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Stjórn GG. 

Á síðasta aðalfundi GG sem haldin var í golfskálanum að Húsatóftum gengur þeir Sigmar 

Eðvarðsson og Ólafur Már Guðmundsson úr stjórn. Stjórn GG vill þakka þeim fyrir sín störf í 

þágu GG undanfarin ár. Í stjórn voru kjörnir þeir Guðmundur Andri Bjarnason og Haukur 

Einarsson. 

Stjórn GG var því þannig skipuð árið 2018. 

Halldór Smárason formaður, Haukur Einarsson varaformaður, Sverrir Auðunsson gjaldkeri, 

Svava Agnarsdóttir ritari, Ingvar Guðjónsson, Hávarður Gunnarsson, Halldór Ingvason, 

Sigurður Jónsson og Guðmundur Andri Bjarnason. 

 

Nefndir GG árið 2018. 

Aganefnd: Halldór Einir Smárason, Ingibjörg Grétarsdóttir, Svava Agnarsdóttir og Halldór 

Ingvason 

Mótanefnd: Halldór Einir Smárason, Sigurður Jónsson, Hávarður Gunnarsson, Guðmundur 

Andri Bjarnason, Svava Agnarsdóttir og Jón Halldór Gíslason 

Vallarnefnd: Ingvar Guðjónsson, Guðmundur Andri Bjarnason, Guðmundur Pálsson og Ellert 

S. Magnússon. 

Forgjafarnefnd: Hávarður Gunnarsson og Halldór Einir Smárason. 

Bygginganefnd: Gunnlaugur Úlfar Gunnlaugsson, Sigmar Eðvarðsson. 

Rekstrarnefnd: Sverrir Auðunsson, Halldór Einir Smárason. 

 

 

 

 



Árið 2018. 

Árið 2018 var eftirminnilegt vegna veðurs, ekki vegna þess hversu gott það var heldur hversu 

illa viðraði til golfleiks.  Húsatóftavöllur opnaði þann 14. apríl og er það í meðallagi miðað 

við undanfarin ár. Aðsókn að golfvellinum olli okkur miklum vonbrigðum en veður er 

ævinlega stór áhrifavaldur í aðsóknartölum. Vorið 2018 voru um 30% fækkun leikinna 

hringja frá 2017 en þá voru um 40% færri spilaðir hringir spilaðir að vori heldur en 2016. Því 

sést augljóslega að vorið 2018 á sér vart hliðstæðu þegar kemur að aðsóknartölum. Síðari 

hluta sumarsins var aðsókn með ágætum og til dæmis var slegið aðsóknarmet að 

Húsatóftavelli þann 25. ágúst þegar um 170 manns spiluðu völlinn. Veðrið var svo í 

aðalhlutverki um haustið sem gerði það að verkum að aðsókn var dræm.  

 

Framkvæmdir. 

Á árinu 2018 var unnið við frágang og snyrtingu á þeim svæðum sem áætlað var að taka í 

notkun á árinu. Veður og aðsókn gerði það svo að verkum að ákveðið var að fresta formlegri 

opnun vallarins til sumarsins 2019. Stígar á vellinum fengu mikla andlitslyftingu í sumar, 

talsverðu af yfirborðsefni var keyrt í gömlu stígana og snyrt í kring um þá. Að hausti var svo 

farið í að hækka sautjándu brautina fyrir framan flötina og það svæði tyrft. Eins var tyrft fyrir 

framan nýja fjórtándu flöt.  

Golfklúbbur Grindavíkur ásamt nokkrum öðrum íslenskum klúbbum keyptu sér aðgang að 

golfappinu GLFR. Appið er danskt og mikið notað í Skandinavíu. Þar geta kylfingar sótt sér 

rafrænar upplýsingar um Húsatóftavöll. 

 

Starfsmenn. 

Árið 2018 var formaður í fullu starfi, en vallarstjóri hætti störfum hjá golfklúbbnum í október.  

Úti á velli voru síðan 6 – 8  starfsmenn í 4 til 6 mánuði, (apríl – september). Að auki var 

starfsmaður golfklúbbsins í golfskála í 4 mánuði. Andrea Ásgrímsdóttir PGA golfkennari sá 

um barna og unglingastarf á vegum klúbbsins. Einnig var Andrea með golfkennslu á eigin 

vegum hjá golfklúbbnum. Það er gríðarlega mikilvægt að hafa menntaðan golfkennara hjá 

golfklúbbnum. 



Golfklúbburinn fékk 1 starfsmann frá Vinnumálastofnun árið 2018. Verktakar komu síðan að 

ýmsum verkum sem sinna þurfti. Stjórn Golfklúbbs Grindavíkur vill koma á framfæri 

þakklæti til allra starfsmanna sinna fyrir vel unnin störf á árinu 2018. 

 

Golfskálinn. 

Halla Kristín Sveinsdóttir sá um rekstur golfskálans á árinu 2018. Það var mikil ánægja með 

aðkomu Höllu að rekstri golfskálans. Okkur er það því mikið ánægjuefni að geta sagt frá því 

að Halla Kristín mun sjá um skálann sumarið 2019. 

