
Reynsluboltarnir Knútur Bjarnason, Hans Henttinen og Sigursteinn Ingvar Rúnarsson taka vel á móti viðskiptavinum.  MYND/GVA

Persónuleg þjónusta, 
vandaðar vörur og gott 
verð eru kjörorð Golfskálans 
Mörkinni 3.

Fyrir skemmstu bættist ný versl-
un við flóru golfverslana lands-
ins, Golfskálinn í Mörkinni 3. Eig-
endurnir eru allir reynslu boltar 
í golfi, þeir Steinþór Jónasson, 
Ingibergur Jóhannsson og Hans 
Henttinen, sem var einn eigenda 
Nevada Bob á sínum tíma. Hann 
hefur fyrir þeim orðið.

„Okkar mottó er góð þjónusta, 
vara og verð,“ segir Hans og getur 

þess að eigendurnir hafi í upphafi 
ákveðið að einskorða sig við litla 
verslun og ódýran rekstur til að 
geta haldið álagningunni í lág-
marki. „Sú ákvörðun virðist hafa 
hitt í mark þar sem viðbrögð við-
skiptavinanna hafa ekki látið á sér 
standa, ummælin eru jákvæð og 
salan fer vel af stað.“

Hann tekur fram að þótt 
verslun in sé ef til vill ekki stór í 
fermetrum talið sé vöruúrvalið 
ágætt. „Hérna er allt til alls í 
golfið, flest stóru merkin og bún-
aður við allra hæfi. Auk þess að-
stoðum við kylfinga við val á kylf-
um og leyfum þeim að spreyta sig 

með þær í sérstöku æfingarými 
í búðinni,“ segir Hans og lætur 
þess getið að þeir séu jafnframt 
öflugir í merktum varningi fyrir 
golfklúbba og fyrirtæki.

Hvernig stóð á því að þið fóruð 
út í rekstur? „Brennandi golf-
áhugi. Aðdragandinn var reynd-
ar stuttur. Þetta var bara ákveðið 
um áramótin og svo farið af stað,“ 
segir Hans, sem snýr nú aftur 
í smásölubransann eftir fimm 
ára hlé. „Ég var orðinn þreyttur 
á þessum bransa fyrir fimm 
árum og við seldum reksturinn 
á Nevada Bob sem stóð í blóma. 
Golfáhuginn dvínaði þó aldrei og 

leiddi okkur félagana svo saman 
út í þennan rekstur. Enda er ég 
búinn að fá mína hvíld og mæti 
tvíelfdur til leiks.“

Það er hverju orði sannara 
þar sem Hans og félagar ætla að 
standa fyrir golfmóti undir merkj-
um Golfskálans í næsta mánuði. 
„Þetta verður stórt og flott mót hjá 
Golfklúbbnum Kili í Mosfellsbæ 
sem við ætlum að gera að árlegum 
viðburði,“ segir hann, en skrán-
ing fer fram á heimasíðu Golfsam-
bands Íslands á slóðinni www.golf.
is. Nánari upplýsingar um Golf-
skálann er hins vegar að finna á 
golfskalinn.is og á facebook.

Góð þjónusta og betra verð

Græjufíklar koma ekki að tómum 
kofanum í Golfskálanum Mörk-
inni 3. Nýlega tók verslunin til 
sölu fjarlægðarmælinn ParGate 
PG 1500 CX sem hefur hlotið veru-
lega góðar undirtektir, að sögn 
Hans Henttinen eins eigenda Golf-
skálans.

„Fólk er verulega ánægt með 
þessa nýjung sem kemur frá Sví-
þjóð enda með því fullkomnara 
sem fæst um þessar mundir,“ 
segir Hans og lýsir sérstöðu fjar-
lægðarmælisins nánar.

„Hann er til dæmis búinn sér-
stökum eiginleika sem kallast 
SmartScan og kemur í veg fyrir 
að hlutir úr umhverfi trufli þegar 
verið er að mæla í flagg.“ Hans 
bendir á að hefðbundið Scan geri 
notanda kleift að ýta einu sinni 
á takkann á mælinum og mæla 
ýmsa hluti í einni skoðun og fá 
mismunandi lengdir. „Hins vegar 
er hægt að ýta tvisvar sinnum á 
takkann á ParGate PG 1500 CX og 
fá ávallt stystu mælinguna í hvert 
sinn. Þetta er mjög handhægt.“

Hans tekur fram að ParGate PG 
1500 CX mæli frá tólf upp í 950 
metra með +/- 1 meter í skekkju 
á innan við 270 metrum. Einn-
ig stækki PG 1500 CX sjöfalt á 
meðan flestir fjarlægðarmælar 
eru með fimm til sexfalda stækk-
un. Kíkirinn vegur aðeins 200 
grömm og fer vel í hendi. „Svo 
er liturinn líka skemmtilegur og 
áberandi og því engin hætta á að 
hann týnist,“ segir Hans kíminn. 
Nánari upplýsingar á www.golf-
skalinn.is.

