Golfklúbbur Selfoss

Ársskýrsla 2021

Ávarp formanns
Kæru félagar.
Árið 2021 var okkur félagsmönnum í Golfklúbbi Selfoss sérlega hagstætt og gefandi. Þó svo að vorið
væri kalt og sumarið lengi að ganga í garð gengu kylfingar Golfklúbbs Selfoss bísperrtir og sjóðheitir á
teig í lok aprílmánaðar á Svarfhólsvelli. Sperringurinn var til kominn vegna þess að fyrr á árinu héldum
við upp á 50 ára afmæli klúbbsins með undirritun stækkunarsamnings golfvallarins við sveitarfélagið
Árborg. Samningurinn kvað á um stækkun til norðurs meðfram Ölfusá, níu holur til viðbótar þeim
glæsilegu níu holum sem klúbburinn hefur til umráða í dag. Þetta þýðir að við ætlum okkur að verða
einn glæsilegasti golfvöllur landsins eftir um það bil 5 ár eða svo, þegar stækkunarframkvæmdum lýkur.
Sjóðhitinn var einnig til kominn vegna þess að félagsmenn voru duglegri en nokkru sinni fyrr við að nýta
æfingaaðstöðuna okkar, mæta á golfæfingar, taka þátt í púttmótaröð og leika við fullkomnar aðstæður
í heimsins bestu golfhermum.
Við í Golfklúbbi Selfoss höfum alla ástæðu til að bera höfuðið hátt enda margt áunnist síðustu ár. Í raun
má segja að krafturinn og framkvæmdahraðinn sem átt hefur sér stað hér á bökkum Ölfusár hafi verið
svo mikill að við gætum hafa gleymt að staldra við og virða fyrir okkur fegurðina í öllu þessu starfi, sem
tekið hefur verið eftir á landsvísu og jafnvel út fyrir landsteina. Lítum örlítið yfir farinn veg, hér eru
fáeinir viðburðir taldir upp af þeim mörgu sem framkvæmdir hafa verið eða við náð fram síðustu ár:
•
•

•
•
•
•

Við tryggðum okkur vallastæði fyrir klúbbinn til 100 ára. Fram að því var framtíðin í
óvissuástandi og klúbburinn gerður hornreka í sveitum í áratugi.
Við sömdum við Vegagerðina um bætur vegna þess hluta vallarins sem fer undir Suðurlandsveg
og brúarstæði og höfum hannað, byggt og leikið inn á þrjár nýjar holur sem leysa fyrstu, aðra
og þriðju holuna af.
Við höfum aukið veltu klúbbsins um tugi milljóna og erum í fyrsta skipti í sögunni komin yfir
100 milljóna veltu á ári.
Við reistum og komum nýju áhalda- og æfingahúsi í gagnið við Svarfhólsveg, byltingakenndri
aðstöðu fyrir starfsmenn og félagsmenn.
Við höfum breytt Svarfhólsvelli úr litlum, sætum sveitavelli í flottan 9 holu völl sem fólk sækist
í að leika enda hafa gæði flata og vallar tekið stórstígum framförum.
Við settum bundið slitlag á Svarfhólsveg, fjölguðum bílastæðum, tókum gamla áhaldakorfann
í gegn og komum þar fyrir golfbílageymslu og geymslu fyrir búnað yngri iðkenda.

Á sama tíma og við höfum staðið í verklegum stórframkvæmdum höfum við byggt innra starfið upp svo
eftir hefur verið tekið:
•
•
•
•
•
•
•

