
Ragnhildur Jónsdóttir 
Anna Pálína Jóhannsdóttir 
Hrefna Svanlaugsdóttir 
Harpa Ævarrsdóttir 
Kristveig Atladóttir 
Linda Hrönn Benediktsdóttir  
 
Skoðunarmenn ársreikninga   
Sveinn Pálsson   
John Júlíus Cariglia   
 

  
Húsnefnd   
Þorsteinn Konráðsson  
Baldur Ingi Karlsson   
Jón Vídalín   
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SKÝRSLA FORMANNS  
Sælir Góðir GA félagar . 
Ég býð ykkur öll velkomin hingað að Jaðar á aðalfund GA starfsárið 2017-2018. Í upphafi fundar 
langar mig að biðja ykkur að minnast látinna félaga okkar sem létust frá síðasta aðalfundi. En 
það eru þeir Þór Árnasson sem lést þann 14. apríl og Sigurður Stefánsson sem lést þann 5. 
febrúar. Ég bið fundargesti að rísa á fætur og minnast þeirra Þórs og Sigurðar. 
 
Kæru GA félagar ég vil byrja á því að þakka öllu samstarfsfólki, stjórnarmönnum, 
nefndarmönnum, starfsmönnum, veitinga manninum okkar og öllum þeim fjölda sem lagt 
hafa mikla vinnu á sig fyrir félagið sitt. Mig langar sérstaklega að þakka þeim, ásamt 
félagsmönnum öllum fyrir gott samstarf á starfsárinu. Nýr framkvæmdastjóri Steindór 
Ragnarsson var rétt tekin við af Heimi Erni þegar árið hófst og einnig var nýr golfkennari Heiðar 
Davíð að taka við á sama tíma. Það má því sannarlega segja að hluti ársinns hafi farið í það hjá 
okkur öllum að læra á hlutina og einnig læra hver á annan.  
 
Uppbygging á par 3 vellinum okkar kláraðist í sumar en þar var síðasta brautin tekin í notkun. 
Og var með því enn einn stoð fest undir afrekstarf okkar. Næstu skref þar verður að laga til í 
kring um æfinga flatirnar og laga það svæði þar sem fólk getur slegið inn á þær.Einnig var á 
árinu haldið áfram að lagfæra húsakost félagsins og langar mig að þakka þeim fjölmörgu sem 
að því komu. Í sumar fór ný heimasíða í loftið, við að ég best veit almenna ánægju 
félagsmanna. Þar var yfir smiður Jón Steindór Árnason og vil ég færa honum miklar þakkir 
fyrir. Við gerðumst aðilar að GLFR sem er 
vallarvísir á netinu ásamt því að geta 
skráð skor og þess vegna uppfært það 
beint inn á golf.is.  Þar er komið enn eitt 
skrefið í þá átt að hjálpa þeim fjölmörgu 
sem hingað koma en síðasta sumar voru 
spilaðir hér um tuttugu þúsund 
golfhringir.  Næsta sumar er áætlað að 
holustaðsetningar komi líka inn og þannig 
geta spilarar séð fjarlægð í flagg í appinu 
hvar sem þeir eru staddir á vellinum, og 
jafnvel bara heima í stofu. 
 
Á starfsárinu var haldið áfram að byggja upp unglinga starf félagsins og er mér mikil ánægja 
að segja frá því að nú í lok starfsárs æfa nær þriðjungi fleiri ungmenni golf hjá félaginu en 
gerðu ári áður. Og nú í vetur hefur æfingum í inni aðstöðu okkar verið fjölgað verulega vegna 
þessa. Það aftur á móti gerir það að verkum að það verður fjölmennara niðri í golfhöll sem er 
mjög ánægulegt. Mig langar því að biðja alla félagsmenn að hafa það hugfast en muna 
jafnframt að það er nóg pláss fyrir alla. Síðasta sumar var þremur ungum kylfingum boðið að 
taka þátt í Opna Finnska meistaramótinu og etja þar kappi við jafnaldra á erlendri grund. 
Einnig fóru yngri kylfingar til keppni til annara landa. Félaginu tókst að styðja við bakið á þeim, 
en var það fyrst og fremst tilkomið vegna veglegrar peninga gjafar frá einum félaga okkar í 
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ferðasjóð ungmenna. En það var Jón Þór Gunnarsson GA félagi sem kom með þá hugmynd að 
stofna sérstakan ferða og styrktarsjóð fyrir slík verkefni og lagði sjálfur fram stofnframlag. 
 

