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Stjórn og nefndir Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2019
Stjórn Golfklúbbs Ísafjarðar:
Jakob Ólafur Tryggvason formaður, Anton Helgi Guðjónsson varaformaður, Bjarki Bjarnason
gjaldkeri, Kristín Hálfdánsdóttir ritari, Guðni Ólafur Guðnason meðstjórnandi, Kristján
Ásgeirsson meðstjórnandi og Guðjón Helgi Ólafsson meðstjórnandi.
Varastjórn:
Þórunn Snorradóttir, Gauti Friðriksson og Einar Gunnlaugsson
Skoðunarmenn reikninga:
Jens Andrés Guðmundsson og Baldur Geirmundsson.

Fastanefndir klúbbsins:
Forgjafanefnd:
Jakob Ólafur Tryggvason og Kristinn Þórir Kristjánsson.
Húsnefnd Golfskálans í Tungudal:
Þórunn Snorradóttir formaður, Gauti Friðriksson
Mótanefnd:
Guðni Ólafur Guðnason formaður og Guðjón Helgi Ólafsson, Víðir Arnarsson og Kristinn
Þórir Kristjánsson
Unglinganefnd
Shiran Þórisson, formaður, Kristján Elías Ásgeirsson og Jakob Ólafur Tryggvason
Vallarnefnd:
Einar Gunnlaugsson formaður, Anton Helgi Guðjónsson, Jóhann Birkir Helgason ,Karl Ingi
Vilbergsson og Tryggvi Sigtryggsson
Kvennanefnd:
Kristín Hálfdánsdóttir formaður og Anna Guðrún Sigurðardóttir.
Öldunganefnd:
Finnur Magnússon.
Aganefnd:
Tryggvi Guðmundsson formaður og Tryggvi Sigtryggsson.

Sundagolfsnefnd:
Bjarki Bjarnason formaður, Gunnar Þórðarson, Víðir Arnarson og Anna G. Sigurðardóttir.

Félagsstarf
Á þessum aðalfundi Golfklúbbs Ísafjarðar eiga að ganga úr stjórn: Guðni Ólafur Guðnason,
Kristján Ásgeirsson,Bjarki Bjarnasson og Kristín Hálfdánsdóttir.
Skráðir félagar í golfklúbbnum árið 2020 voru 160 það er það fjölgun frá síðasta ári. Aðsókn
að golfvellinum í sumar var að mjög góð enda var straumur af ferðamönnum á Vestfjörðum í
ár.
Covid hafði töluverð áhrif á starf stjórnar á liðnu ári og fram á vetur með mun minni samveru
félagsmanna en áður. Formlegt starfsár Golfklúbbsins hófst með opnun golfvallar þann 21 maí
með móti í Texas Scramble .

Starfsmannamál
Tryggvi Sigtryggsson og Vilhjálmur Antonsson voru vallartjórar, Ásgeir Kristjánsson og Egill
Fjölnisson voru fastir starfsmenn. Reynir Pétursson og Finnur Magnússon sáu um umhirðu á
púttvellinum á Torfnesi og á golfvellinum, og Finnur sá um rekstur golfskálans. Að auki
útvegaði Ísafjarðarbær 3-4 unglinga frá vinnuskólanum í vinnu á golfvellinum í júní og júlí.
Öllum þessum starfsmönnum er færðar bestu þakkir fyrir vel unnin störf.

Verkefni í samvinnu við Ísafjarðarbæ
Samkvæmt samningi við HSV sá G.Í. áfram um slátt og umhirðu púttvallarins við Hlíf í sumar
í góðri samvinnu við Félag eldri borgara. G.Í. leigði líka bænum sláttuvél á Torfnesi.

Æfingar og æfingaaðstaða
Árlegt golfnámskeið á vegum Auðuns Einarssonar byrjaði vel síðastliðinn vetur, en vegna
Covid náðist ekki að klára námskeiðið. Félagsmenn héldu byrjendanámskeið í upphafi sumars
við mikla aðsókn og öll kvöldin og mættu 30 byrjendur. Stjórnin þakkar þeim félagsmönnum
sem aðstoðuðu. Sérstakar þakkir fá Anton Helgi og Einar fyir skipulagninu. Golfhermir og
púttaðstaða í Sundagolfi voru mjög vel nýtt á síðasta ári, má segja að með aukinni kennslu og
frábærri aðstöðu hefur félögum í G.Í. fjölgað verulega. Sundagolfsnefnd er þakkað fyrir gott
starf.