Við höfum aukið félagafjölda í klúbbnum úr tæplega 300 í rúmlega 500 á nokkrum árum.
Við höfum haldið nýliðanámskeið síðustu ár með miklum myndarbrag, fyllt öll námskeið af
nýjum iðkendum og verið í farabroddi á landsvísu hvað nýliðun varðar.
Við höfum lagt áherslu á aukið kvennastarf og fjölgað kveniðkendum verulega.
Við höfum lagt mikla áherslu á faglegt og gott barna- og unglingastarf sem hefur bæði skilað
aukinni nýliðun í félagið og einnig afrekskylfingum.
Við höfum eflt starf eldri kylfinga og þeim hefur fjölgað verulega í klúbbnum.
Við höfum haldið úti flottu félagsstarfi, haldið árshátíðir, innanfélagsmót, púttmótaraðir,
haldið lokahóf og gerum Meistaramóti verulega hátt undir höfði með glæsilegri umgjörð.
Afrekskylfingar GOS hafa sigrað á mótaröðum þeirra bestu, verið í efstu sætum á
Íslandsmótum, náð stórglæsilegum árangri í sveitakeppnum eða Íslandsmótum golfklúbba,
GOSarar hafa sigrað á erlendum mótum, verið valdir í landslið og svo mætti lengi telja.
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Þegar þetta allt er talið upp og dregið saman gerum við okkur grein fyrir hvílíkt starf er og hefur verið
unnið hér hjá Golfklúbbi Selfoss síðustu ár. Ég tel að við eigum að vera verulega stolt af okkar starfi,
bera höfuðið hátt og segja sem víðast frá.
Þau eru nokkur afrekin sem mig langar að minnast á frá árinu sem er að líða, afrek sem að mínu mati
skara fram úr öðrum. Fyrst langar mig að nefna árangur Alexöndru Eirar Grétarsdóttur sem gerði sér
lítið fyrir og sigraði á Meistaramótinu okkar í júlí. Þetta gerði hún með alla sína meiðslasögu á bakinu,
lék einhent með höndinni sem er ekki leiðandi. Ótrúlegt afrek sem vakti mikla athygli. Því næst vil ég
nefna að Heiðrún Anna Hlynsdóttir var valin íþróttakona HSK, fyrst kylfinga. Hún keppti einnig á
Evrópumóti landsliða í sumar, stóð sig vel á Íslandsmótaröðinni og hélt áfram að leika háskólagolf í
Bandaríkjunum við góðan orðstýr. Aron Emil Gunnarsson stóð sig vel á mótaröðinni í sumar, sigraði
mót hérlendis í september og alþjóðlegt mót í Hollandi í október. Að lokum við ég nefna árangur
karlaliðs GOS sem sigraði GV í leik um bronsið á Íslandsmóti golfklúbba í sumar. Sannarlega
stórglæsilegur árangur.
Kæru félagsmenn. Um leið og ég þakka ykkur fyrir samveruna á golfvellinum og í okkar frábæra
félagsstarfi á árinu sem er að líða hlakka ég til næsta árs með ykkur og vona að sá dugnaður, sú gleði
og sá sprengikraftur og metnaður sem hér hefur ríkt megi halda áfram að dafna.
Páll Sveinsson, formaður Golfklúbbs Selfoss.
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Skýrsla stjórnar GOS 2021
Stjórn Golfklúbbs Selfoss var kjörin á aðalfundi sem haldinn var 25. febrúar 2021. Fundurinn átti
upphaflega að fara fram í desember 2020 en honum var frestað vegna samkomutakmarkana sem voru
í gildi vegna heimsfaraldurs. Stjórnina skipuðu: Páll Sveinsson formaður, Bjarki Már Magnússon
varaformaður, Hreinn Þorkelsson ritari, Helena Guðmundsdóttir gjaldkeri, Halldór Morthens
meðstjórnandi, Ástfríður Sigurðardóttir meðstjórnandi og Arnór Ingi Hlíðdal meðstjórnandi. Stjórn
fundaði átta sinnum á árinu.
Árið 2021 hófst með hátíðarhöldum í tilefni 50 ára afmælis klúbbsins. Til stóð að halda mikla og
fjölmenna veislu en allar slíkar áætlanir voru settar á ís vegna samkomutakmarkana, sem einnig urðu
til þess að ekki var unnt að halda aðalfund GOS í desember 2020 eins og áætlanir gerðu ráð fyrir en
fundurinn fór loks fram 25. febrúar 2021. Á lítilli og fámennri afmælisathöfn sem fram fór á afmælisdegi
klúbbsins 26. janúar var viljayfirlýsing undirrituð af bæjarstjórn og stjórn GOS þess efnis að
sveitarfélagið skuldbatt sig til samvinnu við GOS um fjármögnun stækkunar Svarfhólsvallar.
Félagsstarf fór á fullt í upphafi árs, púttmótaröð fór af stað og vetrarmótaröð GOS í golfhermum var
haldin. Í lok mars þurftum við að loka inniaðstöðu tímabundið vegna hertra samkomutakmarkana og í
enn eitt skiptið að aðlaga okkur að þeim veruleika og takmörkunum á starfinu sem fylgdu aðgerðum
vegna Covid-19.
Stærsta verkefni stjórnar GOS í ár var að koma á samstarfssamningi við sveitarfélagið Árborg um
framtíðaruppbyggingu 18 holu golfvallar. Samningaviðræður stóðu yfir við sveitarfélagið frá upphafi
árs en þeirri vinnu lauk með því að samningur til 10 ára var undirritaður af bæjarstjóra og formanni
GOS þann 16. apríl, sem tryggir GOS fjármagn til stækkunarframkvæmda. Þann 4. maí tók stjórn fyrstu
skóflustungu að stækkun vallarins, sem var þar með formlega hafin.
Miklar framkvæmdir fóru í sumar fram á nýju svæði GOS sem liggur meðfram Ölfusá til norðurs og inn
í landið til austurs. Einnig var áfram haldið með framkvæmdir við holurnar þrjár sem leysa munu þær
holur af velli sem fara undir veg- og brúarstæði Suðurlandsvegar. Þessar framkvæmdir tókust það vel í
sumar að félagsmönnum var boðið inn á þrjár nýjar golfholur í afmælismóti klúbbsins í september og
aftur í Bændaglímu á lokahófsdegi í byrjun október. Einnig var sáð og tyrft í stuttaspils æfingasvæði
sem tekið verður í gagnið á næsta ári, og kemur til með að verða gríðarlega gott æfingasvæði.
Svarfhólsvöllur opnaði inn á sumarflatir 20. apríl og flykktust golfþyrstir meðlimir klúbbsins á völlinn
sem kom vel undan vetri. Í upphafi árs þurftum við að taka við jarðvegsuppgreftri inn á bráðabirgða
æfingasvæði klúbbsins sem orsakaði enn frekari þrengingar að æfingasvæði. Net var reist fyrir framan
bása og biðlaði stjórn til meðlima GOS að sýna þolinmæði í þessum framkvæmdum. Stjórn GOS vill
þakka klúbbmeðlimum þá biðlund sem framkvæmdunum voru sýndar.
Afreksstarf klúbbsins var í miklum blóma í ár og má þar helst nefna kjör Heiðrúnar Önnu Hlynsdóttur
sem íþróttamanns HSK í apríl, glæsilegan árangur karlaliðs GOS sem hafnaði í 3. sæti á Íslandsmóti
golfklúbba í júlí og árangur Arons Emils Gunnarssonar sem sigraði á einu golfmóti í september og á
alþjóðlegu golfmóti í Hollandi í október. Keppendur frá GOS létu að sér kveða á stigamótaröð GSÍ og
voru yfirleitt í efsta hluta mótanna í flestum mótum sumarsins. Golfklúbbur Selfoss átti svo átta
þátttakendur á Íslandsmótinu í höggleik sem fram fór í byrjun ágúst, sannarlega glæsilegt og
eftirtektarvert að sjá svo marga kylfinga frá GOS þar. Meistaramótið fór fram í byrjun júlí en þar stóðu
Aron Emil Gunnarsson og Alexandra Eir Grétarsdóttir uppi sem sigurvegarar - klúbbmeistarar GOS
2021. Heiðrún Anna Hlynsdóttir tók þátt í landsliðsverkefnum á árinu, keppti m.a. á Evrópumóti
landsliða kvenna á hinum heimþekkta Royal County Down golfvelli á Norður Írlandi í júlí.
Mótahald tókst vel á árinu og var góð þátttaka í opnum mótum sem og innanfélagsmótum. Opna Lindex
kvennamótið fór fram í byrjun ágúst og tókst það mjög vel til, vonandi er þar komið kvennamót sem
vex einungis fiskur um hrygg hér eftir. Nýliðun í Golfklúbbi Selfoss hefur aldrei verið eins mikil og í ár
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og fjöldi skráðra meðlima í klúbbnum aukist í takt við það. Met fjöldi var skráður í klúbbinn á árinu en
505 skráðir einstaklingar eru nú í klúbbnum.
Framtíðin er björt hjá Golfklúbbi Selfoss og næg verkefni framundan. Þriðji golfhermirinn verður settur
upp nú í lok árs í inni aðstöðunni okkar við Svarhólfsveg og standa vonir til þess að góð nýting verði á
aðstöðunni sem og öflugt æfinga- og félagsstarf í allan vetur. Ákveðið hefur verið að taka í gagnið nýtt
æfingasvæði í byrjun næsta sumars en hönnun stendur yfir á því svæði. Vinir og velvildaraðilar GOS eru
að teikna upp æfingabása sem koma til með að hýsa 14 mottur þar sem slegið verður til suðurs, niður
gömlu fyrstu brautina og þá aðra. Ljóst er að stjórn mun kalla eftir aðstoð félagsmanna þegar vora
tekur og fært verður að setja skýlið upp.

