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Ágætu
félagar

Á starfsárinu létust eftirfarandi félagar í Golfklúbb Reykjavíkur:
Svana Tryggvadóttir
Jóhann G. Möller
Bogi Eymundsson
Birgir Þorgilsson
Zophonias Áskelsson
Páll Ásgeir Tryggvason
Betsý Hannesdóttir
Sigþór Sigurjónsson
Vil ég biðja fundarmenn að rísa úr sætum og minnast látinna félaga.


Stjórn Golfklúbbs Reykjavíkur var á starfsárinu þannig
skipuð:
Jón Pétur Jónsson, formaður
Björn Víglundsson, varaformaður
Viggó Viggósson, ritari stjórnar
Helga Harðardóttir, gjaldkeri
Meðstjórnendur:
Gunnar Már Sigurfinnsson
Guðni Hafsteinsson
Helga Hilmarsdóttir
Varastjórn:
Anna Björk Birgisdóttir
Magnús Oddsson
Ragnar Baldursson
Haldnir voru 12 bókaðir fundir og eins og áður þá sat varastjórn
alla fundi ásamt framkvæmdastjóra.


Fjöldi félaga
Í lok starfsársins voru 2.976 félagar í GR — þar af heiðursfélagar,
félagar með fjaraðild og félagar með aukaaðild, alls 298.
Fullgreiðandi félagar eru þá 2.678 eða 72 meðlimum færri en reglur félagsins leyfa.
Það er í fyrsta skipti síðan sá fjöldi var ákveðin að við náum ekki fullskipuðum klúbbi.
En árið 2006 var ákveðið að hámarksfjöldi fullgreiðandi meðlima mætti vera sem
næst 2.750 félögum. Félögum í klúbbnum fækkaði um 43 á milli ára þar sem félögum
með aukaðild fjölgaði, sem kemur á móti fækkun fullgreiðandi félaga.
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Aldursskipting og skipting milli kynja er sem hér segir:
Piltar og stúlkur yngri en 20 ára: 304 félagar.
Konur, 21 árs og eldri: 784 félagar.
Karlar 21 og eldri: 1888 félagar.
Aukaaðild, þeir sem leika aðeins litla völlinn og fjaraðild ásamt ævifélögum og
heiðursfélögum, hafa því 298 félagar, eða sem nemur 31 félaga fleiri á milli ára.
Biðlistinn okkar frægi er nánast á núllinu, sem kann að breytast þegar líður nær vori.
Þær meðlimatölur sem hér hafa verið lesnar sýna að samdráttur er í félagatali
Golfklúbbs Reykjavíkur. Þær eru hugsanlega teikn um að kreppan margfræga sé
farin að snerta golfíþróttina þótt smá aukning hafi orðið á landsvísu. Stjórnendur GR
þurfa hugsanlega að bregðast við með einhverjum hætti ef áframhaldandi þróun á
sér stað á næstu mánuðum, sem við vonum þó að ekki verði.
Allar rekstraráætlanir okkar eru miðaðar við 2.750 fullgreiðandi meðlimi og verðum
við að vona að okkur takist að ná þeim fjölda á næsta ári.


Leiknir hringir — samanburður á milli ára
Vorið var með eindæmum kalt og bitnaði mest á Grafarholti. Mikið um næturfrost
og sumarbyrjun lagðist ekki vel í kylfinga. Þann 12. júní snjóaði niður í miðjar hlíðar
Esju.
Loka þurfti Grafarholtinu vegna kuldans og nýgræðingur var mjög viðkvæmur. Það
sést best á leiknum hringjum á árinu enn þeir voru eins og hér segir:
Grafarholt: 32.488 hringir á móti 34.211 í fyrrasumar eða 5% færri hringir enn 2010
Korpan: 35.071 hringur. Nokkurn vegin sami hringja fjöldi á milli ára
Garðavöllur: 19.430 hringir á móti 22.282 í fyrrasumar eða 14% færri hringir enn
2010
Litli völlurinn: 4.050 hringir á móti 4.723 í fyrrasumar eða um 14% færri leiknir
hringir enn 2010
Samtals gerir þetta leikna hringi upp á 91.039 á móti 97.000 hringjum 2010, sem er
um 6% samdráttur frá því í fyrra. Þótt veður hafi verið frábært eftir að hlýnaði og
hélst þannig til 1. október. Það er gaman að segja frá því að Korpan var opin inn á
miðja flatir alveg til 22. nóvember.
Til gamans má geta þess að haldið var opið mót á Korpunni þann 19. nóvember og
léku þar um 100 kylfingar í góðu veðri.


