Golfklúbbur Ísafjarðar
Skýrsla stjórnar fyrir árið 2021-2022

Ársskýrsla 2022

Efnisyfirlit
Golfklúbbur Ísafjarðar ................................................................................................................ 1
Stjórn og nefndir Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2021 ..................................................................... 3
Stjórn Golfklúbbs Ísafjarðar: .................................................................................................. 3
Varastjórn: .............................................................................................................................. 3
Skoðunarmenn reikninga: ...................................................................................................... 3
Fastanefndir klúbbsins: .......................................................................................................... 3
Forgjafanefnd: .................................................................................................................... 3
Húsnefnd Golfskálans í Tungudal: ..................................................................................... 3
Rekstrarnefnd Golfskálans ................................................................................................. 3
Mótanefnd: ......................................................................................................................... 3
Unglinga- og afreksnefnd ................................................................................................... 3
Vallarnefnd: ....................................................................................................................... 3
Kvennanefnd: ..................................................................................................................... 3
Öldunganefnd: .................................................................................................................... 3
Aganefnd: ........................................................................................................................... 3
Sundagolfsnefnd: ................................................................................................................ 3
Mótsnefnd Meistarmóts 3. Deildar: ................................................................................... 3
Félagsstarf .................................................................................................................................. 4
Starfsmannamál .......................................................................................................................... 4
Verkefni í samvinnu við Ísafjarðarbæ ........................................................................................ 4
Æfingar og æfingaaðstaða .......................................................................................................... 4
Unglinga- og afreksnefnd ........................................................................................................... 5
Kvennastarf ................................................................................................................................ 5
Vallarmál .................................................................................................................................... 5
Vélamál ...................................................................................................................................... 7
Húsnæðismál .............................................................................................................................. 7
Mótanefnd .................................................................................................................................. 8
Rekstur ....................................................................................................................................... 9

Stjórn og nefndir Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2021
Stjórn Golfklúbbs Ísafjarðar:
Gunnar Þórðarson formaður, Jóhann Birkir Helgason varaformaður, Hrafn Guðlaugsson
gjaldkeri, Kristín Hálfdánsdóttir ritari, og þeir Guðni Ólafur Guðnason, Kristján Ásgeirsson
og Guðjón Helgi Ólafsson með-stjórnendur.

Varastjórn:
Þórunn Snorradóttir, Friðbjörn Gauti Friðriksson og Andrea Gylfadóttir.

Skoðunarmenn reikninga:
Jens Andrés Guðmundsson og Baldur Geirmundsson.

Fastanefndir klúbbsins:
Forgjafanefnd:
Karl Vilbergsson
Húsnefnd Golfskálans í Tungudal:
Gauti Friðriksson formaður
Rekstrarnefnd Golfskálans
Þórunn Snorradóttir og Andrea Gylfadóttir
Mótanefnd:
Guðni Ólafur Guðnason formaður, Jakob Tryggvason og Guðjón Helgi Ólafsson
Unglinga- og afreksnefnd
Hrafn Guðlaugsson formaður, Shiran Þórisson, Kristján Elías Ásgeirsson og Jakob
Tryggvason
Vallarnefnd:
Jóhann Birkir Helgason, Vilhjálmur Matthíasson, Reynir Pétursson og Tryggvi Sigtryggsson
Kvennanefnd:
Kristín Hálfdánsdóttir formaður, Oddný Birgisdóttir og Anna Guðrún Sigurðardóttir.
Öldunganefnd:
Finnur Magnússon.
Aganefnd:
Tryggvi Guðmundsson formaður og Tryggvi Sigtryggsson.
Sundagolfsnefnd:
Gunnar Þórðarson formaður, Grétar Sigurðsson og Anna G. Sigurðardóttir.
Mótsnefnd Meistarmóts 3. Deildar:
Shiran Þórisson, Baldur Jónasson og Daníel Jakobsson

