Golfhreyfingin

	
  
Úr stefnu Golfsambands Íslands 2013-2020:
Golf er lífsgæði. Golf er íþrótt sem sameinar
útivist, heilbrigði, félagsskap og fjölskylduna.
Golfíþróttin er heilsubætandi og hefur jákvæð
samfélagsáhrif.
Golfhreyfingin er ein stærsta hreyfing á Íslandi.
Golfhreyfingin samanstendur af hinum almenna
kylfingi, golfklúbbum landsins og samtökum
tengdum hreyfingunni.

Andi golfíþróttarinnar endurspeglast í
eftirfarandi gildum.
Heiðarleiki | Jákvæðni | Agi
Golfíþróttin byggist á heiðarleika einstaklingsins,
virðingu fyrir golfíþróttinni, reglunum og
umhverfinu Golf er skemmtileg íþrótt, það á að
vera gaman hjá og í kringum kylfinga Kylfingar
sem ná árangri eru agaðir. Kylfingar skulu ávallt
koma fram af heilindum við golfleik sinn og bera
virðingu fyrir reglum íþróttarinnar.

Golfárið 2017 var 52. starfsár
Golfklúbbsins Leynis.

Golfsumarið 2017 var með hefðbundnu sniði,
þrátt fyrir að vorað hafi seint þá kom sumarið
að lokum og voru aðstæður til golfiðkunar
góðar í sumar. Tíðin var góð og þurftu
vallarstarfsmenn að leggja hart að sér við að
halda grasinu í skefjum og sést það vel á
unnum tímum við völlinn.
Þrátt fyrir góða tíð þá fækkaði spiluðum
hringjum á Garðavelli um samtals 12% milli
ára og munar þar mestu um stóra hópa líkt og
félagsmenn GR sem hafa um árabil verið einn
stærsti hópur viðskiptavina. Lengi vel var
Garðavöllur einn þriggja vinavalla sem
félagsmönnum GR bauðst en í ár voru þeir um
10 og hafði þessi breyting mikil áhrif. Einnig
komu til forföll með litlum fyrirvara hjá
nokkrum forbókuðum fyrirtækjahópum. Þetta
leiddi af sér töluverðann tekjumissi sem
bregðast þarf við á nýju ári.
Valdís Þóra náði frábærum árangri á árinu.
Hún náði einum besta árangri íslensks kylfings
á erlendri grundu með því að hafna í 2. og 3.
sæti á mótum LET mótaraðarinnar. Hún
tryggði ennfremur þátttökurétt sinn á
mótaröðinni á næsta ári. Valdís endurheimti
einnig Íslandsmeistaratitilinn í sumar á
Hvaleyrarvelli.
Sveitir GL tóku að vanda þátt í Íslandsmóti
golfklúbba en karlasveitin spilaði í 1. deild sem
spilaði í Kiðjabergi og héldu sæti sínu og spila
aftur að ári í 1.deild. Kvennasveitin spilaði í 1.
deild á Garðavelli og urðu hlutskipti að falla og
spila þær í 2. deild 2018.

Öldungasveit karla spilaði í 2. deild á
Kirkjubólsvelli í Sandgerði og héldu sæti sínu
og spila aftur að ári í 2. deild. Sveit 18 ára og
yngri spilaði á Strandarvelli Hellu og endaði í 9.
sæti af 9 sveitum. Sveitir 15 ára og yngri voru
tvær og spiluðu á Hlíðarvelli Mosfellsbæ.
Önnur sveitin endaði í 3.sæti og hin í 12. sæti
af 13 sveitum.
Viðsnúningur til hins verra var í rekstri
klúbbsins og lækkuðu rekstrartekjur um 10% á
milli ára og voru 19% lægri en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir. Rekstrarlegt tap var því rúmar
4.3 milljónir og heildar tap ársins að teknu tilliti
til fyrninga og fjármunagjalda var rúmar 10
milljónir króna.
Árið 2017 var fimmta ár Guðmundar
Sigvaldasonar í stöðu framkvæmdastjóra
Leynis og ber að þakka honum fyrir vel unnin
störf í þágu klúbbsins. Birgir Leifur Hafþórsson
kom heim á nýjan leik þegar hann tók að sér
íþróttastjórastöðu klúbbsins og hafði aðkoma
hans að starfinu strax jákvæð áhrif á okkar
yngri kylfinga.
Á árinu var skrifað undir samning við
bæjaryfirvöld um byggingu á Frístundamiðstöð
sem staðsett á að vera þar sem núverandi
aðstaða er. Unnið er út frá því að
framkvæmdir hefjist fyrir jól.
Í töflunni hér að neðan sést skipting á milli
skráðra hringja einstaklinga á Garðavelli árið
2017 og til samanburðar eru árin 2016, 2015,
2014, 2013, og 2012, ekki eru taldir með
spilaðir hringir í mótum.

Í eftirfarandi greinargerð ársins 2017 er starfssemi klúbbsins gerð skil.

Aðalfundur 6. desember 2016
Á aðalfundi GL þann 6. desember 2016 var
kosin ný stjórn fyrir starfsárið 2017.

Úr stjórn gengu :
- Formaður til eins árs: Þórður Emil Ólafsson
- Stjórnarmenn til tveggja ára:
Berglind Helgadóttir og Hörður Kári
Jóhannesson
- Varamaður til eins árs:
Ingibjörg Stefánsdóttir
Kosnir í nýja stjórn fyrir starfsárið 2017 voru:
- Formaður til eins árs: Þórður Emil Ólafsson
- Stjórnarmenn til tveggja ára:
Berglind Helgadóttir og Hörður Kári
Jóhannesson
- Varamaður í stjórn til eins árs:
Ingibjörg Stefánsdóttir

Stærsta einstaka verkefni stjórnar og
framkvæmdastjóra á árinu voru
samningaviðræður við Akraneskaupstað
varðandi byggingu á frístundamiðstöð við
Garðavöll. Samningar tókust um mitt ár og var
niðurstaðan sú að byggja um 1000fm hús sem
að stærstum hluta myndi verða nýtt af GL en
yrði jafnframt samnýtt af hinum ýmsu
stofnunum og félagasamtökum á vegum
bæjarins. Fyrri reynsla Akraneskaupstaðar af
samstarfsverkefnum með GL hjálpaði mikið til
með það að þessi niðurstaða liggur nú fyrir,
sbr. bygging vélaskemmunnar. Mikill tími
hefur farið hjá framkvæmdastjóra Leynis í
vinnu við undirbúning og skipulagningu á
þessu verkefni og hefur sú vinna án efa komið
verkefninu til góðs og er margra milljóna virði í
heildarkostnaði verkefnisins.

Áfram sátu Hannes Marinó Ellertsson og Eiríkur
Jónsson, kosnir til 2 ára, tímabilið 2015 - 2017.
Aðalfundur fór fram með hefðbundnum hætti.

Starf stjórnar á árinu

Haldnir voru 14 formlegir bókfærðir fundir
stjórnar GL og þar að auki fjöldi óformlegra
funda og samtala stjórnarmanna á milli. Eins
eru tölvupóstsendingar mikið notaðar til skrafs
og ráðagerða.
Á vormánuðum var gengið frá samningum við
Birgi Leif Hafþórsson um að hann tæki að sér
starf íþróttastjóra Leynis.
Aukning var á þátttöku barna og unglinga í
starfinu og ánægjulegt að sjá aukið líf færast í
hóp yngri kylfinga. Ánægja hefur verið með
störf Birgis Leifs á árinu og sérstaklega er
ánægjulegt að sjá aukna þátttöku þeirra í
mótaröðum GSÍ.
Samtarf við Grastec ehf. og Brynjar
Sæmundsson var einnig framhaldið og hefur
það samstarf gengið vel sem hingað til.
Haldið var áfram að framfylgja áætlun um
endurnýjun vélaflota golfklúbbsins. Keypt var
ný brautarvél, að gerðinni Toro RM5010D, fyrir
sumarið og kom hún sérlega vel út í notkun.

Nú er lokið þessu 52. rekstrarári Leynis og er
stjórn GL ánægð með það að nú liggur fyrir
bót í aðstöðumálum klúbbsins svo um munar.
Stjórnin vil þakka Guðmundi
framkvæmdastjóra fyrir vel unnin störf á árinu.
Ákveðið áhyggjuefni er viðsnúningurinn sem
varð á rekstri klúbbsins til hins verra og mun
stjórn þurfa að taka á því með því að fara í
naflaskoðun um hvernig búa megi um hnúta
þannig að erfiðari rekstur komi ekki niður á
gæðum Garðavallar með tilheyrandi
keðjuverkun sem það getur haft í för með sér.
Síðast en ekki síst ber að þakka félagsmönnum
sem tóku virkan þátt í starfsemi klúbbsins með
mjög svo óeigingjörnu sjálfboðaliðastarfi.
Golfklúbburinn Leynir er öfundsverður af jafn
öflugum hópi félagsmanna.

Störf nefnda

Nefndastarf var með hefðbundnum hætti
starfsárið 2017. Starfandi nefndir voru barnaog unglinganefnd, kvennanefnd, vallarnefnd,
forgjafanefnd, öldunganefnd karla, og
mótanefnd. Nánar er fjallað um starfsemi
hverrar nefndar í hjálögðum skýrslum.

Keppnisgolf og afreksfólk

Valdís Þóra Jónsdóttir hafði í nógu að snúast á
árinu og lék í fjölmörgum mótum á sínu fjórða
ári sem atvinnumaður og stóð hún sig með
stakri prýði.
Valdís Þóra hefur náð að hasla sér völl á efstu
mótaröð kvenna í Evrópu, LET, hún náði einum
besta árangri íslensks kylfings á erlendri
grundu með því að hafna í 2. sæti á móti á
Spáni og 3. sæti á móti í Kína. Með þessum
góða árangri tryggði hún ennfremur
þátttökurétt sinn á mótaröðinni á næsta ári.
Valdís endurheimti einnig Íslandsmeistaratitilinn í sumar á Hvaleyrarvelli. Nú hefur ísinn
verið brotinn hjá henni hvað varðar að berjast
um sigra á stærstu mótaröð kvenna í Evrópu
og vænta má mikils af henni á komandi
misserum.

