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 Golfklúbburinn Oddur 2018

Á síðasta aðalfundi var Elín Hrönn Ólafsdóttir 
endurkjörin sem formaður stjórnar, Kári 
Sölmundarson og Einar Geir Jónsson 
voru kosnir til tveggja ára. Skv. viðbót við 
lög GO sem gilda átti í eitt ár var kjörinn 
stjórnarmaður til eins árs og þar fékk embætti 
Berglind Rut Hilmarsdóttir  og  inn sem nýr  
varamaður kom Auðunn Örn Gylfason. Fyrir í 
stjórninni sat Halla Hallgrímsdóttir áfram til eins 
árs.

Stjórn Odds starfsárið 2017-2018 var því 
þannig skipuð:
Elín Hrönn Ólafsdóttir:  formaður
Einar Geir Jónsson       varaformaður
Berglind Rut Hilmarsdóttir  ritari
Halla Hallgrímsdóttir  gjaldkeri
Kári Sölmundarson  meðstjórnandi
Auðunn Örn Gylfason                           varamaður 
Sigurður I. Halldórsson       áheyrnarfulltrúi GOF

Endurskoðendur ársreiknings:
Davíð Einarsson og Helgi F. Arnarsson

Á starfsárinu voru haldnir 12 formlegir  
stjórnarfundir. Að auki voru haldnir fjöldi  
nefnda og vinnufunda vegna verkefna á vegum 
stjórnar GO. Í lok golfsumarsins 2018 voru 1.226 
félagar skráðir í Golfklúbbinn Odd. Þar af voru 
123 skráðir í Ljúflingsaðild. 

Starfsmenn GO 2018
Framkvæmdastjóri:  Þorvaldur Þorsteinsson
Skrifstofustjóri:   Svavar Geir Svavarsson
Vallarstjóri:  Tryggvi Ölver Gunnarsson
Vallarstarfsmenn:  Kristinn S. Jónsson 

Kristján Kristjánsson
Verkstæði:  Maron Tryggvi Bjarnason
Vallarþjónusta: Baldur Hólmsteinsson
Afgreiðsla:  Svavar Geir Svavarsson
  Valdimar Lárus Júlíusson 

Ottó Bjartmarz
Anna Ragnheiður Jörundardóttir

 
Hola í höggi

Það hefur verið venja að telja upp þá kylfinga 
sem afrekuðu það á árinu að fara holu í 
höggi og við höfum sótt þær upplýsingar til 
einheraklúbbsins en þar sem sú síða er ekki 
uppfærð nema fram í lok júlí  þá látum við ekki 
inn tölulegar upplýsingar hér í skýrsluna.  Við 
stefnum að því að koma því í gott horf á okkar 
eigin heimasíðu svo það sé haldið utan um það 
á góðum stað. Það má þó segja frá afrekum 
Binna og séra Hjálmars svona ef svo ólíklega 
vill til að þið sem þetta lesið hafið ekki frétt af 
því að þá afrekuðu þeir það báðir í sumar að 
fara tvisvar holu í höggi, flestir vonast nú bara 
til þess að ná þessu afreki einu sinni.  
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65+ konur  punktar.  
Hulda Eygló Karlsdóttir  83 punktar
50-64 konur punktar.  
Guðríður Jónsdóttir   89 punktar
50+ konur höggleikur. (0 - 18 í forgjöf)
Jóhanna Dröfn Kristinsdóttir  278 högg
50+ konur höggleikur. (18,1 - 25,0 í forgjöf)
Margrét Ólafsdóttir   297 högg 
5.flokkur karla punktar.  
Hafliði Kristjánsson   94 punktar
4. fl. karla höggleikur.  
Hjálmar Jónsson   367 högg
3. fl. karla höggleikur.  
Gunnar Viðar   362 högg
2. fl. karla höggleikur.  
Jón Bjarki Sigurðsson  331 högg
1. fl. karla höggleikur.  
Valgarð Már Valgarðsson   319 högg
4. fl. kvenna punktar.  
HeHelga Björg Steinþórsdóttir 92 punktar
3. fl. kvenna punktar.  
Margrét Gunnlaugsdóttir  103 punktar
2. fl. kvenna höggleikur.  
Kristjana S. Þorsteinsdóttir  384 högg
1. fl. kvenna höggleikur.  
Sólveig Guðmundsdóttir   337 högg
Holukeppni GO 2018  
Elín Hrönn Ólafsdóttir  

 
Meistaramót Golfklúbbsins Odds fór fram 
30. júní - 7. júlí 2018. Um 180 kylfingar 
tóku þátt í mótinu að þessu sinni sem  
heppnaðist vel en veðurfar sumarsins hafði nokkur 
áhrif á skráningu í mótið eins og við fundum almennt 
fyrir í sumar í golfmótum og öðru starfi. Hér eru  
upplýsingar um sigurvegara í þeim flokkum sem 
keppt var í. Klúbbmeistarar í meistaraflokkum 
urðu þau Rögnvaldur Magnússon og Hrafnhildur 
Guðjónsdóttir.

Meistarar Golfklúbbsins Odds 2018 í öllum 
keppnisflokkum: 
Meistaraflokkur karla   
Rögnvaldur Magnússon  309 högg
Meistaraflokkur kvenna   
Hrafnhildur Guðjónsdóttir  349 högg
Barnaflokkur punktar.  
Arnar Daði Svavarsson  64 punktar
65+ karlar punktar.  
Rúnar Gunnarsson   91 punktar
50-64 karlar punktar.  
Kristján Þórður Blöndal  91 punktar
50+ karlar höggleikur. (0 - 15 í forgjöf)  
Guðjón Steinarsson   270 högg 
50+ karlar höggleikur. (15,1 - 25,0 í forgjöf)  
Örn Arnþórsson    317 högg

Klúbbmeistarar GO 2018
- 180 kylfingur tók þátt í Meistaramóti Golfklúbbsins Odds í ár
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Kæru félagar.
Enn og aftur er að ljúka viðburðarríku ári 
Golfklúbbsins Odds og hefur stjórn haft í nógu 
að snúast á árinu 2018. Að stýra golfklúbbi svo 
öllum líki er áskorun, áskorun sem ég vel að 
gera enda afar lærdómsríkt. 

Veturinn var okkur golfurum ekkert sérstaklega 
hagstæður, miklir og langvarandi frostakaflar og 
lítill snjór til að verja völlinn gaf ekki þau fyrirheit 
að vorið yrði milt og Urriðavöllur myndi opna 
snemma þetta vorið. Þegar á reyndi var opnað 
12. maí og segja má að sumarið hafi látið bíða 
eftir sér allt fram í ágúst enda voru slegin ýmis 
met í veðurfari þetta sumarið. Trausti Jónsson 
veðurfræðingur lét þau orð falla á bloggsíðu sinni 
að júní mánuður fengi 0 í sumareinkun. Þann 20 
júní tók Trausti niður tölfræði og ef gripið er inn í 
hana hér sér til gamans má taka til að sólardaginn 
(20. júní) voru sólarstundir 17,6 en fram að þeim 
degi samanlagt 54,1 sólskinsstundir í júlí sem gerir 
um 2,8 sólarstundir á dag. Fyrstu 20 dagar júní 
mánaðar verma 99 sætið af 106 í sólarstundum 
mældum síðan 1912. Færri sólskinsstundir þýða 
auðvitað meiri rigningu og voru einungis 5 dagar 
samtals í maí og júní sem voru án úrkomu. En 
auðvitað var það svo að kylfingar létu það nú ekki 
stoppa sig heldur sóttu að sjálfsögðu á völlinn 
þegar hægt var og úr varð að golfárið teygði 
sig inn í októbermánuð og lokaði Urriðavöllur 

formlega þann 15. október sl þegar farið var inn 
á vetrarflatir.

Stjórn og starfsfólk
Á síðasta aðalfundi var Elín Hrönn Ólafsdóttir 
endurkjörin formaður stjórnar, Kári 
Sölmundarson og Einar Geir Jónsson voru kosnir 
til tveggja ára. Skv. bráðabirgðaákvæði við lög GO 
sem gilda átti í eitt ár var kjörinn stjórnarmaður 
til eins árs og þar fékk embætti Berglind Rut 
Hilmarsdóttir og inn sem nýr varamaður kom 
Auðunn Örn Gylfason. Fyrir í stjórninni sat Halla 
Hallgrímsdóttir áfram til eins árs. Þeir Helgi 
F. Arnarson og Davíð Einarsson voru kjörnir 
skoðunarmenn reikninga. Ásbjörn Björnsson til 
vara. Sigurður Ingi Halldórsson sat stjórnarfundi 
sem áheyrnarfulltrúi samkvæmt samningi 
við landeigendur. Stjórnin hélt 12 bókaða 
stjórnarfundi á árinu ásamt fjölda vinnufunda.

„við áttum 25 ára afmæli í ár“

Skýrsla stjórnar Golfklúbbsins Odds 2018
- Elín Hrönn Ólafsdóttir formaður GO skrifar:

Á góðri stundu í golfferð GO á LUMINE LAKES 
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Fastráðnir starfsmenn á skrifstofu eru Þorvaldur 
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri og Svavar 
Geir Svavarsson markaðs- og skrifstofustjóri. Á 
sínu 18 starfsári fór Tryggvi Ölver Gunnarsson 
vallarstjóri fyrir vallarstarfsmönnum. Með honum 
við umsjón valla og tækja í föstu starfi störfuðu 
þeir Kristinn S. Jónsson, Kristján Kristjánsson og 
Maron Tryggvi Bjarnason. Kristján Kristjánsson 
lét svo af störfum í september,því eru þeir eftir 
þrír að sinna vellinum og tækjum í vetur. Að 
auki komu 10 starfsmenn að umhirðu vallarins í 
sumar. 
Valdimar Lárus Júlíusson og Ottó Axel Bjartmarz 
stóðu vaktina í afgreiðslunni og þeim til halds og 
trausts var Svavar Geir Svavarsson eins og áður. 
Við erum hafar heppin hér á vellinum þegar 
kemur að okkar vallaraðstoðarmanni honum 
Baldri Hólmsteinssyni en hann stendur vaktina 
hér af þvílíkum dugnaði og eljusemi svo sögur 
fara af. Við getum ekki annað en verið stolt af 
okkar manni og færum honum sérstakar þakkir 
fyrir frábæra þjónustulund. Í sumarlok eftir að 
Ottó Axel Bjartmarz fór erlendis í skóla leysti hún 
Anna Ragnheiður Jörundsdóttir af nokkrar vaktir 
í afgreiðslu.
Golfkennslan á Urriðavelli er í höndum Golf 
Akademíu Odds þar sem þeir Phill Hunter og 
Rögnvaldur Magnússon sjá um alla kennslu 
ásamt því að Ottó Axel Bjartmarz og Noah 
Alex Hunter sonur Phill störfuðu með þeim 
við barnanámskeiðin sem voru fjölmennari í 
sumar en undanfarin ár og spennandi sjá hvort 
ungviðurinn skilar sér ekki síðar inn í starfið hér 
á Urriðavelli.
Veitingaþjónusta var í umsjón Par 3 ehf., þar sem 
Nikulás og Pálína stóðu vaktina ásamt sínu fasta 
starfsfólki eins og undanfarin ár. Almenn ánægja 
var með þeirra störf í sumar,vil ég færa þeim 
sérstakar þakkir fyrir þeirra framlag.