Félagsstarf
Samkvæmt lögum Golfklúbbs Ísafjarðar eiga þrír aðilar að ganga úr aðalstjórn á þessum
aðalfundi, voru kosin til tveggja ára á sínum tíma, þau Kristín Hálfdánsdóttir,Guðni Guðnason
og Kristján Ásgeirsson. Kristín gefur ekki kost á sér aftur, ekki heldur Hrafn Guðlaugsson
gjaldkeri sem var kosinn til tveggja ára í fyrra og hefur flutt búferlum, því þarf að kjósa í hans
stað stjórnarmann til eins árs.
Skráðir félagar í golfklúbbnum árið 2022 voru 190 það er það fjölgun um 30 frá síðasta ári.
Aðsókn að golfvellinum í sumar var að mjög góð enda var straumur af ferðamönnum á
Vestfjörðum í ár.
Covid hafði lítil áhrif á starf stjórnar og voru allir stjórnarfundir með mætingu, öll mót haldin
og völlurinn opinn. Formlegt starfsár Golfklúbbsins hófst með fimmtudagsmóti 2. júní en
opnunarmót GÍ fór fram 6. júní.
Heiðursfélagar sem fá frí árgjöld í Golfklúbbi Ísafjarðar voru kjörnir:






Tryggvi Sigtryggsson
Finnur Magnússon
Gunnlaugur Einarsson
Reynir Pétursson
Vilhjálmur Antonsson.

Golfsamband Íslands hélt upp á 80 ára afmæli sitt á árinu. Í tilefni þess var formönnum
golfklúbba á Íslandi boðið í móttöku að Bessastöðum í boði forseta Íslands, Guðna Th.
Jóhannessonar, þriðjudaginn 6. september. Í framhaldi af því bauð Golfklúbbur Reykjavíkur í
hóf í Golfskálanum í Grafarholti. Formaður G.Í. þáði þessi boð og mætti fyrir sína félaga.

Starfsmannamál
Pétur Már Sigurðsson var vallarstjóri og Baldur Freyr Gylfasonvar fastur starfsmaður. Reynir
Pétursson og Finnur Magnússon sáu um umhirðu á púttvellinum á Torfnesi og á golfvellinum,
og Finnur sá um rekstur golfskálans. Tryggvi Sigtryggsson leit til með rekstri golfvallar ásamt
viðhaldi tækja. Að auki útvegaði Ísafjarðarbær 3-4 unglinga frá vinnuskólanum í vinnu á
golfvellinum í júní og júlí. Tveir starfsmenn vinnuskólans voru síðan ráðnir til starfa í ágúst,
Jón Gunnar Shiransson og Hjálmar Jakobsson
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. Reynir
Pétursson hafði veg og vanda af vinnunni fyrir hönd G.Í og er honum kærlega þakkað fyrir sitt
framlag.

Æfingar og æfingaaðstaða
Davíð Gunnlaugsson tók að sér golfkennslu s.l. vetur sem var haldin í Sundagolfi. Námskeiðin
voru vel sótt og almenn ánægja með þjónustuna. Í júní kom Sigurður Hafsteinsson og hélt
golfnámskeið í þrjá daga. Námskeiðin voru ekki nægilega vel sótt og var nokkuð fjárhagslegt
tap á námskeiðinu, en klúbburinn tók ábyrgð á kostnaði.

Golfhermir og púttaðstaða í Sundagolfi voru mjög vel nýtt á árinu, má segja að með aukinni
kennslu og frábærri aðstöðu hefur félögum í G.Í. fjölgað verulega. Sundagolfsnefnd er þakkað
fyrir gott starf.

Unglinga- og afreksnefnd

Hrafn Guðlaugsson var kjörinn formaður nefndarinnar. Barna- og unglingastarfið í sumar var að
mestu leytið bundið við samstarf við Héraðssamband Vestfirðinga sem kom með krakka á
grunnskólaaldri í golfnámskeiði.
Það voru 20 krakkar sem komu í síðustu viku júní mánaðar og fyrstu viku júlí mánaðar síðastliðins
sumars. Síðasta vetur voru svo elstu unglingarnir í einstaklingsmiðaðri þjálfun í inniaðstöðu okkar en
þessir kylfingar tóku svo þátt í 2 mótum í íslandsmótaröðinni og voru þar fyrir miðju í sínum
aldursflokki. Unglingarnir voru svo þátttakendur í liði GÍ í Íslandsmóti Golfklúbba í 3 deild sem var
haldið á Ísafirði í sumar.

