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Ávarp formanns  
  
Kæru félagar.  
  
Enn einu ævintýralegu golfári í sögu Golfklúbbs Selfoss fer nú senn að ljúka. Ársreikningur klúbbsins 
er ekkert minna en glæsilegur og hefur okkur tekist að koma veltu klúbbsins yfir 100 milljónir í fyrsta 
skipti í sögu okkar flotta golfklúbbs. Þetta þýðir einfaldlega  að við erum sannarlega orðin stór 
klúbbur með metnaðarfullt,  mikið og blómlegt starf, starf sem vex ásmegin ár frá ári svo eftir er 
tekið. Aldrei hefur klúbburinn haft eins marga félagsmenn en á sjöunda hundrað félagsmanna eru í 
Golfklúbbi Selfoss.  
 
 Um leið og við fögnum fjölgun í klúbbinn og þeim risavöxnu áföngum sem við höfum tekið í 
framkvæmdum síðustu árin er rétt að staldra við og skoða í stærra samhengi hvað þessi stækkun 
þýðir fyrir okkur félagsmenn. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að auknu umfangi fylgir aukinn 
kostnaður. Kostnaður sem næst ekki eingöngu utan um með greiddum flatargjöldum og árgjöldum 
félaga. Árgjald í Golfklúbb Selfoss hafa haldist í lægri kantinum síðustu ár þrátt fyrir aukið umfang og 
mikla aukningu í þjónustu. Við erum að bjóða upp á heils árs þjónustu með tilkomu inniaðstöðu og 
einnig er æfingaaðstaða GOS orðin með því betra sem þekkist á landinu og þótt víðar væri leitað. 
Klúbbar sem við berum okkur saman við og eru með sambærilegt starf eru með árgjöld sem eru á 
bilinu 9-28% hærri en árgjöldin sem við greiðum. Að mínu mati verðum við að hugsa stórt og taka þau 
skref að vera viljug að greiða hærri árgjöld ef okkur á að takast að koma okkur á þann stall sem við 
stefnum á. 
  
Félagsstarfið í klúbbnum er okkur einnig gríðarlega mikilvægt og vil ég biðla til ykkar, kæru 
félagsmenn, að halda áfram að leggja ykkar hönd á plóginn og gera gott félagsstarf enn betra. Í því 
samhengi langar mig að vísa til þess frábæra starfs sem unnið er af eldri kylfingum klúbbsins - EldGOS 
- en þar hefur orðið byltingakennd framþróun í félagsstarfi. Einnig vil ég hrósa öllum þeim 
sjálfboðaliðum sem hafa lagt sitt af mörkum í óeigingjörnu starfi klúbbnum til handa í ár sem og fyrri 
ár. 
  
Fyrir stjórn golfklúbbsins liggur vinna við að efla faglegt starf. Þar er á stefnuskránni að koma á 
jafnréttisstefnu, samskiptastefnu og viðbragðsáætlun við hvers kyns atburðum sem geta orðið hjá ört 
vaxandi íþróttafélagi. Við erum einnig í samstarfi um umhverfisvæna stefnu og vinnuhætti og 
hlökkum til að þróa okkur enn frekar á því sviði. Einnig vil ég nefna áframhaldandi gott samstarf við 
sveitarfélagið Árborg sem og golfklúbbana á Suðurlandi, vini okkar sem við eigum ýmislegt 
sameiginlegt með. Fyrst og fremst það markmið að auka farsæld og framgang golfíþróttarinnar á 
Suðurlandi og þar af leiðandi á landinu í heild. 
  
Við höfum gríðarlega mikil tækifæri í að efla okkur enn frekar sem íþróttafélag. Við höfum náð 
ótrúlega skjótum og eftirtektarverðum árangri á afrekssviðinu og stefnum vitaskuld enn lengra þar. 
En stóru tækifærin liggja á sviði lýðheilsu. Þar hefur golfíþróttin þann gríðarlega flotta eiginleika að 
vera hönnuð með alla aldurshópa í huga og sú íþróttagrein er  vandfundin sem hefur breiðari aldur 
iðkenda en golfið. Okkur ber skylda til þess að halda þessu á lofti í heilsueflandi samfélagi Árborgar og 
benda á í allri umræðu um sóknarfæri í lýðheilsu. Við getum orðið leiðandi í slíku starfi og er það mín 
skoðun að við erum nú þegar á góðri leið þangað.  
 
Um leið og ég þakka frábært samstarf á golfárinu sem er að líða óska ég ykkur gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári. Ég hlakka til vetrarstarfsins sem ég veit að verður öflugt og ekki síður til 
vorsins og golfsumarsins 2023. 
  
