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Ávarp formanns 

Kæru félagar Golfklúbbs Selfoss. 

Árið 2020 verður okkur öllum sennilega sérstaklega eftirminnilegt. Árið hófst svo sannarlega með 
glæsibrag en óhætt er að segja að opnun inniaðstöðunnar í byrjun janúar hafi verið einn af hápunktum 
ársins. Það var ekkert minna en stórkostleg stund sem við áttum þegar húsið var vígt en eins og áður 
hefur komið fram er um byltingarkennda aðstöðu að ræða fyrir okkur félagsmenn og starfsmenn 
klúbbsins. Allir sem komu að uppsetningu hússins eiga mikið hrós skilið og þakkir skildar. Á opnun 
hússins er það mér sérstaklega eftirminnilegt þegar félagi okkar Vilhjálmur Pálsson mætti, hann ætlaði 
sannarlega ekki að láta sig vanta á viðburðinn.  

Einungis nokkrum vikum eftir opnun hússins skall á heimsfaraldur sem hefti alla starfsemi klúbbsins. 
Loka þurfti inniaðstöðu, leggja niður æfingar, klára púttmótaröð fyrr en ætlað var og allt starf var sett 
á ís. Sem betur fer gátum við opnað á nýjan leik með takmörkunum þó. Við vorum þeirrar gæfu 
aðnjótandi að okkur var heimilt að leika golf strax í apríl og hjálpaði það mikið að við gátum opnað 
völlinn okkar í byrjun maí. Mig langar að þakka félagsmönnum þá samstöðu og skilning sem þeir sýndu 
í verki í þessum óvenjulegu aðstæðum sem við vorum sett í fyrirvaralaust. Ég tel að vegna þeirrar 
samstöðu gátum við leikið íþróttina okkar í allt sumar og langt fram á haust, allt að því takmarkalaust. 

Framkvæmdir á vellinum hafa verið mjög áberandi í ár. Talsvert rask hefur fylgt þessum framkvæmdum 
en blessunarlega hefur það ekki haft nein áhrif á aðgengi kylfinga að vellinum. Einu þrengingar í 
aðstöðu voru þær að æfingasvæði var stytt en kylfingar sýndu því skilning. Einnig var talsvert um drullu 
og mold á vegunum að og frá velli vegna þeirra miklu framkvæmda sem voru í gangi í sumar og viljum 
við í stjórn GOS þakka félagsmönnum þolinmæðina og skilninginn sem þeim framkvæmdum var sýnd. 

Nú í ár, eins og öll þau fyrri, hafa nefndameðlimir og sjálfboðaliðar unnið óeigingjarnt starf í þágu 
klúbbsins. Það hefur verið verulega gefandi að starfa með öllu því fólki sem lagt hefur hönd á plóg með 
einum eða öðrum hætti og vil ég þakka þessum félagsmönnum þeirra framlag til þess að gera góðan 
golfklúbb enn betri. Á aðalfundi munu þeir Svanur Bjarnason og Vignir Egill Vigfússon láta af störfum í 
stjórn klúbbsins og eru þeim færðar þakkir fyrir vel unnin störf. 

Það gleður mig óendanlega að segja frá því að við erum þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa innan vébanda 
félagsmanna öfluga einstaklinga sem hafa af höfðingskap einum fært klúbbnum gjafir. Í því samhengi 
langar mig sérstaklega að nefna framlag þeirra Samúels Smára Hreggviðssonar, Bárðar 
Guðmundarsonar og Gríms Arnarssonar sem keyptu húsgögn á verönd við klúbbhús í upphafi sumars 
og færðu klúbbnum að gjöf. Sérstaklega langar mig að þakka einum þessara þriggja, Grími Arnarsyni. 
Hann gerði sér lítið fyrir í upphafi hausts og gaf klúbbnum nýja Trackman golfherminn sem komið hefur 
verið fyrir í inniaðstöðu okkar. Sannarlega höfðingleg gjöf! 

Rekstur klúbbsins hefur aldrei verið eins glæsilegur. Veltan orðin mikil og framkvæmdir og uppbygging 
til fyrirmyndar. Aðsókn að vellinum hefur aldrei verið meiri og félagatalið stöðugt að þenjast út. Heiður 
af því á framkvæmdastjóri klúbbsins, Hlynur Geir Hjartarson, og vil ég þakka honum glæsilegt og öflugt 
starf í þágu klúbbsins.  
 
Framundan eru áskoranir og fjölbreytt verkefni. Ber þar helst að nefna áframhaldandi vinnu við 
uppbyggingu vallar og æfingaaðstöðu. Mikilvægt er fyrir okkur í GOS að halda áfram góðu samstarfið 
við sveitarfélagið Árborg og erum við í góðu samtali við bæjaryfirvöld um samstarf er varðar 
uppbyggingu íþróttasvæðis okkar á Svarfhólssvæðinu. Sú gríðarlega fjölgun og uppbygging sem á sér 
stað í sveitarfélaginu kallar á að samfara þeirri þróun rísi hér golf- og útivistarsvæði sem kemur til með 
að verða miðstöð golf íþróttarinnar á Suðurlandi. Áætlanir og vinna sú sem þegar hefur verið unnin í 
þá veru mun gera Golfklúbb Selfoss og aðstöðu hans að einu glæsilegasta golfvallasvæði landsins.  
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Kæru félagar. Mitt fyrsta ár sem formaður hefur reynst mér sannarlega gefandi. Félagsandinn er með 
þeim hætti að hingað er alltaf gott að koma. Ég tel það verulega mikilvægt að við varðveitum þennan 
góða anda leggjum okkur öll fram um að halda honum eins jákvæðum, hvetjandi og skemmtilegum og 
raun ber vitni um ókomna tíð.   
 
Með þökkum fyrir frábært golfár og tilhlökkun til þess næsta, 
Páll Sveinsson, formaður. 
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Golfklúbbur Selfoss 2020 

Skýrsla stjórnar 

Stjórn Golfklúbbs Selfoss árið 2019-2020 skipuðu: Páll Sveinsson formaður, Bjarki Már Magnússon 
varaformaður, Svanur Bjarnason ritari, Helena Guðmundsdóttir gjaldkeri, Halldór Morthens 
meðstjórnandi, Ástfríður Sigurðardóttir meðstjórnandi og Vignir Egill Vigfússon meðstjórnandi. Stjórn 
fundaði 12 sinnum á árinu. Aðalfundur var fyrirhugaður 10. desember 2020 en stjórn ákvað á fundi 2. 
desember að fresta fundinum til næsta árs vegna samkomu takmarkana í kjölfar heimsfaraldurs. 

Árið 2020 byrjaði sannarlega vel hjá Golfklúbbi Selfoss. Eftir mikla vinnu við að reisa áhalda- og 
aðstöðuhús klúbbsins við Svarfhólsveg, vinnu sem hafði staðið frá miðju sumri 2019 og yfir allt haustið, 
var glæsileg opnunarhátíð haldin þann  11. janúar. Þar mætti fjöldi manns sem fagnaði áfanganum með 
kossum og knúsum, enda mátti slíkt enn á þeim tíma! Í kjölfar opnunarinnar hófust æfingar barna og 
unglinga og einnig hófust æfingar og námskeið eldri félagsmanna sem Hlynur stýrði af myndarbrag. 
Púttmótaröð undir stjórn barna- og unglinganefndar hófst á sama tíma og var mætingin á mótaröðina 
frábær, svo ekki sé meira sagt. Eldri kylfingar GOS, ELD-GOS, nýttu aðstöðuna vel á morgnana í pútt-og 
sveifluæfingum auk þess sem húsið var nýtt af eldriborgurum í Árborg. Strax á upphafsvikum hússins 
kom notagildið í ljós. Ekki einungis var um að ræða byltingarkennda æfingaaðstöðu, byltingarkennda 
vinnuaðstöðu fyrir vélar, tæki  og tól klúbbsins heldur kom í ljós að þörfin fyrir félagsmiðstöð hafði 
sannarlega verið til staðar. Er óhætt að segja að með opnum aðstöðunnar hafi klúbburinn stigið skref í 
átt þess sem vonandi koma skal í framtíðinni, að golfkúbburinn hafi yfir aðstöðu að ráða sem er allt í 
senn æfingaaðstaða, félagsaðstaða og aðstaða til mannfagnaða, fundahalds, skrifstofustarfa og fleira. 