Kvennastarf
Kvennastarf var í sumar eins og undanfarin ár. Skipulagðir voru golftímar fyrir konur á
þriðjudögum kl.17:00 og voru vel sóttir. Mót víðsvegar um landið voru vel sótt af konum úr
Golfklúbbi Ísafjarðar, árangur var góður og ber þar hæst að nefna mót á Urriðaholtsvelli
14.ágúst s.l.þar sem kvennalið GÍ sigraði liðakeppni mótsins svo og efstu sætin í
einstaklingskeppninni þær Anna Guðrún Sigurðardóttir 1.sæti og Bjarney Guðmundsdóttir 2
sætið.

Vallarmál
Golfvöllurinn kom illa undan vetri með talsverðum kal-skemmdum á flötum.
Ekki gekk að koma flötinni á fjórðu braut í notkun fyrr en í ágúst, en grasið hafði verið sett
skemmt á árið á undan og náði ekki að jafna sig.
Nýjar merkingar fyrir brautir voru settar upp á öllum teigum. M.a. var settur QR kóði sem
tengdur var við heimasíðum síðsumar og hægt að skoða yfirflug yfir brautir í síma. Einnig var
komið upp skilti fyrir völlinn með forgjöf og öðrum upplýsingum. Merkingar voru hannaðar
af Gunnari Guðmundsyni hjá Pixel og skiltin útbúin af Fánasmiðjunni. Einnig voru merkingar
á vellinum fyrir teiga komið fyrir.
Varnarnet voru sett upp á rauða teiga á 2. og 9. braut en mikil hætta var frá upphafshöggum af
gulum teigum, annarsvegar frá 4 teig og hins vegar frá 9. teig.
Nýjar stangir og bollar voru keyptir á Tungudalsvöll og gömlu stangirnar notaðar á Efri
Tungu. Ný teigmerki fyrir par 3 völlinn (smíðuð af Karli Inga Vilbergssyni) voru sett með
sama hætti og gert var við aðalvöllinn í fyrra.
G.Í. hefur átt í nokkru samstarfi við Brynjar hjá Grastec ehf, með kaupum á vélum og búnaði
og eins vinnu og ráðgjöf. Brynjar var fenginn mánuði fyrir Íslandsmót golfklúbba, þriðju
deild, sem haldið var á Tungudalsvelli 12-14 ágúst s.l. Völlurinn var í slæmu ásigkomulagi og
var Brynjar fenginn til að gera það sem hægt var til að bæta þar úr. Óhætt er að segja að vel
hafi tekist til, enda mótshaldarar, keppendur og dómari ánægðir með ástand vallarins, þrátt
fyrir einhverjar skemmdir á flötum. Brynjar kom aftur í lok september til að undirbúa hann
fyrir veturinn, gata völlinn, sanda og dreifa áburði og fræjum,. Tveir hádegisfundir voru
haldnir með Brynjari í golfskálanum þar sem farið var yfir málefni vallarins, hönnun, umhirðu
verklag o.s.f. Gerðar voru skriflegar leiðbeiningar fyrir starfsmenn um slátt á flötum og aðra
umönnun vallarins. Nauðsynlegt er að koma þessu verklagi á og auka fagmennsku
starfsmanna. Útbúa áætlanir fyrir slátt, holutökur, færslu teiga og aðra umhirðu.

Brynjar er tilbúinn að gera samning við G.Í. um ráðgjöf í framtíðinni, koma við þrisvar
sinnum á sumri, leigja klúbbnum tæki og ráðleggja varðandi viðhald Tungudalsvallar og
púttvallar við Eyri.
Samið var við Edvin Roland golfvallafræðing um úttekt á vellinum og skilaði hann inn fyrstu
tillögum í september mánuði. Félagsmenn áttu fund með Edvin í Golfskálanum þar sem farið
var yfir hönnun vallarins til framtíðar. Rætt var um stækkun vallarins í 12 holur, enda hafði
klúbburinn fengið styrkt til þess verkefnis frá Ísafjarðarbæ (1,8 milljónir kr.). Þó var lagt upp
með að halda sig við níu holur en bæta þær og gera völlinn betri.
Frumdrög Edwins voru kynnt stjórn og síðan almennum félagsmönnum í byrjun nóvember.
Ákveðið var að halda klúbbþing 15. janúar n.k. þar sem framtíðar skipulag verði ákveðið.
Edwin var boðið á þingið til ráðgjafar, sem hann þáði og mun síðan skila skýrslu um
framtíðarskipulag vallarins að loknu klúbbþingi.
Teigspjöldum var skipt út á Tungudalsvelli og 18 ný spjöld sett upp. Einnig var komið fyrir
mynd af vellinum við fyrsta teig, með upplýsingum um forgjöf vallarins. Komið var fyrir QR
kóða á hverju spjaldi, sem hægt er að skanna með síma og fá yfirflug yfir næstu braut.
Búið var að samþykkja uppsetningu á vökvunarkerfi fyrir flestar flatir vallarins, en ekki náðist
að hefjast handa fyrir veturinn.
Mikið bar á ánægðum gestum á golfvellinum í sumar, sem dásömuðu hann og fegurð
umhverfisins. Þrátt fyrir skemmdir á teigum og flötum en reynt var að bæta úr því eins og
mögulegt var. Bæta þarf skipulag á vellinum, holutökur þurfa að vera tíðari, færsla á teigum
þurfa að vera ákveðnari og nauðsynlegt að koma upp varaflötum til framtíðar, til að hægt sé að
hvíla flatir t.d. fyrir mót.
Vinavellir G.Í. eru eftirfarandi:










Golfklúbbur Borgarness 50% afslátt af flatargjöldum(með tveggja daga fyrirv.)
Golfklúbbur Dalvíkur 50%
Golfklúbbur Norðfjarðar 50%
Golfklúbbur Hveragerðis 50%
Golfklúbbur Vatnsleysustrandar 2.500 kr
Golfklúbbur Mosfellsbæjar 50%
Golfklúbbur Flúða 50%
Golfklúbbur Skagastrandar
Golfklúbbur Grindavíkur

Skráningar í gegnum Golfbox var komið á við opnun vallar s.l. vor.
Beðið verður með allar framkvæmdi á Tungudalsvelli, klára akveg, vökvunarkerfi, varaflatir
og endurnýjun flata, þar til ný áætlun frá golfvallarhönnuði liggur fyrir. Klúbburinn hefur beðið
um tilboð frá Búaðstoð í efni fyrir endurnýjun á flötum, sem verður afhent við völlinn í vetur,
ef um semst.
Par 3 vellinum var gefið nafnið Efri-Tunga og var umhirða hans bætt verulega, flatir og brautir
slegnar og settar nýjar stangir og teigmerki. Samið var við Kristján Ólafsson, frístundarbónda,
um slátt í kringum völlinn og var það slegið í júlí. Ástand hans undanfarin ár hefur verið dapurt
og lítið verið um spilara þar, en hátt grasið í kringum brautir taka allar kúlur sem slegnar eru út
af braut. Enginn hefur gaman að slíku golfi. Þessi völlur er mjög mikilvægur fyrir golfklúbbinn,
þarna byrjar fólk í golfinu og skila sér síðar inn á stóra völlinn og í klúbbinn. Það er nauðsynlegt

að hlúa að þessum velli sem líkja má við stökkpall fyrir golfleikarann inn í starfið með okkur.
Enn er þó óljóst hvernig þessi völlur passar inn í nýtt skipulag Tungudalsvallar, sem enn liggur
ekki fyrir.
Styrkur fékkst frá Ísafjarðarbæ til að standa undir kostnaði við nýtt skipulag Tungudalsvallar,
ein milljón og átta hundruð þúsund krónur. Einnig fékkst samfélagsstyrkur frá Orkubúi
Vestfjarða, krónur sjötíu og fimm þúsund, sem notað var upp í kostnað við Efri Tungu. Rekstur
Efri Tungu kostaði G.Í. um hálfa milljón króna, en engar tekjur fengust á móti.
Rekstur æfingasvæðis hefur verið erfitt. Töluverð vinna er við viðhald og að tína upp bolta.
Mikið af boltum tapaðist í sumar og dæmi um að verulegum fjölda hafi verið teknir af svæðinu.
Innkoma á Æfingasvæðið var 24 þúsund krónur s.l. sumar.

Vélamál
Mikil uppbygging hefur verið í tækjabúnaði klúbbsins. Keyptur var nýr skeri, sem komið er
fyrir á flatarsláttuvél, sem notað er á flatir mánaðarlega. Þetta er gert til að koma næringu og
súrefni niður í jarðveginn. Klúbburinn hefur yfir að ráða tveimur stórum brautarvélum, röffvél,
stórri flatarsláttuvél, blásarara til að hreinsa flatir og nýrri vél til að búa til holur á flatir ásamt
handflatarsláttuvél og tveimur minni vélum.
Gamla brautarvélin sem notuð var á fótboltavellinum var dæmd ónýt. Golfklúbburinn Gláma
óskaði eftir að fá vélina gefins og var það samþykkt.
Hnífar í sláttuvélar voru sendar til GKG til brýningar en enn á eftir að yfirfara vélar og gera
hafa þær tilbúnar fyrir næsta sumar.
Notaður jeppi var keyptur fyrir 250.000 kr., Suzuki Ventura, sem reyndist mjög vel í sumar.
Gamli jeppinn var ónýtur og honum var fargað.