Páll Sveinsson, formaður Golfklúbbs Selfoss. 
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Skýrsla stjórnar GOS 2022  
  
Stjórn Golfklúbbs Selfoss 2022 var skipuð þeim Páli Sveinssyni, formanni,  Bjarka Má Magnússyni 
varaformanni, Helenu Guðmundsdóttur gjaldkera, Hreini Þorkelssyni ritara og meðstjórnendunum 
Ástfríði Sigurðardóttur, Arnóri Gíslasyni og Magnúsi J. Magnússyni. Stjórnin var kjörin á aðalfundi sem 
fram fór 9. desember 2021. Fundir voru alls 8 talsins.   
  
Það er óhætt að segja að stefið síðustu árin hafi verið upp á við, fram fram fylking, göngum yfir brúna 
og fleiri lög í þeim dúr.  Árangurinn hefur ekki látið á sér standa, árið sem nú er senn á enda er engin 
undantekning þar á. Það er virkilega gaman að vera GOSari þessi árin og þegar árið er rifjað upp 
bætist á stoltið og ánægjuna sem nú þegar var í hæstu hæðum. Lítum yfir árið og það sem helst 
stendur upp úr í starfi klúbbsins.  
  
Þann 4. janúar hófst jarðvinna vegna nýs æfingaskýlis sem átti að rísa á gömlu fyrstu og annarri braut 
vallarins. Vinna við sökkla hófst þann 24. janúar og voru sökklar steyptir 30. janúar. Plata var svo 
steypt þann 24. mars í blíðskapaveðri. Þann 24. apríl mætti svo her vaskra félagsmanna og reisti 
æfingaskýli af miklum móð! Vinnudagur fór fram þann 30. apríl og þar má segja að lokahöndin hafi 
verið lögð á ævintýralega öfluga byggingu stórglæsilegs æfingaskýlis.  
  
Í byrjun mars flögguðu menn íslenska fánanum í tilefni reisugills nýju ráshallarinnar sem smíðuð var 
af heiðursmönnum og sjálfboðaliðum klúbbsins. Ráshöllin var svo reist í sumarbyrjun við 1. teig 
vallarins.  Völlurinn opnaði 23. apríl fyrir félagsmenn og æfingaskýlið nýja var opnað 7. maí, um leið 
og nýju golfholurnar þrjár voru teknar í gagnið. Nýtt svæði fyrir stutta spilið var svo tekið í notkun í 
lok maí.  
  
Barna- og unglingaæfingar hófust 5. janúar,  vetrarmótaröðin fór í gang í hermunum í janúar og 
golfnámskeið hófst í febrúar þar sem Hlynur, Arnór, Heiðrún sáu um kennslu. Auk þessa hófst 
púttmótaröðin á vegum barna- og unglinganefndarinnar 5. febrúar. Vetrarstarfið var farið í gang af 
fullum krafti þrátt fyrir að óværan Covid-19 herjaði á fullum krafti á okkur landsmenn í enn einni 
atlögunni að líkamlegu og andlegu atgervi þjóðarinnar.  
  
Árborg og GOS framlengdu samning um umhirðu íþróttavalla þann 10. febrúar og um svipað leyti var 
skíðagöngubraut lögð á golfvellinum sem allnokkrir íbúar Árborgar nýttu sér. Símon Leví var ráðinn 
aðstoðarvallarstjóri 1. mars og gerðist hann þá um leið hægri hönd Bjarka vallastjóra. Mikið mæddi á 
vallarstarfsmönnum í sumar þar sem auk allra nýframkvæmda var mikið viðhald og umhirða á nýjum 
brautum og æfingasvæðum  auk allrar umhirðu íþróttavalla í Árborg. Glæný Toro flatarsláttuvél var 
keypt í júlí en þar eru um  að ræða 100% rafmagnsvél sem er ekkert minna en byltingarkennd viðbót 
við vélakost klúbbsins og sannarlega upphafið að grænum fjárfestingum í vélakosti Golfklúbbs 
Selfoss.  
  
Afreksstarfið blómstraði í ár og er óhætt að segja að þar sé mikill og fallegur stígandi. Heiðrún Anna 
Hlynsdóttir og Aron Emil Gunnarsson voru tilnefnd til Íþróttamanns og íþróttakonu Árborgar í vor, 
Heiðrún Anna var svo valin íþróttakona HSK í mars. Heiðrún Anna sigraði á fyrsta stigamóti GSÍ í maí 
og Aron tók þátt í Opna franska áhugamannamótinu í lok sama mánaðar. Aron, Heiðrún og Heiðar 
Snær voru svo valin í landsliðiðin sem kepptu á EM í sumar. GOS átti átta þátttakendur á Íslandmóti 
GSÍ sem fram fór í ágúst og stóð okkar fólk sig frábærlega þar.  
  