Frábær viðbót 
í græjusafnið

ParGate PG 1500 CX er búinn ýmsum 
góðum eiginleikum.

• Ecco Street skór
Verð frá 18.800 kr.

• Titleist ProV1 (dúsín)
Verð 9.800 kr.

• Rife pútterar
Verð frá 16.400 kr.

• Clicgear kerrur
Verð 37.800 kr.

Mörkin 3 | Sími 578 0120 | www.golfskalinn.is

GOLF
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Steve Williams, sem hefur verið 
kylfusveinn Tigers Woods á 
þrettán stórmótum, verður kylfu-
sveinn Adams Scott það sem eftir 
lifir af U.S. Open, þar sem Woods 
er meiddur. 

Woods dró sig úr keppni á U.S. 
Open í síðustu viku vegna meiðsla 
og óvíst er hvenær hann verður 
fær um að keppa að nýju. Fljótlega 
eftir að ljóst var að hann yrði ekki 
meðal keppenda fékk kylfusveinn 
hans, Steve Williams, upphringingu 
frá hinum þrítuga Ástrala Adam 
Scott, sem nýlega sleit samstarfi 
við kylfusvein sinn Tony Navarro.

Ekki er ljóst hversu lengi sam-
starf þeirra Williams og Scotts 
varir, því enn er óvíst hve lengi 
Woods verður frá keppni, en haft er 
eftir Mark Steinberg á vef síðunni 
golfchannel.com að alveg eins 

og Woods sé ósáttur við að missa 
af stórmóti þá gildi það sama um 

Williams, sem hafi því gripið tæki-
færið fegins hendi. - fsb 

● Líkt og í öðrum boltaíþróttum 
gildir sú gullna regla í golfi að 
missa ekki sjónar á kúlunni. Slíkt 
hefur mikið að segja upp á hversu 
löng höggin eru en reynsla kylf-
inga er sú að höggin eru styttri ef 
einbeitingin er ekki í lagi. 

● Það er ekki sjálfgefið að menn 
kunni þá list að horfa á kúluna. 
Að tileinka sér þá tækni er hins 
vegar afar mikilvægt og skiptir 
ekki máli hvort kúlan er í grasi, 
glompu, brekku eða annars stað-
ar, kylfingurinn þarf alltaf að sjá 
kúluna fullkomlega. Talið er að 
flest mistök í golfi megi rekja til 
þess að kylfingurinn missir ein-
beitinguna og þar með sjónar á 
kúlunni, jafnvel bara eitt augna-
blik.

● Þótt kylfingum þyki það eflaust 
mun skemmtilegra að spila golf 
í félagsskap getur hringur þar 
sem golfarinn er einn með sjálf-
um sér skilað honum miklu betri 

árangri í að fínpússa ýmis tækni-
leg atriði. Gott er að velja tíma 
dags þar sem lítil umferð er á 
golfvellinum og hægt er að rölta 
um völlinn í rólegheitum.

● Algengt er að golfarar noti 
ekki rétt grip, jafnvel reyndir 
golfarar. Það getur haft veruleg 
áhrif og jafnvel lækkað forgjöf-
ina á stuttum tíma ef gripið er 
leiðrétt. Ráð er að leita til golf-
kennara ef kylfingar eru í vand-
ræðum með gripið.

● Þurfi að betrumbæta púttið er 
gott að yfirfara nokkur einföld 
en þýðingarmikil atriði, sem geta 
haft mikla þýðingu inni á flötun-
um. Eitt veigamesta atriðið þar 
er gripið, sem þarf að vera létt 
og mun léttara en í öðru spili í 
golfinu. Annað ekki síður mikil-
vægt atriði er að gefa sér tíma 
og vera tilbúinn þegar kemur að 
manni að gera. Slíkt flýtir fyrir 
leik.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  
s. 512 5462 og Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is s. 512 5439.

Golfarar um allt land hópast nú út á græna velli, leggja alúð við 
að fullkomna sveifluna og pútt á flötum. Nokkrir voru fengnir til 
að veita eftirfarandi ráð.  