Leiknir hringir á vinavöllum GR:
Strandavöllur, Hellu: 1.346 hringir á móti 1.783
eða 25% færri hringir á milli ára
Hólmsvöllur: 877 hringir á móti 962 eða um 10% færri hringir á milli ára
Þorlákshafnarvöllur: 1.510 hringir á móti 1.470 fleiri hringir
enn 2010
Þetta eru samtals um 3.733 leiknir hringir á vinavöllum, sem er 482 færri hringir en
árið 2010. Það vekur okkur til umhugsunnar um áframhaldandi samstarf þótt enn
hafi engin ákvörðun verið tekin um vinavelli fyrir árið 2012.
Hér á eftir verður farið yfir gang mála, þróun starfseminnar og sem flestra málefna
varðandi rekstur Golfklúbbs Reykjavíkur. Lesturinn er nokkuð langur og bið ég
fundarmenn að sýna mér þolinmæði því starfsemin er víðfeðm.
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Málefni GR &
reykjavíkurborgar

Á síðasta aðalfundi var fjallað um samskipti okkar við Reykjavíkurborg vegna
framkvæmdasamnings vegna Korpu, nýframkvæmda og endurskoðunar á fyrri
framkvæmdasamningum.
Það er skemmst frá því að segja að engir hnökrar hafa verið á samskiptum eða
greiðslum frá Reykjavíkurborg eftir að úttekt á fyrri verksamningum lá fyrir.
Staðan er sú að Reykjavíkurborg hefur greitt helming þess framlags sem um var
samið og nú í febrúar kemur næstsíðasta greiðsla og lokagreiðsla í febrúar 2013.


Staða nýframkvæmda á Korpu
Þegar færi gafst síðastliðið vor hófust verkframkvæmdir, þaðan sem frá var horfið
haustið á undan. Verkinu hefur fleygt vel fram og er staðan nú þannig að búið er
að leggja á allar flatir hið margfræga torf sem við höfum átt í ræktun í 5 ár á Syðri
Sýrlæk í Flóa.
Okkur telst til að verkinu sé um 90–92% lokið og eftirstöðvar klárist næsta vor/
sumar.


Rennum aðeins yfir stöðu verkhluta
Sáð hefur verið í allar brautir og langt er komið með að klára set-tjörn á miðjum
vellinum. Búið að taka nokkur teigstæði og merkja út fyrir öðrum. En í vetur og
næsta vor verður unnið í teigum og sandglompum, ásamt göngustígum og öðrum
smáfrágangi hér og þar um völlinn nýja.
Stefnt er að því að klára þessi verk sem allra fyrst og koma nýja hlutanum í leikhæft
ástand svo taka megi í notkun, ef allt gengur upp, seinni part næsta sumars.
Eins og alltaf þegar nýjar brautir eru teknar í notkun þá eru þær svolítið hráar og
grunnt á sand og mold. Þetta á við þær brautir sem sáð var í nú í sumar en nokkrar
brautir eru ári eldri, svo við notum að hluta eldri brautir inn á milli.
Næsta vor verðum við að opna nýja fyrstu braut og verður fyrst unnið í að standsetja
þá teiga sem þar á að nota. Þessi braut liggur niður að ánni Korpu. Flötin er
ekki langt frá brúnni yfir Korpu og styttir til muna gönguleið að öðrum teig á
sjávarhelmingi Korpuvallar. Nú fara kylfingar undir brúna og veginn og engin
bílaumferð truflar þá göngu.
Mín tilfinning fyrir efri hluta Korpuvallar er sú að þar sé að rísa stórglæsilegur
golfvöllur með miklu af trjám og gróðri og þónokkra snertingu við ána Korpu sem
mörgum hefur þótt erfið, yfir að slá.
Athuga ber að þær framkvæmdir sem eru í gangi fylgja ströngustu kröfum um
álag og allt spil. Ákveðið var að stækka flatir um ca. 40% frá fyrstu teikningu.
Flatirnar eru frá 1.000 m2 upp í um 1.350 m2 með fjölda pinnastaðsetninga sem
uppgönguleiða. Dýpt á sumum flötum getur farið allt upp í um 40 metra, teigar verða
mjög stórir, allt að 300 m2.
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Vökvunarkerfi hefur verið lagt í allar flatir, teiga sem brautir, og er það nýlunda en
mikið öryggisatriði miðað við þrjú síðustu sumur. Rigningin er alveg hætt að láta sjá
sig á þeim tíma sem hentar völlunum okkar.
Nokkrar tölur sem gaman er að nefna: vatnslögn er um 5.000 metrar, raflögn er um
8.000 metrar og vatnsúðarar sem settir hafa verið niður í nýja hluta Korpu eru um 70
stykki.
Þegar þessu verki lýkur næsta sumar þá lít ég svo á að Golfklúbbur Reykjavíkur sé
komin heim.
Samningur okkar við Leyni á Akranesi um rekstur Garðavallar rennur út næsta
haust. Þá einbeitum við okkur að rekstri okkar heimavalla og hlúum að því sem þar
er.