Eftir að starfið hafði farið á fullt skall heimsfaraldur Covid-19 á. Var það okkur í GOS mikið áfall, eins og 
öðrum íþróttafélögum á landinu sem og heimsbyggðinni allri. Varlega var farið í að ganga um 
aðstöðuna og er óhætt að fullyrða að það hafi tekist vel. Vitaskuld hafði faraldurinn áhrif á rekstur 
klúbbsins en sem betur fer fékkst leyfi til að opna velli landsins að vori, kylfingum og lýðheilsu landans 
til heilla. Stór hópur yngri iðkenda, aðstandenda þeirra og félagsmanna hafði bókað æfingaferð á Novo 
St. Petri í vor en vitaskuld féll sú ferð niður. Stefnt er að næstu ferð við fyrsta tækifæri. 

Hlynur Geir framkvæmdastjóri nýtti Covid tímabilið og vordagana til margra hluta en einn af þeim var 
breyting gamla áhaldakofans við púttæfingasvæði. Af hreinum dugnaði og elju var sá kofi tekinn í gegn, 
ljótir gamlir gámar fjarlægðir og byggt við húsið, endurnýjað og klætt og það tekið í gagnið sem 
golfbílageymsla og golfsettageymsla yngri iðkenda. Mikil prýði er af húsinu og framför frá því sem var. 

Golfsumarið hófst svo af fullum krafti í maí og er óhætt að segja að völlurinn hafi nýst félagsmönnum 
vel ásamt því að aðsókn gesta á völlinn varð strax mikil. Mjög hagstætt veðurfar í sumar ásamt þeirri 
staðreynd að fólk ferðaðist og golfaði eingöngu innanlands varð til þess að um metsumar var að ræða 
bæði varðandi fjölda leikinna hringja og tekjur af flatargjöldum. Góður völlurinn var í frábæru standi 
og á miðju sumri gátum við státað okkur af einum bestu flötum á landinu, slík voru gæðin í vinnu 
vallarstjóra og starfmanna í sumar. Slíkt spyrst fljótt út og er alltaf ódýrasta og besta auglýsing sem 
hugsast getur. Klúbburinn lét gera stutt kynningarmyndbönd sem auglýstu völlin og aðstæður og var 
þeim dreift á samfélagsmiðla. Völlurinn fékk góða umfjöllun í fjölmiðlum þannig að allt hjálpaðist að 
við að gera þetta að metári í rekstri klúbbsins.  

Nýliðastarf hélt áfram að blómstra, barna- og unglingastarfið starfaði af miklum krafti og aukinn kraftur 
færðist í starf eldri kylfinga á árinu. Einnig var eftir því tekið hversu mikil fjölgun kvenna var í starfi 
klúbbsins og ber því að fagna. 
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Mótahald var öflugt í ár, innanfélagsmót og opin mót voru vel sótt sem og meistaramótið sem er 
hápunktur í starfi klúbbsins ár hvert. Skemmst er frá því að segja að mótið fór gríðarlega vel fram, 
metfjöldi þátttakenda var í mótinu á frábærum velli klúbbsins. Kynslóðaskipti eru að verða hjá 
afrekskylfingum klúbbsins, öflugt barna- og unglingastarf síðustu ára hefur skapað unga afrekskylfinga 
sem hafa ýtt reynsluboltunum úr efstu sætunum. Því ber að sjálfsögðu að fagna, framtíðin er björt. Í 
þessu samhengi skal minnst á þann eftirtektarverða árangur að GOS átti hvorki fleiri né færri en átta 
þátttakendur á Íslandsmótinu sem fram fór á velli GM í Mosfellsbæ í ágúst. Þar gerði Andri Már 
Óskarsson sér lítið fyrir og hafnaði í fjórða sæti, glæsilegur árangur. Karlasveit GOS náði svo besta 
árangri sínum á Íslandsmóti golfklúbba sem fram fór á velli Leynis Akranesi í júní. Strákarnir sýndu úr 
hverju þeir eru gerðir þegar þeir tryggðu sér sigur í 2. deild og þar með réttinn til að leika í 1. deild að 
ári, deild hinna bestu. Einnig er vert að benda á að Heiðrún Anna Hlynsdóttir sótti landsliðsverkefni á 
árinu og erum við í GOS verulega stolt af því að eiga landsliðsmann innan okkar raða. 

Nýframkvæmdir á velli og svæði og vinnan við þær hafa ekki farið framhjá neinum í ár. Auk áhalda- og 
aðstöðuhúss var unnið hörðum höndum að uppbyggingu brautanna þriggja sem eiga að taka við af 
brautunum sem fara undir þjóðveg og brúarstæði eftir nokkur ár. Bílastæði var stækkað við skála enda 
ekki vanþörf á. Frekari framkvæmdir voru á aðstöðu- og æfingahúsi á haustdögum en þá voru settir í 
fleiri gluggar og aðstæður gerðar enn betri. Einnig var reist milliloft í áhaldahúsi en það milliloft eykur 
geymslupláss verulega. 

Nýr golfhermir var keyptur í október en sú fjárfesting var svar við þeirri miklu ásókn sem var í herminn 
síðastliðinn vetur. Það er gott að sjá hve duglegir félagsmenn voru að nota herminn og ekki síður gott 
að sjá hversu vel hann nýtist í kennslu.  

Enn er kórónaveiran að herja á heiminn og búa til nýjar áskoranir í starfi okkar í GOS. Sem betur fer sér 
þó vonandi fyrir endann á þeirri óværu og við kylfingar, sem og aðrir getum farið að lifa eðlilegu lífi án 
takmarkana og þrenginga. Við leggjum okkar á vogarskálarnar með því að fara í öllu eftir þeim reglum 
sem settar eru og er það upplifun okkar að félagsmenn séu vel samtaka í því. 

Það er bjart framundan. Auk verklegra framkvæmda sem halda áfram í vetur og á næsta ári og varða 
stækkun og endurbætur vallar og aðstöðu halda framtíðarverkefni okkar í GOS áfram að vera þau sömu 
og fyrri ár. Við höldum áfram að efla innviði starfsins, skapa enn öflugra barna- og unglingastarf, enn 
öflugra nýliðastarf, enn öflugra kvennastarf, enn öflugra eldri kylfinga starf, enn öflugra afreksstarf og 
tryggja áframhaldandi fjölgun kylfinga ásamt kynningu á því frábæra starfi sem hér er unnið.  
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Heiðurfélagar GOS Vilhjálmur Pálsson og Ágúst Magnússon 
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Skýrsla Mótanefndar 

Mótanefnd hittist fyrst 18. janúar í 
golfskálanum ásamt öllum hinum nefndunum 
og fórum við yfir verkefni sumarsins, meðal 
annars að setja upp mótaskrá, ákveða hverjir 
sjái um hvert mót og slíkt. Mikil óvissa ríkti í 
byrjun sumars hvort eða hvenær væri hægt að 
byrja að spila golf þetta árið sökum Covid sem 
hefur tröllriðið landanum þetta árið og riðlaðist 
golfið okkar töluvert af þessum völdum, ekkert 
vormót var í ár og þurftum við af sömu sökum 
einnig að fresta 2 opnum mótum. Footjoy 
mótaröðin var því fyrsta mót sumarsins og 
virkaði mjög vel að leyfa kylfingum að velja um 
2 daga í viku til að spila enda var töluverð 
fjölgun í mótaröðinni í ár. Mjög góð þátttaka 
var í 5 opnum mótum sem voru á dagskrá, 
þurftum að fresta einhverjum opnum mótum 
vegna veðurs en náðum að koma þeim fyrir á 
góðviðrisdögum viku eða 2 vikum síðar. 
Meistaramót GOS fór fram við mjög góðar 
aðstæður 29. júní til 4. júlí, metþátttaka var í ár 
eins og undanfarin ár sem gefur til kynna hvað 
klúbburinn okkar er að stækka mikið. Haustmót 
GOS fór fram 19. september og lauk sumrinu 
með bændaglímunni í góðu veðri 3. október. 
Hægt er að sjá úrslit allra móta sumarsins inná 
www.golf.is og einnig getum við bent á síðu 
klúbbsins sem er www.gosgolf.is.  