Símon Leví sigraði Holukeppni GOS sem fram fór fyrri hluta sumars og feðginin Hlynur Geir Hjartarson 
og Katrín Embla Hlynsdóttir urðu klúbbmeistarar GOS á meistaramótinu sem fram fór fyrstu vikuna í 
júlí. Sannarlega glæsileg úrslit á glæsilegu móti sem fram fór í bongó blíðu, grenjandi rigningu og roki 
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og allt þar á milli. Lið GOS náði 3. sæti á Íslandsmóti 18 ára og yngri á Hellu og kvennalið GOS endaði í 
2. sæti á Íslandsmóti golfkúbba í 2. deild en mótið fór fram á Svarfhólsvelli í lok júlí. LEK Íslandsmót 
golfklúbba var haldið Svarfhólsvelli 10. ágúst en þar náði lið GOS 2. sæti. Sannarlega flottur árangur 
hjá okkar liðum í sumar.  
  
Nýliðastarfið heldur áfram að blómstra og hafa nýliðar aldrei verið fleiri á námskeiðum sumarsins. 
Alls voru 101 þátttakandi, þar af voru 72 konur. Skráðum félagsmönnum hefur fjölgað stöðugt og er 
gaman að segja frá því að Golfklúbbur Selfoss er orðinn stærsti Golfklúbburinn á Suðurlandi, með alls 
612 skráða meðlimi.  
 
Félagsstarf GOS hefur verið í miklum blóma en sérstaklega má líta til starfs eldri kylfinga, EldGOS. Þar 

hefur félagstarfið blómstrað í ár en mikil virkni, allt að því eldvirkni, hefur einkennt starfið þar í ár. 

Félagar okkar í EldGOS hafa haldið uppi virkni í aðstöðuhúsinu, verið gríðarlega virkir í verklegum 

framkvæmdum ásamt því að hafa haldið kústi og fægiskóflum á lofti til að gera umhverfið okkar enn 

fallegra og snyrtilegra. Einnig hafa EldGOSarar farið í víking og borið hróður GOS út frá Flúðum til 

Borgarfjarðar. Glæsilegt starf þar á ferðinni. 

  
Lindex kvennamótið fór fram þann 6. ágúst og það er gaman að sjá hvað það mót er orðið veglegt of 
vel sótt. Unglingalandsmótið fór fram á Selfossi um verslunarmannahelgina, GOS hélt golfhluta 
mótsins sem tókst vel. Þátttakendur og sjálfboðaliðar plöntuðu út nokkrum þúsundum af plöntum 
sem fylgdu hverjum þátttakenda mótsins í umhverfi vallarins.  
  
Lokahóf hjá yngstu iðkendundum fór fram 21. september og bændaglíman, hin eiginlega lokun 
sumarstarfsins fór fram 24 .september en þar sigraði lið vesturbæjar í flottri keppni. Lokahóf 
Golfklúbbsins fór svo fram í lok dags.  
  
Rúsínan í pylsuenda starfsársins var þegar ráðning nýs vallarstjóra var kynnt en Ólafur Dór 
Steindórsson var ráðinn til GOS í október og mun hann hefja störf í byrjun árs 2023. Við bjóðum Ólaf 
Dór velkominn til starfa og hlökkum til samstarfsins við hann.  
  
Framundan eru ærin verkefni, þar skal helst nefna áframhaldandi stækkun vallarins. Framkvæmdir 
ganga vel og stefnum við að opnun 18 holu golfvallar árið 2026. Til þess að þessar framkvæmdir geti 
orðið að veruleika treystum við á áframhaldandi gott samstarf við sveitarfélagið Árborg. Í ár rennur út 
samstarfssamningur sem gerður var milli GOS og Árborgar árið 2010. Þegar þessi orð eru rituð standa 
yfir samningaviðræður klúbbsins við sveitarfélagið um endurnýjun samstarfssamnings en ein af 
forsendum uppbyggingar vallarins og áframhaldandi blómlegt innra starf er mikið og gott samstarf 
fyrrnefndra aðila. Við í GOS vonumst til þess að geta sagt frá og tilkynnt nýjan samstarfssamning áður 
en árið er úti.  
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Hluti af nýliðum GOS 2022 

 

 

Íslandsmót Golfklúbba 
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Sveit karla 50+ 

 

 

 

Kvennasveit eldri kylfinga 
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Sveit GOS karla 

 

 

 

Kvennasveit GOS 
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Sveit eldri kylfinga 

 

 

 

Sveit 18 ára og yngri 
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Verðlaunahafar í Meistaramóti GOS 
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Skýrsla Mótanefndar 
Mótanefnd hittist fyrst 8. febrúar í inniaðstöðu 
klúbbsins og fórum við yfir verkefni sumarsins. 
Sett var upp mótaskrá fyrir sumarið 2022 sem 
gekk vel eftir.  