þetta árið. Á Íslandsbankamótaröðinni sem er
sterkari mótaröðin þar sem keppt er um
stigameistaratitil í hverjum flokki voru
keppendur úr GL 5 sinnum á verðlaunapalli af
6 mótum sumarsins. Björn Viktor Viktorsson
varð svo í 3. sæti í heildarstigakeppninni í
flokki 14 ára og yngri karla.
GL sendi að vanda hinar ýmsu sveitir til keppni
á vegum GSÍ í Íslandsmót golfklúbba sem áður
hét sveitakeppni GSÍ.
Sveitir GL tóku að vanda þátt í Íslandsmóti
golfklúbba en karlasveitin spilaði í 1. deild sem
spilaði í Kiðjabergi og héldu sæti sínu og spila
aftur að ári í 1.deild. Kvennasveitin spilaði í 1.
deild á Garðavelli og urðu hlutskipti að falla og
spila þær í 2. deild 2018.
Öldungasveit karla spilaði í 2. deild á
Kirkjubólsvelli í Sandgerði og héldu sæti sínu
og spila aftur að ári í 2. deild. Sveit 18 ára og
yngri spilaði á Strandarvelli Hellu og endaði í 9.
sæti af 9 sveitum. Sveitir 15 ára og yngri voru
tvær og spiluðu á Hlíðarvelli Mosfellsbæ.
Önnur sveitin endaði í 3.sæti og hin í 12. sæti
af 13 sveitum.

Félagafjöldi

Félagsmönnum í GL fjölgaði á árinu 2017 úr
435 í um 490 og er Golfklúbburinn Leynir 10.
stærsti klúbbur landsins miðað við félagafjölda
samkvæmt upplýsingum GSÍ.
Á Vesturlandi eru 9 klúbbar og er GL stærsti
klúbbur Vesturlands með rúmlega þriðjung
félagsmanna skráða innan sinna vébanda. Alls
eru 62 klúbbar skráðir á landinu og heildar
fjöldi skráðra félaga innan vébanda GSI eru
rúmlega 17.000.
Árangur úr barna og unglingastarfi GL var
mjög góður sumarið 2017. Það er langt síðan
jafn mörg börn og unglingar tóku þátt í mótum
á vegum bæði GL og GSÍ. 31 iðkandi frá GL
tók þátt í mótum á vegum GSÍ sumarið 2017
sem er met í fjölda þátttakenda í GSÍ mótum.
11 tóku þátt í Íslandsbankamótaröðinni á
einhverjum tímapunkti og rúmlega 20 iðkendur
voru skráir til leiks á Áskorendamótaröð
Íslandsbanka. Keppendur úr GL unnu til 27
verðlauna á 6 mótum í Áskorendamótaröðinni

Hér að neðan sést skipting félagsmanna GL
niður á flokka eftir innheimtu árgjalda.

Skipting félagsmanna í konur og karla, börn og
unglinga má sjá hér neðar. Hlutfall kvenna er
22% félagsmanna, hlutfall karla er 52% og
hlutfall barna/unglinga upp að 21 árs aldri er
26% af hópi félagsmanna.

Mótahald

Mótahald gekk ágætlega sumarið 2017 og var
starf mótanefndar þetta árið sem hingað til, til
mikillar fyrirmyndar. Fjöldi móta í sumar voru
57 sem um 2233 kylfingar sóttu og er það
fækkun milli ára sem nemur 11% en sumarið
2016 voru haldin 50 mót með þátttöku 2500
kylfinga. Aukning móta milli ára var fólgin í
innanfélagsmótum og mótaröðum sem settar
voru á dagskrá.
Fækkun í mótaþátttöku má rekja til þess að
golfvellir opnuðu seinna í vor eða um miðjan
maí, veðurfarið framan af vori var ekki
hagstætt kylfingum og sömuleiðis undir lok
sumars var sama staða og því má segja að
golftímabilið hafi að einhverju leiti valdið
vonbrigðum þegar horft er til veðurfars.
Garðavöllur var almennt í góðu ástandi og fékk
jákvæða dóma kylfinga.
Mótahaldið var að venju fjölbreytt blanda af
innanfélagsmótum, barna- og unglingamótum,
kvennamótum og opnum mótum ásamt
mótahaldi í tengslum við mótraraðir GSÍ og
LEK. Á mynd hér neðar má sjá hvernig
mótahald hefur þróast undanfarin ár á
Garðavelli.

Hér neðar sést hvernig félagsmenn skiptast
niður á mismunandi forgjafarflokka,
niðurstöðurnar eru flestar í takt við almenna
skiptingu á landsvísu í samanburði við
upplýsingar frá GSÍ.

Meistaramót Leynis var haldið dagana 3. – 8.
júlí. Þátttakan var góð og tóku um 115
félagsmenn þátt ásamt fjölda barna og
unglinga í meistaramóti yngri kylfinga.
Lokahóf mótsins var síðan haldið í sal ÍA við
Jaðarsbakka og bornar voru fram veitingar frá
19.holunni.
Klúbbmeistarar urðu eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla
1. Stefán Orri Ólafsson, 321 högg
(sigurvegari eftir umspil)
2. Hannes Marinó Ellertsson, 321 högg
3. Þórður Emil Ólafsson, 323 högg
1.flokkur karla
1. Sigurður Elvar Þórólfsson, 322 högg
2. Guðmundur Hreiðarsson, 328 högg
3. Rúnar Freyr Ágústsson, 330 högg
2.flokkur karla
1. Karl Ívar Alfreðsson, 357 högg
2. Vilhjálmur E. Birgisson, 358 högg
3. Heimar Bergmann, 359 högg
3.flokkur karla
1. Bjarki Þór Pétursson, 370 högg
2. Þröstur Vilhjálmsson, 375 högg
3. Ingimar Elvar Ágústsson, 377 högg
4.flokkur karla
1. Óttar Ísak Ellingsen, 429 högg
2. Örn Arnarsson, 430 högg
3. Bjarni Þór Ólafsson, 439 högg
Karlar 50+
1. Björn Bergmann Þórhallsson, 242 högg
2. Aðalsteinn Huldarsson, 260 högg
3. Reynir Sigurbjörnsson, 264 högg

Meistaraflokkur kvenna
1. Hulda Birna Baldursdóttir, 368 högg
1.flokkur kvenna
1. Arna Magnúsdóttir, 351 högg
2. Hildur Magnúsdóttir, 359 högg
3. Elín Dröfn Valsdóttir, 371 högg
2.flokkur kvenna
1. Ragnheiður Jónasdóttir, 369 högg
2. Sigríður E. Blumenstein, 375 högg
3. Bára Valdís Ármannsdóttir, 383 högg
3.flokkur kvenna
1. Ingibjörg Stefánsson, 336 högg
2. Kristín Vala Jónsdóttir, 338 högg
3. Inga Hrönn Óttarsdóttir, 415 högg
Konur 50+
1. Ellen Ólafsdóttir, 289 högg
2. Ingunn Þóra Ríkharðsdóttir, 297 högg
3. Þóranna Halldórsdóttir, 299 högg
Stúlkur (rauðir teigar)
1. Elísabet Eir Magnúsdóttir, 16 punktar
Stúlkur (grænir teigar)
1. Vala María Sturludóttir, 41 punktur
2. Elín Anna Viktorsdóttir, 30 punktar

Karlar 65+
1. Jón Alfreðsson, 244 högg
2. Reynir Þorsteinsson, 251 högg
(sigurvegari eftir bráðabana)
3. Þórður Elíasson, 251 högg
15 ára og yngri
1. Þorgeir Örn Bjarkason, 273 högg
Drengir 2004-2006 (rauðir teigar)
1. Kári Kristvinsson, 39 punktar
2. Kasper Úlfarsson, 38 punktar
(fleiri punktar á seinni hring)
3. Daði Már Alfreðsson, 38 punktar
Drengir 2007-2008 (grænir teigar)
1. Marinó Ísak Dagsson, 72 punktar
2. Hilmar Veigar Ágústsson, 67 punktar
3. Elvar Ísak Jessen, 61 punktur

Mótahaldið í sumar tókst að vanda vel og á mótanefnd miklar þakkir skilið fyrir óeigingjarnt og vel
unnin störf í sumar.

Framkvæmdir á árinu 2017

Í eftirfarandi samantekt er farið yfir verkefni
ársins, ítarlegri samantekt má finna í skýrslu
vallarnefndar þar sem verkefnum er gerð góð
skil.
Vinnudagar í apríl tókust vel og var unnið við
almenna tiltekt, lagfæringar ýmiskonar,
uppsetningu bekkja, brautarskilta og annað
nauðsynlegt til að undirbúa völlinn fyrir opnun.
Umhirða vallarins var með hefðbundnu sniði
sumarið 2017. Sláttur flata byrjaði í lok apríl
og síðasti sláttur var í lok október. Veðurfar á
haustmánuðum gerði það að verkum að slá
þurfti öll svæði, mis oft, út október sem er
óvenju seint.
Ráðist var í eitt stórt verkefni á Garðavelli á
þessu rekstrarári. Skurð meðfram 4. flöt var
lokað og svæði hægra megin við flötina lagað
til og endurtyrft.
Þá var unnið við drenskurð á 15./16. braut, og
hreinsað upp úr helmingi skurðar milli 5./7.
brauta. Lögð var aukin áhersla á viðhald
púttflata, sérstaklega með aukinni söndun og
tindagötun.
Settir voru upp nýir lengdarhælar á brautir
ásamt ýmsum smærri viðhaldsverkefnum yfir
sumarið.
Sérstaklega skal þakka öllum þeim
félagsmönnum Leynis sem fúsir hafa lagt hönd
á plóg með sjálfboðavinnu sinni í þeim ýmsu
verkefnum sem við höfum unnið að þetta árið.

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarniðurstaða Leynis árið 2017 er fremur
veik og er umhugsunarverð.
Rekstrartekjur lækkuðu um 10% milli ára og
skýrist það helst af minnkuðum tekjum af velli
sem og lægri framlög og styrkir. Rekstrargjöld
voru hins vegar í línu við fyrra ár og voru 5%
lægri en áætlun ársins gerði ráð fyrir.
Rekstrarafkoma klúbbsins var neikvæð um
rúmar 4,3 milljónir króna. Rekstrartekjur voru
rúmar 71,5 milljónir króna eða 19% undir
áætlun. Rekstrargjöld voru hins vegar tæpar
76 milljónir króna eða 5% undir áætlun.

Þegar heildar niðurstaða ársins 2017 er skoðuð
þá er tap ársins rúmar 10 milljónir króna.
Efnahagur klúbbsins er í góðu horfi við lok
þessa rekstrarárs þrátt fyrir neikvæðan rekstur
á árinu. Í ljósi aðstæðna þurfti GL að
fjármagna sig undir lok ársins með lántöku.
Handbært fé klúbbsins stendur í rúmum 2,3
milljón krónum við lok rekstrarársins.
Staða klúbbsins eftir rekstrarárið 2017 er sterk
þegar á heildina er litið, umhugsunarefni er þó
hversu mikið GL þarf að reiða sig á breytilegar
tekjur í stað fastra tekna samanborið við
marga aðra golfklúbba. Áfram sem hingað til er
það stefna stjórnar að klúbburinn sé rekinn af
varfærni.