Undirritun á samningi við Árborg
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50 ára afmæli GOS

Viljayfirlýsing undirrituð
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Fyrsta skjólfustunga á nýja svæðinu 5. maí 2021

Stjórnarmót í golfhermi ( Helena vann )
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Páll formaður GOS með fyrrverandi formönnum GOS á Novo 2021

Heiðrún Anna íþróttakona HSK 2021
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Stjórn að skoða nýja svæðið

Sveit karla náði besta árangri GOS frá upphafi 3.sætið í 1.deild
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Mikil gleði í sveit GOS eftir sigur á móti GV um 3. sætið
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Skýrsla Barna- og
unglinganefndar

Skýrsla Mótanefndar
Mótanefnd hittist fyrst 9. febrúar 2021 í
inniaðstöðu Golfklúbbs Selfoss og fór yfir
verkefni sumarsins. Sett var upp mótaskrá fyrir
sumarið 2021 sem gekk vel eftir.

Í Barna- og unglinganefnd 2021 sátu Ásgeir
Elvar
Guðnason,
Gunnhildur
Katrín
Hjaltadóttir, Ólafur Unnarsson og undirrituð,
Valgerður Rún Heiðarsdóttir.

Árlega FJ mótaröðin var spiluð í byrjun sumars
með met þátttöku. Einnig var met þátttaka á
meistaramótinu eins og fyrri ár, frábært að sjá
nýliða koma inn í klúbbinn og vera óhrædda að
mæta í mót.

Starfsárið
byrjaði
þann
10.
janúar.
Iðkendahópar voru fjórir, aldurs- og
getuskiptir. Í fyrsta sinn var afrekshópur fyrir þá
sem eru með 4.6 í forgjöf eða lægra. Þjálfarar
tímabilsins voru þeir Hlynur Geir Hjartarson
yfirþjálfari, Gylfi Birgir Sigurjónsson og Arnór
Ingi Gíslason. Það þurfti nokkrum sinnum að
taka hlé á æfingum vegna Covid-19.
Útiæfingarnar byrjuðu í maí og voru fram í
miðjan september.

Mót ársins var svo haldið þann 18. september
þegar 50 ára afmælismót GOS var haldið með
pompi og prakt, vígðar voru 3 nýjar holur á
vellinum og 1., 2. og 3. hola kvaddar í leiðinni.
Hægt er að sjá öll mót GOS sumarið 2021 inn á
golf.is

Barna- og unglinganefnd byrjaði með
púttmótaröðina þann 27. febrúar og ákveðið
var að spila sex laugardaga en því miður náiðst
bara að spila þrjá vegna Covid-19. Þetta er
okkar aðal fjáröflun og notum við fjárhæðina
t.d. í að niðurgreiða peysur fyrir alla, ferðir og
skemmtun fyrir iðkendur.

Arnór Ingi Hlíðdal formaður mótanefndar

Áskorendamótaröðin, unglingamótaröðin og
sveitakeppni barna og unglinga voru haldnar í
sumar. Það voru nokkrir iðkendur sem tóku
þátt í þessum mótum og stóðu sig vel. Einnig
var góð þátttaka hjá iðkendum í meistaramóti
GOS.
Iðkendur í hópi 1 og 2 fóru í bíóferð í byrjun
mars og 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. Lokahófið okkar fór
fram í MiniGarðinum í Reykjavík þann 16.
september. Öllum var boðið að spila minigolf, í
hamborgaraveislu og veitt voru verðlaun.