Árlega FJ mótaröðin var spiluð i byrjun sumars 
með met þátttöku. Spilað var fyrsta opna 
texas scramble mótið í nokkur ár og fékk það 
góð viðbrögð. Stærsta mót ársins var svo 
meistaramót GOS sem var haldið 4.-9. júlí. 
Hlynur Geir Hjartarson varð klúbbmeistari 
karlaflokks eftir gríðarlega baráttu á lokadegi 
þar sem hann þurfti á allri sinni reynslu að 
halda. Einn af okkar efnilegustu kylfingum, 
Katrín Embla Hlynsdóttir, varð klúbbmeistari 
kvenna megin. 
Mótanefnd GOS þakkar innilega fyrir sumarið 
og hlakkar til að sjá ykkur á mótum komandi 
sumars. 
Hægt er að sjá öll mót GOS sumarið 2022 inn á 
golf.is 
 
Arnór Ingi Hlíðdal formaður mótanefndar  
 
 

Skýrsla Barna- og 

unglinganefndar 

Í Barna- og unglinganefnd 2022 sátu 

Gunnhildur Katrín Hjaltadóttir, Hanna Rut 

Samúelsdóttir, Ólafur Unnarsson og 

undirrituð, Valgerður Rún Heiðarsdóttir. 

Starfsárið byrjaði þann 5. janúar. 

Iðkendahópar voru fimm á árinu. Þjálfarar 

vetrarins voru þau Hlynur Geir Hjartarson 

yfirþjálfari, Arnór Ingi Hlíðdal, Heiðar Snær 

Bjarnason, Sverrir Óli Bergsson, Heiðrún Anna 

Hlynsdóttir, Alexandra Eir Grétarsdóttir og 

Katrín Embla Hlynsdóttir. Útiæfingarnar 

byrjuðu í maí og stóðu fram í miðjan 

september. 

Barna-og unglinganefnd byrjaði með 

púttmótaröðina þann 5. febrúar og ákveðið 

var að spila golf átta laugardaga. Það var 

frábær mæting alla laugardaga. Þetta er okkar 

aðal fjáröflun og notum við fjárhæðina t.d. í að 

niðurgreiða peysur fyrir alla, ferðir og 

skemmtun fyrir iðkendur. 

Áskorendamótaröðin, unglingamótaröðin og 

sveitakeppni barna og unglinga voru haldnar í 

sumar. Það voru nokkrir iðkendur sem tóku 

þátt í þessum mótum og stóðu þau sig vel. 

Einnig var góð þátttaka hjá iðkendum á 

meistaramóti GOS. 

Föstudagskvöldið 25. febrúar hittust iðkendur 

í golfaðstöðunni milli kl 19:00 og 22:00. Spilað 

var í golfhermunum og boðið var uppá 

pizzuhlaðborð. Einnig var horft á myndina 

Happy Gilmore og góðgæti borðað fram eftir 

kvöldi. Alls mættu 14 iðkendur og allir 

skemmtu sér mjög vel. 

Þann 21. júlí var Landsbankamótið haldið fyrir 

iðkendur. Barna- og unglinganefnd hvatti alla 

iðkendur að taka þátt. Sumir spiluðu 6 holur 

og aðrir 9 holur. Alls tóku 13 iðkendur þátt. 

Allir fengu teiggjöf, verðlaunapening og endað 

var á pylsupartý. 

Lokahófið var haldið í keiluhöllinni 21. 

september. Farið var fjölskylduferð og 

mætingin var frábær. Alls mættu 47 manns. 

Allir spiluðu keilu og borðuðu pizzu. Veitt voru 

verðlaun fyrir framfarir og ástundun. 

Þessir iðkendur hlutu verðlaun: 

Hinrik Sjörup, Tómas Bragi, Elmar Elí, Sunna 

Mjöll, Katrín Embla, Sverrir Óli og Heiðar Snær. 

Valgerður Rún Heiðarsdóttir formaður Barna- 

og unglinganefndar. 
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Skýrsla Vallarnefndar 

Nefndina skipuðu eftirtaldir : Halldór Ág 

Morthens formaður, Svanur Bjarnason, Bjarki 

Guðmundsson og Bárður Guðmundarson. 

Loksins var hægt að hafa vinnudag, en hann 

var haldinn 30. apríl 2022. Það mættu á milli 

50 og 60 manns. Unnið var við framkvæmdir á 

nýju æfingaskýli. Lagfæringar á glompum og 

dittað að öðru sem til féll.  

3500 birkiplöntur voru gróðursettar, af 

vallarnefnd og sjálfboðaliðum.  

Vil ég þakka vallarstarfsmönnum  og 

vallarnefndinni fyrir vel unnin störf í sumar. 

Kveðja Halldór Morthens. 