Starfsmannamál

Starfsmenn GL á árinu 2017 voru um 19 þegar
mest lét frá vori til hausts með mismikið
vinnuhlutfall.
Guðmundur Sigvaldason framkvæmdarstjóri er
eini launþegi á heils árs grundvelli. Birgir
Leifur Hafþórsson íþróttastjóri er í hlutastarfi
og launþegi klúbbsins. Birgir Leifur hefur
umsjón með afreks-, barna- og unglingastarfi
innan klúbbsins.
Einnig störfuðu við völlinn hópur unglinga úr
unglingavinnu Akraneskaupstaðar eins og verið
hefur undanfarin ár. Mikilvægi þessa hóps og
vinnuframlag fyrir Garðavöll er mikið og ber að
þakka Akraneskaupstað fyrir samstarfið.
GrasTec, félag í eigu Brynjars Sæmundssonar,
sá um faglega umsjón og ráðgjöf á umhirðu
Garðavallar og framkvæmda við hann eins og
undanfarin ár en samstarfið hefur reynst
klúbbnum afar farsælt frá árinu 2013.

Veitingasala

Samið var við Steinþór Árnason um rekstur
veitingasölu GL. 19.holan bauð uppá
fjölbreyttar og góðar veitingar í sumar.
Samstarfið við Steinþór gekk með ágætum og
var ekki laust við að aukið líf færðist í skálann
okkar.

Samningar við aðra
golfklúbba

GL endurnýjaði samstarfssamninga við valda
golfklúbba sem félagsmenn gátu nýtt sér á
ferðum sínum um landið. Vinavallarsamningar
eru hugsaðir sem góð viðbót og ábati við það
árgjald sem félagar greiða og innhéldu
samningarnir afslætti af vallargjöldum.
Samstarf var við eftirtalda klúbba:
Vesturland
Golfklúbbur Borgarnes (GB)
Golfklúbburinn Glanni (GGB)
Golfklúbbur Jökull (GJÓ)
Golfklúbburinn Vestarr (GVG)
Golfklúbburinn Mostri (GMS)
Suðurland
Golfklúbburinn Hellu (GHR)
Golfklúbbur Hveragerðis (GHG)
Golfklúbbur Selfoss (GOS)
Golfklúbbur Vestmannaeyja (GV)
Norðurland
Golfklúbbur Akureyrar (GA)
Golfklúbburinn Hamar (GHD)
Reykjanes
Golfklúbbur Grindavíkur (GG)
Golfklúbbur Suðurnesja (GS)
Golfklúbbur Sandgerðis (GSG)
Höfuðborgarsvæðið
Golfklúbbur Mosfellsbæjar (GM)
Golfklúbbur Brautarholts (GBR)

Umferð um Garðavöll

Umferð um Garðavöll tók miklum breytingum
milli ára og fækkaði spiluðum hringjum um
12% frá árinu 2016 en í sumar léku 16.235
kylfingar Garðavöll. Skráning miðast við maí til

loka september. Leiknir voru 14.000 hringir
skv. skráðum rástímum og 2235 mótahringir,
samtals gerir þetta um 16.235 hringi.

Fjöldi spilaðra hringja á Garðavelli undanfarin sumur skv. skráningum

Jákvæð þróun hefur orðið á spiluðum hringjum
hjá erlendum gestum og samkvæmt
skráningum eru þeir um 60 þetta árið og fara
jafnt og þétt fjölgandi milli ára. Sumarið 2016
var haldið á Garðavelli mót í tengslum við
norræna ráðstefnu heilbrigðisstarfsmanna og
skýrir það muninn milli ára en það sumar voru
flestar heimsóknir frá því samantekt á skráðum

hringjum erlendra kylfinga hófst á Garðavelli.
Stjórnendur GL horfa til þess að með nýrri
frístundamiðstöð sem verður að fullu tekin í
notkun vorið 2019 geti þessi hópur
viðskiptavina stækkað enn frekar og verið góð
og ábatasöm viðbót við gestahóp Garðavallar.

Fjöldi spilaðra hringja á Garðavelli undanfarin sumur skv. skráningum

Hér neðar er listi yfir félagsmenn sem skipuðu
10 efstu sætin og voru með flestar skráðar
komur á Garðavöll á tímabilinu maí til loka
september 2017. Sumir félagsmenn eru á
þessum lista ár eftir ár og það er virkilega
gaman að sjá hvað margir félagsmenn eru
ávallt duglegir að spila Garðavöll.

GL félagar með flesta skráða hringi

Nafn
Guðmundur Sigurjónsson
Jóhannes Karl Engilbertsson
Þórir Björgvinsson
Bjarni Bergmann Sveinsson
Óskar Úlfar Kristófersson
Þórey Sigríður Ingvarsdóttir
Reynir Gunnarsson
Júlíus Pétur Ingólfsson
Sigríður V Gunnarsdóttir
Janus Bragi Sigurbjörnsson
Jón Ármann Einarsson
Karl Svanhólm Þórðarson
Skúli Bergmann Þórðarson
Edda Elíasdóttir

Hringir
78

Sæti
1

69
67

2
3-5

66
63

6
7

60

8

59

9

57

10

Samskipti við
Akraneskaupstað

GL átti gott samstarf við Akraneskaupstað á
árinu eins og undanfarin ár. Sá stuðningur sem
Akraneskaupstaður hefur veitt klúbbnum í
gegnum tíðina er gríðarlega mikilvægur fyrir
klúbbinn til frambúðar. Gríðarlegt ánægjuefni
er fyrir GL hversu gott viðhorf Akraneskaupstaðar er til starfseminar sem fram fer á
Garðavelli og sést það vel í aðkomu hans að
uppbyggingunni sem nú stendur fyrir dyrum á
aðstöðu klúbbsins.

Styrktaraðilar

Rekstur golfklúbbs er mikið og stórt verkefni
og án dyggra félagsmanna, stuðningsaðila og
stuðnings velgjörðaaðila væri reksturinn erfiður
í alla staði.
Aðal styrktaraðili klúbbsins líkt og undanfarin
ár er Akraneskaupstaður og hefur GL treyst á
aðkomu hans að rekstri klúbbsins og

Garðavallar sem og þátttöku í ýmsum
framkvæmdum.
Almennur rekstur klúbbsins hefur notið góðs af
mörgum góðum styrktaraðilum og ber þar fyrst
að nefna Norðurál sem er einn af helstu
styrktaraðilum klúbbsins en skorkort,
teigmerki, fánar á flötum og brautarskilti er
merkt fyrirtækinu.
Landsbankinn er líkt og undanfarinn ár einn af
helstu styrktaraðilum klúbbsins og styrkir
mótahald félagsmanna, opið mót og er aðal
styrktaraðili barna og unglingastarfsins en aðrir
aðilar eins og Íslandsbanki leggja einnig til
fjármagn í tengslum við barna og
unglingastarfið.

Aðrir megin styrktaraðilar sem að starfinu komu voru fjölmargir samanber eftirfarandi upptalningu:
-

Bernhard
Sjóvá
Húsasmiðjan
Byko
N1
Síminn
Terma ehf
Ölgerðin
HB Grandi
Samhentir/Vörumerking
Icelandair Hotels
Jötunn/Vinnuvélar:
Toro-Club Car
Öryggismiðstöðin
Billboard
Golfbúðin
Golfskálinn
ÍSAM: FJ-Ping-Titleist
Bílver
GrasTec
Verkalýðsfélag Akranes

- Verslunin Bjarg
- Terma
- Úra- og
skartgripaverslun
Guðmundar B.Hannah
- Omnis
- Topp Útlit
- Prentmet
- Mannvit
- BM Vallá
- Rafþjónusta Sigurdórs
- @home
- Skóflan
- BÓB vinnuvélar
- Galito
- Blikkverk
- Blikksmiðja Guðmundar
- Apótek Vesturlands
- Telnet
- Trésmiðjan Akur
- Ver

- ÞÞÞ
- Gámaþjónusta
Vesturlands
- Club 71
- Sjammi
- Gámaþjónusta
Vesturlands
- Matfugl
- 365 / Golfstöðin
- Guðni Örn Jónsson
- Alhönnun
- Heimili fasteignasala
- Lögheimili fasteignasala
- Valfell fasteignasala
- Rafstöðin
- Meitill
- Klafi
- Skaginn

Einnig eru ótaldir fjölmargir smærri styrktaraðilar og velunnarar Golfklúbbsins Leynis sem
styðja við starfið á einn eða annan máta. Stjórn GL vill ítreka sínar þakkir við þann stuðning
sem þessir aðilar sem og fjölmargir hafa veitt klúbbnum á árinu og undanfarin ár.

Lokaorð

52. rekstrarári golfklúbbsins Leynis er nú lokið.
Starfið var með hefðbundnu sniði þetta árið en
hins vegar óhefðbundið þegar kemur að
samningum sem undirritaðir voru á árinu um
byggingu frístundamiðstöðvar. Mótahaldið var
að venju fjölbreytt blanda af
innanfélagsmótum, barna- og unglingamótum,
kvennamótum og opnum mótum ásamt
mótahaldi í tengslum við mótraraðir GSÍ og
LEK.
Óhætt að segja að árið hafi verið gott hjá
Golfklúbbnum Leyni í marga staði, fjölgun
félagsmanna um 14% er sérstakt ánægjuefni.
Ber þar helst að nefna aukið hlutfall kvenna í
fjölda félagsmanna sem og aukin þátttaka
þeirra í hinum ýmsu verkefnum sem
kvennanefndin hefur staðið fyrir. Samningur
við Akraneskaupstað um byggingu
frístundamiðstöðvar er mikið ánægjuefni og
spennandi tímar hvað það varðar framundan.
Rekstrarniðurstaða var óviðunandi og þarf að
fara í naflaskoðun með tekjuöflun klúbbsins.
Félagsstarfið er í miklum blóma og með nýrri
aðstöðu mun það einvörðungu batna.
Áfram verður lögð áhersla á að efla og bæta
starfið hjá þátttakendum af yngstu kynslóðinni,
sem jú er framtíðarauður GL. Með ráðningu
Birgis Leifs í starf íþróttastjóra mátti finna
aukningu á áhuga og þátttöku yngri kylfinga í
starfinu og mikil þátttaka Leynisfélaga í GSÍ
mótum var eftirtektarverð. Árangur Björns
Viktors, Valdísar og Birgis Leifs er án efa
hvatning fyrir okkar efnilegu kylfinga.
Samningur GL við Akraneskaupstað um
byggingu á frístundamiðstöð við Garðavöll er
gríðarlega mikilvægur hornsteinn fyrir
klúbbinn. Bætt félagsaðstaða mun gjörbreyta
rekstrarumhverfi klúbbsins og auka
möguleikana á bættu félagsstarfi innan hans.
Ennfremur aukast tekjumöguleikarnir mikið
þegar hægt verður að taka á móti stærri
viðburðum tengdum golfinu og mögulega
aukinni nýtingu allt árið um kring. Stjórn GL er
einhuga um að þær skuldbindingar sem
klúbburinn tekur á sig varðandi nýja
félagsaðstöðu muni og eigi ekki að taka neinn
fókus af vellinum hvorki fjárhagslega né