Sigurvegarar í Meistaramóti GOS

Þessir hlutu verðlaun:
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Efnilegasti unglingur GOS árið 2021- Jóhann
Már Guðjónsson
Framfarir og ástundun- Birkir Aron Ársælsson,
Sölvi Berg Auðunsson og Þorgeir Kristjánsson.
Valgerður Rún Heiðarsdóttir
Formaður Barna- og unglinganefndar.

Fyrsta höggið í Meistaramóti GOS

Verðlaunahafar í barnaflokki í Meistaramóti GOS

Afrekskylfingar skrifa undir afrekssamning

Skýrsla Vallarnefndar
Nefndina skipuðu eftirtaldir: Halldór Ág
Morthens formaður, Svanur Bjarnason, Gunnar
Marel, Bjarki Guðmundsson og Bárður
Guðmundarson.
Vegna covid-19 var því miður ekki hægt að
halda okkar hefðbundna vinnudag, sem síðustu
ár hefur verið vel sóttur að félagsmönnum.

Guðmundur Ágúst Íslandsmeistari kom í heimsókn

Framkvæmdir á nýju brautunum hafa gengið
vel í sumar og vonandi verða þær klárar þegar
vegagerðin fer í framkvæmdir á nýrri brú.
Eins og gefur að skilja er lítið meira hægt að
segja, þar sem árið hefur verið svo undarlegt
24

vegna faraldursins. En vonandi koma betri
tímar á nýju ári.

Veturinn fór mikið í að undirbúa vélar fyrir
sumarið og þegar veður leyfði var unnið í
nýframkvæmdum, stígagerð og þ.h.

Vil ég þakka vallarstarfsmönnum og
vallarnefndinni fyrir vel unnin störf í sumar.

Æfingasvæðið var breytt, þar sem var aðeins
verið að slá í net og var það nauðsynleg
ákvörðun í stækkun vallarins, stefnt er að færa
skýlið á gömlu 1. braut fyrir næsta sumar.

Kveðja Halldór Morthens.

Sumarið var með ágætasta móti, komu mjög
góðir kaflar með góðu veðri og svo komu mjög
blautir kaflar sem náðu að setja allt á flot. En
það breytti því ekki að völlurinn náði að skarta
sínu fegursta í sumar.
Flatirnar komu nokkuð vel undan vetri og tókst
að hafa þær mjög góðar yfir sumarið, með
ýmsum ráðum, þ.e. reglulegum aðgerðum s.s.
söndun og völtun. Fyrsti slátturinn þetta árið
var 28. apríl og sá síðasti í byrjun október.
Edwin hönnuður og Sigurður ýtustjóri fara yfir málin

Nýframkvæmdir.
Unnið var hörðum höndum við að koma nýju
brautunum í gott stand til að ná að spila á þeim
í sumar, og gekk það misvel, það var mikið sem
þurfti að gera. Það þurfti að taka upp tvo teiga
sem sáð var í fyrra og gera það uppá nýtt. Auk
þess þurfti að vinna mikið í brautunum, laga
skallabletti í grasi, laga holur og
vökvunarsprinklera. Allt tekur þetta sinn tíma,
en okkur tókst að spila á þessum brautum
tvisvar í roki og rigningu og skítakulda, en
maður sá ekki betur en að allir kylfingar væru
mjög ánægðir með nýju brautirnar.
Síðasta vetur var byrjað á gróf mótun á fimm
nýjum golf holum sem við köllum
norðursvæðið eða svæðið norðan Búrfellslínu,
allar holurnar eru í dag orðnar grófmótaðar
nema verðandi 6. braut vallarins. 7. braut er
komin lengst og sáðum við í hana 6. ágúst og
heppnaðist sú sáning frábærlega miðað við
hvað sáð var seint.

Vökvunarkerfið sett niður á 7. holu

Skýrsla vallarstjóra
Golfvöllurinn kom nokkuð vel undan vetri, fyrir
utan gríðalega frostlyftingu. Við settum
kjötmjöl á golfvöllinn og íþróttavellina, sem
hjálpar til að koma lífi í grasið um leið og
hitastigið er orðið gott.

Brautin var slegin fyrsta slátt þremur vikum
síðar.
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Á næsta ári munum við koma niður
vökvunarkerfi á allar brautirnar og vonandi
náum við að sá í allar þessar fimm holur næsta
sumar.

Holukeppni ELDGOS
Holukeppnin var á sínum stað og voru 16 sem
skráðu sig til leiks. Leiknar voru 4 umferðir. Til
úrslita spiluðu Halldór Morthens og Samúel
Smári Hreggviðsson. Halldór Morthens vann og
varð þar með holumeistari eldri kylfinga í GOS
árið 2021

Íþróttavellir Árborgar
Eins og síðustu árin sá GOS um allan slátt,
söndun, áburð, götun og viðhald á
íþróttavöllum Árborgar. Þetta samstarf hefur
gengið mjög vel í gegnum árin og erum við stolt
af vinnu okkar þar og gæði vallanna.

Íslandsmót golfklúbba
Karlaveitin
Ögmundur Kristjánsson stjórnaði þessum hópi
sem fór til Vestmannaeyja og keppti í 3.
deildinni. Keppnin gekk vel og endaði sveitin í
4. sæti eftir harða keppni við GHG um 3. sætið.
Frábær keppni í alla staði þrátt fyrir smá belging
á lokadeginum.

F.h vallarstarfsmanna
Bjarki Þór Guðmundsson, vallarstjóri GOS

Skýrsla eldri
kylfinganefndar (ELDGOS)

Sveitina skipuðu: Ögmundur Kristjánsson
liðsstjóri, Halldór Morthens Ágústsson, Svanur
Geir Bjarnason, Halldór Sigþórsson, Guðjón
Öfjörð. Grímur Arnarsson var einnig valinn en
komst því miður ekki.