 

 

Hlynur og Bjarki fara yfir málin 

 

 

 

Ný Toro flatarvél 

Skýrsla vallarstjóra 

Árið 2022 gekk frekar vel fyrir sig þó svo að 

veðrið hafi ekki verið með besta móti. 

Veturinn fór að mestu í almennt viðhald á 

vélum til undirbúnings fyrir komandi átök 

sumarsins. Einnig var stóra verkefni vetrarins 

að reisa nýja æfingarskýlið, og gekk það mjög 
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vel, þökk sé mörgum frábærum höndum sem 

stóðu að því verkefni. 

Veturinn hafði ýmis áhrif á völlinn. Það var 

ekki mikill klaki sem myndaðist og þar af 

leiðandi ekkert kal, en það kom þó frostlyfting 

sem gekk frekar vel að valta og völlurinn 

fljótur að jafna sig. Hélst sú hefð að opna 

völlinn í byrjun maí, og núna með þremur 

nýjum brautunum. 

Golfvöllur 

Ásamt almennu viðhaldi og slætti á vellinum 

var reynt að hafa völlinn snyrtilegan. Unnið í 

fíniseringum á nýju brautunum og verður því 

haldið áfram á næsta ári. 

Flatir 

Flatirnar komu mjög góðar undan vetri, og var 

þeim haldið við yfir sumarið með sáningu, 

götun og söndun. Fyrsta sumarið á nýju 

flötunum þremur gekk mjög vel, og mun bara 

verða betra með tímanum. Fyrsti slátturinn 

var 19. apríl og sá síðasti um miðjan október.  

Nýframkvæmdir 

Haldið var áfram með stækkun vallarins. 

Veðrið setti smá strik í reikninginn í sambandi 

við tímasetningu sáningar, en sáð var í tvær 

flatir, einn teig og eina stóra braut. Haldið 

verður áfram að vinna í þeim á næsta ári. Auk 

þess er búið að vinna mikið í mótun fleiri 

brauta og undirbúning vökvunarkerfis. 

Æfingasvæðið 

Glæsilegt nýtt æfingasvæði var tekið í notkun 

og var það mjög mikið nýtt af kylfingum. Týna 

þurfti bolta næstum hvern einasta dag til að 

forðast að enda með tóma vél. Nýr golfbíll og 

tínslugræja var keypt og gjörbreytti það 

vinnunni á svæðinu. 

Nýtt pitch svæði var líka tekið í notkun, og var 

það verulega vel nýtt líka. Svo mun það bara 

verða betra næstu ár þegar búið er að vinna 

meira í því, glompur klárar og aðrar 

fíniseringar. 

Íþróttavellir Árborgar 

Eins og síðustu ár sáum við um allan slátt, 

söndun, áburð, götun og viðhald á 

íþróttavöllum Árborgar. Og gekk það mjög vel 

þetta árið, frjálsíþróttavöllurinn sjaldan verið 

jafn góður og aðalvöllurinn heldur áfram að 

vera með bestu grasvöllum landsins. 

Fh. Vallarstarfsmanna GOS 2022 

Bjarki Þór Guðmundsson Vallarstjóri 

 

Skýrsla eldri 

kylfinganefndar (ELDGOS)  

Stjórnarfundir 

Stjórn Eldri kylfinganefndar skipuðu: 

Magnús J. Magnúson, formaður, Bárður 

Guðmundarson, Samúel Smári Hreggviðson, 

Auður Róseyjardóttir, Ásta Jósefsdóttir, 

Jóhanna Þorsteinsdóttir, Páll Böðvar 

Valgeirsson 

Stjórnin hélt 10 stjórnarfundi á árinu þar sem 

farið var í gegnum starfið og hlutir skipulagðir 

og ræddir. 

Starfið 2022 

Almennt 

Það má segja um starfið 2022 hafi gengið afar 

vel. Þó má segja að COVID hafi aðeins sett strik 

í reikninginn fyrri part ársins en sumarið var í 

fínu lagi til golfiðkunar. Eldri kylfingar spiluðu 

af krafti og skipulagðar voru 4 ferðir á aðra 

golfvelli. Þeir voru: Öndverðarnes, Hella, Flúðir 

og Hamarsvöllur í Borgarfirði. Góð þátttaka 

var í öllum þessum ferðum og t.d. fóru 25 í 
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Borgarfjörðinn. Einnig hafa eldri kylfingar látið 

til sín taka á ýmsum sviðum starfseminnar og 

ekki slegið af. 

ÞRIÐJUDAGAR OG FIMMTUDAGAR 

Teknir voru frá rástímar á þriðjudögum og á 

fimmtudögum frá 10.00 – 10.30 fyrir eldri 

kylfinga. Þetta var vel nýtt og viðbótin, sem 

var á fimmtudögum var góð. Alls voru þessir 

morgnar 38 og meðalnýting hvern morgun var 

um 15 eldri kylfingar. Þetta hefur vakið athygli 

hjá öðrum klúbbum. 