metnaðarlega. Markmiðið er að þær
fjárhagslegu skuldbindingar sem GL mögulega
tekur á sig vegna byggingarinnar verði stilltar
af á þann máta að tekjur af aðstöðunni muni
fyllilega standa undir þeim skuldbindingum
þannig að ekki þurfi að koma til niðurskurðar á
fjármagni sem veitt er í Garðavöll. Þannig
verði horft á nýja byggingu sem sjálfstæðs
verkefnis hvað fjármögnun varðar.
Sé horft á rekstur klúbbsins árið 2017 er ljóst
að stjórn þarf að fara i naflaskoðun varðandi
reksturinn, renna þarf styrkari stoðum undir
tekjuöflun klúbbsins því áframhaldandi
taprekstur er ólíðandi og mun einvörðungu
koma niður á gæðum Garðavallar sem er jú
aðdráttaraflið sem skapar svo stóran hluta
tekna klúbbsins. Ný frístundamiðstöð mun án
efa gefa GL möguleika á því að laða til sín
stærri mót og viðburði á golf sviðinu en til þess
að svo megi verða má heldur ekki slá af
kröfunum um að viðhalda Garðavelli sem
einum af bestu völlum landsins. Grunn
reksturinn þarf að geta staðið undir eðlilegri
starfsemi sem og áframhaldandi uppbyggingu
á vellinum. Ef framhald verður á erfiðleikum
við að afla tekna verður þessu markmiði
erfiðlega náð. Taka þarf meðal annars upp
viðræður við Akraneskaupstað um
rekstrarsamninginn sem í gildi er, en hann er
orðinn 12 ára gamall og að mati GL barn síns
tíma.
Almennt hefur hægst á fjölgun kylfinga á
landsvísu eftir mikla sprengju á fyrsta áratug
þessarar aldar. Áhyggjuefni er fækkun
kylfinga af yngstu kynslóðinni á landsvísu.
Þróunin hjá GL hefur verið jákvæð hvað þessa
þætti varðar, fjölgun hefur verið í fjölda
félagsmanna ólíkt því sem margir aðrir klúbbar
eru að sjá og frekar hefur verið aukning hjá
yngri kylfingum og kvenfólki hjá GL.
Öflugt félagsstarf er mikilvægt fyrir klúbb eins
og okkar og eykur það ánægju félagsmanna
við ástundun íþróttarinnar. Félagsstarfið er
borið uppi af félagsmönnum, áhuga og
framlagi þeirra til starfsins. Stjórn GL vill
sérstaklega þakka því fólki sem komið hefur að
skipulagningu á félagsstarfinu, það
vinnuframlag sem innt er af hendi er
ómetanlegt til þess að gera félagsstarfið

blómlegt og ánægjulegt. Mikið og gott starf
nefnda á vegum GL og þeirra félaga sem í
þeim starfa er gífurlega mikilvægt og skal það
haft í hávegum í klúbbi eins og GL.

Stjórn GL vil að lokum þakka félögum,
nefndarmönnum, styrktaraðilum og starfsfólki
fyrir framúrskarandi aðkomu að starfinu og
umfram allt gott samstarf á rekstrarárinu 2017.

Garðavöllur var í góðu standi í sumar, en þrátt
fyrir það er ekki ástæða til þess að slaka á
kröfunum um góðan golfvöll og mun stjórn
kappkosta að halda áfram að bæta gæði
vallarins og viðhalda honum þannig að hann
verði áfram í fremstu röð golfvalla á Íslandi.

Fyrir hönd stjórnar Golfklúbbsins Leynis
Þórður Emil Ólafsson, formaður
12. desember 2017.

Skýrslur nefnda

Skýrsla barna og
unglinganefndar

Starfsárið 2017 voru um 100 börn og
unglingar 18 ára og yngri skráð í
Golfklúbbinn Leyni þar af voru 16 stelpur á
aldrinum 7-16 ára skráðar með mætingu á
skipulagðar æfingar á vegum klúbbsins.
14 strákar á aldrinum 14-18 ára voru
skráðir með mætingu á æfingar og ríflega
30 strákar á aldrinum 7-13 ára voru
skráðir með mætingar á æfingar.
Æfingar voru settar upp í sumar þannig að
hópnum var skipt í 3 aldurshópa hjá
strákum og einn stelpuhóp. Æft var 3
daga í viku og einn dagur var ætlaður til
keppnis í FJ/Titleist mótaröðinni sem ÍSAM
styrkti veglega.
Birgir Leifur Hafþórsson var íþróttastjóri GL
frá vorinu 2017 eftir að Einar Lyng hafði
verið ráðin rekstrarstjóri GHG. Birgir Leifur
setti upp starfið og skipulagði. Axel
Fannar Elvarsson sá um æfingar hjá
yngstu strákahópunum og Viktor Elvar
Viktorsson sá um æfingar hjá
stelpuhópnum og elsta strákahópnum.
Um mitt sumar kom Kristvin Bjarnason
einnig inn í starfið og tók hluta af
hópunum og leysti í lok sumars Axel
Fannar af hólmi. Birgir Leifur stýrði einnig
æfingum hjá öllum aldurshópum þegar
hann var heima á Íslandi og ekki við
keppni erlendis. Góður árangur Birgis
Leifs á Challange mótaröðinni gerði það þó
að verkum að viðvera hans var minni en
áætlanir voru uppi um.
Boðið var uppá golf- og leikjanámskeið
eins og undanfarin sumur þar sem börnum
á aldrinum 6-10 ára er kynnt golfíþróttin
og farið í skemmtilega leiki. Um 50 börn
voru skráð á þessi námskeið sem voru í
umsjá Atla Teits Brynjarsson, Jón Karls K.
Traustasonar og Arons Kristjánssonar sem
allir eru iðkendur í GL. Tókst þeim vel upp
og voru nokkrir sem hófu að æfa golf í
kjölfarið eftir að hafa sótt þessi námskeið.

Árangur úr starfinu

Árangur úr barna og unglingastarfi GL var
mjög góður sumarið 2017. Það er langt
síðan jafn mörg börn og unglingar tóku
þátt í mótum á vegum bæði GL og GSÍ.
31 iðkandi frá GL tók þátt í mótum á
vegum GSÍ sumarið 2017 sem er met í
fjölda þátttakenda í GSÍ mótum. 11 tóku
þátt í Íslandsbankamótaröðinni á
einhverjum tímapunkti og rúmlega 20
iðkendur voru skráðir til leiks á
Áskorendamótaröð Íslandsbanka.
Keppendur úr GL unnu til 27 verðlauna á 6
mótum í Áskorendamótaröðinni þetta árið.
Á Íslandsbankamótaröðinni sem er sterkari
mótaröðin þar sem keppt er um
stigameistaratitil í hverjum flokki voru
keppendur úr GL 5 sinnum á verðlaunapalli
af 6 mótum sumarsins. Björn Viktor
Viktorsson varð svo í 3. sæti í
heildarstigakeppninni í flokki 14 ára og
yngri karla.
GL sendi 3 sveitir til leiks á Íslandsmót
golfklúbba. Sveit pilta 18 ára og yngri lék
á Hellu og komst ekki í holukeppnina að
þessu sinni. GL sendi 2 sveitir til keppni í
drengjaflokki 15 ára og yngri en leikið var í
Mosfellsbæ. Eldri sveitin þar gerði sér lítið
fyrir og endaði í 3. sæti. Sveitin var
hársbreidd frá því að komast í
úrslitaleikinn en annar
einmenningsleikurinn tapaðist á 3. holu í
bráðabana. Yngri sveitin endaði í 12. sæti.
Því miður náðist ekki í sveit hjá stelpunum
þetta árið.
Titleist/FJ mótaröðin var röð móta á
vegum GL fyrir krakkana og þá sem höfðu
í hyggju að spila sig inn í sveitir GL. Var
mótaröðin vel sótt og stigu þó nokkrir
krakkar sín fyrstu skref í mótum á þessari
mótaröð. ÍSAM styrkti mótaröðina veglega
og vil Barna og unglinganefnd nýta
tækifærið og þakka fyrirtækinu fyrir.
Mikilvægt er að krakkarnir fái tækifæri til
að fóta sig í mótahaldi og spila Garðavöll
sem mest með því að taka þátt í mótum.

Ýmis fróðleikur úr starfinu

þegar Íslandsbankamótaröðin og
Áskorendamótaröðin fóru fram þar.
Fengum við lánaða inniaðstöðu GA sem er
við hliðina á sundlaug Akureyrar. Góð
stemming myndaðist og höfðu krakkarnir
gaman að því að eyða helginni saman
þrátt fyrir að erfitt geti verið að halda
hópnum saman þegar spilatími krakkanna
er mismunandi. Ferðin tókst vel og reynt
verður að gera sambærilega hluti þegar
keppt er úti á landi í framtíðinni.

Áfram var safnað fyrir æfingarferð sem
farin verður vorið 2018. Bílar bónaðir,
íbúðir þrifnar og vaktin staðin á þorrablóti
Skagamanna af foreldrum. Krakkarnir
hafa verið duglegir að taka þátt í t.d.
bílabóninu og staðið sig vel. Ber að ítreka
þakkir Barna og unglinganefndar til stórra
styrktaraðila okkar í tengslum við þessar
fjáraflanir, en Bílver (Reynir og Magga)
hefur lánað okkur húsnæði til að bóna, án
þess væri ekki möguleiki á að halda þessa
fjáröflun. Einnig hafa N1 og Olís lagt
okkur til efni sem er einnig mikils virði fyrir
okkur. Síðan hefur GL aðstoða okkur við
að fá verkefni eins og þorrablótið og tekið
þátt í kostnaði við ferðina.

Í lok sumars var svo bryddað uppá nýjung
í lokahófinu. Var haldið einvígi eða shootout þar sem byrjað var á að finna
sigurvegara í hverjum og einum aldurshópi
og síðan var keppt á milli þeirra þar til einn
stóð uppi sem sigurvegari. Myndaðist
hörku stemming og skemmtun í þessu
móti auk þess sem krakkarnir lærðu að
hvert högg skiptir máli og að golfið getur
oft á tíðum verið ósanngjarnt sport!