Ráð fyrir golfglaða nýliða

Steve Williams hefur verið kylfusveinn Tigers Woods á þrettán stórmótum, en er nú 
tímabundið genginn til samstarfs við Adam Scott.

Kylfusveinn Woods með Scott

Til að ná góðum tökum á golfíþróttinni 
skiptir máli að gefa sér tíma og spila í 
rólegheitum, sérstaklega til að byrja 
með.

Ef kylfingar eru í vandræðum með 
gripið, sveifluna eða annað sem þeir 
halda að þeir þurfi leiðsögn með er 
hægt að leita til golfkennara og skrá 
sig hjá honum í eina eða fleiri kennslu-
stundir.

www.golfkortid.is

23 golfvellir
eitt kort

9.000 kr. einstaklingskort
14.000 kr. fjölskyldukort

kr. einstaklingskort
0 kr. fjölskyldukort

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Arctic Open verður haldið á Akureyri 
helgina 23. til 25. júní.

Justin Timberlake, söngvari og 
leikari, hefur viðurkennt að hann 
hafi fengið algjöra dellu fyrir golfi 
þegar hann áttaði sig á því hve góð 
afþreying það er á tónleikaferða-
lögum. Sagði hann þetta í viðtali 
við New York Times. 

Timberlake lærði golf af stjúp-
föður sínum Paul Harless, en fyrir 
um átta árum nefndi sýningar-
stjóri hans það við hann að þeir 
væru nokkrir að fara í golf. „Þetta 
gæti hljómað kjánalega en ég fór, 
fékk mér nokkra bjóra og það eina 
sem ég hugsaði um var að koma 
þessari litlu kúlu ofan í litla holu,“ 
sagði Timberlake. „Þetta er besta 
andlega slökunin. Hugurinn fór 
eitthvað annað og síðan þá hef ég 
ekki hætt að elta litlu kúluna,“ út-
skýrði Timberlake, sem hefur þó 
haft lítinn tíma fyrir golf eftir að 
kvikmyndaferillinn fór á flug. - mmf

Golf er mikil 
andleg slökun

Timberlake segir golfið skemmtilegt á 
tónleikaferðalögum. NORDICPHOTOS/GETTY

Nú fer hver að verða síðastur að 
skrá sig í Arctic Open mótið sem 
haldið verður á Akureyri helgina 
23.-25. júní. Þegar eru 140 kylfingar 
skráðir til leiks en 20 til 30 til við-
bótar komast að. Mótið hefst með 
opnunarhófi á fimmtudegi klukk-
an 13 og síðan er leikið fram á nótt 
fimmtudag og föstudag. Mótinu 
lýkur á laugardagskvöldi með 
glæsilegri verðlauna afhendingu 
og kvöldverði þar sem boðið er upp 
á mat og veitingar frá framleiðend-
um á Eyjafjarðarsvæðinu. 

Sú breyting verður á mótinu í 
ár að leikið verður af öllum teig-
um samtímis, fyrri hópur klukk-
an 16 og seinni hópur klukkan 
21.30. Gert er ráð fyrir að kepp-
endur leiki klukkan 16 annan dag-
inn en klukkan 21.30 hinn daginn. 
Að venju verða glæsleg verðlaun í 
boði á mótinu og fjöldinn allur af 
aukaverðlaunum. Sjá www.gagolf.
is. - fsb

Styttist óðum 
í Arctic Open

Allir geta haft gaman af
Golf á Íslandi eru nýir golfþættir 
fyrir alla fjölskylduna sem sýndir 
verða á RÚV á miðvikudagskvöld-
um í sumar. Stjórnandi er Gunn-
ar Hansson og segir hann þættina 
vera fyrir alla; þá sem spili golf 
sér til ánægju og yndisauka og 
líka þá sem æfi íþróttina af kappi.