Barna -og unglinganefnd
Æfingar fyrir börn og unglinga stóðu yfir í júlí og ágúst, Anton Helgi tók að sér að kennslu.
Ætlunin er að keyra á styttri námskeið á næsta ári. Einnig er stefnt að vera með kennslu
innanhúss í vetur ef aðstæður leyfa. G.Í. hefur nú á að skipa nokkrum unglingum sem reyndu
fyrir sér á stærri mótum í fyrra, halda þar betur utan um hópinn og efla barna og unglingastarfið
til að ná til fleiri yngri kylfinga. Til þess þarf að kynna golfíþróttina betur í skólum, auka æfingar
og mót yfir sumartímann.

Kvennastarf
Kvennastarf var í sumar eins og undanfarin ár. Skipulagðir voru golftímar fyrir konur á
þriðjudögum kl.17:00 og voru vel sóttir. Haldið var innanfélagsmót sem mæltist vel fyrir og
ákveðið að verði árlegt héðan í frá.

Vallarmál
Golfvöllurinn kom þokkalega undan vetri og vel gekk hjá félögum að undirbúa hann fyrir
sumarið.
Í byrjun sumars voru keyptar nýjar stangir og bollar og keyptur sandur til að bæta í glompur.
Unnið var við stækkun teigs númer fjögur og gras fjarlægt og hann sléttaður. Reiknað með að
klára á komandi sumri en þá á að tyrfa hluta hans
Keypt var sérræktað gras fyrir fjórðu flötina og hún tyrfð á góðu vinnukvöldi í júlí. Því miður
kom grasið ekki vel út og var nánast ónýtt við móttöku þrátt fyrir nákvæmar leiðbeiningar um
flutning. Lærdómurinn er sá að frekar skuli sáð fræjum til að koma í veg fyrir svona aftur,
sem var gert og fjárfest í sérstökum tækjum til að auðvelda vinnuna, áburður borinn á og
vonandi kemur flötin vel undan vetri.
Sett var möl ofan í skurðinn við sjöundu braut og rörum komið fyrir. Í sumar þegar jarðvegur
verður nægilega þurr verður haldið vinnukvöld þar sem verkefnið verður klárað með aðstoð
tækja.
Beðið er með að skoða stækkun á vellinum um þrjár holur þangað til skipulagsvinnu er lokið á
svæðinu í Tungudal.

Vélamál
Ástand vinnuvéla klúbbsins er í nokkuð góðu standi miðar við aldur. Klúbburinn hefur yfir að
ráða tveimur stórum brautarvélum, röffvél, stórri flatarsláttuvél, handflatarsláttuvél og tveimur
minni vélum. Á árinu voru keypt flatarvaltari, blásarari til að hreinsa flatir og ný vél til að búa
til holur á flatir.
Eins og undanfarin ár hefur stjórnin rætt um að það þurfi að endurnýja vélakost klúbbsins.
Mögulegt er að fjármagna kaupin að hluta með sölu á gömlu brautarvélinni. Til framtíðar þarf
að gera áætlun um kaup á öðrum vélum til viðhalds golfvallarins t.d brautarvél og pinngatara.
Í dag er búið er að yfirfara allar vélar og brýna hnífa og eru vélarnar tilbúnar fyrir sumarið.

Húsnæðismál
Það er komin tími á mikið viðhald á Golfskálanum og þarf að skipta um alla glugga og mála
hann, ásamt því að lagfæra pallinn og fleira smáræði.
Ákveðið hefur verið að kaupa varmadælu í skálann til að lækka rekstrarkostnað klúbbsins til
lengri tíma.
Stjórnin hefur rætt um að fjárfesta á næstu árum í vélargeymslu við golfskálann. Með það í
huga hafa verið skoðaðar 200 til 250m2 byggingar. Með tilkomu stækkuninnar mun skapast
aðstaða fyrir allar vélar klúbbsins og aðstöðu til viðhalds þeirra og einnig pláss fyrir fleiri
skápa, en það er langur biðslisti hjá klúbbnum.
Stofna þarf byggingarnefnd til að skoða möguleika um fjármögnum og leyfisveitingar við
byggingu vélargeymslunnar.

Mótahald
Mótahald var með svipuðu sniði og s.l. ár. Haldin voru 28 golfmót á vegum G.Í. sem er aukning
um þrjú mót frá fyrra ári.
Fjölmennasta mótið var Íslandssögumótið en 59 keppendur tóku þátt í því móti. Töluverð
aukning var á þátttöku frá fyrra ári en samtals 858 keppendur tóku þátt í mótum sumarsins
samanborið við 604 frá 2019.
Þátttakendur frá 21 golfklúbbi tóku þátt í mótum sumarsins. Meðlimir G.Í. spiluðu að
sjálfsögðu lang flesta hringi eða 723 talsins, Bolvíkingar 71 og GKG spiluðu níu.
Vilhjálmur Matthíasson var iðnasti keppandi sumarsins, tók þátt í 26 mótum, næst kom Ásdís
Pálsdóttir með 24 mót.