Vetrarstarfið hófst í nóvember 2016 undir
stjórn Einars Lyng þar sem inniaðstaða í
vélarskemmunni var nýtt til æfinga.
Golfhermirinn var mikið nýttur bæði til
leikja, keppni og til að spila vellina. Einar
Lyng tók svo við starfi rekstarstjóra GHG í
lok vetrar 2017 og var þá farið í að
auglýsa eftir þjálfara fyrir GL. Í byrjun
apríl tók Birgir Leifur við sem íþróttastjóri
GL.

Í byrjun ágúst var árleg óvissuferð farin.
Að þessu sinni var farið í Bakkakot í
Mosfellsdal og síðan farið í sund í
Lágafellslaug í Mosfellsbæ. 23 krakkar
komu með í ferðina og stóðu sig vel.
Reynt var að þjappa hópnum saman með
ýmsu móti. M.a. var gist saman á Akureyri

Í kjölfar þessa móts og lokahófs lauk
skipulögðum æfingum nú í byrjun október.
Ákveðin óvissa ríkir í starfinu þar sem ljóst
er að Birgir Leifur mun vera mikið við
keppni næsta árið á Evróputúrnum. Þegar
þessi skýrsla er sett saman liggur því ekki
fyrir hvernig starfinu verður háttað næsta
árið. Stjórn Barna og unglinganefndar
treystir stjórn GL þó til þess að leysa sem
best úr því krökkunum og GL til hagsbóta.
F.h. barna og unglinganefndar
Viktor Elvar Viktorsson formaður barna og
unglinganefndar.

Mynd: Sveitir 15 ára og yngri pilta ásamt liðstjórum. Keppt var á Hlíðarvelli Mosfellsbæ.

Skýrsla vallarnefndar

Í vallarnefnd tímabilið 2016 til 2017, sátu:
Alfreð Þór Alfreðsson formaður
Hörður Kári Jóhannesson
Reynir Þorsteinsson
Kristvin Bjarnason
Vilhelm Jónsson
Guðmundur Sigvaldason
framkvæmdastjóri og Brynjar
Sæmundsson vallarstjóri tóku virkan þátt í
störfum vallarnefndar.
Veturinn 2016/2017 var í heildina óvenju
mildur og snjóléttur fram að 26. febrúar
þegar kyngdi niður um 50 cm jafnfallinn
snjór á einni nóttu.

Þrátt fyrir lítið sem ekkert frost í jörðu að
vori var frekar svalt og úrkomusamt fram í
júní. Síðsumarið var í meðallagi gott og
haustið milt en úrkomusamt. Í upphafi
nóvember kólnaði vel í veðri með frosti,
veturinn var kominn.
Garðavöllur opnaði óformlega fyrir
félagsmenn 29. apríl en formlega 6. maí
og lokaði í byrjun nóvember.

Svo mildur var veturinn að leikið var inn á
sumarflatir á seinni níu þann 18. febrúar.
Flatir 10, 12, 13 og 18 voru handslegnar
sérstaklega fyrir þetta mót, eitthvað sem
ekki hefur gerst áður.
Sjö starfsmenn voru við reglubundinn slátt
og viðhald á vellinum frá maí til loka ágúst
og síðan eitt og hálft starf í september og
október. Auk þess voru unglingar úr
vinnuskóla Akraneskaupstað tímabundið
við störf á vellinum í um 8 -10 vikur.
Valdimar Indriðason var fenginn til starfa
sem verkstjóri á Garðavelli þetta sumarið.
Mikill fengur var í ráðningu Valdimars þar
sem hann hefur mikla reynslu af umhirðu
golfvalla sem sumarstarfsmaður til margra
ára.

Umhirða vallarins var með hefðbundnu
sniði sumarið 2017. Sláttur flata byrjaði
25. apríl og síðasti sláttur var í lok október.
Verðurfar á haustmánuðum gerði það að
verkum að slá þurfti öll svæði, mis oft, út
október sem er óvenju seint.
Að venju var lögð áhersla á snyrtilegan
golfvöll með tíðum slætti. Slátturhæð í
karga var lækkuð og tíðni slátta aukin til
að viðhalda léttari karga. Á miðju sumri
var hætt að slá kraga utan um brautir
vegna áherslu á slátt kargasvæða.
Mæltist þetta ekki vel fyrir og verður
endurskoðað fyrir næstu leiktíð.

Lögð var aukin áhersla á viðhald púttflata,
sérstaklega með aukinni söndun og
tindagötun (sjá töflu).
Viðhald 2017
Flatir áburðarkorn

Apr Maí
1

1

Flatir áburðarúðun
Sanda flatir
Tindagata flatir

1

1
1

Júl

Ágú Sept Okt

1

.1/2

1
1

Sá í flatir
Áburð á teiga

Jún

1

1

1

1
.1/2 .1/2

Öllum þeim félagsmönnum sem komið
hafa að sjálfboðavinnu á Garðavelli þetta
árið er þakkað þeirra mikilvæga og
óeigingjarna framlag til stuðnings síns
félags.
Einnig skal þakka öllum starfsmönnum
golfvallarins fyrir þeirra vinnuframlag í
sumar.

1

1
1

1

Ráðist var í eitt stórt verkefni á Garðavelli
á þessu rekstrarári. Skurð meðfram 4. flöt
var lokað og svæði hægra megin við
flötina lagað til og endurtyrft.
Þá var unnið við drenskurð á 15./16. braut
og hreinsað upp úr helmingi skurðar milli
5./7. brauta.
Settir voru upp nýir lengdarhælar á brautir
ásamt ýmsum smærri viðhaldsverkefnum
yfir sumarið.
Keypt var ný brautarvél, að gerðinni Toro
RM5010D, fyrir sumarið og kom hún
sérlega vel út í notkun.
Haldnir voru þrír vinnudagar í lok apríl þar
sem félagsmenn lögðu hönd á plóg við
tyrfingu svæðis við 4. flöt og að koma
vellinum í stand fyrir opnun.

GrasTec ehf kom að stjórnun Garðavallar
og sá um viðhaldsverkefni s.s. loftun,
áburðargjöf, söndun, sáningu og
endurbætur á velli og Steðji ehf sá um
vélaviðgerðir og vélaviðhald.
Fyrir hönd vallarnefndar GL
Brynjar Sæmundsson vallarstjóri.
Akranesi, desember 2017

Skýrsla kvennanefndar

Í kvennanefnd tímabilið 2016 til 2017
voru 4 konur. Formaður nefndarinnar
var Ingibjörg Stefánsdóttir og
meðstjórnendur þær Berglind
Helgadóttir, Elísabet Valdimarsdóttir og
Soffía Margrét Pétursdóttir.
Eins og undanfarin ár voru þriðjudagar
kvennagolfdagar, en þá spila konur
saman á fráteknum tímum. Árið 2017
byrjuðu þriðjudagstímarnir strax eftir
áramótin. Opið var í skemmunni fram á
kvöld. Haldin var pútt mótaröð þar sem
þrjú bestu skorin töldu. Þessi mótaröð
vakti lukku meðal okkar kvenna. Einn
þriðjudaginn var stelpukvöld, þá voru
Leyniskonur hvattar til að taka frænku,
vinkonu, dóttur, mömmu, eða
tengdamömmu með sér. Sett var upp
púttbraut, vippæfingar og hermirinn.
Þetta var skemmtilegt kvöld sem
verður að endurtaka á nýju ári.
Árlegt kósýkvöld Leyniskvenna var
haldið í mars. Farið var yfir dagskrá
sumarsins og Steini á 19. Holunni bauð
upp á flottar tapassnittur. Haldin var
glæsileg tískusýning frá Golf Company
og Leyniskonur voru duglegar að versla
sér eitthvað fallegt fyrir væntanlegt
golfsumar.
Vön/óvön mótið fór fram 16. maí. Alls
tóku 13 lið tóku þátt í mótinu að þessu
sinni. Margar konur voru að fara sinn
fyrsta golfhring og kveikti þetta
áhugann hjá nokkrum þeirra. Því eftir
þetta mót voru nokkrar konur sem
mættu reglulega á völlinn í allt sumar.
Laugardaginn 18. júní var Opna Helena
Rubenstein mótið haldið í miklu
blíðviðri á okkar flotta velli og fengum
við mikið hrós fyrir frábæran völl.
Nokkrar kvennanna töluðu um að þær
hefðu sjaldan spilað svona flottan völl,

grínin eins og spegill, brautirnar eins
og grínin á sumum af minni völlum
landsins. Metþátttaka var á mótinu,
112 konur tóku þátt í mótinu að þessu
sinni og 21 frá okkar klúbbi GL, vel
gert. Keppt var í 3 forgjafarflokkum og
áttu Leyniskonur keppendur í öllum
flokkum. Terma sem selur Helena
Rubenstein snyrtivörurnar á heiður
skilið fyrir þetta glæsilega mót.
Kvennanefndin vill þakka öllum þeim
sem komu að þessu móti kærlega fyrir
hjálpina.
Sumargleði Leyniskvenna fór fram 19.
júní. Að þessu sinni tóku 26 konur þátt
í mótinu. Skráningin var mjög góð
þrátt fyrir að þetta mót væri daginn
eftir HR mótið. Að móti loknu hittust
Leyniskonur í skálanum og áttu
skemmtilega stund saman.
Einnar kylfu mótið fór fram þann 15.
ágúst. 23 hressar konur tóku þátt í
mótinu. Á þessu móti velta margar
konur því fyrir sér af hverju þær séu
alltaf að dröslast með margar kylfur út
á golfvöll, þegar hægt er að nota bara
tvær og vera jafn góð.
Vesturlandsmót kvenna var haldið 26.
ágúst 2017 á Víkurvelli í Stykkishólmi.
Þátttökurétt í þessu móti hafa allir
kvenkylfingar úr klúbbunum af
Vesturlandi (GB - GL – GMS – GVG).
Að þessu sinni voru 47 konur skráðar
til leiks og þar af voru 22 konur frá
Leyni. Vel gert Leyniskonur! Veðrið lék
ekki við stúlkurnar að þessu sinni en
þær léku í rigningu og roki.
Keppt var um þrjú efstu sætin í
höggleik, efstu þrjú sætin í punktum
og sveitakeppni. Sú sveit sem skoraði
flesta punkta (fjórar efstu úr hverjum
klúbbi telja) vann mótið.