Stjórn Eldri kylfinganefndar skipuðu:
Magnús J. Magnússon, formaður, Bárður
Guðmundarson, Samúel Smári Hreggviðson,
Auður Róseyjardóttir, Ásta Jósefsdóttir,
Jóhanna Þorsteinsdóttir

Kvennasveitin

Stjórnin hélt 6 stjórnarfundi á árinu þar sem
farið var yfir starfið og hlutir skipulagðir og
ræddir.

Kvennasveitin gerði góða ferð til Sandgerðis 19.
– 21. ágúst og endaði í sjötta sæti eftir sigur í
bráðabana þriggja liða í fjórmenningi við
nágrannakonur úr Hveró og Setbergi. Það
munaði bara hálfu stigi að þær hefðu spilað um
1.–4 sætið í þessari 8 liða annari deild. en
markmiðið var að gera betur en í fyrra og það
tókst.

Það má segja um sumarið 2021 að að það hafi
verið smá raki í lofti hér á okkar svæði. Byrjaði
með takmörkunum en það breyttist þegar á
leið. Vetrarstarfið í nýju æfingaaðstöðunni gekk
vel.
Eldri
kylfingar
hittust
á
miðvikudagsmorgnum og voru í skipulögðu
starfi 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.

Sveitina skipuðu: Auður Róseyjardóttir
liðsstjóri, Ástfríður Sigurðardóttir, María Ragna
Lúðvígsdóttir, Elsa Backman, Olga Lísa
Garðarsdóttir og Petrína Freyja Sigurðardóttir.
Ásta Björg Ásgeirsdóttir forfallaðist.

MIÐVIKUDAGAR OG FIMMTUDAGAR

ELDGOSAFERÐIR Á AÐRA VELLI

Teknir voru frá rástímar á þriðjudögum og
fimmtudögum frá 09.30 – 10.00 fyrir eldri
kylfinga. Þetta var vel nýtt og viðbótin, sem var
á fimmtudögum var góð.

Úthlíð
Það var góður hópur sem spilaði einn hring í
Úthlíð í nokkuð góðu veðri. Náðum að spila í
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tveimur hollum. Súpa og kaffi á eftir ogverulega
gaman.

fyrir okkar eldri félagsmenn. Þegar komnir
verða3 golfhermar er nauðsynlegt að sem
flestir hafi færni í að nota þá.

Öndverðarnes

Í heildina gekk starfið vel og vil ég þakka
meðstjórnendum mínum fyrir góða vinnu og
uppbyggjandi stuðning. Vil einnig þakka Hlyni
fyrir þolinmæðina.

Það ver einnig nokkuð vel mætt í
Öndverðarnes. Spilað í góðum aðstæðum og
léttleikandi golf var það sem okkar fólk
stundaði.

Magnús J. Magnússon, formaður

Það er ljóst að auka þarf slíkar heimsóknir á
komandi sumri.

Skýrsla kvennanefndar GOS

Keppni við Golfklúbb Flúða

Nefndina
skipuðu
Þórhildur
Guðbjörg
Hjaltadóttir formaður, Kristjana Hrund
Bárðardóttir, Rósa Guðbjörg Svavarsdóttir, Elsa
Backman, Ragnheiður Ingibjörg Jónsdóttir og
Elísabet Hólm Júlíusdóttir

Hin árlega keppni eldri kylfinga karla við
Golfklúbbinn á Flúðum fór fram á Selsvelli
sunnudaginn 22. ágúst í frábæru veðri. Þannig
fór að Flúðamenn unnu keppnina með 8,5
vinningi gegn 3,5. Að loknu móti snæddu menn
kvöldverð og var keppnin gerð upp á viðeigandi
hátt. Sveitina skipuðu:

Fyrsti stjórnarfundur hjá nefndinni var 3. mars
2021. Á fundinum var skipst á hugmyndum og
drög að skipulagi skráð niður fyrir starf
sumarsins.

Bárður Guðmundarson, Kjartan Ólason, Grímur
Arnarsson , Jón Lúðvíksson, Jón Gíslason, Valtýr
Pálsson, Samúel Smári Hreggviðsson ogPáll
Valgeirsson.

Fyrsti hringurinn var spilaður 11. maí. Spilað var
á þriðjudögum eins og undanfarin ár. Hver og
ein skráði sig sjálf á rástíma, ekki voru teknir frá
tímar. Gekk það fyrirkomulag þokkalega.

FÉLAGSFUNDUR
Öflugur félagsfundur var haldinn í golfskálanum
í lok maí 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.

Búningagolf var 16. júní, 28 konur skráðar til
leiks spilað var Texas Scramble. Eftir spil áttum
við notalega stund saman í skálanum.
Opna Lindexmótið var haldið 7. ágúst, frábær
skráning var í þetta 18 holu mót. Mikil ánægja
var með mótið og er það von okkar í nefndinni
að þetta samstarf haldi áfram.

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. Efla þarf færni
félagsmanna í golfhermum og hafa námskeið

Farið var í haustferð 25. september að
Hellishólum í Fljótshlíð. Spilaðar voru 9 holur,
borðaður góður matur og gist á staðnum.
Það heldur áfram að bætast í kvennahóp GOS.
Eins og áður er bjart yfir starfinu og það er
planið að halda því áfram.
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Nokkrar breytingar verða á nefndinni þar sem
Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir og Rósa
Guðbjörg Svavarsdóttur stíga til hliðar. Við
þökkum þeim kærlega fyrir sitt framlag. Inn í
nefndina kemur Eyrún Magnúsdóttir og
bjóðum við hana hjartanlega velkomna.
Fyrir hönd kvennanefndar Þórhildur Guðbjörg
Hjaltadóttir

GOS fékk foreldrabikar HSK

Skýrsla Aganefndar
Aganefnd var skipuð þeim Jóni Gíslasyni
formanni, Bárði Guðmundarsyni og Sigurði
Grétarssyni.
Nefndin kom ekki saman á starfsárinu þar sem
ekkert formlegt erindi barst henni í samræmi
við reglugerð um aganefnd Golfklúbbs Selfoss.