Guðmundur Bergsson formaður   

 

 

 Skýrsla Barna- og 

unglinganefndar 

Í Barna- og unglinganefnd 2020 sátu Ásgeir 

Elvar Guðnason, Gunnhildur Katrín 

Hjaltadóttir, Ólafur Unnarsson og undirrituð, 

Valgerður Rún Heiðarsdóttir. 

Starfsárið byrjaði þann 20 janúar í nýju, 

glæsilegu Goshöllinni okkar. Iðkendahópar 

voru þrír, aldurs- og getuskiptir. Þjálfarar 

vetrarins voru þeir Hlynur Geir Hjartarson, 

yfirþjálfari, Gylfi Birgir Sigurjónsson og Pétur 

Sigurdór Pálsson. Æfingar stóðu fram í lok 

mars en þá þurfti að taka hlé á æfingum vegna 

covid-19. Útiæfingarnar byrjuðu í maí og voru 

fram í miðjan september.  Iðkendur voru mjög 

áhugasamir, duglegir að mæta á æfingar og 

sýndu framfarir. 

Barna- og unglinganefnd sá um hina árlegu 

púttmótaröð, sem byrjaði þann 18. janúar og 

stóð til 14.mars en þá þurfti að hætta vegna 

Covid. Þetta er okkar aðal fjáröflun og notum 

við fjárhæðina t.d. í að niðurgreiða peysur fyrir 

alla, ferðir og skemmtun fyrir iðkendur. 

Gaman að segja frá því að það var mjög góð 

mæting alla laugardaga og mættu rétt 

rúmlega 100 manns sem tóku þátt frá einu 

skipti upp í níu. 

 

http://www.golf.is/
http://www.gosgolf.is/
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Áskorendamótaröðin, unglingamótaröðin og 

sveitakeppni barna og unglinga voru haldnar í 

sumar þrátt fyrir Covid en á þessum tíma var 

lægð í faraldrinum þannig að mótin héldu sér. 

Það voru nokkrir iðkendur sem tóku þátt í 

þessum mótum og stóðu þau sig með prýði. 

Einnig var góð þátttaka hjá iðkendum í 

meistaramóti GOS. Aron Emil Gunnarsson varð 

klúbbmeistari. 

Það er gríðarlega mikilvægt að þjappa hópnum 

saman því aldurinn á iðkendum er mjög 

breiður. Iðkendur hittust um miðjan febrúar, 

spiluðu bingó og borðuðu pizzu saman. Mjög 

góð mæting og allir skemmtu sér vel. Við 

ætluðum að fara í heimsókn til Vestmannaeyja 

í maí og spila golf þar ásamt öðru en því miður 

þurftum við að hætta við vegna Covid. Einnig 

átti lokahófið okkar að fara fram í Reykjavík, 

það var búið að panta í minigolf og mat í nýja 

minigarðinum en við þurftum við miður einnig 

að hætta við það. Lokahófið fór fram í 

golfskálanum 28.september. Öllum var boðið 

upp á pizzu og veitt voru verðlaun. 

Þessi hlutu verðlaun: 

Efnilegasti unglingur GOS árið 2020 – Katrín 

Embla Hlynsdóttir 

Framfarir og ástundun- Emil Nói Auðunsson, 

Víkingur Karl Línason, Sölvi Berg Auðunsson, 

Jóhann Már Guðjónsson, Almar Öfjörð 

Steindórsson og Guðni Þór Valdimarsson. 

Valgerður Rún Heiðarsdóttir 

Formaður Barna- og unglinganefndar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Skýrsla Vallarnefndar 

 

Nefndina skipuðu Halldór Ág Morthens 

formaður, Svanur Bjarnason, Gunnar Marel og 

Bjarki Guðmundsson. 

 

Þetta ár hefur verið skrítið, þar sem Covid 

leiddi til þess að ekki var hægt að halda okkar 

hefðbundna vinnudag, sem síðustu ár hefur 

verið vel sóttur að félagsmönnum. 

Framkvæmdir á nýju brautunum hafa gengið 

vel í sumar og vonandi verða þær klárar þegar 

vegagerðin fer í framkvæmdir á nýrri brú. 

Nefndin hefur verið að ræða saman um 

framhaldið. Þar hefur hönnuðurinn Edwin 

Roald verið að gefa okkur upp þau svæði þar 

sem til stendur að gróðursetja tré í 

framtíðinni.  

Vonandi fáum við rausnarlegar “gjafir” í formi 

trjáa  eins og undanfarin ár.  

Eins og gefur að skilja er lítið meira hægt að 

segja þar sem árið hefur verið svo undarlegt 

vegna faraldursins. En vonandi koma betri 

tímar á nýju ári.  

Vil ég þakka vallarstarfsmönnum og 

vallarnefndinni fyrir vel unnin störf í sumar. 

Kveðja, 

Halldór Morthens 

 

 

 

 

 

Skýrsla vallarstjóra 

Veturinn 2019/2020 var erfiður, mikið um 

djúpar lægðir og snjór mikill og vírus(tölum 

ekkert um hann) 

Þó var hægt stöku sinnum  að búa til 

skíðagöngubrautir í samvinnu við Árborg eins 

og í fyrra en veturinn var ekki eins góður fyrir 

skíðagöngufólk. 

Snjóinn tók upp fljótlega um vorið og allur 

klaki  hvarf fljótt svo enginn hætta var á 

klakaskemmdum en mikil frostlyfting kom í 

ljós en tókst þó að jafna það út með vorinu. 

Þetta  fengum við aðstöðu í nýju áhaldahúsi á 

Svarfhólsvelli sem við byggðum haustið 2019 

fyrir allar vélarnar okkar þar sem vel fór um 

þær, voru þær yfirfarnar, skipt um síur og olíu 

ásamt því að skipt var um legur ofl. Einnig í 

nýja húsinu fengum við nýja  inniaðstöðuna 

enn betri sem og herminn sem núna eru tveir 

endurnýjaðir með fleiri völlum og bættu 

æfingaforriti. 

Þar sem völlurinn var frekar blautur og 

frostlyfting mikil tafðist aðeins að hægt væri 

að fara með stór tæki inn á völlinn. 

En  völlurinn tók svo vel við sér þegar sumarið 

loksins kom.. Sumarið var með besta móti, sól, 

hiti og skúrir á milli alveg eins og eftir pöntun. 

Enn var haldið  við nýframkvæmdirnar allan 

veturinn og sumarið og hundruðir bíla fluttu 

mold og annan jarðveg á svæðið og haldið 

áfram við framkvæmdir á  3 nýjar brautunum 
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og kominn meiri mynd á þær. 

Þær flatir og teigar sem eftir stóðu voru 

kláraði og sáð í og einnig var farið í gerð 

stuttaspils æfingarsvæðis. Einnig náðist að sá í 

mestan hlutann af þeim.  

Golfvöllur: 

Við reyndum að hafa völlinn eins fallegan og 

undanfarin ár með snyrtimennsku og tókst 

það með miklum glæsibrag, völlurinn fékk 

mikið hrós frá kylfingum. 

Golfvöllurinn opnaði í endaðan apríl fyrir 

félagsmenn og fljótlega svo fyrir gesti. Okkar 

megin markmið er að halda vellinum 

snyrtilegum og vel slegnum alla daga. 

Aldrei hefur verið spilað eins mikið á vellinum 

eins og þetta sumar. 

Flatir:  

Flatir komu mjög flottar undan vetri og vorið 

var það gott að flatirnar urðu fljótt iðagrænar. 

Þær voru mjög góðar í sumar. Haldið var 

áfram að gata flatirnar og sanda reglulega og 

með meiri sáningu munu þær bara verða betri. 

Fyrsti sláttur á flötum var í enda apríl en þá 

hafði verið valtað nokkrum sinnum 

með  valtaranum. Síðasti sláttur haustsins var í 

byrjun október en haldið var áfram að valta 

þær fram eftir hausti ásamt því að þær voru 

sandaðar. 

Nýframkvæmdir: 

Haldið var afram með stækkun vallar og sér 

Borgarverk um að flytja efni til okkar í hóla og 

manir. 