Eftir mótið var kvöldverður og
verðlaunaafhending.
Úrslit urðu eftirfarandi:
Vesturlandsmeistari 2017: Hulda Birna
Baldursdóttir frá Golfklúbbnum Leyni á
83 höggum.
Höggleikur: 1. Hulda Birna
Baldursdóttir GL 83 högg 2. Arna
Magnúsdóttir GL 89 högg 3. Karín
Herta Hafsteinsdóttir GMS 93 högg
Punktakeppni: 1. Helga Ingibjörg
Reynisdóttir GVG 43 punktar 2. Bryndís
Theodórsdóttir GVG 37 punktar 3.
Sigríður E. Blumenstein GL 37 punktar
Sveitakeppnina unnu stúlkurnar frá
GVG.
Mótið verður haldið að ári í Borgarnesi.
Við í kvennanefndinni þökkum Mostra
stúlkum kærlega fyrir frábært mót og
góða skemmtun.

sinni í 1. deild á Íslandsmóti golfklúbba
sem fram fór á Garðavelli 11. - 13.
ágúst. Í liðinu að þessu sinni voru Arna
Magnúsdóttir, Elín Dröfn Valsdóttir,
Friðmey
Jónsdóttir,
Hildur
Magnúsdóttir, Valdís Þóra Jónsdóttir,
Bára Valdís Ármannsdóttir, Kristín Vala
Jónsdóttir og Hulda Birna Baldursdóttir,
Viktor Elvar Viktorsson var liðsstjóri.
Ekki gekk sem skildi þetta árið og
enduðu stelpurnar 7. sæti af 8
klúbbum og keppa því í 2. deild að ári.
Kvennanefndin vill þakka öllum þeim
sem studdu við kvennastarfið í sumar
kærlega fyrir stuðninginn. Án
sjálfboðaliða og stuðningsaðila væri
starf sem þetta mjög erfitt.
F.h. kvennanefndar
Ingibjörg Stefánsdóttir, formaður.
https://www.facebook.com/Leynisskvisur

Leyniskonur voru með eitt lið í
sveitakeppni 2017 og spiluðu að þessu

Mynd : Verðlaunaafhending í Opna Helena Rubenstein

Mynd: Kvennalið Leynis í sveitakeppninni 2017

Skýrsla mótanefndar

Í mótanefnd tímabilið 2016 – 2017 sátu
Þórður Elíasson formaður, Eiríkur Jónsson,
Einar Jónsson, og Viktor Elvar Viktorsson.
Guðmundur Sigvaldason framkvæmdastjóri
tók virkan þátt í störfum mótanefndar ásamt
fjölda félagsmanna sem lagði mótahaldi GL
sína aðstoð líkt og undanfarin ár.
Fjöldi móta í sumar voru 57 og voru mótin
vel sótt af félagsmönnum og öðrum gestum
en mótin sóttu um 2233 manns samkvæmt
skráningum á golf.is. Fækkun í
mótaþátttöku má rekja til þess að golfvellir
opnuðu seinna í vor eða um miðjan maí,
veðurfarið framan af vori var ekki hagstætt
kylfingum og sömuleiðis undir lok sumars
var sama staða og því má segja að
golftímabilið hafi að einhverju leiti valdið
vonbrigðum þegar horft er til veðurfars.
Garðavöllur var almennt í góðu ástandi og
fékk jákvæða dóma kylfinga.
Mótahaldið var að venju fjölbreytt blanda af
innanfélagsmótum, barna- og
unglingamótum, opnum mótum og mótum
sem kvennanefnd sá alfarið um að
ógleymdum mótum á vegum GSÍ og LEK.
Fjölgun móta þetta sumarið innihélt nýja
mótaröð fyrir börn og unglinga sem og
afrekskylfinga klúbbsins. Einnig var
nýliðaskjöldurinn endurvakinn eftir dvala í
nokkur ár. Einnig var golfmót haldið í
golfhermi Leynis í upphafi árs og tókst afar
vel en fyrirkomulagið var liðakeppni þar sem
betri boltinn var spilaður.

Mynd: Golfmót í golfhermi Leynis

Að venju voru miðvikudagsmót vel sótt af
félagsmönnum en um 450 móts hringir voru
skráðir samkvæmt golf.is, og óhætt að tala
um að sterk hefð sé kominn fyrir þessum
mótaröðum sem styrktar eru af
Landsbankanum og HB Granda.
Meistaramótið var haldið í júlí að venju.
Börn og unglingar spiluðu frá 3. júlí til 4. júlí
og hófu síðan fullorðnir leik þann 5. júlí og
luku leik 8. júlí. Þátttakendur voru 115 að
meðtöldum börnum og unglingum.
Meistaramótið þótti takast vel og lauk því
með lokahófi í golfskála fyrir börn og
unglinga og sal ÍA við Jaðarsbakka þar sem
klúbbmeistarar voru krýndir en Stefán Orri
Ólafsson varð hlutskarpastur í meistaraflokki
karla og Hulda Birna Baldursdóttir í
meistaraflokki kvenna, (önnur úrslit má sjá í
skýrslu stjórnar).
Mótanefndin vill þakka öllum styrktaraðilum
sem studdu við mótahaldið í sumar og
einnig eiga félagsmenn og allir sem komu
að mótahaldi með einum eða öðrum hætti
þakkir skildar fyrir aðstoðina. Mótanefndin
hvetur áhugasama félagsmenn og konur að
hafa samband ef áhugi er fyrir að aðstoða
við móthaldið með einum eða öðrum hætti.
F.h. mótanefndar
Þórður Elíasson, formaður.

Mynd: Þátttakendur í fyrirtækjamóti Leynis

Skýrsla öldunganefndar
Öldungastarfið
(kylfingar 50 ára og eldri) var
Skýrsla öldunganefndar

með
hefðbundnum
hætti 50
þetta
Öldungastarfið
(kylfingar
árasumarið
og eldri)líkt
varog
undanfarin
sumur.
með hefðbundnum hætti þetta sumarið líkt og
Ekki
voru önnur
skipulögð verkefni en þátttaka
undanfarin
sumur.
íEkki
Íslandsmóti
golfklúbba
– sveitakeppni
- eldri
voru önnur
skipulögð
verkefni en þátttaka
kylfinga
í
2.
deild
sem
fram
fór
um
miðjan
í Íslandsmóti golfklúbba – sveitakeppni - eldri
ágúst
á Kirkjubólsvelli
Sandgerði.
kylfinga
í 2. deild sem ífram
fór um miðjan
Val
í
sveitina
fór
eftir
árangri
kylfinga í mótum
ágúst á Kirkjubólsvelli í Sandgerði.
íVal
sumar:
Klúbbmeistari
í öldungaflokki
öruggt
í sveitina
fór eftir árangri
kylfinga áí mótum
sæti
í
sveitinni.
5
kylfingar
voru
valdir
eftir
í sumar: Klúbbmeistari í öldungaflokki á öruggt
árangri
í mótum5og
síðan valdi
tvo
sæti í sveitinni.
kylfingar
voruliðstjóri
valdir eftir
spilara.
árangri í mótum og síðan valdi liðstjóri tvo
spilara.
Karlasveitin var skipuð eftirfarandi kylfingum:
1. Aðalsteinn
Huldarsson
Karlasveitin
var skipuð
eftirfarandi kylfingum:
2.
Birgir
Arnar
Birgisson
1. Aðalsteinn Huldarsson
3.
Bergmann
Þórhallsson
2. Björn
Birgir Arnar
Birgisson
4.
Hlynur
Sigurdórsson
3. Björn Bergmann Þórhallsson
5.
Þór Sigurðsson
4. Jóhann
Hlynur Sigurdórsson
6.
Jón
Alfreðsson
5. Jóhann Þór Sigurðsson
7.
Sigurbjörnsson
6. Reynir
Jón Alfreðsson
Liðsstjóri:
Þórður
Elíasson.
7. Reynir Sigurbjörnsson

Liðsstjóri: Þórður Elíasson.
Sveitin var í riðli með Keili, Borgarnesi og
Selfossi
og ístóð
mjög
– endaði íog
2. sæti.
Sveitin var
riðli sig
með
Keili,velBorgarnesi

Tapaði illa fyrir Suðurnesjamönnum í
“krossspilinu”
sæti til að fara uppí í 1. deild.
Tapaði illa fyrirogSuðurnesjamönnum
Spiluðum
síðan
hörkuleik
viðfara
heimamenn
–
“krossspilinu” og sæti til að
upp í 1. deild.
Sandgerði
–
sem
tapaðist
2
–
3.
Spiluðum síðan hörkuleik við heimamenn –
Þeir
þekktu–“sínar”
flatir betur
en við!
Sandgerði
sem tapaðist
2 – 3.

Þeir þekktu “sínar” flatir betur en við!
Öldungahópurinn hefur almennt styrkst á
undanförnum
árum
og yngst
hjá styrkst
körlumáen
Öldungahópurinn
hefur
almennt
lágmarksaldri
breytt
úr 55hjá
árakörlum
í 50 ára
undanförnum var
árum
og yngst
enárið
2016.
Að
sama
skapi
er
að
fjölga
forgjafarlægri
lágmarksaldri var breytt úr 55 ára í 50 ára árið
kylfingum
sem geta
í keppnum
sem
2016.
Að sama
skapitekið
er aðþátt
fjölga
forgjafarlægri
þessum fyrir
hönd
kylfingum
sem
getaGL.
tekið þátt í keppnum sem

þessum fyrir hönd GL.
Það er alveg spurning hvort Leynir eigi ekki að
sækja
að spurning
halda sveitakeppni
öldunga
þegar
Það
er um
alveg
hvort Leynir
eigi ekki
að
við
eru
komnir
með
nýjan
og
glæsilegan
skála
sækja um að halda sveitakeppni öldunga þegarí
viðbót
okkarmeð
frábæra
við
eruvið
komnir
nýjangolfvöll.
og glæsilegan skála í
viðbót við okkar frábæra golfvöll.
Kvennasveitin sendi þetta árið ekki sveit til
keppni.
Kvennasveitin
sendi þetta árið ekki sveit til
keppni.
F.h. öldunganefndar
Þórður
Elíasson
F.h.
öldunganefndar
Þórður Elíasson

Selfossi og stóð sig mjög vel – endaði í 2. sæti.