Sveit kvenna í Íslandsmóti golfklúbba

Jón Gíslason, formaður

Skýrsla forgjafarnefndar
Starf forgjafarnefndar hefur verið tvíþætt,
annars vegar að svara spurningum
félagsmanna um forgjöf og hins vegar að 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
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skýrslu til að meta þær. Það er sér íslenskt
fyrirbæri að verðlauna mestu framfarir.

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 23.-25. júlí og
mótið fór fram á Grundarfirði. Sveitina skipuðu
Heiðrún Anna Hlynsdóttir, Katrín Embla
Hlynsdóttir, Jóhanna Bettý Durhuus, Alexandra
Eir Grétarsdóttir, Alda Sigurðardóttir og Vala
Guðlaug Jónsdóttir.

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.

Lið GOS unnu lið Álftanes, Vatnsleysustrandar
og Grindavíkur en töpuðu fyrir Nesklúbbnum
og liði Fjallabyggðar. Flottur árangur hjá GOS
konum sem tóku bronsið.

Forgjafarnefnd þakkar GOS félögum gott
samstarf.

Firmakeppni GOS

Nefndina skipa:
Ágúst Magnússon
Hlynur Geir Hjartarson

Mótið fór fram 12. ágúst í blíðskaparveðri.
Keppt var með Texas scramble leikformi.
Frábær þátttaka var í mótinu. Úrslit urðu
þannig að í 1. sæti var Hársnyrtistofa Österby á
57 höggum. Fyrir Österby spiluðu Pétur Sigdór
og Aron Emil. Anna Hárstofa tók 2. sætið á 58
höggum og voru það Gunnhildur og Hlynur Geir
sem spiluð fyrir Hárstofuna. Í 3. sæti var
Fjöruborðið á 61 höggi og voru það Páll og
Arndís sem spiluðu. 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.

Skýrsla Afreksnefndar
Gylfi Birgir Sigurjónsson, formaður, Ástmundur
Sigmarsson , 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.

Golfkveðja, Gylfi B. Sigurjónsson

Skýrsla Félaganefndar

Íslandsmót golfklúbba
Karlalið GOS spilaði í 1. deild á Íslandsmóti
golfklúbba sem haldið var hjá GR. Ástmundur
Sigmarsson var liðstjóri og Jón Ingi Grímsson
aðstoðarliðstjóri. Tveir efstu á Meistaramótinu
spiluðu sig inn í sveitina en aðrir voru valdir af
liðsstjóra. Mótið fór fram dagana 23. – 25. júlí
og var lið GOS skipuð eftirtöldum leikmönnum.
Aron Emil Gunnarsson, Hlynur Geir Hjartarson,
Andri Már Óskarsson, Pétur Sigurdór Pálsson,
Arnór Ingi Gíslason, Kristinn Sölvi Sigurgeirsson,
Heiðar Snær Bjarnason.

Kylfingar héldu áfram að glíma við Covid
sumarið 2021 en sem betur fer þá hafði það
ekki alvarleg áhrif á okkur í GOS. Viðburðir
félaganefndar urðu þó ekki margir en það
náðist að halda afmælispartý.
Árshátíðin
féll
aftur
niður
vegna
samkomutakmarkana en vonandi náum við að
halda hana 2022. Búast má við því að biðlisti
myndist á þá árshátíð þar sem þrjú ár verða þá
liðin frá því að við náðum að vera með árshátíð
síðast. Við vonum það besta en tökumst á við
það á nýju ári.

Lið GOS lenti í 2. sæti í riðlakeppni og komust
því í undanúrslit þar sem niðurstaðan var
naumt tap fyrir GR. GOS keppti við GV um 3.
sæti mótsins og unnu þann leik og náðu þannig
besta árangri liðsins frá upphafi.

29

Við náðum að halda Jónsmessumót sem er eina
mót félaganefndar. Föstudaginn 25. júní vorum
við með þriggja kylfu Texas Scramble mót og
þátttakan var mjög góð. Veður var gott og
góður andi ríkti á mótinu. Fólk skemmti sér vel
en eins og áður þá er ekki aðal málið að sigra á
Jónsmessumóti, það snýst meira um að vera
með.
Afmælishátíð GOS var síðan 2. október en þar
var matur í boði El Gordito Taco sem
smakkaðist mjög vel. Eftir smá ræðuhöld frá
framkvæmdarstjóra og formanni var síðan
blásið til dansleiks en þá mætti Grétar Lárus
Matthíasson með gítarinn og hélt uppi stuðinu.
Fólk skemmti sér mjög vel og það var greinilegt
að félagar GOS voru orðin partýþyrstir og mikil
gleði ríkti. Ekki skemmdi fyrir að fyrr um daginn
fengu kylfingar að prófa nýju brautirnar þrjár
sem taka á í notkun næsta sumar.Sumarið var
því bara ágætt, svona miðað við allt og
tilhlökkun fyrir næsta sumri og sumrum mikil
enda uppbyggingin á nýjum velli komin vel af
stað og meðlimum heldur áfram að fjölga.
Vonumst til að geta haldið árshátíð á næsta ári.