Síðasti vetur var okkur GA félögum í 
meðallagi góður og völlurinn kom 
þokkalega undan vetri. En það má að mörgu 
leiti þakka þeirri vinnu sem fram fer að 
hausti og vetri. En einnig þeirri miklu vinnu 
sem búið er að leggja í völlinn á liðnum 
árum. Mikil vinna er lögð í umhirðu og 
eftirlit flata yfir vertrarmánuðina sem 
skiptir gríðarlega miklu máli að vel sé staðið 
að. Með þeirri vinnu og reynslu sem hefur 
skapast innan okkar teymis fara gæði 
vallarins ört hækkandi. Næstu 
framfaraskref Jaðarsvallar má segja að séu 

dren framkvæmdir og þá helst á nokkrum af okkar brautum. Mótahald sumarsins gekk mjög 
vel og hélt GA tvö GSÍ mót en það var sveitakeppni eldri kylfinga í fyrstu og annari deild 
kvenna. Einnig héldum við Íslandsmót unglinga í holukeppni þar sem okkar fólk stóð sig mjög 
vel og þegar upp var staði átti GA tvo Íslandsmeistar og vann til fjölmargra annara verðlauna. 
Önnur stór mót sumarsins gengu mjög vel og fengum við mjög ánægulegt hrós frá 
þáttakendum í þeim, bæði fyrir umgjörð og gæði vallarins. Meistaramót GA var haldið í byrjun 
júlímánaðar og Akureyrarmeistarar voru þau Tumi Hrafn Kúld og Marianna Ulriksen.  
 
Eins og flestum er kunnugt er nú að ljúka mörgum af þeim stóru verkum sem við höfum staðið 
í, svo sem uppbyggingu vallar og æfingasvæðis. Enn er þó eftir ýmis frágangur í kringum 
æfingasvæði sem ætti að klárast næsta sumar. Því að ekki megum við gleyma að allt útlit 
svæðisins er eitt af því sem skiptir miklu máli í upplifun gesta okkar sem heimsækja Akureyri 
til að spila golf. Og við megum ekki gleyma því að hingað koma hátt á annað þúsund manns ár 
hvert til að spila völlinn. Vissulega hefur fjárhagsstaða félagsins liðið fyrir þessar miklu 
framkvæmdir. En eins og rekstur féagsins er í dag og fjárhagsáætlun næsta árs ber með sér, 
þá teljum við að félagið  standi mjög vel og eftir næsta starfsár enn betur. Að lokum vona ég 
að veturinn verði öllum góður, jafnt mannfólki sem grasinu á flötunum okkar, og við getum 
gengið glöð út á golfvöll á fyrstu sumardögum nýs árs. Einnig vil ég þakka samstarfsaðilum GA 
kærlega fyrir þeirra aðkomu að rekstri GA, það er ljóst að þeirra aðkoma skiptir GA gríðarlega 
miklu máli.  Þakka ég ykkur öllum fyri liðið golfsumar og sérstakar þakkir til starfsmanna sem 
unnu gríðalega gott starf fyrir okkur á liðnu starfsári. 
 
Takk fyrir 
Bjarni Þórhallsson 
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SKÝRSLA VALLARSTJÓRA  
  

Árið 2018 var frábært golfár, við opnuðum völlinn 16.maí á miðvikudegi eftir að hafa haldið 
frábærann vinnudag þann 12.maí. Á vinnudeginum voru unnin hin ýmsu verk, almenn 
hreingerningarstörf eftir veturinn og svo var unnið að stígagerð frá 12.flöt og í átt að golfskála.Í 
sumar lögðu svo sumarstarfsmenn allann kraft í umhirðu Jaðarsvallar sem var vel tekið eftir. 
 