Myndir: Sveitir eldri kylfinga karlar, 5o ára og eldri
Myndir: Sveitir eldri kylfinga karlar, 5o ára og eldri

Skýrsla forgjafarnefndar

Á vormánuðum var forgjöf þeirra félagsmanna
GL sem skiluðu þremur eða fleiri gildum
hringjum sumarið 2016 endurskoðuð.
Endurskoðunin er í samræmi við reglu 26.1 í
EGA forgjafarkerfinu og var þetta í níunda sinn
sem endurskoðunin er framkvæmd.
Endurskoðuninni er ætlað að tryggja að hver
félagsmaður hafi sem réttasta forgjöf að teknu
tilliti allra hringja tímabilsins. Sem fyrr
samþykkti forgjafarnefnd allar þær breytingar
sem forgjafarkerfið lagði til enda kerfið
sérstaklega útfært til að tryggja sem réttasta
niðurstöðu.

Í sumar komu á borð forgjafarnefndar eitt til
tvö mál sem vörðuðu umsókn um að forgjöf
yrði leiðrétt. Tekið var á málum í samræmi við
þau fordæmi sem áður hafa komið inn borð
nefndarinnar.
Hafi kylfingar athugasemdir við forgjöf sína er
þeim velkomið að senda athugasemdir og
fyrirspurnir til forgjafarnefndar.
F.h. forgjafarnefndar
Stefán Orri Ólafsson

Myndir teknar með nokkra daga milli bili í febrúar frá sama sjónarhorni. Golfmót var haldið um
miðjan febrúar og stuttu síðar skall á með vetraraðstæðum og Garðavöllur varð snævi þakinn.

Ársreikningur fyrir
starfsárið 2017

REKSTRARREIKNINGUR
01.11.2016 - 31.10.2017

% hlutfall

Rekstur
2017

Rekstraráætl.
2017

21.859.640,00
10.674.600,00
3.699.524,00
10.188.835,00
6.357.962,00
18.814.471,00
71.595.032,00

22.200.000,00
10.000.000,00
3.800.000,00
14.200.000,00
16.000.000,00
21.800.000,00
88.000.000,00

19.605.920,00
9.423.450,00
2.433.021,00
13.004.261,00
14.028.496,00
21.226.622,00
79.721.770,00

19.431.032,00
4.349.021,00
28.938.192,00
3.158.846,00
7.252.509,00
5.620.624,00
1.180.075,00
6.030.106,00
75.960.405,00

18.900.000,00
3.200.000,00
26.800.000,00
3.600.000,00
16.000.000,00
5.400.000,00
1.600.000,00
4.600.000,00
80.100.000,00

16.285.624,00
3.285.502,00
25.634.572,00
3.200.957,00
15.773.749,00
4.898.604,00
1.221.356,00
4.378.760,00
74.679.124,00

REKSTRARHAGNAÐUR/-TAP

-4.365.373,00

7.900.000,00

FYRNINGAR

-4.589.795,00 -3.000.000,00

HAGNAÐUR/-TAP FYRIR
FJÁRMUNATEKJUR OG - GJÖLD

-8.955.168,00

Skýr.
REKSTRARTEKJUR
Félagsgjöld
Tekjur af golfmótum
Barna- og unglingastarf
Framlög og styrkir
Tekjur af golfskála
Tekjur af velli
REKSTRARTEKJUR ALLS
REKSTRARGJÖLD
Stjórnun & rekstur skrifstofu
Sameiginlegur kostnaður
Rekstur Garðavallar
Rekstur & viðhald fasteigna
Rekstur golfskála
Barna- og unglingastarf
Keppnissveitir og afrekskostn.
Kostnaður af golfmótum
REKSTRARGJÖLD ALLS

1
4
5
3
2

6
7
8
9
10
11
12
13

Rekstur
2016

% hlutfall

áætl./rekst. Rekstur

milli 2016

2016

og 2017

-2%

11%

7%

13%

-3%

52%

-28%

-22%

-60%

-55%

-14%

-11%

-19%

-10%

3%

19%

36%

32%

8%

13%

-12%

-1%

-55%

-54%

4%

15%

-26%

-3%

31%

38%

-5%

2%

5.042.646,00

-155%

-187%

-2.957.279,00

53%

55%

4.900.000,00

2.085.367,00

-283%

-529%

389.160,00
600.000,00
-1.477.778,00 -1.500.000,00
-1.088.618,00
-900.000,00

561.169,00
-1.443.492,00
-882.323,00

0%

-31%

-1%

2%

21%

23%

FJÁRMUNATEKJUR OG -GJÖLD
Vaxtatekjur & verðbætur
Vaxtagjöld, bankakostn, afskr. kröfur
14
FJÁRMAGNSLIÐIR ALLS
HAGNAÐUR/-TAP ÁRSINS

-10.043.786,00

4.000.000,00

1.203.044,00

EFNAHAGSREIKNINGUR
31.10.2017

EIGNIR
Breyting í %
milli 2016 og

Skýr.

31.10.2017

31.10.2016

2017

FASTAFJÁRMUNIR
Varanlegir rekstrarfjármunir
Mannvirki
.- Hlutur Akraneskaupstaðar í skemmu
.- Byggingastyrkir v. skemmu
Golfvöllur
Vélar og búnaður
Samtals varanlegir rekstrarfjármunir

60.969.075,00 61.858.219,00
-47.000.000,00 -47.000.000,00
-3.113.671,00 -3.113.671,00
68.130.865,00 65.430.865,00
30.050.571,00 22.400.666,00
109.036.840,00 99.576.079,00

SAMTALS FASTAFJÁRMUNIR

109.036.840,00

99.576.079,00

10%

Skammtímakröfur
Vörubirgðir
Kortaviðskipti og samningar
Viðskiptakröfur
Samtals skammtímakröfur

579.819,00
404.952,00
5.976.626,00
6.961.397,00

709.350,00
497.725,00
6.610.827,00
7.817.902,00

-18%

Handbært fé
Sjóður
Hlaupareikningur LÍ
Vaxtareikningur LÍ
Sparireikningur LÍ
LÍ veltureikn. 601
Samtals handbært fé

0,00
2.167.416,00
657,00
866,00
187.997,00
2.356.936,00

23.942,00
828.604,00
4.000.831,00
677,00
205.169,00
5.059.223,00

-100%

SAMTALS VELTUFJÁRMUNIR

9.318.333,00

12.877.125,00

-28%

-1%
0%
0%
4%
34%
10%

VELTUFJÁRMUNIR

SAMTALS EIGNIR

118.355.173,00 112.453.205,00

-19%
-10%
-11%

162%
-100%
28%
-8%
-53%

5%

EFNAHAGSREIKNINGUR
31.10.2017

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

Breyting í %
milli 2016 og

Skýr.

31.10.2017

31.10.2016

2017

EIGIÐ FÉ
Yfirfært frá fyrri árum
Leiðr. eigið fé f.f. árum
Hagn / -Tap á reikningsárinu
Samtals eigið fé

108.561.687,00 107.358.643,00
245.065,00
0,00
-10.043.786,00
1.203.044,00
98.762.966,00 108.561.687,00

1%
0%
-935%
-9%

SKULDIR
Langtímaskuldir
Landsbanki Íslands lán
Næsta árs afborgun
Samtals langtímaskuldir
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir
Ógreidd laun og launatengd gjöld
Áfallnir vextir langtímalána
Næsta árs afborgun langtímalána
Samtals skammtímaskuldir
SAMTALS SKULDIR

SAMTALS SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

16.000.000,00
-2.959.217,00
13.040.783,00

1.758.065,00
-1.758.065,00
0,00

810%

976.873,00
2.601.982,00
13.352,00
2.959.217,00
6.551.424,00

641.024,00
1.479.080,00
13.352,00
1.758.065,00
3.891.521,00

52%

19.592.207,00

3.891.521,00

403%

118.355.173,00 112.453.208,00

68%

76%
0%
68%
68%

5%

SJÓÐSSTREYMI
01.11.2016 -

31.10.2017

Rekstrarhreyfingar

Árið
2017

Árið
2016

1.203.044,00

Hagnaður (tap) ársins
-10.043.786,00
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi
245.065,00
Afskriftir
4.589.795,00
Veltufé frá rekstri -5.208.926,00
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
Vörubirgðir lækkun (hækkun)
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun
Nettó breyting
Handbært fé frá rekstri

2.957.279,00
4.160.323,00

129.531,00
726.974,00
1.458.751,00

38.448,00
-192.232,00
-1.813.462,00

2.315.256,00
-2.893.670,00

-1.967.246,00
2.193.077,00

Fjárfestingarhreyfingar
Eignfærðar framkvæmdir nýr skáli
-482.039,00
0,00
Eignfærðar framkvæmdir á velli
-2.700.000,00 -3.201.175,00
Keypt tæki
-10.868.517,00 -10.353.210,00
Fjárfestingarhreyfingar -14.050.556,00 -13.554.385,00

Fjármögnunarhreyfingar
Byggingaframlag frá Akraneskaupstað
Tekið langtímalánb
Afborganir langtímaskulda
Fjármögnunarhreyfingar

0,00
16.000.000,00
-1.758.065,00

3.000.000,00
0,00
-2.109.680,00

14.241.935,00

890.320,00
,

Hækkun (lækkun) handbærs fjár
Handbært fé í upphafi árs

-2.702.291,00 -10.470.989,00
5.059.223,00 15.530.212,00

Handbært fé í lok árs

2.356.936,00

5.059.223,00

Sundurliðun með rekstrar- og efnahagsreikningi 2017
% hlutfall

Rekstur
2017
NR. 1 Tekjur af mótum
Innanfélagsmót
Opin mót
Styrkir v. golfmóta

Rekstur
2016

milli 2016
og 2017

Samtals

2.117.200,00
5.167.400,00
3.390.000,00
10.674.600,00

2.162.600,00
4.170.250,00
3.090.600,00
9.423.450,00

Samtals

10.314.536,00
5.003.969,00
893.750,00
1.033.000,00
326.000,00
407.500,00
80.000,00
0,00
18.058.755,00

13.817.750,00
3.293.840,00
804.350,00
1.408.950,00
329.000,00
376.000,00
308.400,00
98.928,00
20.437.218,00
789.404,00
789.404,00

-4%

Samtals

755.716,00
755.716,00

Samtals tekjur af golfvelli

18.814.471,00

21.226.622,00

-11%

4.016.742,00
1.676.720,00
664.500,00
6.357.962,00

4.857.316,00
8.507.780,00
663.400,00
14.028.496,00

NR. 4 Barna- og unglingastarf
Styrkir v.unglingastarfs
Félagsgjöld
Tekjur af styrktarmótum ungl.st.
Ýmsar tekjur
Samtals

1.593.826,00
1.688.198,00
327.500,00
90.000,00
3.699.524,00

915.000,00
1.136.000,00
350.000,00
32.021,00
2.433.021,00

74%

NR. 5 Framlög & styrkir
Akraneskaupst.-rekstrarst.
Akraneskaupst. framlag v.vinnusk.
Reiknaður kostnaður vinnuskóla
Önnur framlög & styrkir
Samtals