Farið var í mikla yfirsáningu i brautir og manir 

þar sem veturinn var ekki hagstæður í sáningu 

síðasta árs og tóku nýju brautirnar vel við sér 

eftir það. 

Allt var svo sett undir sláttuáætlun og var 

slegið í þær hæðir sem við áttu. 

Heilmikil vinna fer svo í að koma fyrir 

glompum, tjörnum og 

göngustígum og fegrun svæða í kring.  

 

Áhaldahús/Inniaðstaða: 

Fyrsta árið í nýja áhaldahúsinu var mikil 

breyting frá árið áður. 

Húsið mun verða okkur mikil lyftistöng í 

geymslu á vélum og verkfærum auk þess að 

veita starfsfólki loks 

viðunandi aðstöðu. Einnig mun það hjálpa 

okkur í viðhaldi á vélum sem og geymslu á 

áburði og fræjum. 

Inniaðstaðan verður einnig miklu betri með 

endurnýjun á púttteppi, neti og hermum. 

Æfingasvæðið:  

 

Æfingasvæðið var meira notað þetta árið þrátt 

fyrir fjarlægð frá skála og tóku kylfingar því 

bara nokkuð vel. Ný boltavél var keypt og jók 

hún boltanotkunina mikið enda með 

þægilegra greiðslukerfi. Umgengni á 

æfingarsvæðinu var 

mjög góð. 

Vélar: 

Fjárfest var í TORO Reelmaster 5510 

brautarvél. 

Einnig var fjárfest í golfbíl sem verður leigður 

út til kylfinga.  

 

Bilanir 

Almennt viðhald á tækjum en þurfti að fara í 

dýra aðgerð á gröfu.  

 

Íþróttavellir Árborgar: 

Eins og síðustu árin sá GOS um allan slátt, 

söndun, áburð, götun og viðhald á 

íþróttavöllum Árborgar. 

Farið var í tappagötun á aðalvellinum sem kom 

mjög vel út og var völlurinn rómaður af 

leikmönnum og áhorfendum fyrir toppgæði. 

Þetta samstarf hefur gengið mjög vel í gegnum 

árin og er aðalvöllurinn enn talinn sá besti á 

Íslandi. 

Bjarki Þór Guðmundsson Íþróttavallastjóri GOS 

hefur séð um íþróttavellina síðustu árin og 

heldur áfram að skila frábæru starfi. 

 

 

Starfsmenn GOS 2020 

Hlynur Geir Hjartarson framkvæmdastjóri, 
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yfirgolfkennari GOS 

Bjarki Þór Guðmundsson 

Íþróttavallarstjóri/Vallarstjóri 

Gunnar Marel Einarsson Garðyrkjufræðingur, 

Vallarstjóri 

Þorkell Ingi Sigurðsson 

Aron Emil Gunnarsson 

Pétur Sigurdór Pálsson 

Almar Öfjörð Steindórsson 

Vala Guðlaug Jónsdóttir 

 

Skýrsla um starf eldri 

kylfinga í GOS (ELDGOS)  

Stjórnarfundir 

Stjórn Eldri kylfinganefndar skipuðu: 

Magnús J. Magnússon, formaður, Bárður 

Guðmundarson, Samúel Smári Hreggviðsson, 

Auður Róseyjar, Ásta Jósefsdóttir, Jóhanna 

Þorsteinsdóttir 

Stjórnin hélt 4 stjórnarfundi á árinu þar sem 

farið var í gegnum starfið og hlutir skipulagðir 

og ræddir. 

Starfið 2020 

Það má segja um sumarið 2020 að kylfingar 

spruttu fram á golfvöllinn um leið og kostur 

gafst og voru fegnir að komast úr COVID 

umhverfi. Tímabilið byrjaði með takmörkunum 

en það breyttist þegar á leið. Vetrarstarfið í 

nýju æfingaaðstöðunni gekk vel. Eldri kylfingar 

hittust á miðvikudagsmorgnum og var 

fjölmætt. Þetta datt að vísu niður vegna 

COVID, en var samt afar jákvætt og verður 

haldið áfram með þetta í vetur ef tækifæri 

gefst. 

Teknir voru frá rástímar á miðvikudögum frá 

17:00 – 17:30  og á fimmtudögum frá 10:00 – 

10:30 fyrir eldri kylfinga. Þetta var vel nýtt og 

viðbótin, sem var á fimmtudögum var góð. 

• Holukeppni ELDGOS 

Holukeppnin var á sínum stað og voru 14 sem 

skráðu sig í keppnina. Leiknar voru 4 umferðir. 

Eftir harða baráttu vann Sigurður Grétarsson 

keppnina.  

• Íslandsmót golfklúbba (sveitakeppni) 

✓ Karlasveitin: 

Bárður Guðmundsson 

stjórnaði þessum hópi sem fór 

á Kirkjubólsvöll í Sandgerði og 

keppti í 3. deildinni. Keppnin 

gekk vel og endaði sveitin í 3ja 

sæti. 

Sveitina skipuðu: Bárður 

Guðmundarson liðsstjóri, 

Ársæll Ársælsson, Gylfi 

Sigurjónsson, Halldór 

Sigþórsson, Jón Lúðvíksson og 

Sigurður Grétarsson 

✓ Kvennasveitin: 

Kvennasveitin gerði góða ferð 

til Eyja og endaði í fjórða sæti 

en markmiðið var að gera 

betur en í fyrra og það tókst. 

Sveitina skipuðu: Auður 

Róseyja liðsstjóri, Alda 

Sigurðardóttir, Ásta Björg 

Ásgeirsdóttir, Elsa Backman, 

Olga Lísa Garðarsdóttir og 

Petrína Freyja Sigurðardóttir. 

• Keppni við Golfklúbbinn á Flúðum 

Hin árlega keppni karla við Golfklúbbinn á 

Flúðum fór fram sunnudaginn 13. september á 

Svarfhólsvelli í frábæru veðri en þó kólnaði 

þegar leið á daginn og komu menn miskaldir 

inn eftir daginn. GOS vann keppnina í ár með 9 

vinningum gegn 3 sem var glæsilegt. Að loknu 

móti snæddu menn kvöldverð í Kaffi Krús og 

var keppnin gerð upp á viðeigandi hátt. 

Sveitina skipuðu: 
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Bárður Guðmundarson, Kjartan Ólafsson, 

Sigurður Grétarsson, Guðmundur Þ. 

Hafsteinsson, Jón Lúðvíksson, Jón Gíslason, 

Sigurður Kolbeinsson, Valtýr Pálsson 

• Félagsfundur 

Öflugur félagsfundur var haldinn í 

Golfskálanum í byrjun júní og mættu um 20 

eldri kylfingar á fundinn. Margt var rætt og er 

alveg ljóst að tryggja þarf að slíkir félagsfundir 

séu haldnir að vori og hausti til að fara í 

gegnum starfið framundan og heyra í okkar 

félagsmönnum. 

• Almennar hugleiðingar 

Starfið á árinu gekk vel þó svo að COVID 19 

hafi sett örlítið strik í reikninginn. Það er ljóst 

að fjöldi eldri kylfinga í klúbbnum er á uppleið 

og starfið eflist í takt við það. Ýmsar 

hugmyndir sem komið hafa upp á 

stjórnarfundum og félagsfundi hafa farið til 

stjórnar Golfklúbbsins og vel hefur verið tekið í 

þær og sumar framkvæmdar og er það vel. 

 

Skýrsla kvennanefndar GOS  

Nefndina skipuðu Þórhildur Guðbjörg 

Hjaltadóttir formaður, Kristjana Hrund 

Bárðardóttir, Rósa Guðbjörg Svavarsdóttir, 

Elsa Backman, Ragnheiður Ingibjörg Jónsdóttir 

og Elísabet Hólm Júlíusdóttir 

Það er ekki hægt annað en að segja að starfið 

hjá GOS konum þetta árið hafi verið litað af 

COVID eins og flest annað í þjóðfélaginu. 

Nefndin hittist í janúar og lagði drög að 

skipulagi ársins en breyta þurfti því reglulega 

vegna ástandsins. 