Öllu þessu góða fólki færi ég bestu þakkir fyrir 
samstarf og vel unnin störf á liðnu starfsári.

Félagsmenn
Skráðir félagsmenn í Oddi voru í lok starfsársins 
1226. Af þeim eru 1.103 með fulla félagsaðild 
en 123 félagar eru með Ljúflingsaðild. Oddur er 
fjórði stærsti klúbbur landsins innan vébanda GSÍ 
og eru félagsmenn í Oddi 7,1% af heildarfjölda 

kylfinga á Íslandi sem nú telja rúmlega 17 þúsund 
manns.
Bókaðir hringir á Urriðavelli voru 23.392 Til 
samanburðar voru 26.722 hringir bókaðir í fyrra 
og því er samdráttur um 12% í leiknum hringjum 
á milli ára sem skýrist að við teljum eingöngu af 
veðurfari.
Konur í golfklúbbnum Oddi eru nú 495 talsins 
eða 41% félagsmanna og hefur það hlutfall haldist 
óbreytt nú í nokkur ár. Hlutfall kvenna á landsvísu 
er 32% þannig að við erum langt yfir meðaltali og 
raunar með hæsta hlutfall kvenna í golfklúbbi á 
Íslandi. Stjórn klúbbsins er stolt af þessari stöðu 
og undirstrikar mikið og gott starf sem unnið er 
af kvennanefnd klúbbsins.

Félagsstarf
Við áttum 25 ára afmæli á árinu og því einkenndist 
starfsárið aðeins að því að gera þeim tímamótum 
hátt undir höfði. Við héldum þrjú afmælisgolfmót 
á árinu og veglega afmælisveislu ásamt því að 
standa fyrir fjölmennustu afmælisgolfferð í sögu 
klúbbsins. Við höfum markvisst reynt að mæta 
þörfum félagsmanna með öflugu félagsstarfi og 
þó það hafi einkennst að miklu leiti af starfi yfir 
sumartímann þá var gert átak í því að koma á 
reglulegum viðburðum yfir vetrartímann. Sem 
hluta af því verkefni var ákveðið að prófa að 
setja upp púttteppi í golfskálanum síðasta vetur 
og fórna þá um leið annarri starfssemi eins og 
veislum og fundum á því tímabili janúar - mars. 
Segja má að mikilvægi þess að geta boðið okkar 
félagsmönnum að sækja til okkar allt árið hafi svo 
sannarlega sýnt sig með tengingu gönguferða og 
púttmóta kvennanefnda ásamt því að hægt var 
að nýta aðstöðuna undir púttæfingar afrekshópa. 
Einnig var aðstaðan opin félagsmönnum þetta 
fyrsta ár á skrifstofutíma og gaf góð fyrirheit um 
það sem vonandi verður síðar í boði í uppsettri 
heilsárs aðstöðu ef draumar okkar rætast.
Meðal nýrra viðburða félagsnefndar voru 
frábærar reglulegar gönguferðir gönguhóps 
GO sem gekk hér alla laugardaga síðasta vetur 
frá janúar og fram í miðjan mars um nágrenni 
Urriðavallar. Vissulega frábært framtak sem 
eflaust mun halda áfram um ókomin ár. Annar 
nýr viðburður sem heppnaðist einstaklega vel var 
að sett var á vínkynning í samstarfi við GLOBUS 
hf sem var vel sóttur og svo aftur endurtekin núna 
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í nóvember á þessu ári og stefnir nefndin að því að 
næsta kynning verði blanda af sælkerakvöldi og 
vínkynningu sem vonandi á eftir að vekja lukku. 
Við fengum frábæra heimsókn síðasta vetur en 
hefð hefur verið fyrir því að fá fyrirlesara á hverju 
ári og nú fengum við atvinnukylfinginn Birgi Leif 
sem fræddi okkur um sinn feril og hvernig hann 
undirbýr sig fyrir þau verkefni sem hann er að 
takast á við á sinni för.
Félagsnefndinni þakka ég kærlega fyrir þeirra 
hugmyndavinnu og framkvæmd að gera góðan 
félagsanda GO enn betri.

Annað félagsstarf var svo með nokkuð hefðbundnu 
sniði á liðnu starfsári og í sumar einkenndist það af 
mótahaldi. Liðakeppni GO, Powerade-mótaröðin 
hélt sínum sessi og þetta mótaár var það 12. í 
röðinni. Hefur þessi mótaröð verið miðpunktur í 
mótastarfi undanfarin sumur og verið aðlagað að 
kröfum félagsmanna um fjölbreytni í mótahaldi 
eins og óskir hafa komið fram hverju sinni.
Meistaramót GO tókst afar vel í ár en nokkur 
fækkun var á keppendum frá síðustu árum en 
við erum fullviss um að þar hafi okkar blessuðu 
veðurguðir verið í aðalhlutverki enda var sumarið 
varla komið þegar mótið fór fram og keppendur 
þetta árið máttu þola lítið af blíðskaparveðri 
og meira af kulda, roki og nóg af rigningu. Þeir 
keppendur sem létu ekki veðurspár hrekja sig frá 
mótinu voru verulega ánægðir í mótslok enda 
þetta almennt vinsælustu og skemmtilegustu 
mót sumarsins hjá öllum golfklúbbum og frábær 
vettvangur fyrir alla kylfinga klúbbsins, sama 
hvar forgjöfin liggur. Rögnvaldur Magnússon og 
Hrafnhildur Guðjónsdóttir urðu klúbbmeistarar 

GO árið 2018 eftir sigur í meistaraflokkum karla 
og kvenna.
Holukeppnin hefur fest sig í sessi hjá okkur og 
að þessu sinni stóð uppi sem sigurvegari með 
glæsibrag Elín Hrönn Ólafsdóttir og var það í 
annað sinn sem hún hlýtur þann titil á síðustu 5 
árum, sannarlega erfið við að eiga á vellinum.
Bændaglíman okkar sem við teljum þá 
fjölmennusta á landinu í dag ef tölur okkar eru 
réttar er til marks um það að góður andi ríkir í 
okkar starfi. Eins og undanfarin ár urðum við 
að mæta þessari góðu aðsókn með því að halda 
mótið á báðum völlum okkar og leika þannig 27 
holur og hefur það tekist einstaklega vel síðustu 
tvö ár og líklegt að svo verði áfram.

Kvennastarfið okkar heldur áfram að vera öflugt 
og í miklum blóma og algjörlega til fyrirmyndar. 
Það kom sér vel síðasta vetur að færa púttmótin 
aftur heim og hingað mættu að meðaltali 50 
konur að pútta og þá náðist frábær tenging við 
gönguferðir gönguhóps GO sem fóru fram að 
loknum púttmótum á laugardögum. Konurnar í 
kvennanefndinni eru virkar á facebooksíðu sinni 
„konur í golfklúbbnum Oddi“ og um að gera 
fyrir konur klúbbsins að tengjast þeirri síðu til að 

Urriðavöllur skartar gjarnan sínu fegursta

Rögnvaldur golfkennari með flottan hóp 
af krökkum á námskeiði í sumar



9

fylgjast vel með starfi nefndarinnar.
Langar  mig af þessu tilefni að þakka 
kvennanefndinni fyrir sína frábæru vinnu á árinu 
og þá sérstaklega Ingu Engilbertsdóttur sem hefur 
sagt skilið við formennsku í nefndinni eftir góð ár.

Haustferðin okkar var að sjálfsögðu á sínum stað. 
Ákveðið var að fara í stóra afmælisgolfferð og því 
vildum við vera tímalega í verkefninu,við vorum 
ofurbjartsýn þegar við fórum af stað í janúar 2018 
að selja ferðina og stefndum á að ná 80 farþegum 
en sú ferð seldist upp á einum degi og þegar allt 
kom til alls endaði hópurinn í 96 kylfingum sem 
er met sem seint verður slegið. Við fórum þetta 
árið á LUMINE golfsvæðis sem staðsett er í um 
klukkustundar fjarlægð frá Barcelona. Golfsvæðið 
sjálft var flott og ferðin heppnaðist í heildina 
vel þó vissulega hafi eitt og annað komið upp í 
svona stórum hópi. Það hugnaðist ekki öllum 
að glíma við rútuferðir á völl og heim alla daga 
skv. “ströngu” skipulagi og þegar heim var komið 
upp á hótel og stefnt var að því að hópurinn héldi 
saman á hóteli var það erfitt. Matsalurinn þótti 
ekki hlýlegur, hótelið var stórt og erfitt að ná upp 
þeirri stemmingu þar sem stefnt var að, eitthvað 
sem við lærum af. Veðrið og vellirnir sem eru nú 
stór hluti af því sem við erum að sækja í þegar 
við förum erlendis í golfferðir stóðu alveg undir 
væntingum þó það hafi ringt á okkur duglega í 
tvígang þá náðu nú flestir að leika golfið sitt óháð 
því og margir fögnuðu því frekar að glompur 
væru varla í leik það sem eftir lifði golfferðar 
enda golfið þarna meira til gamans en keppni. Við 
stefnum að sjálfsögðu á haustferð 2019 og sjáum 
hvað setur í fjölda kylfinga en líklegra að þar verði 
um hefðbunda ferð að ræða en hver veit.

Miðlun upplýsinga er stór hluti af því að halda 
okkur í góðu sambandi við okkar félagsmenn 
og við reynum að halda okkar miðlum lifandi 
með því að halda úti reglulegum fréttabréfum, 
facebookfærslum og fréttum á heimasíðu. Alls 
sendum við út 30 fréttabréf á árinu auk fjölmargra 
frétta á heimasíðu og samfélagsmiðlum. Vonumst 
við til að allir fái þær upplýsingar sem við sendum 
frá okkur. Það má alltaf gera betur í þessum efnum 
og við viljum endilega virkja okkar félagsmenn 
til verksins hvort sem þeir “tagga” myndir, senda 
okkur fréttir, senda okkur myndir eða koma fram 

með ábendingar um það sem betur má fara.Í 
sameiningu náum við meiri árangri.