8.786.232,00
3.088.000,00
-3.088.000,00
1.402.603,00
10.188.835,00

8.621.176,00
0,00
0,00
4.383.085,00
13.004.261,00

2%

NR. 2 Tekjur af golfvelli
Vallargjöld
Framlög og styrkir
Leiga golfbíla og kerra
Tekjur af boltavél
Útlega skápa
Tekjur af golfhermi
Húsaleigutekjur
Aðrar tekjur
Tekjur af útleigu tækja
Útleiga slátturvéla

NR. 3 Tekjur af golfskála
Vörusala golfvörur
Vörusala veitingar
Útleiga

-2%
0%
10%
13%

-25%
0%
11%
-27%
-1%
8%
-74%
-100%

0%
-33%
0%
0%

49%
-6%
0%
52%

0%
0%
-68%
-22%

Sundurliðun með rekstrar- og efnahagsreikningi 2017
% hlutfall

Rekstur
2017

Rekstur
2016

milli 2016
og 2017

Nr. 6 Stjórnun & rekstur skrifstofu
Laun og launat.gjöld
Síma- og internetkostnaður
Póstburðargjöld
Skrifstofubúnaður
Ritföng, pappír og prentun
Húsnæðiskostnaður/viðh. ofl.
Annar skrifstofukostnaður
Samtals

17.798.535,00
681.808,00
48.975,00
114.913,00
149.606,00
56.867,00
580.328,00
19.431.032,00

14.912.243,00
509.793,00
58.415,00
119.851,00
162.731,00
104.982,00
417.609,00
16.285.624,00

Nr. 7 Sameiginlegur kostnaður
Félagsskattur GSÍ
Ferða- & fundarkostnaður
Gjafir & viðurkenningar
Kostnaður v. félagskort
Kynning, fræðsla, útbreiðsla
Annar sameiginlegur kostnaður
Samtals

1.985.000,00
252.753,00
646.954,00
200.000,00
883.024,00
381.290,00
4.349.021,00

1.829.956,00
68.618,00
144.980,00
49.342,00
417.260,00
775.346,00
3.285.502,00

192.498,00
6.915.610,00
14.467.431,00
4.681.348,00
0,00
1.456.821,00
458.502,00
398.803,00
28.571.013,00

209.163,00
6.297.915,00
13.770.088,00
2.793.704,00
379.784,00
969.173,00
596.570,00
250.996,00
25.267.393,00

235.795,00
40.323,00
91.061,00
367.179,00

235.795,00
40.323,00
91.061,00
367.179,00

0%

Samtals rekstur golfvallar

28.938.192,00

25.634.572,00

13%

Nr. 9 Rekstur og viðhald fasteigna
Viðhald fasteigna
Ýmis rekstrarkostnaður
Fasteignagjöld
Tryggingar fasteigna
Samtals

173.576,00
628.159,00
1.985.546,00
371.565,00
3.158.846,00

56.433,00
1.106.701,00
1.697.161,00
340.662,00
3.200.957,00

208%

Nr. 8 Rekstur golfvallar
Tryggingar og skattar
Vallarviðhald, efni, vinna
Laun og launatengd gjöld
Viðhald tækja og áhalda
Tækjaleiga
Bensín og olíur
Prentun skorkorta ofl
Annar kostnaður
Samtals
Kostnaður v. útleigu tækja
Laun og launatengd gjöld
Viðhald tækja og áhalda
Bensín og olíur
Samtals v. útleigu tækja

19%
34%
-16%
-4%
-8%
0%
39%
19%

8%
268%
346%
305%
112%
-51%
32%

-8%
10%
5%
68%
-100%
50%
0%
59%
13%

0%
0%
0%

-43%
17%
9%
-1%

Sundurliðun með rekstrar- og efnahagsreikningi 2017
% hlutfall

Rekstur
2017
Nr. 10 Rekstur skála
Vörunotkun 11%
Vörunotkun 24%
Laun og launatengd gjöld
Annar starfsmannakostnaður
Þjónustugjöld
Rekstur húsnæðis
Tækjakostnaður
Hreinlætisvörur og gámaþjónusta
Annar kostnaður

Nr. 11 Barna- og unglingastarf
Golfþjálfun - laun og launat.gjöld
Sveitakeppni unglinga
Keppniskostn. v. unglingamóta
Kostnaður v. fjáröflunar
Annar kostn. v. unglingastarfs
Samtals

Rekstur
2016

1.527.695,00
3.147.725,00
0,00
0,00
867.137,00
1.050.415,00
88.674,00
187.748,00
383.115,00
7.252.509,00

5.127.413,00
2.009.007,00
6.093.096,00
119.014,00
870.513,00
983.126,00
131.551,00
285.900,00
154.129,00
15.773.749,00

4.673.759,00
259.417,00
108.300,00
132.250,00
446.898,00
5.620.624,00

4.051.271,00
499.871,00
82.400,00
208.844,00
56.218,00
4.898.604,00

476.835,00
151.740,00
301.500,00

milli 2016
og 2017

-70%
57%
-100%
-100%
0%
7%
-33%
0%
149%
-54%

15%
-48%
31%
0%
695%
15%

Nr. 12 Keppnissveitir og afrekskostn.
Sveitakeppni karla
Sveitakeppni kvenna
Sveitakeppni öldunga karla
Sveitakeppni öldunga kvenna
Afreksstyrkir
Samtals

250.000,00
1.180.075,00

127.264,00
335.051,00
351.900,00
407.141,00
0,00
1.221.356,00

Nr. 13 Kostnaður af golfmótum
Verðlaun
Annar kostnaður af mótum
Samtals

4.098.850,00
1.931.256,00
6.030.106,00

2.701.740,00
1.677.020,00
4.378.760,00

52%

Nr. 14 Vaxtagjöld, bankakostn, afskr. kröfur
Þóknun v. banka og greiðslukorta
Afskrifaðar kröfur
Vextir langtímalána
Fjármagnstekjuskattur
Samtals

567.661,00
756.763,00
75.524,00
77.830,00
1.477.778,00

561.495,00
568.018,00
203.712,00
110.267,00
1.443.492,00

1%

275%
-55%
-14%
-100%
0%
-3%

15%
38%

0%
-63%
-29%
2%

Rekstraráætlun 2018

REKSTRARÁÆTLUN
01.11.2017

Skýr.

-

31.10.2018

Áætlun

Rekstur

Rekstur

2018

2017

2016

REKSTRARTEKJUR
Félagsgjöld
Tekjur af golfmótum
Barna- og unglingastarf
Framlög og styrkir
Tekjur af golfskála
Tekjur af velli
REKSTRARTEKJUR ALLS

23.278.800,00
12.002.000,00
4.934.020,00
11.125.000,00
6.228.135,10
21.917.076,60
79.485.031,70

21.859.640,00
10.674.600,00
3.699.524,00
10.188.835,00
6.357.962,00
18.814.471,00
71.595.032,00

19.605.920,00
9.423.450,00
2.433.021,00
13.004.261,00
14.028.496,00
21.226.622,00
79.721.770,00

REKSTRARGJÖLD
Stjórnun & rekstur skrifstofu
Sameiginlegur kostnaður
Rekstur Garðavallar
Rekstur & viðhald fasteigna
Rekstur golfskála
Barna- og unglingastarf
Keppnissveitir og afrekskostn.
Kostnaður af golfmótum
REKSTRARGJÖLD ALLS

18.711.334,06
4.573.287,40
27.578.366,39
1.196.888,40
6.764.429,10
6.838.847,80
1.441.266,00
5.674.956,00
72.779.375,15

19.431.032,00
4.349.021,00
28.938.192,00
3.158.846,00
7.252.509,00
5.620.624,00
1.180.075,00
6.030.106,00
75.960.405,00

16.285.624,00
3.285.502,00
25.634.572,00
3.200.957,00
15.773.749,00
4.898.604,00
1.221.356,00
4.378.760,00
74.679.124,00
5.042.646,00

REKSTRARHAGNAÐUR (TAP)

FYRNINGAR

-

HAGNAÐUR FYRIR
FJÁRMUNATEKJUR OG - GJÖLD

6.705.656,55

-

4.365.373,00

4.589.795,00

-

4.589.795,00

2.115.861,55

-

8.955.168,00

2.085.367,00

600.000,00
1.500.000,00
900.000,00

-

389.160,00
1.477.778,00
1.088.618,00

561.169,00
1.443.492,00
882.323,00

1.215.861,55

-

10.043.786,00

-

2.957.279,00

FJÁRMUNATEKJUR OG -GJÖLD
Vaxtatekjur & verðbætur
Vaxtagjöld
FJÁRMAGNSLIÐIR ALLS
HAGNAÐUR/-TAP ÁRSINS

-

-

1.203.044,00

SJÓÐSSTREYMISÁÆTLUN
01.11.2017 - 31.10.2018
Áætlun
2018

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður (tap) ársins
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi
Afskriftir
Veltufé frá rekstri
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
Vörubirgðir lækkun (hækkun)
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun
Nettó breyting
Handbært fé frá rekstri

1.215.861,55

Keypt tæki

-

Árið
2016
1.203.043,98

4.589.795,00
5.805.656,55

- 10.043.786,00
245.065,00
4.589.795,00
- 5.208.926,00

100.000,00
500.000,00
500.000,00
1.100.000,00
6.905.656,55

129.531,00
2.351.727,00
165.999,00
2.315.259,00
- 2.893.667,00

38.448,00
-192.232,00
-1.813.462,00

Fjárfestingarhreyfingar

Eignfærðar framkvæmdir nýr skáli
Eignfærðar framkvæmdir Garðavelli

Árið
2017

3.000.000,00

Fjárfestingarhreyfingar - 3.000.000,00

482.039,00
- 2.700.000,00
- 10.868.517,00
- 14.050.556,00

2.957.279,00
4.160.322,98

-1.967.246,00
2.193.076,98

-3.201.175,00
-10.353.210,00
-13.554.385,00

Fjármögnunarhreyfingar
Byggingaframlag frá Akraneskaupstað
Tekið langtímalán
Afborganir langtímaskulda

- 2.959.217,00
Fjármögnunarhreyfingar - 2.959.217,00

Hækkun (lækkun) handbærs fjár
Handbært fé í upphafi árs

946.439,55
2.356.936,00

Handbært fé í lok árs

3.303.375,55

16.000.000,00
- 1.758.065,00
14.241.935,00
-

3.000.000,00
-2.109.680,00
890.320,00

2.702.288,00
5.059.223,00

-10.470.988,00
15.530.212,00

2.356.936,00

5.059.223,00