Meistaramót G.Í. var haldið dagana 1. – 4. júlí. Keppt var í unglinga-, kvenna- og karlaflokkum.
Keppendur voru 33 sem var fjölgun um átta frá fyrra ári.
Meistarar Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2020 eru:
1. flokkur karla:
Anton Helgi Guðjónsson
Kvennaflokkur
Bjarney Guðmundsdóttir
2. flokkur karla:
Julo Thor Rafnsson
50 ára og eldri:
Kristinn Þórir Kristjánsson
65 ára og eldri:
Finnur Veturliði Magnússon
Unglingaflokkur:
Hjálmar Helgi Jakobsson

Skálameistaramótin voru 13 og leikið var á fimmtudögum. Fjölmennasta mótið fór fram 9. júlí
og taldi 34 keppendur. Samtals 69 kylfingar tóku þátt í fimmtudagsmótum sumarsins og léku
samtals 294 hringi. Til samanburðar voru mótin 10 árið 2019 og 126 hringir spilaðir. Mikil og
ánægjuleg aukning.
Finnur Veturliði Magnússon tók þátt í flestum mótum eða 13 talsins.
Fyrirkomulag sumarsins var að 10 bestu mót keppenda töldu.
Skálameistarar G.Í. 2020 eru:
Kvennaflokkur: Ásdís Birna Pálsdóttir
Karlaflokkur:
Julo Thor Rafnsson

143 punktar
161 punktur

Stjórnin hefur ákveðið að veita Guðna Guðnasyni háttvísisverðlaun G.Í. fyrir árið 2020
Guðni er mikilvægur félagsmaður og er formaður mótanefndar og hefur skilað því af miklum
dugnaði. Hann er alltaf glaður og tilbúinn að vinna fyrir klúbinn. Hann smitar út frá sér og gefur
af sér góðan þokka og er háttvís leikmaður á golfvellinum. Guðni er hrókur alls fagnaðar í
félagstarfinu og duglegur að hrósa öðrum kylfingum.

Rekstur
Afkoma ársins er svipuð og árið 2019, mikil aðsókn var á vellinum í sumar og mótahald var
með sviðuðu sniði og árið á undan.

Frekari skýringar og umfjöllun um reksturinn koma fram í reikningum klúbbsins sem lagðir
verða fram hér á eftir.
Helstu tekjuliðir voru eins og áður félagsgjöld, flatargjöld,tekjur af Sundagolfi, mótagjöld,
rekstur golfskála, styrktarsamningar og þjónustusamningur við HSV. Eins og áður greiðir
Ísafjarðarbær laun fyrir einn starfsmann í 5 mánuði og lagði til vinnu 4 unglinga frá
Vinnuskólanum.
Rekstur Golfklúbbs Ísafjarðar er háður stuðningi margra aðila, fyrirtækja, einstaklinga og
Ísafjarðarbæjar. Ennfremur er rekstur og uppbygging klúbbsins háður sjálboðavinnu
félagsmanna og væri ekki mögulegur án þess fórnfúsa starfs sem þeir inna af hendi.
Klúbburinn þakkar öllum vellunnurum sínum fyrir stuðninginn.

Lokaorð.
Það er skrítið ár er að baki undir áhrifum Covid 19, semhafði mikil áhrif hjá okkur bæði í leik
og starfi. Loka þurfti vellinum og skálanum um tíma vegna smita og samkomubanns. Rekstur
golfklúbbsins gekk vonum framar. Mikil aðsókn ferðamanna á völlinn hafði þar mikið að segja.
Gerum við ráð fyrir því svipaðri umferð í sumar. Breytingar á vellinum hafa gengið ágætlega.
Það eru þó blikur í lofti sem munu gera uppbyggingu vallarins erfiðari á næsta ári. Ísafjarðarbær
hefur ákveðið að endurnýja ekki uppbyggingarsamninginn við íþróttafélögin 2021. Finna þarf
aðrar leiðir til fjármögnunar ef þetta verður niðurstaðan til framtíðar.
Rekstur golfskálans hefur verið til mikillar fyrirmyndar undir styrkri stjórn Finns V.
Magúnssonar. Stjórnin vill þakka honum sérstaklega fyrir að standa vaktina með einstakri
þjónustulund og gestristni.
Ég vil þakka starfsmönnum klúbbsins, stjórnar og nefndarmönnum fyrir samstarfið á árinu .
Félagsmönnum þakka ég fyrir þeirra vinnu og skemmtilegt golfsumar.
Vegna breytingar á mínu starfi þá get ég ekki gefið kost á mér til áframhaldandi formennsku.

7. apríl 2021
Jakob Ólafur Tryggvason formaður G.Í.