Holukeppni ELDGOS 

Holukeppnin var á sínum stað og voru 16 sem 

skráðu sig í keppnina. Leiknar voru 4 umferðir. 

Til úrslita spiluð Halldór Morthens og Svanur 

Geir Bjarnason. Halldór Mortens vann og varð 

þar með holumeistari eldri kylfinga í GOS árið 

2022. 

Sveitakeppnir ársins 

Karlasveitin 

Ögmundur Kristjánsson stjórnaði þessum hópi 

sem fór til Grindavíkur 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. 

Sveitina skipuðu: Ögmundur Kristjánsson 

liðsstjóri, Halldór Morthens Ágústsson, Svanur 

Geir Bjarnason, Halldór Sigþórsson, Ársæll 

Ársælsson, og Gylfi Sigurjónsson. 

Kvennasveitin 

Kvennasveitin gerði góða ferð í Leiruna 18. – 

20. ágúst og endaði í sjötta sæti.  

Sveitina skipuðu: Auður Róseyjardóttir 

liðsstjóri, Ástfríður Sigurðardóttir, Jóhanna 

Þorsteinsdóttir, María Ragna Lúðvígsdóttir, 

Olga Lísa Garðarsdóttir og Petrína Freyja 

Sigurðardóttir.  

 

ELDGOSAFERÐIR Á AÐRA VELLI 

Flúðir 

Það var góður hópur sem spilaði einn hring í 

Úthlíð í nokkuð góðu veðri. Náðum að spila í 

tveimur hollum. Súpa og kaffi á eftir, Verulega 

gaman. 

Öndverðarnes 

Það ver einnig nokkuð vel mætt í 

Öndverðarnes. Spilað í góðum aðstæðum og 

léttleikandi golf var það sem okkar fólk 

stundaði. 

Hella 

Það voru ögn færri sem mættu í þessa ferð en 

þetta gekk vel og allir nutu leiksins. 

Borgarnes 

Það voru 25 ELDGOSARAR sem mættu á 

Hamarsvöll í Borgrfirði seinni hlutann í ágúst.  

Sól var allan daginn og logn og var æðislegt að 

spila þennan dag. Að loknum hringjunum var 

borðað og haldið heim, Allir ánægðir eftir 

góðan dag. 

Það er ljóst að auka þarf slíkar heimsóknir á 

komandi sumri. 

Keppni við Flúðamenn 

Hin árlega keppni við Golfklúbbinn á Flúðum 

fór fram á Selsvelli sunnudaginn 4. september 

í frábæru veðri. Keppnin fór þannig að GOS 

vann með 11 vinningum gegn einum. Að loknu 

móti snæddu menn kvöldverð á Kaffi Krús og 

var keppnin gerð upp á viðeigandi hátt. 

Sveitina skipuðu: 

Bárður Guðmundarson, Svanur Bjarnason, 

Kjartan Ólason, Grímur Arnarsson , Jón 

Lúðvíksson, Jón Gíslason, Guðmundur Þór 

Hafsteinsson og Páll Valgeirsson.  
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FELAGSFUNDUR 

Öflugur félagsfundur var haldinn í 

Golfskálanum í lok maí og voru mættir um 25 

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 

Það er ljóst að fjöldi eldri kylfinga í klúbbnum 

er á uppleið og starfið eflist í takt við það. 

Starfið er vaxandi á allan hátt. Ýmsar 

hugmyndir sem komið hafa upp á 

nefndarfundum 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 fyrir okkar eldri félagsmenn. Nú 

þegar eru komnir 3 golfhermar þá er 

nauðsynlegt að sem flestir hafi færni í því að 

nota þá. 

Að öðru leyti gekk þetta vel og gekk upp. Ég vil  

þakka meðstjórnendum mínum fyrir góða 

vinnu og uppbyggjandi stuðning. Vil einnig 

þakka Hlyni fyrir þolinmæðina. 

Magnús J. Magnússon, formaður 

 

 

 

Skýrsla kvennanefndar GOS  

Nefndina skipa þær Ragnheiður I. Jónsdóttir 

formaður, Kristjana Hrund Bárðardóttir, Eyrún 

Björg Magnúsdóttir og Elísabet Hólm 

Júlíusdóttir. 

Nefndin fór í upphafi mars að leggja drög að 

skipulagi sumarsins. Þann 5. maí var svo sett 

fram dagskrá sumarsins fyrir GOS konur og 

lögðum við áhersu á að minna á opin mót og 

mótaraðir sem við hvöttum konur til að taka 

þátt í. Fyrsti hringurinn var spilaður 11. maí. 