Afreks-, barna- og unglingastarf
Þegar horft er til æfingastarfs hjá krökkum í GO 
að þá fækkaði í þeim hópi á árinu. Við finnum 
fyrir því að þó að æfingastarfssemi sé á sumrin 
fyrir unga félagsmenn og mikil fjölgun sé á 
sumarnámskeiðum fyrir börn og unglinga þá skilar 
það sér ekki áfram í starfið yfir árið. Ljóst er að við 
erum ekki samkepnnishæf við nágrannaklúbba 
okkar vegna aðstöðuleysis á vetrum. Þessi þróun 
er því miður ekki góð og það þarf að skoða og 
vinna markvisst að fjölgun á ný og öruggt að með 
uppbyggingu á aðstöðu innan okkar golfsvæðis 
ætti það að stuðla að fjölgun í okkar æfingastarfi 
barna og unglinga á ný. Haldin voru 5 námskeið í 
sumar sem um 150 krakkar á aldrinum 6 – 12 ára 
sóttu. Klúbburinn er afar stoltur af því að fjölgun 
sé í þessum hópi og einnig að geta boðið upp á 
fína aðstöðu á sumrin fyrir þessi námskeið hér á 
Urriðavelli, bæði æfingasvæðið og Ljúflingur taka 
vel á móti þessum krökkum. Golfakademía Odds 
hefur staðið sig vel í sínu utanumhaldi á þessum 
námskeiðum.

Allir  afrekshópar karla og kvenna, eldri og 
yngri æfðu síðastliðinn vetur eins og undanfarin 
ár, hóparnir voru sameinaðir á púttæfingum í 
golfskálanum og svo voru aðrar æfingar sniðnar 
eftir aðstæðum á æfingasvæði og í Kórnum. 
Keppnissveitir GO tóku þátt í Íslandsmóti 
golfklúbba og náðu allar góðum árangri. 
Karlasveitin hélt sæti sínu í 2. deild. Kvennasveit 
GO lék verðskuldað í 1. deild kvenna og gerði vel 
þetta árið og hélt sæti sínu í deildinni, enduðu 
í 7. sæti. Sveit eldri kylfinga karla féll í 2. deild, 
hafnaði í sjöunda sæti eftir harða baráttu og þó 
liðið hafi átt góða möguleika á því að halda sæti 
sínu í deildinni þá náðist það ekki. Okkar eldri 
kvennasveit átti flott mót og höfnðuðu að endingu 
í 6. sæti eftir lokaleik við lið Nesklúbbsins um 5. 
sætið sem tapaðist 3-2. Við vonum að árið 2019 
verði okkar ár keppnislega og vitum að hugur er í 
okkar fólki til að gera vel á næsta ári.

Við þökkum þeim Phill Hunter og Rögnvaldi 
Magnússyni hjartanlega fyrir þeirra starf, mótun 
og uppbyggingu á Golfakademíu Odds á árinu.
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Fjárfestingar og framkvæmdir
Á árinu kláruðust framkvæmdir við byggingu 
vélageymslu og tengingu á nýrri borholu sem eru 
vissulega stór skref fyrir okkar klúbb. Gott að vita 
til þess að vélakostur golfklúbbsins sé geymdur 
í öruggu og upphitaðri aðstöðu á svæðinu og 
frábært að vita til þess að vatnsmál okkar séu 
komin í gott lag til frambúðar. Með tilkomu nýrrar 
borholu erum við að öllu leiti sjálfbær og tilbúin 
í stækkun vallarins ef af verður. Framvæmdin 
við vélageymslu var unnin í samvinnu við GOF 
og borholan var unnin í samvinnu við Garðabæ. 
Þökkum við Garðabæ sérstaklega fyrir þeirra 
stuðning á árinu.
Í ársskýrslum síðustu ára höfum við lýst yfir 
bjartsýni í tengingarmálum fyrir heitt vatn og 
ljósleiðara. Með uppbyggingu í Urriðaholti og 
þeim fyrirheitum sem liggja fyrir núna teljum við 
að okkur ætti að vera ágengt í þessum málum á 
nýju ári.Við vorum róleg í vallarframkvæmdum 
á fyrri hluta ársins en okkar aðalverkerfni var 
endurnýjun á girðingu í kringum æfingasvæðið. 
Það verkefni er hálfnað og stefnt er að því að 
klára það sem eftir stendur á nýju ári. Önnur 
verkefni okkar vallarstarfsmanna voru frágangur 
í kringum vélageymslu og borholu, uppbygging 
á nýrri þvottaaðstöðu fyrir vélar, unnið var að 
minniháttar lagfæringum á glompum, stígum og 
umhverfinu í heild ásamt því að settir voru nýir 
núllpunktar á völlinn. Þegar hausta tók fóru af stað 
framkvæmdir við fremstu teiga á 2. braut og 16. 
braut. sem vissulega verður mikið framfaraskref.
Skipt var um hluta af vatnslögnum í kringum 18. 
flöt sem er hluti af almennu viðhaldi á vatnskerfi.

Vinavellir
Á árinu vorum við með samning við 12 frábæra 
golfvelli. Við höldum enn í samning utan 
landssteinanna við Craigielaw Golf Club í 
Skotlandi. Við góðan hóp vinavalla á árinu bættust 

við Svarfhólsvöllur á Selfossi og Gufudalsvöllur 
í Hveragerði. Í upphafi sumars var ljóst að 
erfiður vetur á Suðurlandi hafði tekið sinn toll af 
Haukadalsvelli við Geysi sem var lokað í sumar 
og vonandi eigum við eftir að sjá hann opna síðar. 
Samningar voru áfram í gildi við Strandarvöll 
við Hellu, Húsatóftarvöll við Grindavík, 
Hamarsvöll við Borgarnes, Garðavöll á Akranesi, 
Glannavöll við Bifröst, Jaðarsvöll á Akureyri, 
Vestmannaeyjavöll og Hólmsvöll á Suðurnesjum.
Í lok sumars buðum við forsvarsmönnum 
vinavalla okkar að spila Urriðavöll í þakkarskyni 
fyrir ánægjulegt samstarf á árinu.

Stækkun Urriðavallar
Vinna að stækkun Urriðavallar heldur áfram.
Landeigandi hefur unnið í nokkurn tíma að 
nýju deiliskipulagi fyrir allt svæðið með það að 
markmiði að gera það að allsherjar útivistarsvæði 
þar sem golfvöllur og golfleikur skipar öndvegi. 
Til að hægt sé að teikna gönguleiðir er 
nauðsynlegt að fyrirkomulag nýrra golfbrauta sé 
ákveðið áður svo ekki komi til óþarfa skörunar. 
Golfvallararkitektinum Edwin Roald hefur verið 
úthlutað það verkefni að vinna að hugmyndum 
um staðsetningu nýrra hola vegna fyrirhugaðrar 
stækkunar um 9 brautir. Verkefnið er viðamikið 
enda er hér um að ræða framtíð Golfklúbbsins 
Odds um ókomna tíð. Til að vinna að framgangi 
þessa verkefnis var stofnaður vinnuhópur á 
vordögum sem hefur komið nokkrum sinnum 
saman. Hópurinn er samsettur af forsvarsmönnum 
GO, GOF og StLO ásamt aðilum frá ALTA. Þessari 
vinnu mun vera viðhaldið áfram næstu árin í 
þeirri von að sátt verði um hugsanlega stækkun 
Urriðavallar í 27 holur.
Tenging við nýja byggð og fyrirkomulag vegna 
stækkunar byggðar eru viðamiklir áhrifaþættir.
Verkefni næstu stjórnar á næsta starfsári er að 
þoka þessu máli áfram.

Inniaðstaða
Undirbúningsnefnd um inniaðstöðu tók til starfa 
á árinu og í henni sátu Berglind Rut Hilmarsdóttir 
fulltrúi stjórnar, Ingi Þór Hermannsson , 
Gunnlaugur Magnússon arkitekt, Þorbergur 
Karlsson verkfræðingur og Auðunn Kjartansson 
múrarameistari og fulltrúi GOF. Tilgangur 
nefndarinnar var að gera þarfagreiningu vegna
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inniaðstöðu og skila sviðsmyndum skv. ákveðnum 
skilyrðum til stjórnar sem fólu m.a. í sér grófa 
kostnaðaráætlun, möguleikum á staðsetningu, 
not húsnæðis t.d. með tilliti til frekari útivistar 
eða eingöngu sem aðstaða félagsmanna GO. 
Niðurstaða nefndarinnar var að tvær sviðsmyndir 
þóttu hafa ótvíræða kosti umfram fleiri sem ræddir 
voru.Stjórn GO hefur nú skýrslu nefndarinnar til 
álits og stefnt er að því að funda með fulltrúum 
Garðabæjar á þeim grunni sem nú liggur fyrir 
fljótlega á nýju ári.
Vil ég færa undirbúningsnefndinni sérstakar 
þakkir fyrir þeirra framlag á árinu og hlökkum 
við til að vinna áfram að þessu verkefni með 
nefndinni.

Fjármál
Fyrir ári síðar stóð ég hér í pontu glöð yfir þeim 
árangri sem náðist í fjármálum klúbbsins. Það 
sama get ég sagt nú. Með auknu skipulagi og agaðri 
vinnubrögðum hefur áfram náðst viðunandi 
árangur í fjármálum klúbbsins sem skilar af sér 
rúmum 4 miljónum í hagnað á árinu sem er að 
líða. Fjárhagsár Golfklúbbsins er frá 1. nóvember 
til 31. október. Framkvæmdastjóri mun fara yfir 
reikninga klúbbsins síðar á fundinum en þrátt 
fyrir slæmt veðurfar sem varð þess valdandi að 
tekjur sem byggjast á lausasölu og umferð um 
völlinn urðu tæpum 4 milljónum minni en gert 
var ráð fyrir að þá náðum við að skila hagnaði. 
Má þar þakka samvinnu okkar bæði við GOF 
með nýjum samningi sem undirritaður var í fyrra 
og auknum skilningi Garðabæjar á okkar erfiða 
rekstrarumhverfi sem skilaði sér í auknum styrk til 
reksturs og áframhaldandi styrk við uppbyggingu 
á barna-og unglingastarfi. Í okkar rekstri skipta 
allar fjárhæðir máli hvort sé um að ræða litlar 
eða stórar fjárhæðir, við erum þó hvergi hætt í 
umleitan okkar til Garðabæjar enda finnst okkur 
að við eigum að njóta samræmis þegar kemur að 
styrkveitingum til íþróttafélaga. Ég er sannfærð 
um að við munum ná enn frekari árangri á næsta 
starfsári. Sanngirni er það eina sem við viljum 
og þá mun nást árangur. Við í stjórn erum afar 
ánægð og stolt að geta skilað góðum rekstri nú 
í tvö ár í röð, aðhald í rekstri, samvinna og gott 
utanumhald er það sem gefur þennan mikilvæga 
árangur þegar áhrifaþáttur eins og veður spilar 
stórt hlutverk í rekstri golfvallar.