Völlurinn þótti í flottu ástandi í 
sumar og þá sérstaklega fyrri part 
sumars eða fram í miðjan ágúst. 
Veðurfarið var frábært fyrri part 
sumars en blotnaði heldur í seinni 
part sumars sem gerði okkur erfitt 
fyrir. Mjög vel var mætt í mótin 
okkar þar sem kylfingar létu ánægju 
sína í ljós með völlinn. Ljóst er að 
næstu framfararskref vallarins verða 
framkvæmdir við drenun brauta. 
Kylfingar spiluðu mikið í haust og var völlurinn opinn til 2.nóvember með litlum 
takmörkunum. Mjög  grant var fylgst með snjóalögum og klakamyndun á flötum vallarins 
síðasta vetur sem fyrri.  Starfsmenn vallarins öðlast meiri og meiri reynslu og þekkingu 
varðandi vetrarskaða á snöggslegin grassvæði sem tekið er eftir. Mikið er lagt upp úr að 
mokað sé af flötum þegar hláku er að vænta um og eftir áramótin ef klaki hefur myndast á 
flötunum. Sú vinna hefur tekist vel undanfarið og er ljóst að þekking og reynsla okkar í þeim 
málum er að aukast en með slíkri vinnu má lágmarka klakamyndun.  
 
 

Klúbburinn sá um rekstur og umhirðu 
Lundsvallar í sumar. Sjálfvirkt 
vökvunarkerfi var sett upp og virkaði 
það mjög vel, ljóst er að það mun 
hjálpa vellinum að vaxa og 
dafna.Samstarf okkar við KA og Þór 
gekk áfram vel og voru vellirnir í 
frábæru ástandi í sumar. Þökkum við 
þeim fyrir gott samstarf í sumar. 
Samstarf okkar við klúbba hér á 
Norðurlandinu hélt áfram við góðann 
orðstír og þökkum við þeim fyrir 
samstarfið í ár. 
 
Með kveðju  
Steindór og Gunnar Ernir 
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SKÝRSLA KAPPLEIKJANEFNDAR  
  

Mótahald sumarsins tókst nokkuð vel en 
opnunarmót GA var haldið 3. júní, tæpum 
tveimur vikum seinna en sumarið 2017 og 
tóku 35 eldsprækir kylfingar þátt. Síðasta 
mót sumarsins var síðan haldið 20. 
október þegar Ísland og Spánn áttust við í 
Bændaglímunni í blíðskaparveðri þar sem 
Íslendingar höfðu betur eftir skemmtilega 
keppni en eftir mótið fengu liðin sér súpu 
hjá Vídalín eftir vel heppnað 
mótasumar.  Akureyrarmótið var haldið í 
byrjun júlímánaðar og voru það Tumi Kúld 
og Marianna Ulriksen sem urðu 
Akureyrarmeistarar og óskum við þeim kærlega til hamingju með það.   
 
Tvö GSÍ mót voru haldin á Jaðri en annarsvegar var haldið Íslandsmót unglinga í holukeppni 
20-22 júlí og hins vegar sveitakeppni öldunga 1. og 2. deild kvenna. Við hjá GA eignuðumst tvo 
Íslandsmeistara í holukeppni unglinga þegar Lárus Ingi tryggði sér sigur í flokki 15-16 ára og 
Andrea Ýr í flokki telpna 15-16 ára. Frábær árangur hjá þessum flottu krökkum. Öldungasveit 
okkar í kvennaflokki hélt sæti sínu með glæsibrag í 1. deild og endaði í fjórða sæti en það mót 
var haldið helgina 17-19 ágúst.   
 

Ágústmánuður var að venju að miklu leyti 
undirlagður í mótahald og ber þar helst að nefna 
Icewear bombuna, Hjóna- og paramót 
Golfskálans og GA og Volkswagen Open. 140 
þátttakendur tóku þátt í bombunni, 216 í Hjóna- 
og paramótinu og 168 í Volkswagen Open. Svo 
sannarlega þrjú stórglæsileg og fjölmenn mót 
sem gengu vel hjá okkur og vonum við að svona 
þátttaka náist í fleiri mót á næstu árum.   
Við hjá GA viljum þakka þeim fjölmörgu 
styrktaraðilum sem hjálpuðu okkur við að hafa 
mótahald okkar eins fjölbreytt og flott og raun ber vitni. Einnig ber að þakka þeim 
sjálfboðaliðum og því starfsfólki sem kom að mótahaldi sumarsins á einn eða annan hátt fyrir 
þeirra aðstoð. Við stefnum enn hærra á næsta ári í mótahaldi og hlökkum til komandi ára. 
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SKÝRSLA ARCTIC OPEN NEFNDAR  
  

Arctic Open mótið fór fram dagana 20.-23. Júní og má sjá nefndarmeðlimi hér fremst í 
skýrslunni. Helstu samstarfsaðilar mótsins voru Flugfélag Íslands, Vodafone, Isavia, MS og 
Íslensk-Ameríska. Þökkum við þessum fyrirtækjum sérstaklega fyrir stuðninginn ásamt öðrum 
samstarfs- og styrktaraðilum.   
 