Spilað var á þriðjudögum eins og undanfarin 

ár. Eins og áður þá skráði hver og ein sig sjálf á 

rástíma, gekk það fyrirkomulag þokkalega, þó 

er það mat okkar að með því að taka frá 

rástíma þá er mun betri þátttaka, sérstaklega 

kvenna sem eru að byrja í golfi. 

Fresta þurfti vorfögnuði vegna dræmrar 

þátttöku og var hann haldin eftir 

þemagolfmótið okkar 16.júní þar sem spilaðar 

voru 9. holur með texas Scramble 

fyrirkomulagi og áttum við frábæra stund með 

sprelli í skálanum eftir spil. 

GHG konur buðu okkur í GOSHVER golfmót 

þar sem spilaður var betri bolti, punktakeppni 

með forgjöf, fresta þurfti vegna veðurs um 

viku en vikuna eftir lék veðrið við okkur og 

flott þátttaka var í mótinu.  

Opna Lindexmótið var á sínum stað þann 6. 

ágúst, þátttaka var frábær eins og fyrra ár en 

við leggjum til að Lindexmót næsta árs verði 

seinkað um viku, þ.e. ekki haldið sömu helgi 

og Íslandsmótið í golfi er og „Sumar á 

Selfossi“. 

Við buðum svo GHG í GOSHVER mót til okkar 

með sambærilegu leikfyrirkomulagi og aftur 

var þátttakan frábær og völlurinn lofaður í 

hástert.  

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna varð því 

miður að hætta við fyrirhugaða haust 
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kvennagolf-ferð þetta árið, nokkur sjóður er til 

og er það von okkar að hann muni nýtast vel 

næsta sumar.  

Í GOS er mikill fjöldi frábærra kvenna sem 

ótrúlega gaman er að hitta og spila með, óskar 

stjórnin eftir konum í stjórn þar sem fyrirséð 

er að við munum ekki geta mannað nefnd 

næsta árs.  

Fyrir hönd kvennanefndar Ragnheiður I. 

Jónsdóttir 
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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. 

Jón Gíslason, formaður 

 

Skýrsla Afreksnefndar 

Megin hlutverk nefndarinnar er að hafa 

umsjón með vali á liðsstjóra karla- og 

kvennaliða félagsins sem keppa á Íslandsmóti 

golfklúbba. Einnig kemur nefndin að skipulagi 

firmakeppni GOS sem er hugsuð til að standa 

straum af kostnaði vegna þátttöku liða GOS í 

Íslandsmótum golfklúbba. 

Íslandsmót Golfklúbba  

Karlalið GOS spilaði í 1. deild sem haldin var 

dagana 21.–23. júlí. Spilað var á 

Korpúlfstaðavelli hjá GR og Hlíðarvelli hjá GM. 

Liðstjóri GOS var valinn Jón Ingi Grímsson og 

honum til aðstoðar var Ástmundur 

Sigmarsson. Í sveit GOS voru eftirtaldir; Hlynur 

Geir Hjartarson, Aron Emil Gunnarsson, Andri 

Már Óskarsson, Pétur Sigurdór Pálsson, Arnór 

Ingi Hlíðdal, Kristinn Sölvi Sigurgeirsson, 

Heiðar Snær Bjarnason og Símon Leví 

Héðinsson. 

Lið GOS lenti í keppni um 5.–8. sæti í mótinu 

og endaði í 5. sæti eftir góða sigra á GV og 

GKB. 

Kvennalið GOS spilaði í 2. deild sem haldin var 

dagana 22.–24. júlí á stórglæsilegum 

Svarfhólsvelli. Sveit GOS skipuðu eftirtaldar: 

Jóhanna Bettý Durhuus, Katrín Embla 

Hlynsdóttir, Ragnheiður I. Jónsdóttir, 

Alexandra Eir Grétarsdóttir og Heiðrún Anna 

Hlynsdóttir. 

Lið GOS lenti í 2. sæti eftir góðan sigur á 

Golfklúbbi Fjallabyggðar 3:0. Glæsilega gert. 

Firmakeppni GOS 

Firmakeppnin var haldin 27. ágúst. Leikið var 

með Texas Scramble fyrirkomulagi. Fjölmörg 

lið skráðu sig til leiks og leikið var í 

blíðskaparveðri. Úrslit urðu eftirfarandi:  

1. Sæti. Pylsuvagninn. Fyrir Pylsuvagninn 

léku þau hjónin Páll Sveinsson og 

Arndís Mogensen. 

2. Sæti. Hársnyrtistofa Österby. 

Leikmenn voru þeir Aron Emil og Pétur 

Sigurdór. 