Rekstur Golfklúbbsins Odds er dýr og félagsgjöldin 
verða alltaf hærri miðað við aðra golfklúbba 
enda hér um að ræða völl með umgjörð á 
heimsmælikvarða. Án styrktaraðila, mótahalds og 
óeigingjarni vinnu sjálfboðaliða í þágu klúbbsins 
gætum við ekki lifað. Því er mikilvægt að við öll 
skiljum þátt styrktaraðila í okkar rekstri, tökum 
þeim fagnandi og lánum þeim völlinn okkar í sátt 
og samlyndi.

Að lokum
Ykkur ætti að vera það ljóst hversu gefandi það 
er að starfa sem formaður fyrir Golfklúbbinn 
Odd og er ég þakklát öllum ykkar sem hafa 
komið að máli við mig síðast liðið starfsár með 
ábendingum, hrósi og hlýju. Ég hef lært óskaplega 
margt og langar að læra og gera meira fyrir 
klúbbinn því hef ég ákveðið að gefa áfram kost á 
mér til formanns Golfklúbbsins Odds starfsárið 
2019. Mörg spennandi verkefni liggja fyrir næstu 
stjórn og langar mig að leiða þau verkefni áfram til 
árangurs fyrir ykkur. Með jákvæðni að leiðarljósi 
segi ég því þegar við stækkum Urriðavöll í 27 holur, 
þegar við byggjum hér glæsilega inniaðstöðu 
verður framtíð okkar trygg og björt. Ég er stolt af 
vellinum okkar, stolt að heyra alla hrósa vellinum 
okkar, starfsfólki og þjónustu hvort sem um er að 
ræða félagsmenn eða aðra kylfinga, þakklát að hér 
ríkir góður félagsandi því það er svo sannarlega 
ekki sjálfgefið.

Ég þakka starfsmönnum klúbbsins fyrir vel 
unnin störf og öllum þeim sjálfboðaliðum sem 
vinna óeigingjarnt starf í þágu klúbbsins. Bestu 
þakkir sendi ég þeim fyrirtækjum sem lögðu 
starfseminni lið á liðnu ári. Að lokum þakka 
ég meðstjórnendum mínum og Sigurði Inga 
Halldórssyni fyrir samstarfið á árinu, ég er þakklát 
fyrir að hafa ykkur.

Stjórn Odds óskar félagsmönnum sínum gleði 
og gæfu á nýju ári og þakkar fyrir ánægjulegar 
samverustundir á árinu sem er að líða.

f.h. stjórnar Golfklúbbsins Odds
Elín Hrönn Ólafsdóttir
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• 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu klúbbsins 31. október 2018 og afkomu hans og
breytingu á handbæru fé frá 1. nóvember 2017 til 31. október 2018, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar
í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð klúbbnum í samræmi við
siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur. Við
teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og félagsmanna í Golfklúbbnum Oddi.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Golfklúbbsins Odds fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma
rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er
án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi klúbbsins og upplýsa, eftir því
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema
þau ætli annað hvort að leysa klúbbinn upp eða hætta starfsemi hans, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í
ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins
taka á grundvelli hans. 

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu 

Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum
ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær
ekki á neinn hátt.

Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningnum ber okkur að lesa aðrar upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja
fyrir og meta hvort þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við
endurskoðunina eða virðast verulega rangar. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í
öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við
munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni.  Að auki:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur
falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. 
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Skýringar 1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

Rekstrartekjur:
Félagsgjöld ........................................................................ 2 110.004.316  103.169.500  
Vallartekjur ......................................................................... 3 29.424.356    32.375.583    
Styrkir og fjáraflanir ............................................................ 4 32.024.089    29.424.158    
Aðrar tekjur ........................................................................ 5 10.130.858    8.741.509      

181.583.619  173.710.750  

Rekstrargjöld:
Vörunotkun ........................................................................ 6 5.465.589      3.915.555      
Laun og launatengd gjöld .................................................. 7 90.413.690    81.382.473    
Íþróttastarf ......................................................................... 8 13.355.536    12.524.421    
Rekstur Urriðavallar ........................................................... 9 37.168.219    36.643.142    
Rekstur golfskála og bygginga .......................................... 10 8.867.222      7.941.814      
Rekstur véla og tækja ........................................................ 11 14.029.135    15.950.840    
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ..................................... 12 6.737.970      6.905.226      

176.037.361  165.263.471  

Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði 5.546.258      8.447.279      

Afskriftir fastafjármuna ...................................................... 1.151.639      998.546         

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur .................................................. 903.742         846.896         
Vaxtagjöld og verðbætur ...................................................  (1.216.364)  (1.604.041)

(312.622)        (757.145)        
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Rekstrarreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018

Ársreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018  6 Golfklúbburinn Oddur



 Skýringar 31.10.2018 31.10.2017

Eignir 

Fastafjámunir
Vallareftirlitsbíll .................................................................. 660.011 776.484 
Golfbílar/golfsett/kerrur  ..................................................... 7.792.503 7.753.673 
Aðrar eignir ........................................................................ 17.350.368 8.499.847 

25.802.882 17.030.004 

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ................................................................... 10.556.817 6.943.556 
Birgðir, endursöluvörur ...................................................... 6 2.389.880 2.778.891 
Vallarvörubirgðir ................................................................ 2.992.613 3.129.728 
Handbært fé ....................................................................... 13 219.705 1.509.312 

16.159.015 14.361.487 

Eignir samtals 41.961.897 31.391.491 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ............................................................ 14 12.670.466 8.588.469 

Skammtímaskuldir
Yfirdráttur á tékkareikningi ................................................. 7.396.544 0 
Ógr laun og launatengd gjöld ............................................ 15 9.570.294 7.014.751 
Ýmsar skammtímaskuldir .................................................. 16 8.712.830 10.683.591 
 næsta árs afborganir langtímaskulda ............................... 1.615.813 1.493.303 

27.295.481 19.191.645 

Langtímaskuldir
Landsbankinn v/golfbíla ..................................................... 3.611.763 5.104.680 
 - næsta árs afborganir ......................................................  (1.615.813)  (1.493.303)

1.995.950 3.611.377 

Skuldir samtals 29.291.431 22.803.022 

Eigið fé og skuldir samtals 41.961.897 31.391.491 

Efnahagsreikningur 31. október 2018
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1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins  ....................................................... 4.081.997 6.691.588 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir .............................................................................. 1.151.639 998.546 

5.233.636 7.690.134 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ........................  (3.613.261) 6.437.188 
Birgðir ................................................................................ 526.126 1.138.905 
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ............................................................. 7.981.326  (3.458.875)

4.894.191 4.117.218 

Handbært fé frá rekstri 10.127.827 7.690.134 

Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .......................  (9.924.517)  (8.999.847)

 (9.924.517)  (8.999.847)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda .................................................  (1.492.917)  (1.364.880)
Ný langtímalán ................................................................... 0 0 

 (1.492.917)  (1.364.880)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  (1.289.607) 1.442.824 

Handbært fé í byrjun tímabils ............................................. 1.509.312 66.488 

Handbært fé í lok tímabils 219.705 1.509.312 

Sjóðstreymi 1. nóvember 2017 til 31. október 2018

Ársreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018  8 Golfklúbburinn Oddur



 Skýringar 31.10.2018 31.10.2017

Eignir 

Fastafjámunir
Vallareftirlitsbíll .................................................................. 660.011 776.484 
Golfbílar/golfsett/kerrur  ..................................................... 7.792.503 7.753.673 
Aðrar eignir ........................................................................ 17.350.368 8.499.847 

25.802.882 17.030.004 

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ................................................................... 10.556.817 6.943.556 
Birgðir, endursöluvörur ...................................................... 6 2.389.880 2.778.891 
Vallarvörubirgðir ................................................................ 2.992.613 3.129.728 
Handbært fé ....................................................................... 13 219.705 1.509.312 

16.159.015 14.361.487 

Eignir samtals 41.961.897 31.391.491 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ............................................................ 14 12.670.466 8.588.469 

Skammtímaskuldir
Yfirdráttur á tékkareikningi ................................................. 7.396.544 0 
Ógr laun og launatengd gjöld ............................................ 15 9.570.294 7.014.751 
Ýmsar skammtímaskuldir .................................................. 16 8.712.830 10.683.591 
 næsta árs afborganir langtímaskulda ............................... 1.615.813 1.493.303 

27.295.481 19.191.645 

Langtímaskuldir
Landsbankinn v/golfbíla ..................................................... 3.611.763 5.104.680 
 - næsta árs afborganir ......................................................  (1.615.813)  (1.493.303)

1.995.950 3.611.377 

Skuldir samtals 29.291.431 22.803.022 

Eigið fé og skuldir samtals 41.961.897 31.391.491 

Efnahagsreikningur 31. október 2018

Ársreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018  7  Golfklúbburinn Oddur

1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins  ....................................................... 4.081.997 6.691.588 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir .............................................................................. 1.151.639 998.546 

5.233.636 7.690.134 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ........................  (3.613.261) 6.437.188 
Birgðir ................................................................................ 526.126 1.138.905 
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ............................................................. 7.981.326  (3.458.875)

4.894.191 4.117.218 

Handbært fé frá rekstri 10.127.827 7.690.134 

Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .......................  (9.924.517)  (8.999.847)

 (9.924.517)  (8.999.847)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda .................................................  (1.492.917)  (1.364.880)
Ný langtímalán ................................................................... 0 0 

 (1.492.917)  (1.364.880)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  (1.289.607) 1.442.824 

Handbært fé í byrjun tímabils ............................................. 1.509.312 66.488 

Handbært fé í lok tímabils 219.705 1.509.312 

Sjóðstreymi 1. nóvember 2017 til 31. október 2018

Ársreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018  8 Golfklúbburinn Oddur



1.       Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

1.1       Grundvöllur reikningsskila

1.2       Viðskiptakröfur

1.3      Birgðir

1.4       Handbært fé

1.5  Samningur við Golfklúbb Oddfellowa

Skýringar

Þann 27. nóvember 2017 var undirritaður nýr samningur við Golfklúbb Oddfellowa um leigu á öllum eignum 
Golfklbúbbs Oddfellowa í Urriðavatnsdölum.  Nánar er hér um að ræða 18 holu golfvöll ásamt 
æfingaaðstöðu, golfskála, vélageymslu með tilheyrandi lausafé og níu holu æfingarvellinum Ljúflingi.  Þá 
tekur GO á leigu vélar og tæki GOF, samkvæmt tækjalista.  Samningurinn gildir frá 1.11.2017 til 31.10.2020.  
Leigugjaldið fyrir ofangreind afnot eru kr. 26.000.000 árlega, auk þess kr. 4.000.000 fyrir afnot af vélum og 
tækjum.  Af leigugjaldinu eru 12.500.000 verðtryggðar m.v. vísitölu neysluverðs. 