Förum aðeins
yfir þær
framkvæmdir
sem voru í
gangi á umliðnu
rekstrarári


Grafarholt
Endurbyggðir teigar á 5. og 9. braut, vatnslögn og vökvunnarkerfi lagt í þá, þeir
stækkaðir til muna og gengið frá þeim þannig að allt viðhald verði vélvætt.
Allar brýr á 15. og 16. braut endurnýjaðar. Brú við 15. flöt færð fjær flötinni og svæðið
þar í kring lagað og endurbætt. Þessi framkvæmd er til mikils sóma og augnayndi að
sjá hve vel hefur tekist til.
Útbúin nýr útsýnispallur við 18. teig – sem er mikið öryggistæki því illa sést fram á
brautina fyrir meðalmenn.
Ný pútt- og vipp-flöt opnuð niðri við uppkeyrslu og frá fyrsta degi hefur aðsókn að
henni verið með miklum ágætum.
Ný teigmerki og tíbox ásamt fjarlægðarhælum voru sett upp í dökkum lit og þannig
verða allir okkar vellir merktir, þ.e. allt í sama lit sem sparar mikla vinnu og kostnað.
Oft vill bregða við að merkin séu fjarlægð eða brotin.
Hellulagt var við nokkra teiga, sem er til mikillar fyrirmyndar og kemur í veg fyrir að
álagsblettir skemmist og eykur enn á heildarsvip Grafarholts. Áfram verður unnið í
hellulögnum þar sem því verður við komið, ásamt allri annarri snyrtingu.
Hlið var sett upp við vélageymslu til að hefta óþarfa umferð og plan við vélageymslu
stækkað og snyrt í kringum húsið.
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Skipt um vatnsdælu í Bullauganu sem er fyrsta vatnsból Reykvíkinga og Orkuveitan
gaf klúbbnum í fyrra,er þá Grafarholtið sjálfbært vatnslega séð og sparar það stór
fjárhæðir til lengri tíma,eykur einnig vatnsöryggi vallarinns
Einnig var lögð vatnsleyðsla frá umræddir dælu sem er í litlum kofa við hliðina á 10
braut yfir í Bása og muna menn eftir umerkjum eftir það á 18 braut,allt var þetta
framkvæmt af starfsmönnum GR í Grafarholti.
Sú nýbreytni hefur verið tekin upp að minnka alla notkun á tilbúnum áburði og fara að
miklum hluta yfir í kjötmjöl sem framleitt er fyrir austan fjall og notað á allra verstu
álagsbletti og inngönguleiðir á flatir sem teiga. Þessi aðgerð hefur skipt sköpum í
uppbyggingu og verndun alls umhverfis í kringum flatir. Notuð voru um 10 tonn á
síðasta vori og verður mikil aukning á notkun umrædds kjötmjöls á næsta vori. Ekki
skemmir fyrir að verðið á mjölinu er lægra en á tilbúnum áburði.
Hóll á bak við 5. flöt var fjarlægður og svæðið tyrft. Einnig var svæði bak við 2. teig
tekið og lagfært. Allt er þetta hluti af snyrtingu Grafarholts sem er og verður í gangi
áfram næsta sumar og er farin að skila miklum árangri.
Lúpínu-eyðing hélt áfram og er farin að bera árangur.
Vallarstjóri í Grafarholti er Birkir Már Birgisson.


Korpa
Þar sem nýframkvæmdir eru í gangi á Korpunni þá er minna um framkvæmdir á
vellinum enda vel skiljanlegt. Þrátt fyrir það tókst að klára eftirfarandi verkefni:
Göngustígar á 2., 4. og 8. braut voru lagaðir í sama stíl og gert var í fyrra við 6. braut
og haldið verður áfram í nákvæmlega sama stíl og áður. þ.e. rammað inn í tréverk
sem verður í sama lit og öll teigmerki, fjarlægðarmerki og umhverfið í kringum
stígana lagað og snyrt.
Drenskurðir á 4. og 5. baut voru fylltir og torf lagt ofan á.
Sjálfvirkt vökvunarkerfi sett á teiga á 2., 3., 4., 6., 8. og 9. braut.
Framteigar á 7. braut sem og 8. braut voru endurbyggðir og stækkaðir, auk þess að
sett var í þá sjálfvirkt vökvunarkefi.
Litli völlurinn er í umsjón starfsmanna Korpu. Þar var haldið áfram við endurgerð
teiga, sem og flata. Voru þrír teigar byggðir frá grunni og eftir eru þrír teigar og tvær
flatir sem vonandi verður klárað næsta sumar.
Áfram verður unnið að snyrtingu á Korpu sem og litla vellinum, eins og hægt er. En
aðaláherslan verður á að ljúka nýframkvæmdum á Korpu.
Vallarstjóri á Korpu og litla vellinum er Ágúst Jensson.