3. Sæti. Anna Hárstofa. Leikmenn þau 

hjónin Gunnhildur K. Hjaltadóttir og 

Hlynur Geir Hjartarson 

Eftir mótið bauð GOS leikmönnum upp á 

veitingar. GOS þakkar þeim fyrirtækjum og 

leikmönnum sem tóku þátt í þessu frábæra 

móti. 

Golfkveðja 

Gylfi B. Sigurjónsson 
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Skýrsla Félaganefndar 

Loksins gátu kylfingar spilað golf án 

sóttvarnarhindrana. Glompur, vötn og 

vítasvæði héldu þó áfram að vera í vegi okkar 

en núna mátti loksins leika golf eins og á að 

gera það. 

Ákveðið var af félaganefnd í samvinnu við 

stjórn golfklúbbsins að hvíla aðeins að vera 

með árshátíð að vori. Mætingin hefur verið 

heldur dræm síðastliðin ár og mögulega 

kominn tími á að endurskipuleggja partýplönin 

aðeins. Prófað var því að vera með lokahóf að 

hausti sama dag og bændaglíman var haldin 

og það heppnaðist mjög vel. Grétar trúbador 

kom og lék fyrir gesti og mikil gleði ríkti í 

skálanum. 

Jónsmessumótið í ár var með óhefðbundnara 

sniði þetta árið. Þar sem þrjár nýjar holur voru 

teknar í gagnið í vor og þrjár eldri voru látnar 

víkja þá ákváðum við að kveðja þessar eldri 

með stæl og halda 12 holu mót (líklegast í 

fyrsta skipti hjá GOS). Gömlu holurnar var þó 

ekki hægt að setja upp eins og þær voru. 

Æfingasvæðið umlykur gömlu fyrstu brautina 

að mestu þannig að hún breyttist í 180 metra 

par 4 holu. Önnur brautin varð líka töluvert 

styttri og varð par 5 hola rétt um 240 metrar á 

erfiðri „flöt“ sem var í brekku úti á miðri braut. 

Þriðja holan var eflaust líkust upprunalegu 

holunni en þó var kría nýbúin að verpa við 

flötina og verndaði ungann sinn. Mótið þótti 

hepnast vel og yfir 50 spilarar mættu og 

styrktu um leið barna- og unglingastarfið með 

keyptum „mullingans“ fyrir um 250.000kr. 

Nú eru spennandi tímar framundan. Sumarið 

2022 þótti fremur kalt en við í félaganefndinni 

bindum vonir við að 2023 verði blíða út í eitt. 

Hlökkum til að sjá völlinn okkar halda áfram að 

stækka og félögum að fjölga enn frekar. 

Félaganefnd. 
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Holukeppni Eldri kylfinga 

 

 

Vorferð GOS á Novo verðlaunahafar 

 

Símon sigraði Holukeppni GOS 

 

 

Vorferð GOS á Novo verðlaunahafar 
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 Tölfræði 2022 
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Golfkarl ársins 2022 

Aron Emil Gunnarsson 

 

 

Golfkona ársins 2022 

Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
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Efnilegasti unglingurinn 2022 

Katrín Embla Hlynsdóttir 

 

            

Háttvísisbikar GSÍ  

Leifur Viðarsson 
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Holumeistari GOS 2022 

Símon Leví Héðinsson 

 

Holumeistari eldri kylfinga 

Svanur Geir Bjarnason 
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Klúbbmeistarar GOS 2022 

Hlynur Geir og Katrín Embla 

 

Framför og ástundun barna – og unglinga 
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Upplýst æfingarsvæði 

 

 

 

Landsbankinn styrkir GOS myndalega 
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Samþykktir 

Golfklúbbur Selfoss 
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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. 
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Glæsileg 18. braut 
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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 
2021  Jóhann Már Guðjónsson 
2022 Katrín Embla Hlynsdóttir 
 

2021     Aron Emil Gunnarsson 
2022 Aron Emil Gunnarsson 
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Golfkona ársins: 
2016 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2017  Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2018  Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2019 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2020 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2021 Heiðrún Anna Hlynsdóttir 
2022 Heiðrún Anna Hlynsdóttir  

 
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 
 

 

 

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 
2021 Ástfríður M Sigurðardóttir 
2022 Leifur Viðarsson 
 

 
 
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 -2022 

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 
 
2021  Formaður: Páll Sveinsson 
 Varaformaður: Bjarki Már Magnússon 
 Ritari:   Hreinn Þorkelsson 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Ástfríður Sigurðardóttir 
   Halldór Morthens 
   Arnór Ingi Gíslason 
 
2022  Formaður: Páll Sveinsson 
 Varaformaður: Bjarki Már Magnússon 
 Ritari:   Hreinn Þorkelsson 
 Gjaldkeri: Helena Guðmundsdóttir 
 Meðstj:  Ástfríður Sigurðardóttir 
   Magnús J Magnússon 
   Arnór Ingi Gíslason 
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