 

Golf. 

Árið 2018 voru 245 félagar skráðir í GG og er það fjölgun um 8 félaga frá fyrra ári. Á 

síðastliðnum 3 árum hefur félögum skráðum í GG fjölgað um 45.  

Vorið kom á sínum tíma, en sumarið kom tæplega árið 2018. Við opnuðum fyrir spil inn á 

sumarflatir þann 14. apríl sem er í meðallagi, en snjókoma um páskana tafði opnun um tíu 

daga. Eins og áður hefur komið fram var dræm aðsókn á vormánuðum. Nú er áttunda árið að 

hefjast þar sem krafist er rátímaskráningar á Húsatóftavöll. Við höfum opnað fyrir 

rástímaskráningu annara kylfinga en GG kylfinga upp í 4 sólarhringa fram í tímann en það er 

gert vegna eftirspurnar eftir rástímum. Enn ítrekum við það að öllum kylfingum ber að skrá 

sig á rástíma ef leika á golf á Húsatóftavelli. 

Það voru haldin hjá okkur 38 golfmót sumarið 2018 sem er svipaður fjöldi og 2017. Hins 

vegar er um að ræða 30% fækkun frá 2016 en þá voru 48 mót á Húsatóftavelli sem var 

metfjöldi. Stigamótin voru 12 að venju en  þátttakendafjöldinn í stigamótunum jókst um 

tæplega 1,5 kylfing í móti eða úr 31,4 árið 2017 í 3,8 árið 2017. Það fækkaði umtalsvert í 

Meistaramótinu á milli ára, árið 2018 tóku aðeins 44 kylfingar þátt í Meistaramótinu en 57 

árið 2017 og sex ungmenni tóku þátt í Meistarmóti unglinga. 

7.600  heimsóknir eru skráðar á Húsatóftavöll sumarið 2018 sem er 14% fækkun á milli ára. 

Óskráðir hringir eru um 600 talsins svo það hafa verið spilaðir um 8.200 hringir á 

Húsatóftavelli sumarið 2018. 



Allt okkar venjubundna mótahald gekk ljómandi vel, svo sem Möllerinn, Sjóarinn, 

Kvennamót Bláa Lónsins o.sv.frv. Það voru tvö mót á vegum GSÍ á Húsatóftavelli sumarið 

2018, Íslandsmót 35+ var hjá okkur í júní, svo var Íslandsmót golfklúbba – eldri kylfingar 1. 

deild karla á Húsatóftavelli í ágúst. 

Eldri kylfingar GG sem voru Reykjanesmeistarar 2015 og 2016 tóku þátt í Reykjanesmótaröð 

eldri kylfinga og enduðu í 2. sæti. Eldri kylfingar GSG eru Reykjanesmeistarar 2018. 

Golfklúbbur Grindavíkur sendi sveit til keppni á Grænanesvöll á Neskaupsstað en þar fór 

fram Íslandsmót golfklúbba 3. deild karla. Sveit GG endaði í 6. sæti eftir bráðabana við GVS 

um 5. sætið. Sveitina skipuðu þeir  Hávarður Gunnarsson, liðsstjóri, Leifur Guðjónsson, 

Guðmundur Andri Bjarnason, Hólmar Árnason og Jón Júlíus Karlsson. Golfklúbbur 

Grindavíkur sendi sveit til keppni í Íslandsmóti golfklúbba – eldri kylfingar 3. deild karla. 

Spilað var í Borgarnesi, sveit GG lenti í 4. sæti. Sveitina skipuðu þeir Sigurður Jónsson 

liðsstjóri, Ellert Sigurður Magnússon, Guðmundur Pálsson, Hjálmar Hallgrímsson, Jósef 

Kristinn Ólafsson og Þorlákur Halldórsson  . 

Félagar í Golfklúbbi Grindavíkur kepptu innbyrðis um sjö titla, Klúbbmeistari karla, 

Klúbbmeistari kvenna, Öldungameistari karla, Heldri kvennameistari, Klúbbmeistari 

unglinga, Tóftabóndi og Stigameistari og Sveitakeppnismeistari. Árið 2018 eru eftirfarandi 

meistara 

Klúbbmeistari karla: Jón Júlíus Karlsson                                                             

Klúbbmeistari kvenna: Svanhvít Helga Hammer 

Öldungameistari karla: Sveinn Þór Ísaksson 

Heldri kvennameistari: Enginn þátttakandi  

Klúbbmeistari unglinga: Arnór Tristan Helgason                                                                                                                                               

Stigameistari: Atli Kolbeinn Atlason  

Tóftabóndi: Atli Kolbeinn Atlason 

704 félagar GR heimsóttu okkur í sumar sem er 34% fækkun frá fyrra ári, fjöldi kylfinga frá 

GO stóð í stað og voru 309, heimsóknir GKG félaga voru 246 sem er fjölgun um 17%,  GS 

félögum fækkaði um 20% og voru 189 sumarið 2018. Handhöfum leikkorta GSÍ fækkaði 

lítillega og voru um 180 heimsóknir sumarið 2018. Merkjanleg fækkun var í heimsóknum frá 



okkar helstu styrktaraðilum þ.e.a.s Bláa Lóninu, Landsbankanum, Þorbirni, Vísi, Áltaki, TM, 

Prentsmiðju GÓ, ÍAV og Grindinni. 