Akranes
Ég ætla ekki að fara í saumana á því sem þar var unnið enda er það fært til bókar hjá
Golfklúbbnum Leyni.
Þar var unnið samkvæmt þeim samningi sem er í gangi og þeim verkum, sem til
féllu, var skilað.
Allt sem gert var á Garðavelli sneri að snyrtingu sem og breyttu landslagi á miðjum
velli.
Ég get fullyrt að þegar við skilum Garðavelli næsta haust þá verður hann mun betri
og í betra ástandi en þegar við tókum við honum og þau verk sem okkar menn hafa
klárað þar vellinum eru til mikilla bóta og rós í þeirra hnappagat.
Vallarstjóri á Garðavelli er Róbert Árni Halldórsson.
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Þeir sem skipa vallarráð GR eru:
Garðar Eyland
Ágúst Jensson
Birkir Már Birgirsson
Róbert Árni Halldórsson
Tengiliður stjórnar er Björn Víglundsson


Básar og Grafarkot – æfingarsvæði Grafarholti
Engar framkvæmdir fyrir utan venjulegt viðhald, en nýtt pútt- og vipp-svæði tekið í
notkun, góð og endanleg viðbót við Grafarkotssvæðið og vatnsleiðsla tengd við dælu
klúbbsins og þar með er vatnið tekið úr eigin lind í Grafarholti.
Eins og áður þá er Pro golf með Bása á leigu og hefur það samstarf verið til mikils
sóma.

Básanefnd er þannig skipuð:
Guðni Hafsteinsson
Helga Hilmarsdóttir
Ragnar baldursson


Grafarholtsskáli, sem og Korpu húsnæði
Venjubundnu viðhaldi sinnt. Settur var upp tréveggur til að hylja ruslagám á plani við
Grafarholt.
Húsanefnd er skipuð þeim
Helgu Hilmarsdóttur
Önnu Björk Birgisdóttur


Sláttur og umhirða knattspyrnuvalla innan Reykjavíkur
GR hefur hingað til séð um allan slátt á öllum völlum innan borgarmarkanna en sú
breyting varð á núna í vor að við bættist öll söndun og götun og hækkar það verulega
þann samning sem í gildi var.


Ræsing og eftirlit á völlum GR
Eins og undanfarin ár þá hafa verið sex ræsar verið á vaktinni – þrír á hvorum velli
en nú í vor bætist einn ræsir á Garðavelli við á annatíma. Hefur þetta aukna eftirlit
gengið vel og áframhald verður á því.


Rástímaskráning
Sú rástímaskráning sem var notuð á liðnu sumri sýndi og sannaði gildi sitt og
var til mikillar bóta. Eins og áður þá hefur borið á slælegri mættingu í þó nokkra
teigtíma. Svo virðist sem ákveðnir hópar fólks vilji útiloka að hver sem er komi í fyrir
fram pantaðan teigtíma. Sú verklagsregla sem unnið hefur verið eftir er að senda
viðkomandi bréf og setja svo á svartan lista ef menn mæta ekki í skráðan rástíma þar
á eftir.
Nú er sú hugmynd á lofti að breyta þessu þannig að sá sem mætir ekki í skráðan
rástíma fari sjálfkrafa á svartan lista og geti þá ekki skráð sig á golf.is
Þurfi síðan að koma til framkvæmdarstjóra og gera grein fyrir sínu máli.
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Þetta atriði er ljóður á annars góðu kerfi og ein af leiðunum til að fá kylfinga til að
bera virðingu fyrir rástímum og félögum sínum í GR er að ganga svona hart fram.
Um þetta verður tekin ákvörðun strax eftir áramótin en þá verða rástímaskráningar
teknar til endurskoðunnar.
Rástímakerfinu sem er í gangi er ætlað að tryggja að meðlimir GR hafi algjöran
forgang að öllum teigtímum sem í boðið eru á degi hverjum og ber okkur að virða
þær reglur sem eru í gangi


Kappleikjahald
Móthald var með mjög svipuðu sniði og verið hefur. Hápunktinum var náð með
frábæru meistaramóti sem er langstærsta mót sumarsins, nú síðast mættu um 622
kylfingar og léku við frábærar aðstæður. Mótið endaði á mjög dramatískan hátt þar
sem þrír frábærir kylfingar fóru í ítrekaðan bráðabana , ungur kylfingur Andri Þór
Björnsson, sigraði þá Sigurjón Arnarsson og Þórð Rafn Gissurarsson.
Taka ber fram að nú voru notaðar fjöldatakmarkanir á hvern flokk á meistaramótinu
og síðan jafnað út eftir þátttöku, sem tókst mjög vel og allir komust að.
Það var mjög minnisstætt að fylgjast með í kvöldhúminu ásamt fjölda annarra
kylfinga, umkringja 18 flötina. Að þvílíkri spennu og drama er leitun varla hægt að
hugsa sér betri endapunkt á eins frábæru móti og meistaramót GR er orðið.
Sigurvegari í kvennaflokki var Ólafia Þórunn Kristinsdóttir sem sýndi og sannaði enn
og aftur að hún er fremst kvenna í golfi á landinu í dag.
Einnig ber að geta að GR hélt Íslandsmót unglinga í Grafarholti sem tókst með
ágætum. Veðrið lék við keppendur sem sumir hverjir voru að heimsækja Grafarholtið
í fyrsta skipti. Mótshaldið var klúbbnum til mikils sóma.