Þættirnir fjalla um almenn-
ings- og keppnisgolf á Ís-
landi og leitast er við að fræða 

áhorfandann um golf almennt, 
helstu reglur og tækniatriði auk 
þess sem við kynnumst íslensk-
um keppniskylfingum og fylgj-
umst með Íslensku golfmótaröð-
inni. - fsb

Gunnar Hansson leikari er stjórnandi 
þáttanna Golf á Íslandi sem sýndir 

verða á RÚV  á miðvikudagskvöldum 
í sumar.
MYND/GVA

LEIKUM OKKUR 
INNANLANDS

Sveiflaðu kylfunni 
um allt land 
golfsumarið 2011

Bókanlegt í síma 570 3075 eða hopadeild@flugfelag.is

TILBOÐ
AKUREYRI

FLUG & GOLF
20.800 kr.*

 *Innifalið: 
Flug fram og til baka | Flugvallarskattar 
Vallargjald - einn hringur á Jaðarsvelli 
Verð aðeins 20.800 kr. á mann

Ísafjörður
Tungudalsvöllur

Akureyri
Jaðarsvöllur

Reykjavík
Grafarholtsvöllur

Egilsstaðir
Ekkjufellsvöllur
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Hin taívanska Yani Tseng styrkti 
stöðu sína á heimslista kvenna í 
golfi þegar hún vann sinn fimmta 
alþjóðlega titil á þessu ári um 
helgina.

Tseng, sem situr á toppi 
listans, er 22 ára og vann keppni í 
Illinois í Bandaríkjunum á LPGA-
mótaröðinni á laugardag. Þetta 
er í annað sinn á þessu ári sem 
hún vinnur á LPGA mótaröðinni 
en einnig sjöundi titill hennar á 
LPGA mótaröðinni á fjórum árum.

Í viðtali eftir sigurinn á laugar-
dag sagðist Tseng ekki hugsa 
lengur um stöðu sína á toppi 
heims listans þar sem það væri 
markmið sem hún hefði nú þegar 
náð. „Mér hefur gengið frekar 
vel svo ég hugsa ekki lengur um 
það, vegna þess að það eru svo 
margir góðir golfarar á LPGA-
mótaröðinni,“ sagði hún. - mmf

Tseng trónir 
enn á toppnum 

Yani Tseng er 22 ára og situr á toppi 
heimslista kvenna í golfi. NORDICPHOTOS/AFP

● ELSTU GOLFLEIÐ
BEININGARNAR  Hug-
leiðingar sem læknaneminn 
Thomas Kincaid skrifaði í dag-
bók sína árið 1687 eru álitnar 
vera elstu leiðbeiningarnar um 
golfspilun. Hann spilaði golf á 
golfvellinum í Bruntsfield Links 
nærri háskólanum í Edinborg. 

Dagbókarfærsla Kincaid frá 
20. janúar það ár inniheldur 
meðal annars hugleiðingar um 
golfkerfi fyrir fatlaða. Þá segist 
hann hafa farið út á golfvöll eftir 
kvöldmat og lýsir golfsveiflunni 
á þennan veg: „Ég uppgötvaði 
að eina leiðin til að spila golf 
væri að standa eins og maður 
gerir í skylmingum með litla 
sverðið, beygir hnén lítið eitt 
og heldur fótunum, bakinu og 
höndunum beygðum, föstum 
eða stífum og slakar alls ekki á 
meðan slegið er.“

● HVAÐ ER GOLF?   Golf er íþrótt þar sem leik-
menn reyna að koma kúlu í holu í sem fæstum högg-
um og er notast við kylfur með mismunandi fláa. Golf 
er ein af fáum íþróttum sem ekki eru spilaðar á ákveðið 
stórum velli eða vallarhelmingi, stærðin fer eftir stærð 
golf vallarins.

Golf er talið vera frá Skotlandi og hefur verið spilað í 
að minnsta kosti 500 ár á Bretlandseyjum. Elsti golfvöllur 
í heimi er Old Links völlurinn við Musselburgh. Golf eins 
og við þekkjum það í dag hefur verið spilað á Old Links 
síðan 1672, svipaðar íþróttir voru þó leiknar nokkrum 
öldum fyrr.

 Heimild: wikipedia.org

Sólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkinga
í Hafnarfirði  16.- 20. júní 2011í Hafnarfirði  16.- 20. júní 2011

Víkingamarkaður  - Leikhópur 
Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar 

Víkingaveitingastaðir í tjöldum
Kraftajötnar - Handverksvíkingar 

Dansleikir  - Víkingasveitin
Glímumenn - Eldsteikt lamb

Víkingaveislur  öll kvöld, o.fl.o.fl.

Fimmtudagur 16. júní.
13.00 Markaður opnaður.
14.00 Bardagasýning
 Kynning á viðburðum næstu 
 daga, sögumenn, 
 götulistamaður, bogfimi, 
 tónlist, o.s. frv.
18.00 Bardagasýning.
20.00 Víkingaveisla 
 í Fjörugarðinum.
21.00 Lokun markaðar.
23.00 Dansleikur Ólafur Árni 
 Bjarnason
 Trúbador og víkingur.
03.00 Lokun.