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum, sem í
meginatriðum eru þær sömu og árið á undan, að öðru leyti en því sem fram kemur hér á eftir.

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum,
tekjum og gjöldum. Þó svo möt þessi séu samkvæmt bestu vitund stjórnenda geta raunveruleg verðmæti þeirra liða
sem þannig eru metnir reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.
Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega
tapaðar eru færðar út úr bókum félagsins.

Handbært fé samanstendur af sjóði, óbundnum bankainnistæðum að frádreginni skuld við lánastofnanir. Yfirdráttur við
lánastofnanir er færður á meðal skammtímaskulda.

Vörubirgðir eru metnar til eignar á innkaupsverði.

Ársreikningur 1. nóvember 2017 til 31. október 2018  9  Golfklúbburinn Oddur

1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

2.  Félagsgjöld

Félagsgjöld ........................................................................ 109.014.316 102.469.500 
Inntökugjald........................................................................ 990.000 700.000 

110.004.316 103.169.500 

3.  Vallartekjur

Urriðavöllur......................................................................... 7.537.580 7.725.500
Ljúflingur............................................................................. 5.609.700 7.496.300
Tekjur af mótahaldi............................................................. 9.220.170 10.410.376
Gjöld v/ vallartekna og mótahalds...................................... (520.411) (1.048.467)
Tekjur af boltavél á æfingasvæði....................................... 5.599.070 4.783.500
Gjöld af boltavél á æfingasvæði......................................... (1.210.917) (545.381)
Golfbílaleiga, golfsetta og kerruleiga.................................. 3.189.164 3.553.755

29.424.356 32.375.583 

4.  Styrkir og fjáröflun

Styrkir og stuðningur fyrirtækja........................................... 15.516.779 14.924.311
Styrkir sveitarfélaga............................................................ 7.700.000 6.000.000
Aðrar fjáraflanir................................................................... 8.807.310 8.499.847

32.024.089 29.424.158 

5.  Aðrar tekjur

Leigutekjur af golfskála....................................................... 1.670.937 2.089.357
Lottó-getraunir.................................................................... 1.252.557 1.029.488
Vörusala ............................................................................ 5.750.864 4.636.164
Aðrar tekjur ........................................................................ 1.456.500 986.500

10.130.858 8.741.509 
6.  Vörunotkun

Innkaup til endursölu ......................................................... 5.076.578 3.131.941
Vörubirgðir í ársbyrjun ....................................................... 2.778.891 3.562.505
Vörubirgðir í árslok ............................................................ (2.389.880) (2.778.891)

5.465.589 3.915.555 
7.   Laun og launatengd gjöld

Launagreiðslur ................................................................... 65.344.604 60.616.435
Tryggingargjald .................................................................. 5.090.266 4.695.927
Lífeyrissjóðsgjöld ............................................................... 6.838.222 6.112.217
Sjóðagjöld .......................................................................... 938.437 893.738
Aðkeypt vinna  ................................................................... 3.048.042 3.121.249
Bifreiðaafnot og bifreiðakostnaður starfsmanna ................ 2.127.500 2.075.000
Ábyrgðartryggingar ............................................................ 166.522 163.339
Fæðiskostnaður vallarstarfsmanna ................................... 2.651.485 2.433.666
Endurgreiddur fæðiskostnaður .......................................... (409.174) (361.320)
Önnur launatengd gjöld ..................................................... 831.166 963.166
Vinnufatnaður .................................................................... 541.904 669.056
Reiknað áfallið orlof starfsmanna ...................................... 3.244.716 0

90.413.690 81.382.473 

Sundurliðanir
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1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

Sundurliðanir

8.  Íþróttastarf

Þátttaka í mótum ............................................................... 897.928 425.550
Rekstur keppnissveita ....................................................... 202.128 227.831
Verðlaun ............................................................................ 1.151.980 901.884
Þjálfun og kennsla ............................................................. 3.416.500 3.160.000
Inniæfingaraðstaða  ........................................................... 200.000 0
Félagsgjöld (aðildargjöld að GSÍ o.fl.) ............................... 6.115.000 6.025.156
Vallargjöld á vinavelli ......................................................... 1.372.000 1.784.000

13.355.536 12.524.421 

9.  Rekstur Urriðavallar

Leiga til GOF ..................................................................... 26.712.933 26.000.000 
Almennt viðhald vallar ....................................................... 3.744.992 3.523.490 
Áburður og fræ .................................................................. 4.239.696 4.345.692
Túnþökur ........................................................................... 350.000 364.000
Jarðefni, mold, sandur og akstur ....................................... 1.826.637 2.112.790
Aðrar framkvæmdir á velli ................................................. 293.961 297.170

37.168.219 36.643.142 

10.  Rekstur golfskála og bygginga

Viðhald húss og áhalda ..................................................... 2.007.680 1.377.628
Rafmagn og hiti ................................................................. 2.978.395 2.975.490
Rekstur öryggiskerfa ......................................................... 621.963 403.972
Sorphirða og gámaleiga .................................................... 2.656.110 2.420.828
Annar kostnaður ................................................................ 603.074 763.896

8.867.222 7.941.814 

11.  Rekstur véla og tækja

Varahlutir og viðgerðir tækja .............................................. 5.392.831 5.919.712
Eldsneyti og olíur ............................................................... 2.341.104 1.825.123
Vátryggingar og skattar ..................................................... 1.291.717 574.636
Smááhöld, verkfæri og rekstravörur .................................. 1.003.483 631.369
Leiga á tækjum frá GOF .................................................... 4.000.000 7.000.000

14.029.135 15.950.840 

12.  Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Sími, nettengingar, burðargjöld o.fl. ................................... 628.133 741.308
Ritföng, prentun, ljósrit, bækur og blöð ............................. 951.081 906.144
Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta .......................................... 2.197.362 1.463.932
Áhöld og tæki skrifstofu ..................................................... 211.251 366.926
Fundarkostnaður, ráðstefnur ............................................. 178.231 313.536
Auglýsinga- og kynningarkostnaður .................................. 537.281 1.250.800
Vátryggingar ...................................................................... 143.851 139.972
Aðkeypt bókhalds- og sérfræðiþjónusta ............................ 1.015.676 1.114.095
Annar kostnaður ................................................................ 339.492 608.513
Afmæli GO ......................................................................... 535.612 0

6.737.970 6.905.226 
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1.11.2017- 1.11.2016-
31.10.2018 31.10.2017

Sundurliðanir

13.  Handbært fé

Íslandsbanki; 0546-26-803 ................................................ 219.705 176.084
Landsbanki 133-26-212 ..................................................... 0 1.333.228

219.705 1.509.312
14.  Óráðstafað eigið fé

Óráðstafað eigið fé 1/11 .................................................... 8.588.469 1.896.881
Hagnaður (Tap) ársins ...................................................... 4.081.997 6.691.588

12.670.466 8.588.469

15.  Ógreidd laun og launatend gjöld

Ógreidd laun ...................................................................... 7.514.750 4.601.112
Ógreidd launatengd gjöld .................................................. 721.467 833.696
Ógreidd staðgeiðsla og tryggingargjald ............................. 1.334.077 1.579.943

9.570.294 7.014.751

16.  Ýmsar skammtímaskuldir

Ógreiddir reikningar og kostnaður ..................................... 8.089.739 10.273.052
Uppgjörsreikningur virðisaukaskatts .................................. 623.091 410.539

8.712.830 10.683.591
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Kvennanefndina árið 2018 skipuðu:  Inga Engilberts, 
formaður, Andrea Guðnadóttir, Bergþóra María 
Bergþórsdóttir, Signý Halla Helgadóttir, Halla 
Bjarnadóttir, Sigríður K. Andrésdóttir og Halldóra 
Elíasdóttir.  Kvennanefndin kom saman reglulega til 
að skipuleggja og undirbúa starf ársins, sem var að 
venju fjölbreytt og öflugt.  Oddskonur voru duglegar 
að taka þátt og stuðluðu að blómlegu starfi.

Púttmótaröð kvenna var á tímabilinu 13. janúar til 3. 
mars og voru alls 8 mót haldin.  Að þessu sinni var settur 
upp 13 holu völlur í golfskálanum okkar á Urriðavelli.  
Púttmótin voru haldin á laugardagsmorgnum og gafst 
þátttakendum tækifæri til að skella sér í gönguferð um 
nágrennið, sem skipulögð var af klúbbnum, eftir hvert 
mót.  Alls tóku 185 konur þátt í púttmótaröðinni 
eða 78 einstaklingar.  Eins og áður var góð mæting 
og mikil barátta um efstu sætin alveg fram að síðasta 
móti. 

Kvennakvöld Oddskvenna var byrjunin á 
sumarstarfinu, en það var haldið 13. apríl  í golfskálanum 
okkar. Þema kvöldsins var „Glitrandi gleði“ og mættu 
105 konur og nutu frábærra veitinga vertsins okkar, 
eins og oft áður.  Fjáröflunarleið sumarsins, sala á 

happdrættismiðum, gekk mjög vel og voru margir 
góðir vinningar í boði.  Púttdrottning vetrarins var 
krýnd og var það Kristín Erna Guðmundsdóttir sem 
sigraði og var með samanlagt 65 pútt á fjórum bestu 
mótunum.

Kampavínskvöldið var 3. maí, sem hófst með kynningu 
og tilboði á frábæru ítölsku freyðivini.  Sumarstarf 
kvennanefndar var kynnt, nýjar Oddskonur boðnar 
sérstaklega velkomnar. Þá var einnig boðið uppá 
tískusýningu á golffatnaði frá Golf Company, þar sem 
kvennanefndarkonur tóku að sér að sýna glæsilegan 
golffatnað.

Áfram var haldið að hvetja konur að skrá niður alla 
fugla og erni sumarsins og er þessi hefð greinilega 
komin til að vera.  Þátttakan var góð að venju og 
fugladrottningin var svo krýnd á Lokamóti kvenna í 
september.

Vorferðin innanlands er orðin árlegur viðburður 
í kvennastarfinu hjá klúbbnum.  Að þessu sinni 
heimsóttum við golfvöllinn í Úthlíð 25. maí.    Eins og 
undanfarin ár var mikið gaman og glens og boðið var 
upp á góðar veitingar, teiggjafir og vinninga.

Skýrsla kvennanefndar - Inga Engilbertsdóttir, formaður kvennanefndar GO

Kvennastarf GO -  fjör allt árið

Brosmildar Oddskonur við 
leik í sumar.