Markaðsnefnd
Aðalverkefni þessarar nefndar er að afla annara tekna enn árgjalda. Í því felst
auglýsingasala, samningsgerð við stuðningsaðila ,sala auglýsinga á flettiskilti sem
og yfirumsjón með allri annarri fjáröflun, umsjón og stjórn á öllum boðsmótum og
samskipti við öll þau fjölmörgu fyrirtæki sem Golfklúbbur Reykjavíkur er í sambandi
við. Menn áttu von á minnkandi tekjum eftir þessum leiðum í byrjun hruns en annað
hefur komið á daginn. Stöðug og jöfn aukning hefur verið í störfum þessara ágætu
nefndar.
Kappleikja og markaðsnefnd skipa þeir Björn Víglundsson og Gunnar Már
Sigurfinnsson ásamt markaðstjóra Golfklúbbs Reykjavíkur, Ómari Friðrikssyni, sem
hefur sinnt þessu starfi af alúð og þekkingu síðustu árin.


Stutt yfirlit yfir nokkrara nefndir GR
- Kvennastarfið
Öllu því mikla starfi og uppákomum hefur hún Anna Björk Birgisdóttir stýrt með harði
hendi ásamt valinkunnri sveit vaskra GR-kvenna. Allar þessar konur eiga þakkir
skildar fyrir glæsilegt starf og mikinn áhuga.


Öldungastarfið
Öldungastarfið er hefðbundið og byggist að mestu á hefðbundnum mótum sem
Haldór Kristjánsson hefur leitt af sinni alkunnu snild enn sá sem stýrir öldunganefnd
GR er Magnús Oddsson sem jafnframt er ritsjóri Kylfings sem er okkar heimildarrit .
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- Heimasíðu og upplýsinganefnd
Starfið er einvörðungu gert til að ná beinni og betri tengingu við sem flesta meðlimi
GR. Heimasíðugerð verður alltaf betri og betri og skilar þeim upplýsingum sem þarf
að koma á framfæri. Í gegnum heimasíðuna er upplýsingum um félagsstarfið beint
og milliliðalaust til félaga í GR.
Sjá þeir félagar Guðni Hafsteinsson og Ómar Friðriksson um þetta verkefni með góðri
aðstoð starfsfólks á skrifstofu GR.


- Forgjafar- og aganefnd
Einnig ber að nefna Forgjafar og aganefnd sem því miður hefur alltaf eitthvað fyrir
stafni en leysir öll þau mál sem þangað rata af hátvísi og kunnáttu.
Það er Jónas Valtýsson sem leiðir þá nefnd en með honum eru þeir Stefán Pálsson
og Ólafur Arinbjörn Sigurðsson og eiga þeir þakkir skildar fyrir gott starf.

Gróðurfarsnefnd Grafarholts hefur einnig starfað á síðustu tveimur árum og eru
verk hennar heldur betur að sjást því baráttan við lúpinuna í holtinu er hafin. Lúpínan
hefur orðið að láta hægt og sígandi undan en nefndarmenn eru leiddir áfram af Gesti
Jónssyni. Honum til halds og trausts eru Margrét Geirsdóttir og Kristín Einarsdóttir.
Starf nefndarinnar er stefnumarkandi og myndast hefur sá gróðurfarsrammi sem
starfsmenn Grafarholts vinna eftir. Við þökkum þessu ágæta fólki af alhug þeirra
framlag.


Barna og unglingastarf
Íþróttastarf Golfklúbbs Reykjavíkur er stórt í sniðum og í mörg horn þarf að líta. Ég
reyni nú að stikla á því helsta í unglinga og afreksstarfi.


- Golfleikjanámskeið GR
Hér stígur ungviðið sín fyrstu skref í golfinu. Þessi námskeið í formi vikukennslu
um allt sem viðkemur íþróttinni. Mikil og góð þáttaka hefur alltaf verið að þessum
námskeiðum sem haldin eru í Grafarkoti og Básum. Rétt um 350 krakkar á aldrinum
6-12 ára sóttu þessi 16 námskeið þar sem leiðbeinendur eru golfkennarar sem njóta
aðstoðar okkar best afreksfólks.