Veður lék aðalhlutverkið golfsumarið 2018 og ekki þarf að fjölyrða um áhrif þess á golfleik á 

Húsatóftavelli. 

 

 

Barna og unglingastarf. 

Andrea Ásgrímsdóttir PGA golfkennari sá um barna og unglingastarfið hjá GG sumarið 2018, 

en henni til aðstoðar var Guðmundur Andri Bjarnason PGA leiðbeinandi. Þetta var annað ár 

Andreu hjá Golfklúbbi Grindavíkur en fyrsta ár Guðmundar. Það voru um 16 – 20 krakkar 

sem mættu á golfæfingar. Enn vantar stúlkur í golfið. Æfingar hófust í júní og voru æfingar 2 

sinnum í viku fram í ágúst og var æft á golfvellinum. Það var haldið 2 daga meistaramót fyrir 

krakkana og voru það 6 stákar sem mættu og spiluðu 18 holu punktakeppni í 2 daga, mótinu 

lauk síðan með hamborgaraveislu og verðlaunaafhendingu 

 

Fjármál. 

Þegar kemur að fjármálum Golfklúbbs Grindavíkur er okkur ofarlega í huga að þakka 

styrktaraðilum stuðninginn. Sérstaklega langar okkur að þakka okkar stærstu styrktaraðilum á 

líðandi ári, Bláa Lóninu, Grindavíkurbæ, HP – Gámar, Vísi h/f og Þorbirni h/f. Í samráði við 

Bláa Lónið var gerð sérstök breyting á bókhaldi sem hafði áhrif á ársreikninginn fyrir 2017. 

Rausnarlegur styrkur frá Bláa Lóninu hefur ekki verið endurspeglaður í uppgjöri klúbbsins á 

árunum 2015 og 2016. Breytingin sem þetta hafði í för með sér var að klúbburinn eignfærði 

u.þ.b. 40. milljónir króna og um 11. milljónir á árinu 2018. 

Daglegur rekstur klúbbsins gekk erfiðlega annað árið í röð, samdráttur var í aðsókn að 

vellinum bæði í formi spilaðra hringja og mótahaldi. Aðrir sterkir áhrifavaldar á afkomu 

klúbbsins er aldur tækjabúnaðar klúbbsins og því var viðhaldskostnaður okkur dýr enn eitt 

árið. Þess má geta að kostnaður vegna viðhalds tækja hefur aukist um 3.5 milljónir frá árinu 

2016. Eins lækkuðu tekjur okkar af flatargjöldum umtalsvert á árinu. Það eru því miklir 

fjármunir sem liggja í viðgerðum og ónotuðum velli.  



 

Lokaorð. 

Árið 2018 var Golfklúbbi Grindavíkur minnistætt, veðrið lék við nýframkvæmdir en var 

kylfingum ekki jafn hagstætt. Stjórn Golfklúbbsins vill þakka klúbbfélögum og öðrum 

kylfingum fyrir þá þolinmæði og skilning sem þeir hafa sýnt okkur undanfarin ár vegna 

framkvæmda á vellinum en nú er farið að sjá fyrir endann á þessum framkvæmdum. 

Golf er dásamleg íþrótt sem allir geta stundað á sínum forsendum og því er það bæjarfélagi 

eins og Grindavík afskaplega mikilvægt á forsendum lýðheilsu að góður golfvöllur sé í 

bæjarfélaginu. 

Okkur vantar alltaf sjálfboðaliða til aðstoðar við ræsingu í mótum og fleira sem snýr að 

mótahaldi. Allir þeir sem hafa áhuga á að styrkja klúbbinn sinn á þann hátt eru beðnir um að 

hafa samband við stjórn. Einhverjir félagar eru með dómararéttindi en nýta þau ekki, stjórn 

GG hvetur kylfinga til að nýta sér þau dómaranámskeið sem í boði eru. Í dag er bara einn 

virkur dómari hjá GG. Það er klúbbnum mjög mikilvægt að eiga dómara með réttindi. 

Húsatóftavöllur er einn af fallegustu golfvöllum landsins og hefur mikla sérstöðu sem slíkur. 

Það er ekki algengt að spilað sé golf inni í hrauni, við sjóinn og slegið á milli heimsálfa á 

einum og sama 18 holu golfhringnum. Þessum atriðum verðum við að halda á lofti og auglýsa 

völlinn okkar.  

Orðspor okkar er gott, höldum því þannig.  

 

                                                                                                        2. febrúar 2019                                                                           

                                                                                            f.h stjórnar Golfklúbbs Grindavíkur 

                                                                                              Halldór Einir Smárason formaður 