Húsnæðismál
Áfram var haldið í viðhald á Golfskálanum í vor og sumar. Nýir gluggar voru settir í vestur- og
austurgafla hússins. Lokið við að skipta um gler í öðrum gluggum. Keypt var ný svalahurð sem
verður sett upp í vetur.
Þakið var málað og borið á pallinn við skálann. Varmadælan sem sett var upp s.l. haust reyndist
vel og hefur lækkað hitakostnað verulega.
Búið er að smíða nýja skápa fyrir golfsett til útleigu og beðið eftir verktaka til að koma þeim
upp.
Öryggiseftirlitið gerði athugasemd við hringstiga í skálanum, en á hann vantar handrið. Óli
Reynir Ingimarsson tók verkið að sér og kláraði með glæsibrag, klúbbnum að kostnaðarlausu,
honum eru færðar bestu þakkir fyrir.
Finna þarf leiðir til að koma upp vélargeymslu fyrir golfklúbbinn, en hann er á hrakhólum með
tæki og tól. Ræddar hafa verið ýmsar leiðir en bygging á vélageymsla verður alltaf
kostnaðarsöm. Komið var fyrir einöngruðum 20“ gámi á athafnasvæði klúbbsins austan við
skálann, sem hefur reynst vel til geymslu á fræjum og áburði, og nýtist sem vélageymsla í vetur.
Auglýsingaskiltum var fjölgað, þau fjarlægð sem ekki skiluðu tekjum og ný sett í staðinn. Í
leiðinni var sett stórt og fallegt skilti á austur hlið skálans þar sem gestir eru boðnir velkomnir
á Tungudalsvöll.
Finnur Magnússon tók að sér rekstur skálans í sumar og skilaði því með mikilli prýði. Hann
hefur ákveðið að láta af þeim störfum og verður það mikil áskorun fyrir húsnefnd að finna
eftirmann og skipuleggja reksturinn fyrir vorið. Nýjum mönnum fylgja breytingar og vonandi
getum við haldið við góðu andrúmslofti í þessu félagsheimili klúbbfélaga.

Mótanefnd
Mótahald var með svipuðu sniði og síðast liðin ár. Haldin voru 28 golfmót á vegum GÍ sem er
fækkun um sex mót frá fyrra ári. Völlur opnaði síðar sem er hluti skýringar, náðum ekki að
halda hjóna- og paramótið sem og Veitingamótið.
Fjölmennastu mót ársins voru Arctic Fish mótið og VÍS mótið, 48 keppendur skráðir til leiks í
mótin.
Samtals voru leiknir 661 hringir í mótum sumarsins samanborið við 753 í fyrra, 2020 voru
þeir 858. 153 kylfingar léku þessa 661 hringi, 2021 tóku 150 kylfingar þátt í mótum GÍ.
Þátttakendur frá 20 golfklúbbum tóku þátt í mótum sumarsins. Meðlimir GÍ spiluðu að
sjálfsögðu flesta hringi eða 624 talsins, Bolvíkingar með 61 og Golfklúbburinn Oddur með 8.
Vilhjálmur Matthíasson var iðnasti keppandi sumarsins, tók þátt í 22 mótum, næst komu Ásdís
Pálsdóttir og Guðni Guðnason með 21 mót.
Meistaramót GÍ var haldið dagana 29. júní . – 2. júlí. . Keppendur voru 27 sem var fækkun um
4 frá fyrra ári.
Meistarar Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2021 eru:





1. flokkur karla:
Kvennaflokkur:
2. flokkur karla:
65 ára og eldri:

Hrafn Guðlaugsson
Bjarney Guðmundsdóttir
Shiran Þórisson
Jens Andrés Guðmundsdóttir