Alls voru rétt tæplega 200 þátttakendur í 
mótinu í ár, þar af voru 30 erlendir kylfingar. 
Völlurinn var kominn í fínt stand yfir mótið og 
má þar að mikli leyti þakka 
vallarstarfsmönnum sem unnu mjög gott starf 
í aðdraganda mótsins við að ná því besta fram 
í vellinum. Við viljum þakka þeim fyrir ásamt 
þeim sjálfboðaliðum sem hjálpuðu til við mótið 
og allt það utanumhald sem tengist móti af 
þessari stærðargráðu.   
 

Fjölmargir lögðu leið sína í opnunarhátíð mótsins á miðvikudagskvöldi þar sem boðið var upp 
á smárétti og drykki og trúbador. Góð stemming skapaðist og var haldin chip-keppni út á 
Klöppum ásamt keppni í lengsta drive-I. Lengsta drive-ið átti Elfar Halldórsson, 282 metrar og 
í 100 metra chip challenginu var Jairzinho Pourier dreginn út.  Veðurfarið var tvískipt eftir 
dögum, fyrri daginn voru keppendur barðir áfram af vindinum en seinni daginn var æðislegt 
veður og sólsetrið undurfagurt.   
 

Mikil stemming skapaðist í kringum leiki íslenska 
landsliðsins á Heimsmeistaramótinu í Rússlandi 
þrátt fyrir að úrslitin hafi ekki verið eins og vonir 
stóðu fyrir. Rástímar í mótinu voru aðlagaðir svo 
að sem flestir gætu séð leik Íslands og Nígeríu og 
er var gríðarlega fjölmennt í skálanum yfir 
leiknum.   
 
Á laugardagskvöldinu hélt Eyþór Ingi uppi 
stuðinu langt frameftir nóttu með sinni einstöku 
kímnigáfu og himneska söng og var mikil ánægja 
með hann hjá þeim þátttakendum sem lögðu 

leið sína upp á Jaðar á um kvöldið.   
 
Keppt var í fjórum flokkum eins og undanfarin ár en þeir eru opinn flokkur án forgjafar, með 
forgjöf, konur án forgjafar og 55 ára og eldri án forgjarfar. Einni var keppt í liðakeppni meðfram 
annarri keppni og var valið í liðin af handahófi þar sem þrjú bestu skorin af fjórum giltu hvorn 
dag fyrir sig. Í sigurliðinu voru þeir Hafsteinn Jakobsson, Jón Þór Gunnarsson, Kristinn H. 
Svanbergsson og Jack D. Miller. Marsibil Sigurðardóttir úr GHD varð Arctic Open meistari 2018 
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en er þetta í annað skiptið sem hún vinnur mótið, frábær árangur hjá henni. Ingi Steinar 
Ellertsston vann höggleikinn án forgjafar, Jón Þór Gunnarsson reyndist hlutskarpastur í flokki 
55 ára og eldri og í höggleik kvenna sigraði Stefanía Kristín Valgeirsdóttir.   
 
Arctic Open nefndin þakkar fyrir mótið í ár og er strax hafin sú mikla vinna sem þarf fyrir mótið 
2019 og hlökkum við til að stækka við mótið og halda því flotta starfi áfram sem hefur verið 
unnið undanfarin ár.  
 