Hér er örugglega verið að taka “Húú”- 
klappið í tilefni af HM
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Hin árlegu vinkvennamót milli GO kvenna og GKG 
kvenna annars vegar og milli GO kvenna og GK 
kvenna hins vegar fóru fram i júní og júlí.  Þann 12. júní 
fóru GO konur á Leirdalsvöll og þann 18. Júní komu 
GKG konur á Urriðavöll.  GO konur náðu ekki að 
sigra fjórða árið í röð og þurftu þvi að skila skildinum 
til GKG.    Í júlí fór svo fram vinkvennamótið milli 
GO og  GK kvenna.  Keppnisfyrirkomulagi var breytt 
í þessu móti og var það núna samfellt tveggja daga 
mót, þar sem sömu konur spiluðu báða dagana á sitt 
hvorum vellinum. Spilað var á Urriðavelli 26. júlí og 
27. júlí á Hvaleyravelli.   Þátttaka var frábær, en 109 
konur spiluðu.  Því miður náðu GO konur ekki að 
vinna bikarinn hér. 

Skemmtimót sumarsins var að venju á Ljúflingi 8. 
ágúst.  Í fyrra var þemanu breytt  úr „Hattar og Pils“ í 
„Léttar á Ljúflingi“,  þá er leyfilegur alls kyns fatnaður 
og sáust mjög fjölbreyttar og litríkar útfærslur á 
vellinum í ár.  Spilaður var 9 holu hringur með ýmsum 
golfafbrigðum, eins og að slá upphafshögg á fyrstu 
braut með pútter.  Veitingabíllinn og „Vippstöðin“ sáu 
svo um að halda konum við efnið og bjóða brjóstbirtu 
við hæfi.   Metþátttaka var, 70 konur, þrátt fyrir misjafnt 
veður.  Að móti loknu komu konur saman inn í skála 
og snæddu kvöldverð og veittu viðurkenningum 
móttöku.

Lokamót GO kvenna var haldið 15. september.  Spilaðar 
voru 18 holur með tveggja manna Texas Scramble og 
Snærisleik með afbrigðum.  Meðal annars með því að 
slá með tennisspaða upphafshöggið á 2. braut og á 14. 
braut þurfti að pútta með því að rúlla boltanum með 
hendinni í holuna.  Þetta gerði mótið skemmtilegra 
og voru konur mismunandi útsjónarsamar í notkun 
snærisins.  Fengum við nokkur sýnishorn af veðri í 
mótinu og var mikil barátta við veðrið er líða tók á 
mótið,  en að lokum komu allir í skála og snæddu 

dýrindis kvöldverð.  Veitt voru margvísleg verðlaun 
og dregið var úr skorkortum.  Að lokum var Kristjana 
Kristjánsdóttir dregin út sem Fugladrottning 
sumarsins 2018 og fékk hun útskorna Lóu sem 
viðurkenningu.

Kvennastarfið innan golfklúbbsins Odds hefur verið 
mjög öflugt síðustu ár og árið 2018 var þar engin 
undantekning.  Þátttaka GO kvenna hefur verið 
með afbrigðum góð, en alls mættu 844 konur á hina 
ýmsu viðburði ársins.  Vonumst við að sjálfsögðu 
til að svo verði áfram á komandi árum.  Hægt er 
að segja að kvennastarfið sé eitt öflugasta starfið 
innan GO, enda hefur konum í klúbbnum fjölgað 
jafnt og þétt.  Kvennanefndin hefur einnig haldið 
úti fésbókarsíðunni „Konur í Golfklúbbnum Oddi“, 
þar sem dagskrá, fréttir og viðburðir á vegum 
kvennastarfsins og kvennagolfinu almennt, eru 
settir inn og uppfærðir reglulega.  Fésbókarsíðan er 
mikið notuð og þar eru nú skráðar yfir 400 konur 
sem meðlimir.  Kvennanefndin vill hvetja þær konur 
í Oddi sem ekki eru meðlimir,  að skrá sig þar inn.  
Einnig ef einhverjar konur í golfklúbbnum hafa ekki 
fengið tölvupóst frá kvennanefndinni, að þær láti vita 
af sér og netfangi sínu.

FALLEGT SÓLARLAG Á URRIÐAVELLI
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Kvennanefndin þakkar gott samstarf við 
framkvæmdastjórn og starfsfólks klúbbsins, ásamt 
frábæru samstarfi við starfsfólk veitingasölunnar.  
Kvennanefndin er líka mjög þakklát öllum þeim 
einstaklingum og fyrirtækjum sem stutt hafa vel við 
kvennastarfið á árinu með fjölda gjafa sem notaðar 
hafa verið sem verðlaun á kvennamótunum okkar. 

Kvennanefndin er mjög stolt af árangri kvennastarfsins 
og væntir þess að það styrkist áfram ár frá ári.  Það 
á án efa sinn þátt í að konunum í Golfklúbbnum 
Oddi muni enn halda áfram að fjölga og þar með efla 
kvennastarfið enn frekar á komandi árum. 

Þar sem ég læt núna af starfi formanns kvennanefndar 
þá vil ég þakka öllum þeim konum, sem starfað hafa 
í kvennanefndinni sl. ár fyrir frábært og vel unnið 
starf.  Nýr formaður, Halla Bjarnadóttir, hefur nú 
tekið við kyndlinum og mun skipa nýja kvennanefnd 
fyrir árið 2019.  Næsta ár verður því örugglega 
skemmtilegt og árangursríkt, enda alltaf spennandi 
verkefni framundan.

F.h. kvennanefndar Golfklúbbsins Odds
Inga Engilberts formaður

Fullt hús í verðlaunaafhendingu lokamóts og á lokahófi kvennanefndar

Engin kæra til aganefndar
Aganefnd þetta árið skipuðu  
Guðmundína Ragnarsdóttir, 
Þórður Ingason og Gunnar Viðar. 
Aganefnd þurfti aldrei að koma 
saman þetta árið vegna agabrots. 
Þannig að árið var rólegt hjá 
aganefnd eins og svo oft áður. 

F.h. aganefndar,
Guðmundína Ragnarsóttir for-
maður.
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Okkar helstu miðlar vefsíðan oddur.is, 
facebooksíða klúbbsins ásamt fréttabréfum 
mynda þá grunnstoð í upplýsingarflæði 
golfklúbbsins til okkar félagsmanna sem við 
styðjumst við. Á undanförnum árum hefur mátt 
greina nokkuð jafna aukningu á heimsóknum á 
heimasíðuna, aukningu í fylgjendum á facebook 
og fleiri lesendum á þeim póstum sem frá okkur 
fara í fréttabréfum.  

Tölfræði um Facebook Golfklúbbsins Odds:
Fylgjendur: 1348
Karlar: 54%
Konur 46%

Hagnýtar upplýsingar um Fréttabréf GO
Fjöldi pósta 2018: 30 póstar
Fjöldi á póstlista: 1.115

MIÐLAR GOLFKLÚBBSINS ODDS
www.oddur.is

Gönguhópur GO heldur úti sér síðu á facebook 
undir nafninu Gönguhópur Golfklúbbsins Odds, við 
hvetjum alla til að koma í þann hóp og ganga með 
okkur í vetur. 
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Eftir erfitt sumar veðurfarslega var mikil spenna í 
stórum hópi félagsmanna sem stefndu á fjölmennustu 
afmælisgolfferð í sögu GO og þó víða væri leitað. 
Ferðinni var að þessu sinni heitið á LUMINE 
golfsvæðið sem staðsett er við bæinn Salou á Spáni. Á 
svæðinu sem rómað er fyrir góð gæði allt árið og hefur 
þess vegna verið valið fyrir lokaúrtökumótið fyrir þá 
sem eru að reyna að komast á Evrópumótaröðina 
eru tveir flottir en nokkuð ólíkir 18 holu golfvellir 
(Lakes og Hills) ásamt því að 9 holu golfperla (Ruins) 
liggur á milli þeirra sem nýttist ferðalöngum vel 
þegar leika átti meira en 18 holur á dag. Í kringum 
Lumine golfsvæðið og ströndina við La Pineda þar 
sem hópurinn gisti mátti finna fjölda veitingastaða 
og hægt var að fara í leigubílum í stuttar ferðir ef 
ferðalangar vildu meiri fjölbreytni í mat og umhverfi.

Strax fyrsta kvöldið mátti finna smá óróa í hópnum 
hvað varðaði hótelið (Palas Pineda ) sem hópurinn 
var á en matsalur hótelsins var gífurlega stór og 
erfitt að eiga þar notarlega stund enda þar mikið ys 
og læti og birtan í salnum eins og á skurðarborði á 
Landspítalanum. Í raun voru herbergin viðunandi 
á spænska vísu þó vissulega hafi þau verið misjöfn 
eins og gerist og gengur. Hópurinn var í grunninn í 
hliðarbyggingu og þar ekkert annað en lítil móttaka, 
því þurfti að sækja í matsal aðalbyggingar í morgunmat 
og kvöldmat í gegnum sundlaugargarðinn. Aðal 
samkomustaðurinn ef sitja átti saman eftir kvöldmat 
var á litlum bar við anddyri aðalbyggingarinnar 
og segja má að það hafi verið okkar félagsheimili 
og gaman að sjá og hitta fólkið þar á hverju kvöldi 
en það mátti ganga að því vísu að síðustu gestir 
þaðan voru félagsmenn GO. Við gefum hótelinu því 
svona meðaleinkun og tölum ekki meira um það.

AFMÆLISGOLFFERÐ GO 2018
LUMINE GOLFSVÆÐIÐ

Segja má að veðrið og vellirnir sem eru nú stór hluti af 
því sem við erum að sækja í þegar við förum erlendis 
í golfferðir hafi staðið alveg undir væntingum. 
Vissulega hafði mikil rigning á fyrsta leikdegi í um 
tvær klukkustundir nokkur áhrif á næstu golfdaga 
og þann dag hjá hluta af hópnum en margir fögnuðu 
því frekar þar sem helstu áhrifanna gætti í glompum 
sem teknar voru úr leik það sem eftir lifði golfferðar 
og skorið því örlítið betra en búast mátti ella við 
það sem eftir lifði ferðarinnar. Veðrið það sem eftir 
lifði ferðar var svo stöðugt og gott, fengum eina 
hellidempu eina kvöldstund sem hélt glompum 
úr leik og hafði nokkuð mikil áhrif á leik á Lakes 
vellinum en hann stóð þá bara betur undir nafni.