Holumeistari GÍ 2022 varð Pétur Már Sigurðsson eftir að hafa lagt Julo Rafnsson í úrslitum.
Skálameistaramótin voru 15 og leikið var á fimmtudögum. Fjölmennasta mótið fór fram 1.
september og taldi 25 keppendur. Samtals 58 kylfingar tóku þátt í fimmtudagsmótum
sumarsins og léku samtals 241 hring. Til samanburðar voru mótin 18 árið 2021, keppendur 65
og 310 hringir spilaðir.
Friðbjörn Gauti Friðriksson tók þátt í flestum fimmtudagsmótum eða 14 talsins. Fyrirkomulag
sumarsins var að 9 bestu mót keppenda töldu.
Skálameistarar GÍ 2022 eru:
Kvennaflokkur:
Ásdís Birna Pálsdóttir 168 punktar
Karlaflokkur:
Friðbjörn Gauti Friðriksson 177 punktar
Óðinn Gestsson og Guðbjartur Flosason tóku að sér stjórn og framkvæmd
Sjávarútvegmótaraðarinnar, sem Golfklúbbur Ísafjarðar er þátttakandi í. Nýr aðili kom inn í
mótaröðina, Hampiðjan hf.

Rekstur
Afkoma ársins var mjög góð á þessu ári, mikil aðsókn var á vellinum í sumar og mótahald gekk
mjög vel. Frekari skýringar og umfjöllun um reksturinn koma fram í reikningum klúbbsins sem
lagðir verða fram á aðalfundi.
Helstu tekjuliðir voru eins og áður félagsgjöld, flatargjöld, tekjur af Sundagolfi, mótagjöld,
rekstur golfskála, styrktar samningar og þjónustusamningur við HSV. Eins og áður greiðir
Ísafjarðarbær laun fyrir einn starfsmann í fimm mánuði og lagði til vinnu fjögurra unglinga frá
Vinnuskólanum. Vel gekk að afla styrkja frá fyrirtækjum sem auglýsa á Golfskálanum.
Rekstur Golfklúbbs Ísafjarðar er háður stuðningi margra aðila, fyrirtækja, einstaklinga og
Ísafjarðarbæjar. Enn fremur er rekstur og uppbygging klúbbsins háður sjálfboðavinnu
félagsmanna og væri ekki mögulegur án þess fórnfúsa starfs sem þeir inna af hendi.
Klúbburinn þakkar öllum velunnurum sínum fyrir stuðninginn. Mikið átak var gert til að auka
samstarf við fyrirtæki um að styrkja klúbbinn og bætt við skiltum á handrið skálans. Miklar
tekjur fengust með þessu móti sem kemur sér vel þegar stór viðhaldsverkefni eru fjármögnuð.

Lokaorð.
Fram undan er spennandi tími sem þarf að nýta vel. Klúbburinn stendur vel fjárhagslega og
hefur burði til að ráðast í krefjandi verkefni sem munu bæta golfvöllinn og skálann, sem mun
skila sér með betri upplifun og ánægju klúbbfélaga. Á klúbbþingi G.Í. sem haldið verður 15.
janúar verða teknar ákvarðanir um stefnumótun og framtíðarskipulag Tungudalsvallar. Stefnt
er að þá taki við 10 ára skipulag um uppbyggingu vallarins.
Þannig munum við gera Tungudalsvöll eftirsóttan og draga að ferðamenn og gesti, sem mun
auka tekjur okkar. Mikill áhugi er á golfíþróttinni í dag og ekkert lát á. Vestfirðir eru orðnir
aðlaðandi áfangastaður ferðamanna og aldrei verið annað eins tækifæri til að láta klúbbinn
blómstra. Með samhentu átaki og öflugu framlagi sjálfboðaliða getum við sett G.Í. rækilega inn
á kortið sem eftirsóttur áfangastaður golfara á Íslandi.
Mikil uppbygging á sér stað við norðanverða Vestfirði sem gefur tækifæri fyrir starf Golfklúbbs
Ísafjarðar.
Ég vil þakka starfsmönnum klúbbsins, stjórnar og nefndarmönnum fyrir samstarfið á árinu.
Félagsmönnum þakka ég fyrir þeirra vinnu og skemmtilegt golfsumar.
Ég hef mjög gaman af þessu starfi og lifi fyrir golfið í Tungudal. Það er því engin bilbugur á
mér í starfi formanns ef klúbbfélagar kjósa svo.
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