- Barna og unglingastarf
Hér stunda börn og unglingar í klúbbnum reglubundnar æfingar í um það bil 11
mánuði á ári eftir ákveðnu skipulagi sem skiptist í vetrarstarf og svo sumarstarf,
einnig í almennt starf og afreksstarf. Að starfinu koma 2–3 kennarar að jafnaði allt
árið um kring og öflug unglinga og afreksnefnd leiðir óeigingjarnt starf við að halda
úti félagslífi og viðburðum tengdu þessu mikla starfi.
Árangur ársins var ásættanlegur en aðeins undir þeim væntingum sem við gerum
til okkar sjálfra. Við þurfum bara að leggja aðeins meira á okkur og þá lætur
árangur ekki á sér standa eins og síðastliðin fimm ár sem hafa verið með ágætum.
Unglingastarfið er að skila okkur reglulega góðum leikmönnum upp í meistaraflokka
klúbbsins sem er góðs viti fyrir framtíðina.
Þeir kylfingar sem sköruðu fram úr í ár í unglingaflokkum eru:
Guðrún Pétursdóttir sem sigraði í Íslandsmóti í höggleik 15-16 ára
Ragnhildur Kristinsdóttir Íslandsmeistari í höggleik og holukeppni 14 ára og yngri
Kristinn Reyr sigurðsson Íslandsmeistari í holukeppni 15-16 ára
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Meistaraflokkar Golfklúbbs Reykjavíkur
Að okkar mati eigum við orðið glæsilegasta hóp Íslensks golfklúbbs frá upphafi.
Þarna eru framúrskarandi kylfingar af báðum kynjum og frábærar fyrirmyndir fyrir
yngra fólkið okkar.
Golfklúbbur Reykjavíkur er Íslandsmeistari í sveitakeppni klúbba bæði í karla og
kvennaflokki annað árið í röð og er það einsdæmi hér á Íslandi að sami klúbbur hafi
unnið tvöfalt, tvö ár í röð.
Margir úr hópi meistaraflokks eru komnir í nám í Bandarikjunum og stunda þar golf
með námi af kappi. Það skilar þeim til okkar í góðu formi með vorinu.
Alltaf eru nokkrir sem stefna á stóra drauminn, að komast inn á atvinnumannmótin.
Kemur að því að einhver nær alla leið og þá fögnum við því.
Ef rétt er þá telst okkur til að fimm séu nú þegar í námi og aðrir fimm á leið út næsta
haust. Þessu ber að fagna því okkar stefna er að ala upp og þjálfa ungt fólk sem er
svo öðrum til fyrirmyndar og skila því sterkara út í hinn harða heim.
Einnig ber að geta þess að stærstur hluti okkar bestu kylfinga er undir 25 ára aldri.
Segja má að framtíðin sé okkar.


Hér á eftir er listi yfir öll helstu afrek okkar fólks á árinu.
Ólafia Þórunn Kristinsdóttir, Íslandsmeistari í höggleik og holukeppni kvenna.
Arnór Ingi Finnbjörnsson, Íslandsmeistari í holukeppni karla.
Karlasveit GR, Íslandsmeistari í sveitakeppni GSÍ.
Kvennasveit GR, Íslandsmeistari í sveitakeppni GSÍ.
Stefán Már Stefánsson varð stigameistari GSÍ.
Sigurður Hafsteinsson, Íslandmeistari í höggleik 55 ára og eldri
Steinunn Sæmundsdóttir, Íslandsmeistari í höggleik 50 ára og eldri
Öldungasveit GR karla, Íslandsmeistari sveitakeppni GSÍ
Öldungasveit GR kvenna, Íslandsmeistari í sveitakeppni GSÍ
Kvennasveit tók þátt í Evrópumóti klúbba í Grikklandi og endaði í 9. sæti.
Karlasveitin tók þátt í Evrópukeppni klúbba í Tyrklandi og eftir erfiða byrjun þar sem
lengi leit út fyrir að þeir yrðu að leika með lánssettum og í gallabuxum þá náðu þeir
14 sæti.
Golfklúbbur Reykjavíkur átti fulltrúa í fjölmörgum landsliðsverkefnum, jafnt í
unglingalandsliðum sem A-landsliðum karla og kvenna.
Leikmaður ársins valin af íþróttastjóra er Ólafía Þórunn Kristinsdóttir fyrir þrefaldan
Íslandsmeistaratitil í höggleik, holukeppni sem og sveitakeppni og síðast en ekki síst
klúbbmeistari GR 2011.
Háttvísibikarinn er gjöf frá GSÍ á 70 ára afmæli GR og er hann veittur ár hvert þeim
kylfing undir 18 ára aldri sem endurspeglar best þá eiginleika sem GRingar vilja sjá
í afreksunglingum sínum. Í ár hlýtur Sunnar Víðisdóttir bikarinn og förum við nánar í
þá afhendingu hér á eftir.
Sannarlega glæsilegt ár hjá þessum geðþekku og glæsilegu kylfingum.
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Þeir sem mynda unglinga og afreksnefnd eru þeir:
Ragnar Baldursson
Viggó Viggósson
Guðni Hafsteinsson
Sá sem stýrir öllu unglinga og afreksstarfi er íþróttastjóri GR, Brynjar Geirsson. Allir
eiga þeir þakkir fyrir frábær störf.


Verslanir GR
Eins og áður var öllum helstu söluaðilum á golfvörum boðið að taka þátt í opnu útboði
á sölu á golfvörum í verslunum GR en því miður þá barst aðeins eitt tilboð og var
samið við Örninn golfverslun til tveggja ára.