Fyrsta skipulagða kvennagolfið var 5.maí og 

var vel mætt. Hingað til hafa verið fráteknir 

tímar á þriðjudögum fyrir GOS konur en breyta 

þurfti því fyrirkomulagi. Konur þurftu að skrá 

sig fyrir fram á golfboxinu. Tvær megin 

ástæður voru fyrir því að þessu var breytt, 

annars vegar var erfitt að áætla fjölda frátekna 

rástíma, ekki gott þegar teknir voru frá of 

margir rástímar eða ekki pláss fyrir allar sem 

mættu. Hins vegar var ekki hægt að skrá skor 

til forgjafar ef viðkomandi var ekki skráður inn 

á Golfbox. Kvennanefndin vildi með þessu 

hvetja konur í klúbbnum til að skila inn skori 

eftir hvern hring. Kvennanefndin gerir sér 

grein fyrir því að þetta fyrirkomulag gekk ekki 

alveg hnökralaust fyrir því oft voru aðrir 

einstaklingar skráðir á milli rástíma hjá GOS 

konum. Eftir ígrundun hefði mátt minna konur 

fyrr á að skrá sig á rástíma fyrir hvernig 

þriðjudag. Meðlimir í klúbbnum fá viku til að 

skrá sig og fáum við því ágætis forskot. Og 

stefnum við að því bæta þetta á næstu ári. 

Vel var mætt flesta þriðjudaga í sumar.   

16.júní var heldur betur glatt á hjalla hjá okkur 

þegar við hittumst og spiluðum betri boltann í 

kjólum með hatta á höfði. Mæting var góð  og 

mættu 46 konur sem er vel gert. Tekið var 

sérstaklega vel á móti nýliðum og var þeim 

afhentur gjafapoki. 

 13.júlí fórum við í heimsókn til Hveragerðis og 

spiluðum golf og fengum okkur súpu með 

kvennahópnum þar, vel var mætt. Til stóð að 

fá þær í heimsókn á móti en gekk ekki upp 

sökum COVID.   

Fresta þurfi kvennamóti og einnig frestaðist 

haustferðin en skráðar voru um 50 konur í þá 

ferð. 

Þrátt fyrir COVID heldur áfram að bætast í 

kvennahóp GOS og sáust mörg ný andlit þetta 

árið. Við í nefndinni höldum ótrauðar áfram. 

Það er bjart yfir starfinu og það er planið að 

halda því áfram.  

Fyrir hönd kvennanefndar  

Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir 
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Skýrsla Aganefndar  

 
Aganefnd var skipuð þeim Svani Bjarnasyni 
formanni, Jóni Gíslasyni og Bárði 
Guðmundarsyni.  
Nefndin kom einu sinni saman til fundar á 
árinu til að ræða atvik sem barst nefndinni 
með óformlegum hætti. Ekki var fjallað um 
málið frekar þar sem ekkert formlegt erindi 
barst í samræmi við reglugerð um aganefnd 
Golfklúbbs Selfoss.  
Svanur Bjarnason, formaður  
 

Skýrsla forgjafarnefndar  

 
Starf forgjafarnefndar hefur verið tvíþætt, 
annars vegar að svara spurningum 
félagsmanna um forgjöf og   reikna út hver 
hefur náð mestum framförum á árinu. 
Nú reiknar kerfið sjálfvirkt út forgjöfina út frá 
árangri spilara og hafa ekki borist nein erindi 
til forgjafarnefndar vegna þess. 
 
Þegar mestu framfarir hafa verið reiknaðar 
hefur verið miðað við spöruð högg. 
Samkvæmt VHS kerfinu reiknast forgjöfin 
sjálfvirkt  og varðandi mestu framfarir hefur 
kerfið ekki möguleika á að hægt sé að skrifa út 
skýrslu til að  meta þær. Það er sér Íslenskt 
fyrirbæri að verðlauna mestu framfarir. 
 
Það er verið að gera endurbætur á þessu kerfi 
og lagfæra þá vankanta sem komið hafa í ljós á 
síðasta sumri og verður væntanlega komin 
betri útgáfa fyrir næsta sumar og munum við 
þá vonandi getað verðlaunað þann  sem stóð 
sig best á þessu ári. 
 
 
Forgjafanefnd  þakkar GOS félögum gott 
samstarf. 
 
Í forgjafanefnd eru. 
Ágúst Magnússon 
Hlynur Geir Hjartarson 
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Skýrsla Afreksnefndar 

Gylfi Birgir Sigurjónsson, formaður,  Ástmundur 
Sigmarsson ,Gunnar Marel Einarsson, Arndís 
Mogensen, Heiðrún Anna Hlynsdóttir. 

Megin hlutverk nefndarinnar var að hafa 
umsjón með vali á liðstjóra kk og kvk sveita 
félagsins og vera þeim innan handar sem og að 
sjá um Firmakeppni GOS sem er styrktarmót 
fyrir lið GOS sem keppa á Íslandsmóti 
golfklúbba. 

Íslandsmót golfklúbba 

Karlalið GOS spilaði í 2. deild á Íslandsmóti 
golfklúbba. Ástmundur Sigmarsson var liðstjóri. 
Tveir efstu spiluðu sig inn í sveitina í 
Meistaramótinu en aðrir voru valdir af 
liðsstjóra. Sveitin spilaði helgina 24.-26. júlí á 
Akranesi og var hún skipuð eftirtöldum 
leikmönnum. Aron Emil Gunnarsson, Hlynur 
Geir Hjartarson, Andri Már Óskarsson, Pétur 
Sigurdór Pálsson, Arnór Ingi Gíslason, Kristinn 
Sölvi Sigurgeirsson, Heiðar Snær Bjarnason, Jón 
Ingi Grímsson. 

Í riðlakeppninni vann GOS lið Odds og GSS. 
Liðið gerði síðan jafntefli gegn NK. Sigur vannst 
í leik við GÖ um sæti í efstu deild og var frábær 
frammistaða kórónuð með sigri á NK í 
úrslitaleik í 2. deild. Sem sigurvegari í 2. deild 
leikur karlasveitin í efstu deild á næsta tímabili. 
Til hamingju með frábæra frammistöðu.  

Kvennasveit GOS spilaði í 2. deild á 
Íslandsmótinu. Tvær efstu spiluðu sig inn í 
sveitina í Meistaramótinu og aðrar voru valdar 
af liðstjóra. Sveitin spilaði helgina 24.-26. júlí en 
mótið fór fram í Vogum Vatnsleysuströnd. 
Sveitina skipuðu Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
liðstjóri og leikmaður, Katrín Embla Hlynsdóttir, 
Jóhanna Bettý Durhuus, Alexandra Eir 
Grétarsdóttir, Alda Sigurðardóttir, Auður 
Róseyjar. 

GOS konur unnu GVS, gerðu jafntefli við GA og 
töpuðu naumlega fyrir NK og GFB. Kvennasveit 

GOS endaði í 4. sæti í 2. deild. Til hamingju með 
flottan árangur. 

Firmakeppni GOS 

Mótið fór fram 29. ágúst í blíðskaparveðri. 
Keppt var með Texas scramble leikformi. 
Keppni var æsispennandi og voru Set, Österby 
og Pípulagnir Helga jöfn á 59 höggum. Eftir 
útreikninga var það lið Set sem landaði sigri 
með þá feðga Karel og Daníel sem leikmenn. 
Österby varð í 2.sæti og Pípulagnir Helga í því 
þriðja. Eftir hringinn bauð GOS keppendum upp 
á veitingar. Mótið var mjög vel heppnað og 
fjöldi fyrirtækja aldei verið fleiri en það voru 40 
fyrirtæki sem tóku þátt í ár. Við þökkum 
fyrirtækjunum kærlega fyrir stuðninginn. 

Golfkveðja, Gylfi B. Sigurjónsson 

Skýrsla Félaganefndar 

Sumarið 2020 var af skrítnara tagi svo vægt 

sé til orða tekið. Veðrið var fínt og unnt að 

leika golf en þegar kom að félagamálum þá 

var lítið hægt að gera vegna veirunnar 

skæðu. Við í félaganefndinni reyndum okkar 

besta í að gera gott úr málunum en eðlilega 

var betra að setja öryggið framar öllu öðru í 

ár. 