F.h. Arctic Open nefndar,  
Jón Heiðar Sigurðsson 
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 Skýrsla kvennanefndar 
 

Starfsemin byrjaði með hefðbundnum hætti með vorfundi þann 5. apríl þar sem ný stjórn tók 
til starfa og skipulag sumarstarfsins var kynnt í stórum dráttum. Nefndina skipa Anna Pálína 
Jóhannsdóttir, Hrefna Svanlaugsdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir. Arnheiður Arngrímsdóttir, 
Brynja Friðfinnsdóttir og Inga Hrönn Einarsdóttir luku sinni stjórnarsetu og í stað þeirra komu 
Harpa Ævarrsdóttir, Kristveig Atladóttir og Linda Hrönn Benediktsdóttir. Nefndin þakkar 
Arnheiði, Brynju og Ingu Hrönn fyrir vel unnin störf í þágu kvennastarfs. 
 
Þeir viðburðir sem kvennanefnd hélt utan um á árinu voru hin hefðbundnu kvennakvöld vön-
óvön, Hatta- og pilsamótið og haustferð. Að auki var boðið til reglukvölds í upphafi golfsumars 
til að hressa upp á regluþekkinguna. Tryggvi Jóhannsson landsdómari sá um fræðsluna, Þar 
mættu 32 konur.  
 
Kvennakvöldin voru þrjú, haldin 
11. júní, 9. júlí og 13. ágúst. 
Markmið nefndarinnar var sem 
fyrr að ná til kvenna sem eru að 
stíga sín fyrstu skref á golfvellinum 
og bjóða upp á skemmtilega 
samveru fyrir  félagskonur. Þar 
tókst vel til, það var afar góð 
mæting á kvennakvöldin, kringum 
30 konur, mikið til nýliðar. Á 
kvennakvöldum voru spilaðar 
ýmsar útgáfur af liðakeppnum og 
veitt verðlaun í lokin en þar réð 
heppnin hverjir hlutu verðlaun með útdrætti á skorkortum. Hatta og pilsamótið var haldið 
þann 27. júlí og þar mættu 44 konur til leiks. Að venju var mikið lagt upp úr búningum og 
konur mættu í sínu fínasta pússi. Spilað Texas Scramble 9 holur í stað einstaklingskeppni til að 
hvetja óvanari golfkonur til að taka þátt. Það mæltist almennt vel fyrir.  
 
Hápunktur sumarstarfsins var haustferð á Siglufjörð um miðjan september þar sem var tekið 
mjög vel á móti hópnum bæði á nýja golfvellinum sem og á Hótel Sigló í mat og gistingu. Þarna 
fékk keppnisskapið að blómstra, spiluð  var 18 holu punktakeppni með forgjöf. Þarna mættu 
39 konur til leiks og spiluðu í einmuna veðurblíðu. Við erum ánægðar í lok góðs golfárs og 
viljum sérstaklega þakka Steindóri framkvæmdastjóra, Jóni Vídalín og öllu hinu góða 
starfsfólki GA fyrir aðstoð, lán á golfbílum og umburðarlyndi. Þá viljum við einnig þakka þeim 
fjölmörgu fyrirtækjum og einstaklingum sem lögðu okkur til verðlaun á mótin okkar eða 
aðstoðuðu á annan hátt. 
 
Takk fyrir okkur 
Kvennanefnd GA 2018 
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SKÝRSLA ÖLDUNGANEFNDAR 
  
Starf eldri kylfinga var með hefðbundnu sniði, það er að undirbúa þátttöku í sveitakeppni.   
Öldungasveit karla keppti í Borgarnesi í 2.deildinni og náði þar frábærum úrslitum og sigruðu 
þá deild með miklum yfirburðum og keppa því í efstu deild að ári. Óskum við þeim til hamingju 
með það. 
 

Karlasveitina skipuðu þeir, Ólafur Gylfason(liðsstjóri), Kjartan F. Sigurðsson, Eiður Stefánsson, 
Jón Þór Gunnarsson, Sigurður Samúelsson, Björgvin Þorsteinsson, Björn Axelsson, Leifur 
Þormóðsson og Sverrir Þorvaldsson 
 
Öldungasveit kvenna spilaði á heimavelli hér á Jaðarsvelli í fyrstu deild og spilaði flott golf. Þær 
höfnuðu í fjórða sæti og spila því í fyrstu deild áfram. 
 