Hlynur og stubbarnir hans í lokaholli í Meistaramóti GOS

Keppendur GOS á Íslandsmótinu í golfi

Félaganefnd
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Svarfhólsvöllur 2021 í tölum
Algjört met var í rástíma skráningu í sumar.
Á tímabilinu 1. maí – 1. nóvember 2021 voru bókaðir 25.668 þús. rástímar
2020 voru bókaðir 23.186 þús. rástímar eða aukning um 10.8%
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Tölfræði móta 2021
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Golfkarl ársins 2021
Aron Emil Gunnarsson

Golfkona ársins 2021
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
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Efnilegasti unglingurinn 2021
Jóhann Már Guðjónsson

Háttvísisbikar GSÍ
Ástfríður M Sigurðardóttir
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Holumeistari GOS 2021
Aron Emil Gunnarsson

Holumeistari eldri kylfinga
Halldór Morthens
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Klúbbmeistarar GOS 2021
Alexandra og Aron Emil

Framför og ástundun barna – og unglinga
Kristján, Sölvi og Birkir
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Andri Már sigraði í Hvaleyrinni

Aron Emil sigraði á alþjóðlegu móti sem haldið var í Hollandi
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Útgefið 23. nóvember 2019
Samþykktir
Golfklúbbur Selfoss

1.

HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI, TILGANGUR OG VARNARÞING

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Heiti félagsins er Golfklúbbur Selfoss.
Félagið er almennt félag.
Heimilisfang félagsins Svarfhólsvöllur, 801 Selfoss.
Félagið er aðili að Golfsambandi Íslands (GSÍ).
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.
Varnarþing þess er á Selfossi, Árnessýslu. Sé mál höfðað gegn félaginu skal það höfðað fyrir
Héraðsdómi Suðurlands.

1.6
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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.
47

Glæsileg 18. braut

48

2021

Kylfingur ársins:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Kjartan Gunnarsson
Kjartan Gunnarsson
Gunnar Marel Einarsson
Bergur Sverrisson
Hjörtur Levi Pétursson
Ólafur Magni Sverrisson
Ólafur Magni Sverrisson
Hlynur Geir Hjartarson
Hjörtur Levi Pétursson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Hjörtur Levi Pétursson
Guðmundur Bergsson
Jón Ingi Grímsson
Bergur Sverrisson
Hlynur Geir Hjartarson
Hlynur Geir Hjartarson
Andri Páll Ásgeirsson
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Alexandra Eir Grétarsdóttir

Efnilegasti unglingurinn:
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Golfkarl ársins:
2016
2017
2018
2019
2020

Aron Emil Gunnarsson

Aron Emil Gunnarsson
Aron Emil Gunnarsson
Pétur Sigurdór Pálsson
Aron Emil Gunnarsson
Andri Már Óskarsson

Jósep Geir Guðmundsson
Bergur Sverrisson
Ólafur Magni Sverrisson
Gunnar Ingi Guðmundsson
Ívar Grétarsson
Ívar Grétarsson
Andri Már Kristjánsson
Kjartan Ásbjörnsson
Andri Már Kristjánsson
Davíð Örn Jónsson
Atli Fannar Guðjónsson
Kristinn Svansson
Símon Leví Héðinsson
Jón Ingi Grímsson
Jón Ingi Grímsson
Árni Evert Leósson
Símon Leví Héðinsson
Andri Páll Ásgeirsson
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Máni Páll Eiríksson
Aron Emil Gunnarsson
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Pétur Sigurdór Pálsson
Heiðar Snær Bjarnson
Sverrir Óli Bergsson
Heiðar Snær Bjarnason
Katrín Embla Hlynsdóttir
Jóhann Már Guðjónsson

Golfkona ársins:

Mesta lækkun forgjafar:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
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Óli Rúnar Eyjólfsson
Kristján Már Gunnarsson
Ester Ýr Jónsdóttir
Guðjón Öfjörð Einarsson
Ester Ýr Jónsdóttir
Hlynur Geir Hjartarson
Ívar Grétarsson
Guðmundur Bergsson
Pétur Viðar Kristjánsson
Baldur Óskarsson

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sigurður Fannar Guðmundsson &
Þorsteinn Ómarsson.
Davíð Örn Jónsson
Stefán Ragnar Guðlaugsson
Albert Ísleifsson
Alda Sigurðardóttir
Jón Ingi Grímsson
Árni Evert Leósson
Ómar Ingi Magnússon
Anton Ingi Arnarsson
Axel Óli Ægisson
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Máni Páll Eiríksson
Heiðrún Anna Hlynsdóttir
Ólafur Unnarsson
Heiðar Snær Bjarnason
Sverrir Óli Bergsson
Aron Emil Gunnarsson
Arnór Ingi Gíslason

Háttvísibikar GSÍ:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Símon Leví Héðinsson
Símon Leví Héðinsson
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Bárður Guðmundarson
Halldór Ágústsson Morthens
Gylfi B Sigurjónsson
Guðmundur Bergsson
Samúel Smári Hreggviðsson
Svanur Geir Bjarnason
Ástfríður M Sigurðardóttir

Heiðursfélagar GOS
Kolbeinn I Kristinsson
Þorbjörg Sigurðardóttir
Ingólfur Bárðarson
Sveinn J Sveinsson
Sigurfinnur Sigurðsson
Árni Guðmundsson
Vilhjálmur Þór Pálsson
Ágúst Magnússon
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Stjórnir Golfklúbbs Selfoss
1985 -2021
1985 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Samúel Smári Hreggviðss
Gunnar Kjartansson
Guðmundur Helgi Eiríkss
Guðlaugur Ægir Magnúss
Ingólfur Bárðarson