Árshátíð GOS átti að verða haldin 

föstudaginn 13. mars og búið var að græja 

allt fyrir hana. Vegna samkomutakmarkanna 

var þó það eina rétta í stöðunni að hætta við 

enda ómögulegt að fara eftir 

sóttvarnarreglum eins þær voru þá. Það var 

leiðinlegt að þurfa slaufa öllu með mjög 

stuttum fyrirvara en við þurftum öll að hlýða 

Víði og þurfum enn.  

Þegar leið á sumarið fór að slakna aðeins á 

samkomutakmörkunum þannig að ákveðið 

var að halda Jónsmessumót. Það var gert 

föstudagskvöldið 19. júní og eins og áður þá 

byrjuðum við á að vera með létt Pub Quiz til 

að þétta hópinn saman. Mætingin var frábær 
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og við höldum að líklegast hafi verið um met 

að ræða hvað varðar þátttökufjölda í 

Jónsmessumóti GOS. Í ár var leikið 

Greensome fyrirkomulag þar sem báðir 

aðilar slógu af teig, völdu svo betra höggið og 

slógu þar aftur til skiptis. Veðrið lék við 

okkur en vegna samkomutakmarkanna 

gátum við ekki endað kvöldið í golfskálanum 

og verðlaunaafhending fór því fram á 

pallinum úti. Um leið og síðasta hollið kom 

inn byrjaði að rigna. Það má því segja að 

félaganefndin hafi verið með allt upp á tíu 

hvað varða skipulag. 

 

Eins og síðustu ár eru árshátíðin og 

Jónsmessumótið tveir af stærstu viðburðum 

félaganefndar. Sumarið í ár bauð ekki upp á 

að byrja með nýja viðburði fyrir félaga en við 

sjáum til að ári og hvort veiran verði þá enn 

á kreiki. 

Félaganefnd 
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Svarfhólsvöllur 2020 í tölum 

Algjört met var í rástíma skráningu í sumar. 

Á tímabilinu 1. maí – 1. nóvember 2020 voru bókaðir 23.186 rástímar 

2019 voru bókaðir 14.086 rástímar 

64 % aukning á skráðum hringjum milli ára 

 

 

Tölfræði móta 2020 
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Golfkarl ársins 2020 

Andri Már Óskarsson 

 

 

Golfkona ársins 2020 

Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
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Efnilegasti unglingurinn 2020 

Katrín Embla Hlynsdóttir 

          

            

Háttvísisbikar GSÍ  

Svanur Geir Bjarnason 
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Holumeistari GOS 

Pétur Sigurdór Pálsson 

 

Holumeistari eldri kylfinga 

Sigurður Grétarsson 
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Klúbbmeistarar GOS 2020 

Heiðrún Anna og Aron Emil 

 

Framför og ástundun barna – og unglinga 

Katrín – Jóhann – Almar – Guðni – Emil – Sölvi - Víkingur 

 



37 
 

 

Fyrstu nemendur í Golf Akademíu FSU 

 

 

 

Austrið vann Bæandaglímuna 
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Útgefið 23. nóvember 2019 

Samþykktir 

Golfklúbbur Selfoss 

1.   HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI, TILGANGUR OG VARNARÞING 

1.1 Heiti félagsins er Golfklúbbur Selfoss. 

1.2 Félagið er almennt félag. 

1.3 Heimilisfang félagsins Svarfhólsvöllur, 801 Selfoss. 

1.4 Félagið er aðili að Golfsambandi Íslands (GSÍ). 

1.5 Tilgangur félagsins er rekstur golfvallar, sala á golfvörum, veitingum og tengdur rekstur ásamt 

því að glæða áhuga á golfíþróttinni og skapa áhugamönnum aðstöðu til að iðka hana. 

1.6 Varnarþing þess er á Selfossi, Árnessýslu. Sé mál höfðað gegn félaginu skal það höfðað fyrir 

Héraðsdómi Suðurlands. 
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2.   STJÓRNSKIPULAG 

2.1 Með stjórnun félagsins fara: 

  a) Félagafundir. 

  b) Stjórn félagsins. 

  c) Framkvæmdastjóri. 

3.  AÐALFUNDIR / FÉLAGAFUNDIR 
3.1  Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þess og landslög 

setja, er í höndum lögmæltra aðal-/félagafunda. Á þeim ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé 

mælt í samþykktum þessum. 

3.2  Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins má ekki taka til meðferðar á aðal-/félagafundi 

nema þess hafi verið getið í fundarboði og þá þarf 2/3 atkvæða til að tillagan nái fram að ganga.  

3.3.  Félagafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu 1/20 félagsmanna. Skal krafan þá 

vera skriflega gerð og fundarefni tilgreint. Fundur skal þá boðaður af stjórn innan þriggja vikna. 

3.4.  Aðalfund og aukafund skal boða með minnst viku fyrirvara í tölvupósti til félagsmanna og á 

heimasíðu klúbbsins. 

3.5.  Fundir eru löglegir, sé löglega til þeirra boðað. 

  Aðalfundur 

3.6.  Aðalfund skal halda eigi síðar en 15. desember ár hvert. Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin 

fyrir. 

1. Kosning fundarstjóra og ritara. 

2. Skýrsla stjórnar. 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar. 

4. Skýrslur nefnda. 

5. Lagabreytingar. 

6. Kosningar samkvæmt 4. og 5. kafla. 

7. Fjárhagsáætlun næsta árs afgreidd. 

8. Önnur mál.  

3.7. Aðalfundur ákveður félagsgjöld næsta árs. Heimilt er að leggja á sérstakt framkvæmdagjald 

þegar um viðamiklar framkvæmdir er að ræða. 

3.8.  Atkvæðisrétt hafa allir skuldlausir félagar við klúbbinn 16 ára og eldri.  

3.9.  Félagsmenn sem vilja gera tillögur til lagabreytinga eða starfstilhögunar skulu senda stjórninni 

þær eigi síðar en 1. nóvember. 
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4.  STJÓRN FÉLAGSINS 
4.1.  Stjórn félagsins skal skipuð sjö (sjö) mönnum. Kjósa skal fyrst formann til tveggja ára, síðan 

varaformann, ritara og gjaldkera til tveggja ára. Þá skulu kosnir þrír meðstjórnendur til tveggja 

ára. 

4.2.  Framboð til stjórnar skal vera skriflegt og skilað inn síðasta lagi viku fyrir aðalfund. 

4.3.  Stjórnarkjör fer fram sem meirihlutakosning milli einstaklinga. 

4.4.  Stjórnarkjör skal vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal. 

5.  STJÓRNARFUNDIR OG VERKSKIPTING STJÓRNAR  
5.1.  Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Stjórnarfundi skal halda hvenær sem hann 

telur þess þörf. Fund skal halda ef einhver stjórnarmanna eða framkvæmdastjóri krefst þess. 

5.2.  Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna tekur þátt í fundarstörfum. 

Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um 

málið, sé þess kostur. Segi stjórnarmaður sig úr stjórn heldur stjórn þó enn ákvörðunarbærni að 

því gefnu að meirihluti stjórnarmanna (4/7) taki þátt í fundarstörfum. 

5.3.  Einfaldur meirihluti stjórnarmanna ræður kjöri á stjórnarfundi. Falli atkvæði jöfn þá fellur 

tillagan. 

5.4.  Í fjarveru formanns tekur varaformaður við skyldum hans. 

5.5.  Stjórnendur skulu halda fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana 

með undirskrift sinni. Fundargerðir skulu birtar opinberlega og vera aðgengilegar 

félagsmönnum. 

5.6.  Stjórn hefur heimild til þess að skipa sérstakar nefndir til þess að fjalla um ákveðið verkefni. 

Niðurstöður þeirra skulu þó aðeins vera leiðbeinandi fyrir stjórnina en hún ekki bundin af þeim 

við afgreiðslu einstakra mála.  

5.7.  Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli aðal-/félagafunda og setur félaginu markmið 

í rekstri með hagsmuni þess og félagsmanna að leiðarljósi í samræmi við tilgang félagsins. 

Stjórnin ræður félagsmálum milli aðal-/félagafunda og skuldbindur félagið með ályktunum 

sínum og samningum. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, ákveður ráðningakjör og gerir við hann 

ráðningasamning. 

5.8.  Samþykki félagafundar þarf til stórra ákvarðana svo sem verulegra eignabreytinga og annars sem 

getur haft mikil fjárútlát í för með sér. 