Starfsmannahald
Samtals eru 14 fastráðnir starfsmenn hjá Golfklúbbi Reykjavíkur enn þeir skiptast
þannig:
Skrifstofa – 4 stöðugildi og bókari í hlutastarfi
Grafarholt – 5 stöðugildi, m.a. allt vélaviðhald fyrir alla velli
Korpa – 3 stöðugildi
Akranes – 1 stöðugildi
Íþróttasvið – 1 stöðugildi


Fjármál
Fjárhagur Golfklúbbs Reykjavíkur er traustur en fer ekki varhluta af þeim
framkvæmdum sem við stöndum í á Korpu. Eins og alltaf með samninga við
Reykjavíkurborg þá greiðir borgin alla styrki eftir á og viðkomandi þarf að fjármagna
sig á meðan með tilheyrandi vaxtakostnaði. Eins og áður hefur verið minnst á eigum
við eftir að fá greiddar rúmlega 90 milljónir með verðtryggingu en höfum tekið lán hjá
viðskiptabanka okkar á móti þeim greiðslum til þess að flýta fyrir framkvæmdum.
Hér á eftir fer gjaldkeri Golfklúbbs Reykjavíkur, Helga Harðardóttir, vel yfir alla
reikninga og útkomu síðasta fjárhagsárs.


Nefndastarf
Tvær nefndir voru stofnaðar á miðju sumri til að fara yfir tvö mikilvæg málefni sem
skipta Golfklúbb Reykjavíkur miklu og eru þessi málefni sífellt í endurskoðun.
Fyrra málefnið er útleiga á Básum sem og allt samstarf við Pro golf. Starf
nefndarinnar var að fara ofan í allar tölur, bæði tekjur sem gjöld, og endurskoða
alla þætti sem skipta þar máli. Útkoman var sú að halda ætti áfram óbreyttu
fyrirkomulagi við útleigu Bása sem og samstarfi við Pro golf með smá leiðréttingum
á nokkrum atriðum sem lúta að starfi unglinga og afrekskylfinga, en þessi atriði
eru alltaf í sífelldri skoðun eingöngu með það að markmiði að hámarka þau gæði
og vinnu sem við kaupum af Pro golf. Allt samstarf hefur gengið mjög vel og þau
vandamál sem upp hafa komið hafa reynst auðleysanleg af beggja hálfu.
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Nefndin sem skilaði góðu verki var þannig skipuð:
Helga Hilmarsdóttir formaður
Viggó Viggósson
Guðni Hafsteinsson
Ragnar Baldursson


- Stefnumótunarnefnd
Stefnumótunarnefnd, er heitið á seinni nefndinni, sem hefur að markmiði að
búa til skipulag sem hentar best við að þjónusta félaga klúbbsins á sem
hagkvæmastan hátt.
Verkefnið getum við kallað „Hagræðing — að fá meira fyrir minna“. Það þótti við
hæfi að staldra aðeins við því eftir næsta sumar þá komum við heim, eins og ég segi
stundum. Þá endar samstarf okkar og afskipti af Garðavelli og við einbeitum okkur að
rekstrinum hér í Grafarholti sem og á Korpu.
Nefndin hefur skilað áfangaskýrslu til stjórnar en hefur ekki lokið störfum. Því er
allt of snemmt að gefa eitthvað út en nefndin hefur fram á vormánuði tíma til að skila
verkinu. Það sem ég hef séð lofar góðu. Skylda okkar er eilíft að endurskoða og
finna bestu lausnir til að fá sem mest fyrir sem minnst og nýta starfskrafta okkar og
peninga á sem bestan hátt fyrir Golfklúbb Reykjavíkur.
Nefndina skipa
Björn Viglundsson formaður
Helga Harðardóttir
Gunnar Már Sigurfinnsson
Garðar Eyland
Bind ég miklar vonir við störf þessarar nefndar og þakka þeim þegar þau ljúka
störfum.
Ein er sú nefnd sem stofnuð var í lok árs 2010 og ekki hefur verið minnst á áður, enn
það er nefnd valinkunnra manna um framtíð og fortíð Grafarholtsvallar.

Verkefni nefndarinnar er að fara yfir eftirfarandi:
Styrk- og veikleikagreina Grafarholtsvöll
Hvað hefur þróast í rétta átt síðustu ár?
Hvað hefur þróast í ranga átt í gegnum árin?
Að hverju ber að hlúa?
Hverju ber að breyta?
Verkefnið sem skila á er einfaldlega að svara spurningunni: Hvernig viljum við sjá
Grafarholtið í komandi framtíð, hverju viljum við breyta og hvað viljum við bæta og
hvernig og hvað kostar það?
Það er engin launung að Grafarholtið þarf smá andlitslyftingar eða hressingar við og
hefur stjórn GR mikinn hug á að gera framtíðaráætlun um stefnu til 10 ára í þessum
efnum. En það er ekki sama hvernig það verður gert enda er þetta okkar elsti
golfvöllur sem á að halda sínum karakter og styrk.
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Ekkert hefur lekið út frá nefndinni en þegar hún hefur lokið sínu verki á vormánuðum
verða þær tillögur kynntar vel og rækilega fyrir félagsmönnum áður en stjórnin tekur
endanlega ákvörðun um hugsanlegar framkvæmdir eða áætlanagerð þar að lútandi.
Þeir ágætu menn sem tóku þetta verkefni að sér eru:
Birkir Már Birgisson, vallarstjóri Grafarholti
Viggó Viggósson, fæddur og uppalin í Holtinu
Margeir Vilhjálmsson, fyrrum framkvæmdastjóri GR og áhugamaður um Grafarholtið
Garðar Eyland, fyrrum formaður GR og núverandi framkvæmdastjóri GR
Óli Þór Ágústsson, fyrrverandi vallarstjóri í Keili og núverandi framkvæmdastjóri
þess klúbbs.
Tengliður stjórnar er Björn Víglundsson
Allt eru þetta góðir og gegnir kylfingar sem bera mikla virðingu fyrir Grafarholtsvelli.