Föstudagur 17. júní.
13.00 Markaður opnaður.
14.00 Hringhorni sýnir forna leiki.
14.30 Víkingaskóli barnanna.
15.00 Bardagasýning.
16.00 Víkingasveitin 
16.30 Bogfimikeppni víkinga.
17.00 Bardagasýning.
18.00 Hringhorni sýnir forna leiki.

19.00 Bardagasýning.
20.00 Víkingaveisla 
 í Fjörugarðinum.
20.00 Lokun markaðar.
22.30 Dansleikur í Fjörukránni.
 Gylfi, Rúnar Þór og Megas 
 halda uppi gleðinni.
04.00 Lokun.

Laugardagur 18. júní.
13.00 Markaður opnaður.
13.00 Kraftakeppni Magnúsar Ver
14.00 Hringhorni sýnir forna leiki.
14.20 Kraftakeppni Magnúsar Ver
14.40 Víkingaskóli barnanna.
15.00 Bardagasýning.
15.30 Sagnafólk í Hellinum
16.00 Rósin okkar Þjóðleg tónlist
16.00 Kraftakeppni Magnúsar Ver
16.30 Bogfimikeppni víkinga.
17.00 Bardagasýning.
18.00 Hringhorni sýnir forna leiki.
19.00 Bardagasýning.
20.00 Víkingaveisla 
 í Fjörugarðinum.

20.00 Lokun markaðar.
23.30 Bjartmar Guðlaugsson.
00.15 Dans á Rósum
04.00 Lokun

Sunnudagur 19. júní.
13.00    Markaður opnaður.
14.00    Hringhorni sýnir forna leiki.
14.30    Víkingaskóli barnanna.
15.00    Bardagasýning.
15.30    Sagnafólk í Hellinum
16.00 Rósin okkar Þjóðleg tónlist
16.30    Bogfimikeppni víkinga.
17.00    Bardagasýning.
18.00    Hringhorni sýnir forna leiki.
19.00    Bardagasýning.
19.30    Loka athöfn og 
  víkingahátíð slitið
20.00    Víkingaveisla í 
 Fjörugarðinum.
20.00    Lokun markaðar.
23.00    Tónlist í Fjörugarðinum 
  að hætti víkinga.
02.00    Lokun.

Dagskrá sólstöðuhátíðar 2011

Sólstöðuhátíð víkinga verður sett í fimmtánda sinn þann 16. júní  
og að vanda verður hún fjölbreytt. Dágóður hópur erlendra 
víkinga kemur til okkar, sumir í fimmtánda skiptið. Að venju eru 
flestir frá Norðurlöndunum og stærsti hópurinn kemur frá 
Færeyjum. Þá má nefna að einn besti handverksmaður 
Grænlands verður með okkur á hátíðinni. Sögumenn, 
götulistamenn, handverksmenn sem höggva í steina og tré eða 
berja glóandi járn, bardagamenn og bogamenn, svo eitthvað sé 
nefnt. Víkingahópurinn okkar Rimmugýgur og víkingahópurinn 
Hringhorni frá Akranesi verða  að vanda með sína skemmtilegu 
bardaga og glímutök á hátíðinni. Fjöldinn allur af víkingum 
víðsvegar af landinu hefur boðað komu sína á hátíðina. Á þriðja 
hundrað víkingar verða á svæðinu þegar mest lætur og fjölhæfir 
eru þeir eins og sjá má á upptalningunni hér að framan.

Dansleikir verða fastir liðir meðan á hátíðinni stendur. Þeir sem 

koma fram eru Gylfi, Megas og Rúnar Þór, Bjartmar Guðlaugsson 
og hljómsveitin Dans á Rósum og víkingurinn og trúbadorinn 
ÓlafurÁrni Bjarnason. Einnig mun hljómsveitin Rósin okkar koma 
fram en hún hefur sérhæft sig í þjóðlegri tónlist  og ekki má 
gleyma okkar frábæru Víkingasveit.

Í lokin vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum 
árin en lógóin þeirra sjást hér til hliðar.  Þeir hafa ekki brugðist og 
eru búnir að standa með okkur í gegnum öll árin, þeim verður 
seint fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki 
víkinga og halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma.

Gleðilega Sólstöðuhátíð Víkinga
Jóhannes Viðar Bjarnason

Fjölskylduhátíð
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Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Sólstöðuhátíð víkinga er fyrir alla fjölskylduna
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