5.9.  Stjórninni er heimilt að greiða mönnum beinan kostnað sem leiðir af störfum þeirra fyrir félagið. 

5.10.  Stjórnin veitir prókúruumboð. 

5.11.  Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til þess að skuldbinda félagið. 
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6.  NEFNDIR 
6.1.  Fastar starfsnefndir, kosnar til eins árs eru; Mótanefnd, aganefnd, forgjafarnefnd, barna- og 

unglinganefnd, kvennanefnd, félaganefnd, eldri kylfinganefnd, afreksnefnd og vallarnefnd. 

6.2.  Formaður hverrar nefndar skal kosinn á aðalfundi en nefndir skipta að öðru leyti með sér 

verkum. 

7.  FRAMKVÆMDASTJÓRI 
7.1.  Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við þær reglur sem honum eru 

eða verða settar af stjórn félagsins og gildandi lögum. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til 

ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. 

7.2.  Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og 

meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. 

7.3.  Framkvæmdarstjóra er skylt að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita 

endurskoðanda eða skoðunarmanni allar þær upplýsingar sem hann óskar. 

8.  REIKNINGSÁR 
8.1.  Reikningsár er frá 1. nóvember til og með 31. október. 

9.  LEIKREGLUR 
9.1.  Við leik skal fara eftir St. Andrews golfreglum eins og þær eru á hverjum tíma, en sérreglur setur 

stjórn eftir því sem henni þurfa þykir. Sérhver félagi er skyldur til að fara eftir settum reglum um 

leik, umferð og umgengi á golfvellinum og í klúbbhúsi. Stjórn getur látið brot gegn reglum 

þessum varða áminningu, réttindamissi eftir atvikum eða brottrekstri ef um ítrekaðar eða miklar 

sakir er að ræða. Heimilt er félagsmanni sem fyrir slíku verður, að skjóta máli sínu til næsta 

aðalfundar, sem tekur lokaákvörðun um málið. 

10.  HEIÐURSFÉLAGAR 
10.1  Fyrir einstök og verðskulduð störf í þágu félagsins getur stjórnin gert að tillögu sinni að 

aðalfundur ákveði að tiltekinn félagsmaður, einn eða fleiri, verði gerður að heiðursfélaga. 

Heiðursfélagar greiða ekki árgjald en njóta allra félagsréttinda. Tilnefningunni skal fylgja sérstakt 

skjal til staðfestingar. 

10.2. Á sérstökum tímamótum getur stjórnin veitt félagsmönnum og/eða velunnurum félagsins 

heiðursmerki og/eða afreksmerki félagsins í samræmi við reglur sem um slíkt gilda. 

11.  SLIT Á FÉLAGINU 
11.1.  Hætti klúbburinn störfum, tekur sérstakur félagafundur ákvörðun um það. Til lögmætis þeirrar 

ákvörðunar þarf helmingur félaga að vera á fundi og 2/3 hlutar þeirra að gera því atkvæði. Mæti 

ekki helmingur félagsmanna á fund, skal boða til nýs fundar innan 3ja vikna og er sá fundur 

ályktunarhæfur um þetta mál, hversu fáir sem koma, sé löglega til hans boðað. 

12.  BREYTINGAR Á LÖGUM 
12.1  Ofanskráð eru lög félagsins eins og þau voru samþykkt á aðalfundi þann 12.12.19. 



45 
 

 

 
 
 
 

 
 

Karlalið GOS sigraði 2. deild og spila í 1.deild 2021 
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Kylfingur ársins: 
1992 Kjartan Gunnarsson 
1993  Kjartan Gunnarsson 
1994  Gunnar Marel Einarsson 
1995  Bergur Sverrisson 
1996  Hjörtur Levi Pétursson 
1997  Ólafur Magni Sverrisson 
1998  Ólafur Magni Sverrisson 
1999  Hlynur Geir Hjartarson 
2000  Hjörtur Levi Pétursson 
2001  Hlynur Geir Hjartarson 
2002  Hlynur Geir Hjartarson 
2003  Hlynur Geir Hjartarson 
2004  Hlynur Geir Hjartarson 
2005  Hlynur Geir Hjartarson 
2006  Hlynur Geir Hjartarson 
2007  Hjörtur Levi Pétursson 
2008  Guðmundur Bergsson 
2009  Jón Ingi Grímsson 
2010  Bergur Sverrisson 
2011  Hlynur Geir Hjartarson 
2012  Hlynur Geir Hjartarson 
2013 Andri Páll Ásgeirsson 
2014 Alexandra Eir Grétarsdóttir 
2015 Alexandra Eir Grétarsdóttir 
 

Golfkarl ársins: 

2016 Aron Emil Gunnarsson 
2017 Aron Emil Gunnarsson 
2018  Pétur Sigurdór Pálsson 
2019 Aron Emil Gunnarsson 
2020 Andri Már Óskarsson 
 

 
 
 

Efnilegasti unglingurinn: 
1993  Jósep Geir Guðmundsson 
1994  Bergur Sverrisson 
1995  Ólafur Magni Sverrisson 
1996  Gunnar Ingi Guðmundsson 
1997  Ívar Grétarsson 
1998  Ívar Grétarsson 
1999  Andri Már Kristjánsson 
2000  Kjartan Ásbjörnsson 
2001  Andri Már Kristjánsson 
2002  
2003  Davíð Örn Jónsson 
2004  Atli Fannar Guðjónsson 
2005  Kristinn Svansson 
2006  Símon Leví Héðinsson 
2007  Jón Ingi Grímsson 
2008  Jón Ingi Grímsson 
2009  Árni Evert Leósson 
2010 Símon Leví Héðinsson 
2011 Andri Páll Ásgeirsson 
2012 Alexandra Eir Grétarsdóttir 
2013 Máni Páll Eiríksson 
2014 Aron Emil Gunnarsson 
2015 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2016 Pétur Sigurdór Pálsson 
2017 Heiðar Snær Bjarnson 
2018  Sverrir Óli Bergsson 
2019 Heiðar Snær Bjarnason 
2020 Katrín Embla Hlynsdóttir 
 

Golfkona ársins: 
2016 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2017  Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2018  Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2019 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2020 Heiðrún Anna Hlynsdóttir  
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Mesta lækkun forgjafar: 
1992 Óli Rúnar Eyjólfsson 
1993 Kristján Már Gunnarsson 
1994 Ester Ýr Jónsdóttir 
1995 Guðjón Öfjörð Einarsson 
1996 Ester Ýr Jónsdóttir 
1997 Hlynur Geir Hjartarson 
1998 Ívar Grétarsson 
1999 Guðmundur Bergsson 
2000 Pétur Viðar Kristjánsson 
2001 Baldur Óskarsson 
2002 Sigurður Fannar Guðmundsson & 

Þorsteinn Ómarsson. 
2003 Davíð Örn Jónsson 
2004 Stefán Ragnar Guðlaugsson 
2005 Albert Ísleifsson 
2006 Alda Sigurðardóttir 
2007  Jón Ingi Grímsson 
2008  Árni Evert Leósson 
2009  Ómar Ingi Magnússon 
2010  Anton Ingi Arnarsson 
2011  Axel Óli Ægisson 
2012  Alexandra Eir Grétarsdóttir 
2013 Máni Páll Eiríksson  
2014 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2015 Ólafur Unnarsson 
2016 Heiðar Snær Bjarnason 
2017 Sverrir Óli Bergsson 
2018 Aron Emil Gunnarsson 
2019 Arnór Ingi Gíslason 
2020 Kemur síðar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Háttvísibikar GSÍ: 
2011  Símon Leví Héðinsson 
2012  Símon Leví Héðinsson 
2013 Alexandra Eir Grétarsdóttir 
2014 Alexandra Eir Grétarsdóttir 
2015 Bárður Guðmundarson 
2016 Halldór Ágústsson Morthens 
2017 Gylfi B Sigurjónsson 
2018 Guðmundur Bergsson 
2019 Samúel Smári Hreggviðsson 
2020 Svanur Geir Bjarnason 
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Stjórnir Golfklúbbs Selfoss 
1985 -2020 

1985 Formaður: Samúel Smári Hreggviðss 
 Ritari:  Gunnar Kjartansson 
 Gjaldkeri: Guðmundur Helgi Eiríkss 
 Meðstj.:  Guðlaugur Ægir Magnúss 
       Ingólfur Bárðarson 
 