Þegar koma á 96 manns í golf á tveimur völlum þá 
var fyrirséð að skipulag á golfinu sjálfu þyrfti að vera 
nokkuð stíft svo allt gengi upp og ekki bætti svo úr 
skák þegar bæta þurfti svo við öllum rútuferðunum 
bæði á vellina og heim. Það var alveg ljóst strax 
á fyrsta degi að það var erfitt viðureignar en ekki 
óyfirstíganlegt og úr varð í raun að hópurinn stóð 
sig alveg gífurlega vel í því að fylgja þessu skipulagi 
sem breyttist svo á hverjum degi enda reynt að 
verða við óskum þeirra sem vildu spila saman 
eins og þær komu fram hverju sinni og því þurfti
að huga að breytingum á rútuferðum, skiptingu 
milli valla og að passa aðrar óskir samhliða hverri 
hreyfingu. Verkefnið var nokkuð umfangsmikið og 
mörg handtök unnin milli golfs og kvöldmatar hjá 
fararstjórum og undirrituðum til að koma öllum 
upplýsingum á framfæri með sem mestum fyrirvara 
fyrir næsta dag en þau verkefni voru kláruð og því 
svo skolað niður með góðu rauðvíni og smá rommi.
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Það var strax ákveðið áður en farið var út að brjóta 
upp ferðina með því að halda glæsilega afmælisveislu 
og það kvöld fór hópurinn enn á ný í rútur og haldið 
var í strandklúbb LUMINE golfsvæðisins sem er 
afar glæsilegt svæði og fallegur salur með útsýni út 
á sjóinn tók á móti okkar fólki. Góður rómur var af 
glæsilegum 6 rétta matseðli sem borinn var fram, veitt 
voru verðlaun fyrir tveggja daga golfmót sem fram fór 
á golfsvæðum Lumine og Júlíus Geir fararstjóri tók 
upp gítarinn og sló heldur betur í gegn þegar hann 
lék bæði yfir borðhaldi og þegar dansskórnir voru 
teknir fram og úr varð fínasta skemmtun. Kvöldið 
endaði svo með skipulegri rútuferð og við hefðum 
svo sannarlega viljað bæta við fleiri rútuferðum ef 
þær hefðu leitt okkur í svona skemmtilegt félagslegt 
umhverfi og höfum það í huga í næstu ferð. 

Til að fagna einhverjum verðum við að nefna 
sigurvegara afmælismótsins í karla og kvennaflokki en 
þar stóðu upp úr hin mögnuðu Jón Ævarr Erlingsson 
og Sólveig Guðmundsdóttir sem rökuðu inn flestum 
punktum í sínum flokki. Fleiri voru svo verðlaunaðir í 
verðlaunaafhendingu sem leidd var áfram af formanni 
mótanefndar með aðstoð okkar forystufólks. 

Það kemur ýmislegt upp þegar svona stór hópur er 
á ferð og einn af okkar ferðafélögum varð fyrir því 
óláni að handleggsbrotna sem er almennt verulega 
óráðlegt í golfferð, þarna var á ferðinni Sigríður 
Björnsdóttir og viðbrögð félagsmanna og þeirra 
sem stóðu að ferðinni voru góð og sérstaklega mátti 
taka eftir góðum viðbrögðum frá starfsmönnum 
Lumine golfvallarins sem sendu strax mann á 
vettvang sem síðan fylgdi Siggu alla leið á spítalann 
ásamt því að hennar vinkona Helga og fararstjóri 
TASPORT fylgdu einnig með og því gekk það verkefni 
alveg eins og í sögu. Sigga sjálf var einstaklega 
brosmild og glöð þó hún hafi verið reið sjálfri sér í 

stutta stund eftir slysið, þegar hún lág í golfbílnum 
og beið eftir að sjúkrabíllinn kæmi var hún spurð 
hvort hún væri nokkuð með ofnæmi fyrir einhverju 
og hún var fljót til svara og sagði, “eina sem ég er 
með ofnæmi fyrir eru karlmenn” og allir brostu 
í kringum hana. Sigga var svo komin á ról strax 
næsta dag og var svo farin að ferðast um golfvellina 
svona sem sérstakur kaddý og til að veita öðrum 
skemmtilegan félagsskap. Takk Sigga fyrir að gleðja 
aðra með jákvæðni og brosi þó á móti hafi blásið.

Eins og í öllum ferðum þá enda þær með heimferð og 
á heimferðardegi þá rigndi og þeir einu sem tóku það á 
sig var sá hluti hópsins sem hafði framlengt um nokkra 
daga og þökkum við þeim vissulega fyrir að fórna sér í 
það en skiljum vel að það hefði verið skemmtilegra að 
sleppa því og vonum að þetta komi aldrei fyrir aftur.
Í niðurlag í þessari stuttu ferðalýsingu vill ég 
koma  á framfæri þakklæti til ykkar sem tókuð 
þátt í afmælisgolfferðinni, einnig þökkum við fyrir 
þær athugasemdir og hrós sem okkur bárust að 
ferð lokinni, við lærðum heilmikið af þessu og ég 
er þess fullviss að við munum bæði gera betur og 
eflaust halda afmælisveislu öll kvöld ef þess þarf 
til að auka stemminguna félagslega. Við þökkum 
fararstjórum TASPORT fyrir þeirra framlag en 
þar stóðu vaktina Júlíus Geir, Friðrik og Ingimar. 

Með golfkveðju, Svavar Geir rútustjóri
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10. hola á Lakes
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Kæru félagar.  
Árið 2018 var ekki beint hefðbundið mótaár hjá okkur 
í GO þótt það hafi verið hefðbundið samkvæmt okkar 
skilningi á því orði.

Mótin okkur voru hefðbundin að því leyti að 
innanfélagsmótin voru á sínum stað, mótaröðin 
Powerade og Meistaramótið. Við héldum þrjú 
afmælismót á árinu og var eitt þeirra haldið í 
afmælisferðinni okkar í október og þar var um að 
ræða tveggja daga mót.

Hið óhefðbundna við mótasumarið 2018 var hversu 
mörgum mótadögum við þurftum að fresta eða aflýsa 
vegna veðurskilyrða.

Hátíð flestra kylfinga í GO er þegar Meistaramótið er 
haldið. Menn, konur og börn mæta með bros á vör 
og vita að mesta áskorun sumarsins er næstu daga 
og glímt er við völl, veður og sjálfan sig og margir 
kylfingar skilja ekkert í því hvers vegna skorið er ekki 
betra eða af hverju það var svona gott. Málið er að 
þegar í svona mót er komið vilja kylfingar oft breyta 
sínu vanaferli og verða allt í einu allt aðrir kylfingar 
en þeir voru í vikunni áður. Af hverju er það ? Jú eins 

og Arnold Palmer sagði: Golfvöllurinn er í raun bara 
c.a. 10 – 15 cm langur þegar á reynir, þetta gerist allt í 
kollinum góða.

Meistaramótið okkar tekur enn breytingum því 
við vildum koma til móts við óskir félaga, enn 
einhversstaðar verður að stoppa og setja punktinn. 
Ég er á þeirri skoðun að uppsetning meistaramótsins 
sé komin á þann stað að allir ættu að geta fundið sitt 
leiksvið til að geta tekið þátt.

Þegar farið er yfir mótaskrá GO má sjá að hópagolf 
heldur áfram að aukast og birtast á mótaskrá. 
Hópagolfið er þegar vinir og kunningjar búa til hópa 
og keppa sín á milli allt sumarið á hinum og þessum 

Skýrsla mótanefndar GO 2018

Ásbjörn, Guðrún, Hlíf og Guðmundur



34

völlum. Þessir hópar eru með skráða rástíma frá 30 
mín. – 120 mín, 4 – 12 rástíma og greiða vallargjald/
mótsgjald. Við hjá Oddi höfum alltaf veitt þá þjónustu 
til þessara hópa að skrá fyrir þá skorið til að auðvelda 
þeim að halda utan um stöðu og forgjöf. Til að geta 
það þarf að stofna mót í mótstjóra golf.is. Á mótaskrá 
birtast svo einnig boðsmót fyrirtækja en þau mót 
eru í raun ekki á vegum mótanefndar nema óskað 
sé eftir því. Ég vona að mótasumarið 2019 verði 
þægilegra fyrir alla, bæði mótshaldara og keppendur. 
Ég hef tekið þá ákvörðun að hætta sem formaður 
mótanefndar. Ég hef starfað með þremur formönnum 
og þremur framkvæmdastjórum síðan ég kom fyrst 
inn 2007. Margir félagar hafa komið að mótanefnd á 
þessum árum.

Með þessum orðum vil ég þakka öllum sem ég hef 
starfað með í mótanefnd fyrir skemmtileg og merkileg 
ár.

Með golfkveðju, Valdimar Júlíusson formaður 
mótanefndar.

Valdimar og liðið hans í bændaglímunni 2018 en með honum eru á myndinni 
Finnbogi, Júlíus og Örn.
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Það segir í málshættinum að gömul vísa sé aldrei 
of oft kveðin og það á sannarlega við þegar ég rifja 
upp skýrslur síðustu ára í afreksstarfi. Það kveður 
oft við sama tóninn þegar ég ræði um aðstöðuna 
eða aðallega aðstöðuleysið, mér hefur verið 
tíðrætt um hversu erfitt það er að halda í krakkana 
sem hingað sækja á sumrin bæði á námskeið og í 
okkar æfingastarf þegar líður að vetri. Ég hef hent 
inn í umræðuna að klúbbarnir í kringum okkur 
hafa lagt áherslu á uppbyggingu á aðstöðu og eru 
að fá lausnir sinna mála og við vonum að sú tíð 
komi einnig hér að við getum sagt að við séum 
samkeppnishæf hvað varðar aðstöðu að öllu leiti. 
Við erum þar vissulega ef horft er á golfvöllinn 
okkar Urriðavöll sem þykir einn sá glæsilegasta 
og besti hér á landi ár eftir ár.

Það er uppgangur í golfi á Íslandi, fleiri frábærar 
fyrirmyndir hafa komið fram á sjónarsviðið, 
árangur afrekskylfinga er sýnilegri og ég vona 
að við náum að nýta okkur þennan meðbyr sem 
golfhreyfingin hefur og vona að bæjarfélagið 
okkar Garðabær verði okkur samstíga á þeirri 
vegferð næstu árin eins og þeir hafa sýnt vilja til í 
verkefnum okkar helstu nágranna.

Við í golfklúbbnum Oddi höfum í gegnum 
árin aðlagað okkur að þeim aðstæðum sem eru 
í boði á hverjum tíma. Við byrjuðum þetta ár í 
Kórnum í desember og úr varð að við héldum 
úti æfingu þar í 1 klst á viku fram á vorið enda 
fáir aðrir kostir í boði þar. Við nýttum okkur 
einnig púttteppið sem sett var upp í golfskálanum 
okkar í janúar og fram í miðjan mars og það 
var meira að segja fyrsta útiæfing í básunum 

okkar á Lærlingi í lok febrúar. Til að nýta okkur  
nýjustu tækni höfum við keypt okkur tíma 
fyrir okkar æfingahópa í mælingar í Trackman 
golfmælingartækjum hjá GKG. Kennararnir 
okkar hafa því hoppað með hópana svona fram 
og til baka eftir veðri og vindum og úr verður 
æfingatímabil sem vissulega er ekki að henta 
öllum en við erum bjartsýn á betri tíð, eða er ég 
að tala um veðurfar!