1986 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Samúel Smári Hreggviðss
Jón Bjarni Stefánsson
Pálmi Guðmundsson
Guðlaugur Ægir Magnúss
Ingólfur Bárðarson

1987 Formaður
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Samúel Smári Hreggviðss
Valey Guðmundsdóttir
Jón Bjarni Stefánsson
Ingólfur Bárðarson
Kristín Péturdóttir

1988 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Samúel Smári Hreggviðss
Valey Guðmundsdóttir
Jón Bjarni Stefánsson
Ingólfur Bárðarson
Kristín Pétursdóttir

1989 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Samúel Smári Hreggviðss
Kjartan Jónsson
Jón Bjarni Stefánsson
Guðmundur Helgi Eiríks
Gunnar Kjartansson
Jón Ágúst Jónsson
Kolbeinn Ingi Kristinsson

1990 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Guðmundur Helgi Eiríkss
Kjartan Jónsson
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Gunnar Kjartansson
Jón Ágúst Jónsson
Svavar Valdimarsson

1991 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Guðmundur Helgi Eiríkss
Kjartan Jónsson
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Gunnar Kjartansson
Jón Ágúst Jónsson
Svavar Valdimarsson

1992

Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

1993 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Jón Ágúst Jónsson
Kristín Stefánsdóttir
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Þór Stefánsson
Viðar Bjarnason
Svavar Valdimarsson

1994 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Jón Ágúst Jónsson
Kristín Stefánsdóttir
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Þór Stefánsson
Viðar Bjarnason
Svavar Valdimarsson

1995 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Varaform.
Meðstj.:

Jón Ágúst Jónsson
Kristín Stefánsdóttir
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Þór Stefánsson
Bárður Guðmundsson
Svavar Valdimarsson

1996 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Jón Ágúst Jónsson
Bárður Guðmundarson
Ágúst Magnússon
Þór Stefánsson
Guðjón Öfjörð Einarsson
Jón Ágúst Jónsson
Bárður Guðmundarson
Ágúst Magnússon
Gunnar Kjartansson
Guðjón Öfjörð Einarsson
Jón Ágúst Jónsson
Bárður Guðmundarson
Ágúst Magnússon
Gunnar Kjartansson
Guðmundur Búason

1997 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:
1998 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:
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Guðmundur Helgi Eiríks
Kjartan Jónsson
Haukur Arnar Gíslason
Sigurjón Bergsson
Gunnar Kjartansson
Jón Ágúst Jónsson
Svavar Valdimarsson

1999 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Guðmundur Búason
Bárður Guðmundarson
Ágúst Magnússon
Páll Böðvar Valgeirsson
Arnheiður Jónsdóttir

2008

2000 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Guðmundur Búason
Bárður Guðmundarson
Ásbjörn Sigurðsson
Páll Böðvar Valgeirsson
Arnheiður Jónsdóttir

2009 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Á. Hjaltason
Ástfríður M. Sigurðard.
Páll Leó Jónsson

2001 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Grímur Arnarson
Bárður Guðmundarson
Ásbjörn Sigurðsson
Páll Böðvar Valgeirsson
Skúli Már Gunnarsson

2010 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Á. Hjaltason
Halldór Morthens
Jens Uwe Friðriksson

2002 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Grímur Arnarson
Sigurður Grétarsson
Ásbjörn Sigurðsson
Páll Böðvar Valgeirsson
Skúli Már Gunnarsson

2011 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Á. Hjaltason
Halldór Morthens
Jens Uwe Friðriksson

2003 Formaður.
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Grímur Arnarson
Sigurður Grétarsson
Pétur Ármann Hjaltason
Bárður Guðmundarson
Jens Uwe Friðriksson

2012 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Jens Uwe Friðriksson
Halldór Morthens
Benedikt Magnússon

2004 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Grímur Arnarson
Sigurður Grétarsson
Pétur Ármann Hjaltason
Bárður Guðmundarson
Jens Uwe Friðriksson

2013 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Jens Uwe Friðriksson
Halldór Morthens
Axel Óli Ægisson

2005 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Grímur Arnarson
Sigurður Grétarsson
Pétur Ármann Hjaltason
Bárður Guðmundarson
Jens Uwe Friðriksson

2014 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Axel Óli Ægisson
Halldór Morthens

2006 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Ármann Hjaltason
Guðjón Öfjörð Einarsson
Jens Uwe Friðriksson

2015 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Axel Óli Ægisson
Halldór Morthens

2007 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Ármann Hjaltason
Guðjón Öfjörð Einarsson
Róbert Sverrisson

2016 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Axel Óli Ægisson
Halldór Morthens
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Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj.:

Bárður Guðmundarson
Jónbjörg Kjartansdóttir
Pétur Ármann Hjaltason
Páll Leó Jónsson
Ástfríður M. Sigurðard.

2017 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:
2018 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Páll Sveinsson
Halldór Morthens
Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Páll Sveinsson
Halldór Morthens
Bjarki Már Magnússon
Vignir Egill Vigfússon

2019 Formaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Ástfríður Sigurðardóttir
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Páll Sveinsson
Halldór Morthens
Bjarki Már Magnússon
Vignir Egill Vigfússon

2020 Formaður:
Varaformaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:

Páll Sveinsson
Bjarki Már Magnússon
Svanur Geir Bjarnason
Helena Guðmundsdóttir
Ástfríður Sigurðardóttir
Halldór Morthens
Vignir Egill Vigfússon
Páll Sveinsson
Bjarki Már Magnússon
Hreinn Þorkelsson
Helena Guðmundsdóttir
Ástfríður Sigurðardóttir
Halldór Morthens
Arnór Ingi Gíslason

2021 Formaður:
Varaformaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstj:
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