1986 Formaður: Samúel Smári Hreggviðss 
 Ritari:  Jón Bjarni Stefánsson 
 Gjaldkeri: Pálmi Guðmundsson 
 Meðstj.:  Guðlaugur Ægir Magnúss 

      Ingólfur Bárðarson 
 

1987 Formaður Samúel Smári Hreggviðss 
 Ritari:  Valey Guðmundsdóttir 
 Gjaldkeri: Jón Bjarni Stefánsson 
 Meðstj.:  Ingólfur Bárðarson 
   Kristín Péturdóttir 
 
1988 Formaður: Samúel Smári Hreggviðss 
 Ritari:  Valey Guðmundsdóttir 
 Gjaldkeri: Jón Bjarni Stefánsson 
 Meðstj.:  Ingólfur Bárðarson 
   Kristín Pétursdóttir 
 
1989 Formaður: Samúel Smári Hreggviðss 
 Ritari:  Kjartan Jónsson 
 Gjaldkeri: Jón Bjarni Stefánsson 
 Varaform. Guðmundur Helgi Eiríks 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

   Jón Ágúst Jónsson 
   Kolbeinn Ingi Kristinsson   

 
1990 Formaður: Guðmundur Helgi Eiríkss 
 Ritari:  Kjartan Jónsson 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

   Jón Ágúst Jónsson 
   Svavar Valdimarsson 

 
1991 Formaður: Guðmundur Helgi Eiríkss 
 Ritari:  Kjartan Jónsson 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

   Jón Ágúst Jónsson 
   Svavar Valdimarsson 
  

 
 
 
 
1992 Formaður: Guðmundur Helgi Eiríks 

 Ritari:  Kjartan Jónsson 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

    Jón Ágúst Jónsson 
   Svavar Valdimarsson 
  

1993 Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Kristín Stefánsdóttir 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Þór Stefánsson  

   Viðar Bjarnason  
   Svavar Valdimarsson 
  

1994 Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Kristín Stefánsdóttir 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Þór Stefánsson  

   Viðar Bjarnason  
Svavar Valdimarsson 

  
1995 Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Kristín Stefánsdóttir 
 Gjaldkeri: Haukur Arnar Gíslason 
 Varaform. Sigurjón Bergsson 
 Meðstj.:  Þór Stefánsson  

   Bárður Guðmundsson  
   Svavar Valdimarsson 

  
1996  Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson  
 Gjaldkeri: Ágúst Magnússon 
 Meðstj.:  Þór Stefánsson  

   Guðjón Öfjörð Einarsson  
1997 Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson 
 Gjaldkeri: Ágúst Magnússon 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

   Guðjón Öfjörð Einarsson  
1998 Formaður: Jón Ágúst Jónsson 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson 
 Gjaldkeri: Ágúst Magnússon 
 Meðstj.:  Gunnar Kjartansson 

   Guðmundur Búason 
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1999 Formaður: Guðmundur Búason 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson 
 Gjaldkeri: Ágúst Magnússon 
 Meðstj.:  Páll Böðvar Valgeirsson  

   Arnheiður Jónsdóttir  
 
2000 Formaður: Guðmundur Búason 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson 
 Gjaldkeri: Ásbjörn Sigurðsson 
 Meðstj.:  Páll Böðvar Valgeirsson 

   Arnheiður Jónsdóttir 
 
2001 Formaður: Grímur Arnarson 
 Ritari:  Bárður Guðmundarson 
 Gjaldkeri: Ásbjörn Sigurðsson 
 Meðstj.:  Páll Böðvar Valgeirsson  

   Skúli Már Gunnarsson  
 
2002 Formaður: Grímur Arnarson 
 Ritari:  Sigurður Grétarsson 
 Gjaldkeri: Ásbjörn Sigurðsson 
 Meðstj.:  Páll Böðvar Valgeirsson  

   Skúli Már Gunnarsson  
 
2003 Formaður. Grímur Arnarson 
 Ritari:  Sigurður Grétarsson 
 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Bárður Guðmundarson 

Jens Uwe Friðriksson  
 

2004 Formaður: Grímur Arnarson 
 Ritari:  Sigurður Grétarsson 
 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Bárður Guðmundarson 
   Jens Uwe Friðriksson  
 
2005 Formaður: Grímur Arnarson 
 Ritari:  Sigurður Grétarsson 
 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Bárður Guðmundarson 
   Jens Uwe Friðriksson  
 
2006 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir

 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Guðjón Öfjörð Einarsson 

Jens Uwe Friðriksson  
 

2007 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Guðjón Öfjörð Einarsson  
   Róbert Sverrisson 

2008  Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Pétur Ármann Hjaltason 
 Meðstj.:  Páll Leó Jónsson  

   Ástfríður M. Sigurðard.  
 
2009 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Pétur Á. Hjaltason 
 Meðstj.:  Ástfríður M. Sigurðard. 
   Páll Leó Jónsson 
 
2010 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Pétur Á. Hjaltason 
 Meðstj.:  Halldór Morthens 
        Jens Uwe Friðriksson 
 
2011 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Pétur Á. Hjaltason 
 Meðstj.:  Halldór Morthens 
        Jens Uwe Friðriksson 
 
2012 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Jens Uwe Friðriksson 
 Meðstj.:  Halldór Morthens 
                                     Benedikt Magnússon 
 
2013 Formaður: Bárður Guðmundarson 
 Ritari:  Jónbjörg Kjartansdóttir 
 Gjaldkeri: Jens Uwe Friðriksson 
 Meðstj:  Halldór Morthens 
   Axel Óli Ægisson 
 
2014  Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Axel Óli Ægisson 
   Halldór Morthens 
 
2015  Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Axel Óli Ægisson 
   Halldór Morthens 
 
2016  Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Axel Óli Ægisson 
   Halldór Morthens 
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2017  Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Páll Sveinsson 
   Halldór Morthens 
2018 Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Páll Sveinsson 
   Halldór Morthens 
   Bjarki Már Magnússon 
   Vignir Egill Vigfússon 
 
2019  Formaður: Ástfríður Sigurðardóttir 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Páll Sveinsson 
   Halldór Morthens 
   Bjarki Már Magnússon 
   Vignir Egill Vigfússon 
 
2020  Formaður: Páll Sveinsson 
 Varaformaður: Bjarki Már Magnússon 
 Ritari:   Svanur Geir Bjarnason 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Ástfríður Sigurðardóttir 
   Halldór Morthens 
   Vignir Egill Vigfússon 
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Minningarorð um félaga 
 

Mætur félagi í Golfklúbbi Selfoss er fallinn frá. Vilhjálmur Þór Pálsson var frá upphafi 

og stofnun Golfklúbbs Selfoss verið einn öflugasti og virkasti meðlimur klúbbsins. 

Villi, eins og hann var kallaður, gegndi margvíslegum störfum fyrir klúbbinn. Villi 

byrjaði golfiðkan á golfvellinum við Engjaveg  fyrir 1980. Hann var meðstjórnandi árin 

1981 og 1982, og gjaldkeri klúbbsins árið 1983. Þá var spilað á golfvellinum við 

Alviðru. Hann vann fyrst til verðlauna á þeim árum. 

Villi var gríðarlega mikill keppnismaður í golfinu. Hann fór hratt yfir, mátti ekki vera 

að því að slóra. Hann tók þátt í meistaramótum og vann  oft til verðalauna, 

sérstaklega í flokki Eldri kylfinga. 

Þau Tóta, eiginkona hans, voru sennilega þeir meðlimir klúbbsins sem spiluðu völlin 

okkar hvað oftast, sama hvaða árstíma var um að ræða. Það þurfti ansi slæmt veður 

til að Villi færi ekki hring, ef ekki tvo.  

Villa var mjög annt um framgang og uppvöxt Golfklúbbs Selfoss og fylgdist hann 

ævinlega með árangri yngri kylfinga og hvatti þá áfram. 

Við sendum Tótu og fjölskyldu okkar innilegustu samúðarkveðjur, megi minningin um 

góðan félaga lifa. 

Félagar í Golfklúbbi Selfoss 

 

 

Villi til vinstri og Ingólfur hægra megin 
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