Við erum alltaf voðalega ánægð þegar það kemur 
sumar því þá eigum við heima á Urriðavelli og 
þurfum ekkert að leita annað og auðveldara að 
skipuleggja æfingar. Árangur sumarsins hjá okkar 
afreksstarfi var að mörgu leiti góður þegar horft 
er til okkar eldri æfingahópa en því miður hefur 
afleiðan af því að við gátum ekki boðið upp á barna 
og unglingastarf nema í mýflugumynd síðustu 
tvo vetur, leitt okkur í þann farveg að við áttum 
í fyrsta sinn í minni tíð sem formaður barna og 
unglingastarfs engan þátttakanda á mótaröðum 
eða Íslandsmóti á vegum GSÍ hjá yngri kylfingum. 
Það eru því engar lýsingar á þeirra afrekum í sumar 
en við ætlum að eiga sögur eftir næsta sumar.

Af okkar eldri sveitum er fyrst að nefna að 
kvennaliði GO keppti verðskuldað í efstu deild 
kvenna á Íslandsmóti golfklúbba sem haldið var 
á Keilisvelli og átti þar gott mót. Liðið hafði sett 
sér markmið um að halda sæti sínu í deildinni 
og það tókst auðvitað. Fyrirkomulagi mótsins 
var breytt á þessu ári þannig að núna myndi 
einungis ein sveit falla. Það hefur lengi loðað 
við deildakeppni kvenna að þar hefur verið 
skortur á kvennasveitum í klúbbunum þannig 

Skýrsla afreksnefndar GO

Kvennalið GO  - yngri konur
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að “minni” klúbbarnir hafa veigrað sér við því að 
senda keppendur í ginið á “stóru” klúbbunum í 
efstu deild sem hafa á að skipa verulega sterkum 
sveitum en okkar konur hafa aldrei vikið undan 
slíkri áskorun og notið frekar augnabliksins að 
eiga leik við íslandsmeistara eða atvinnukylfing 
og það er frábært. Kvennalið Odds sannaði enn 
á ný að liðið er verðugur fulltrúi á stóra sviðinu 
og sýndi hversu mikils virði góð liðsheild er, liðið 
endaði í 6. sæti eftir hörkuleik um 5. sætið við lið 
GS. Ekkert lið féll úr deildinni í ár því ekki náðist 
fullskipuð deild.
Lið GO kvenna skipuðu þær: Sólveig 
Guðmundsdóttir, Auður Skúladóttir, Ólöf Agnes 
Arnardóttir, Laufey Sigurðardóttir, Elín Hrönn 
Ólafsdóttir, Hrafnhildur Guðjónsdóttir, Etna 
Sigurðardóttir, Berglind Rut Hilmarsdóttir og 
liðsstjóri var Kristjana S. Þorsteinsdóttir.
Sveit karla keppti í annari deild og fór mótið fram í 
Leirunni á Suðurnesjum. Markmiðið var að halda 
sér í deildinni sem tókst sem er glæsilegt enda 
um hörkukeppni að ræða. Í 2. deild karla skipa 
8 leikmenn liðið og keppnisveitin þetta árið var 
skipuð þeim Rögnvaldi Magnússyni, Ottó Axel 
Bjartmarz, Skúla Ágústi Arnarssyni, Theodóri 
Sölva Blöndal, Óskari Bjarna Ingasyni, Phill 
Hunter og inn í keppnissveitina komu Valgarð Már 
Valgarðsson og Bjarki Már Davíðsson nýir þetta 
árið og gaman að sjá að hægt var að stækka okkar 
keppnissveit frá fyrri árum en neðri deildirnar 
hafa einungis á að skipa 6 leikmönnum og því 
alltaf erfiðara verkefni að vera í efstu tveimur 
deildunum og um leið skemmtilegra.

Eldri konur GO léku í efstu deild og leikið var að 
þessu sinni á Akureyri. Eftir fyrstu tvær umferðir 
og tapleiki þar við lið GR og GKG var ljóst að 
okkar kvennalið myndi eiga leiki um 5. – 8 
sætið. Eftir glæsilega 5 – 0 sigra í 3. og 4. umferð 
lék liðið við Nesklúbbinn um 5. sætið en tapaði 
þeim leik og niðurstaðan 6. sæti og spennandi að 
sjá hvort okkar konur komi ekki tvíelfdar inn á 
næsta ári. Rögnvaldur Magnússon golfkennari 
var liðinu til halds og trausts sem liðsstjóri. Liðið 
skipuðu þær Aldís Björg Arnardóttir, Ágústa 
Arna Grétarsdóttir, Jóhanna Dröfn Kristinsdóttir, 
Björg Þórarinsdóttir, Hulda Hallgrímsdóttir, 
Anna María Sigurðardóttir, Laufey Sigurðardóttir 
og Dýrleif Arna Guðmundsdóttir.

Okkar eldri keppnissveit hjá körlum lék í Grindavík 
og þar var sagan svipuð og hjá konunum, keppnin 
var jöfn og spennandi og leikir gátu fallið beggja 
megin en eftir þrjár fyrstu umferðir í riðlakeppni 
var ljóst að baráttan var um 5 – 8. sætið. Leikurinn 
í 4. umferð var við lið GS og tapaðist sá leikur 
og því á brattan að sækja í lokaumferðinni og 
þrátt fyrir jafntefli í þeim leik við lið GM sem 
sigraði deildina á síðsta ári þá dugði það ekki og 
niðurstaðan var 7. sæti og því leikum við í 2. deild 
á næsta ári. Ljóst er að keppni í þessum flokki er 
að verða meiri með hverju árinu vegna breyttra 
aldursviðmiða og gæðin hafa aukist og vonandi 
skemmtunin með og okkar eldri keppnismenn 
munu eflaust leggja metnað í að koma sveitinni 
upp í fyrstu deild að ári.
Sveit GO skipuðu þeir Phill Hunter, Guðjón 
Steinarsson, Ragnar Gíslason, Hafsteinn E. 
Hafsteinsson, Gunnlaugur Magnússon, Bjarki 
Sigurðsson, Þór Geirsson, Ingi Þór Hermannsson 
og Ægir Vopni Ármannsson.

Á næstu árum þurfum við að nýta okkur 
þann meðbyr sem við finnum t.d. í fjölgun á 
sumarnámskeiðum, í byggðinni sem er að færast 
að túnfæti vallarins, í þeim uppgangi sem nú er í 
golfíþróttinni á landsvísu og í því að við sjáum að 
okkar nágrannar eru enn að blása í sín segl og eru 
stórhuga og sækja það til síns bæjarfélags óhikað.
Þeir sem tóku þátt í afreksstarfinu í ár fá mínar 
þakkir fyrir sitt framlag sem frábærir fulltrúar 
okkar og við stefnum í sameiningu á betra starf 
í ár og að sjálfsögðu að því að gera betur á næsta 
ári.
Svavar Geir Svavarsson,
formaður afreksnefndar GO

Rögnvaldur og Phill, golfkennarar GO
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Kvennalið  - eldri konur, 
 Röggi liðsstjóri, Laufey, Aldís, Ágústa, Dilla, Jóhanna, Anna María, Hulda og Björg.

Keppnissveit eldri karla, 
Ragnar, Guðjón, Hafsteinn, Phill, Gulli, Bjarki og Ingi.  

Á myndina vantar Þór Geirsson og Ægi Vopna.

Karlalið GO, frá vinstri Röggi, Bjarki, Teddi, Óskar, Skúli , Phill, Valgarð og Ottó
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Í félagsnefnd eru: Ari Þórðarson formaður. Aðrir eru Kristjana Þorsteinsdóttir, Örn Bjarnason og Þór 
Ottesen Pétursson. Svavar Geir Svavarsson starfsmaður Odds vinnur mikið með nefndinni.
Á okkar öðru starfsári og 25.ára afmælisári golfklúbbsins Odds þá hefur ágætlega tekist að þróa 
verkefni nefndarinnar enda nefndarmenn einu árinu reynslunni ríkari. Megin áherslan var á verkefni 
og uppákomur utan hinnar venjulegu golfvertíðar þannig að félagar í Oddi finni því að klúbburinn 
okkar starfar allt árið. Teljum við að okkur sem klúbbi miði aðeins í þessa átt þó annarra sé auðvitað 
að dæma hvort vel hafi tekist til.

Rétt eins og á okkar fyrsta starfsári funduðum við frá haustinu 2017 fram á vorið 2018 og því varð hlé 
á uppákomum á vegum nefndarinnar s.l. sumar.

Félagsnefndin stóð fyrir eða tók þátt með einum eða öðrum hætti í eftirtöldum viðburðum á árinu:

* Vikulegar gönguferðir hófust 13.janúar og síðasta ferðin var farin 21.apríl
* Púttaðstaða var sett upp í klúbbhúsinu og var uppi janúar og inn í mars mánuð.
* Fyrirlestur atvinnukylfingsins Birgis Leifs þann 17. apríl 
* Reglunámskeið fór fram þann 28.júní og var kennari Þórður Ingason alþjóðadómari
* Vínsmökkunar námskeið 16.nóvember undir stjórn Kára Ellertssonar
* Opið hús var síðan 23.nóvember vegna einvígis Tigers Woods og Phil Michelson

Gönguferðirnar voru sérlega vel sóttar en milli 200 og 300 manns tók samtals þátt í þeim. Erni 
Bjarnasyni, Þór Ottesen og Svarari Geir er þakkað þeirra innlegg í að láta göngurnar ganga jafnvel og 
raun varð á.
Undirbúningur er hafinn að starfseminni á árinu 2019 og verður þetta á dagskránni :

* Gönguhópur – byrjar í 12.janúar 2019
* Sérstök kynning á breytingum á golfreglunumer fyrirhuguð
* Kynning á golfvörum - 2019 línunni frá samstarfsaðilum
* Fyrirlestur, nýliðakynning og vonandi eitthvert form á inniaðstöðu f. golfið sem gefur okkur tækifæri 
á því að halda úti félagsstarfi tengdu aðstöðunni. 

Félagsnefnd þakkar þeim félögum Odds sem tóku þátt í einhverjum að þeim viðurðum sem nefndin 
kom að á starfsárinu og auðvitað snillingunum Svavari og Þorvaldi fyrir mjög gott samstarf. Við 
hlökkum til næsta starfsárs.
Ari Þórðarson

Skýrsla félagsnefndar GO
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Vaskur hópur tilbúinn í vetrargöngu með bros á vör