Árgjöld og skipting þeirra.
Eins og í golfhreyfingunni allri fer nú meðalaldur meðlima GR hækkandi. Þó
auðvitað vildum við ná enn betur en við gerum til yngra fólks þá er þetta á hinn vegin
ánægjuleg þróun hvað varðar eldri kylfinga GR.
Þeir eru mun virkari í golfíþróttinni fram eftir öllum aldri.Kemur þar til aukin áhersla
á alla hreyfingu,betri heilsu á efri árum svo og aukning á golfbílum og fleirra sem
gerir okkur kleift að sinna þessu áhugamáli okkar langt fram á efri ár.
Nú er 14% meðlima GR eldir enn 67 ára.Gera má ráð fyrir að þetta hlutfall hækki enn
verulega þegar fjölmennir eftirstríðsárgangar fæddir 1946 og síðar nær þessum aldri
á næstu árum.
Innan stjórnar hefur eðlilega verið rætt um hvaða áhrif þetta gæti haft á samsetningu
félagsgjalda.
Eldir félagar hafa notið 50% afsláttar af félagsgjöldum GR svo lengi sem við munum
flest.Þar höfum við gert betur við þennan hóp en samkeppnisklúbbar okkar hér á
höfuðborgarsvæðinu og í reynd betur enn flestallir.Í dag eru afsláttarkjör í öðrum
golfklúbbum 16 til 34%
Þegar árgöld verða lögð fram hér á eftir þá kemur í ljós breyting á afsláttarkjörum
þeim sem eldri kylfingar hafa haft og er reynt að gæta sanngirni í þeim gjöldum
.Stjórn Golfklubbs Reykjavíkur þarf eðlilega að líta til sanngirni í uppbyggingu
félagsgjalda með tilliti til allra hópa í félaginu.
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Niðurlag
Eins og sjá má og heyra hér af ofantöldu þá vinnum við að mörgum málefnum
sem skipta rekstur klúbbsins miklu máli. Það er ekki síst fyrir félaga í Golfklúbbi
Reykjavíkur og við vonum svo sannarlega að niðurstaðan verði okkur öllum í vil. Við
bíðum spennt eftir að geta fjallað um þessi málefni á komandi misserum.
Eins og þið heyrið og sjáið þá eru verkefni Golfklúbbs Reykjavíkur mörg og víðfeðm.
Þau snerta marga mismunandi fleti sem allir lúta að rekstri svona stórs félags.
Ég hef áður, í aðalfundarræðu, boðað samdrátt í félagafjölda golfklúbba en hef sem
betur fer ekki reynst sannspár enn þá. Núna virðast mér þó rauð ljós vera farin að
blikka hér og þar í íslenska golfheiminum. Kannski getum við sagt að það sé allt að
verða eðlilegt. Af hverju á kreppan ekki að snerta golfið eins og heimili landsmanna?
Það er okkar hlutverk að stýra félaginu gengum öldurót samdráttar sem og
uppsveiflu. Hingað til hefur það tekist nokkuð vel og sé ég ekkert annað í stöðunni en
að svo megi það ganga áfram um ókomna tíma.
Til þess að svo megi verða þá þurfa allir félagar í Golfklúbbi Reykjavíkur að leggja sig
fram og vanda betur umgang um velli félagsins og jafnframt rástímaskráningu.
Framundan er ár þar sem stjórn og starfsfólk GR leggur sig fram við að hlúa að –
snyrta, bæta og laga ásamt því stóra verkefni að klára endanlega nýjan hluta Korpu.
Stefnt er að rólegu sumri í öðrum framkvæmdum. Við verðum að ná andanum og
laga stöðu fjármála áður en haldið verður í andlitslyftingu Grafarholtsvallar eða í að
laga æfingaraðstöðu hér við Bása, sem eru næstu stórverkefni komandi ára.
Fyrir hönd Golfklúbbs Reykjavíkur vil ég fá að þakka þeim fjölmörgu sem
unnu frábært sjálfboðaliðastarf sem og öllu starfsfólki, stuðningsaðilum og
veitingamönnum fyrir frábært samstarf.
Ég þakka frábærum framkvæmdastjóra, Garðari Eyland, fyrir öll hans góðu verk í
þágu félagsins. Þau eru langt umfram venjuleg framkvæmdastjórastörf. Þar fer
gegnheill GR-ingur og góður kylfingur sem þykir vænt um klúbbinn sinn alveg fram í
fingurgóma.
Ykkur, ágætu félagar, þakka ég fyrir góð kynni, endalausa þolinmæði og gott hljóð á
fundinum.
Jón Pétur Jónsson formaður Golfklúbbs Reykjavíkur
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