Kvennasveitina skipuðu  Þórunn Anna Haraldsdóttir, Unnur Elva Hallsdóttir, Eygló Birgisdóttir, 
Anna Einarsdóttir, Halla Sif Svavarsdóttir, Dóra Kristín Kristinsdóttir, Guðlaug María 
Óskarsdóttir, Birgitta Guðjónsdóttir og Guðrún Steinsdóttir.  Liðstjóri var Guðmundur E. 
Lárusson. 
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SKÝRSLA ÞJÁLFARA 
 

Árið 2018 var nóg að gera við þjálfun hjá klúbbnum.  
 
Golfskóli GA var á sínum stað yfir sumarið ásamt föstum æfingum GA. Alls voru iðkendur í 
starfi klúbbsins 219 talsins á aldrinum 21 árs og yngri. Æfingar fyrir öldunga voru tvisvar í 
viku yfir sumarið og hefjast aftur í janúar. Konurnar mættu mjög vel á æfingarnar. 
Í sumar hófust æfingar fyrir fatlaða hjá klúbbnum í samstarfi við Golfsamtök fatlaðra og eru 
þær tvisvar í viku. 7 einstaklingar hafa sótt æfingarnar og vonandi tekst okkur smá saman að 
fjölga iðkendum. 
 
 
Árangur GA á mótaröðum barna og unglinga var eftirfarandi. 
Á Norðurlandsmótaröðinni voru iðkendur okkar á verðlaunapalli í flestum flokkum í hverju 
móti og aukning varð á mætingu krakka og unglinga GA sem er jákvæð þróun. Þegar mest var 
voru nálægt 30 iðkendur frá GA í einu móti. Á Áskorendamótaröðinni vorum við alls 5 sinnum 
á verðlaunapalli. Alls voru okkar keppendur ellefu sinnum á verðlaunapalli á 
Íslandsbankamótaröðinni og þrisvar sinnum fögnuðum við sigri.  Andrea Ýr og Lárus Ingi urðu 
Íslandsmeistarar í holukeppni 15 til 16 ára. Andrea varð stigameistari í sínum flokki og Lárus 
hafnaði í öðru sæti stigalista í sínum flokki. 
 

 
 
Á Eimskipsmótaröðinni var Íslandsmótið í höggleik haldið í Vestmannaeyjum, Andrea Ýr náði 
besta árangri leikmanna GA og hafnaði í 9.sæti. Alls voru níu keppendur frá GA í mótinu. 



  

Skýrsla Golfklúbbs Akureyrar 2018  

   12  

  

Á Íslandsmótinu í holukeppni komust Kristján Benedikt og Andrea Ýr upp úr sínum riðlum og í 
8 manna úrslit en töpuðu þar fyrir þeim aðilum sem á endanum urðu Íslandsmeistarar og það 
má geta þess að Andrea tapaði í bráðabana. Alls voru fjórir keppendur í mótinu frá GA. 
Á Íslandsmóti öldunga voru tveir keppendur frá GA. Það voru Björgvin Þorsteinsson og Ólafur 
Auðunn Gylfason. Höfnuðu þeir í 7 og 8.sæti í flokki 50+. 
 
Á Íslandsmóti golfklúbba var árangur GA eftirfarandi.  
-15 ára sveit drengja hafnaði í 3.sæti. 
-15 ára sveit stúlkna hafnaði í 5.sæti. 
-18 ára sveit pilta hafnaði í 6.sæti. 
-Karlasveit GA lék í efstu deild og hafnaði í 5.sæti. 
-Öldungasveit karla sigraði 2.deildina og leikur í efstu deild næsta sumar. 
-Öldungasveit kvenna hafnaði í 5.sæti í efstu deild.  

 
Heilt yfir var árangur okkar í íslandsmóti golfklúbba góður og vonandi tekst okkur að byggja á 
þessum árangri næstu árin og bæta okkur smátt og smátt. 
 
Við viljum þakka stjórn klúbbsins, barna- og unglinganefnd og klúbbfélögum fyrir ánægjulegt 
samstarf á árinu. Fyrsta ár okkar sem þjálfarateymi hefur verið með ágætum, krökkum fjölgaði 
í starfinu og íslandsmeistaratitlar komu í klúbbinn. Við viljum að sjálfsögðu alltaf gera betur 
og vonandi tekst okkur öllum sem erum í klúbbnum að lyfta GA á enn hærra plan. 
 
Heiðar Davíð og Stefanía Kristín 


