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Draumabyrjun
Bryndís María Ragnarsdóttir fór holu 
í höggi í sínu fyrsta höggi á fyrsta 
stigamóti Íslandsbankamótaraðar 
unglinga um miðjan maí. SÍÐA2

Bónorð á 9. holu
Björn Steinar Stefánsson bað Huldu 
Alfreðsdóttur á níundu holu golfvallar á 
Spáni. SÍÐA 6

Harður vetur setur 
mark sitt á vellina
Snjóþungur vetur á Norður- og Austur-
landi hefur sett mark sitt á golfvellina 
sem margir opna seinna en venjulega.
SÍÐA 8

Flott tilboð, golfkennsla, 
ráðgjöf, keppnir og leikir.
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Flott tilboð, golfkennsla, 

ráðgjöf, keppnir og leikir.
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Golfsamtök fatlaðra á Íslandi (GSFÍ) voru stofnuð í nóvember árið 
2001. Upphaf þeirra má þó rekja til ársins 1994, þegar Golfsam-
bandi Íslands (GSÍ) fóru að berast boð frá útlöndum um golfmót 
fyrir hreyfihamlaða í Svíþjóð. Á þessum tíma voru  fatlaðir víða 
í Evrópu farnir að huga að félagslegri starfsemi í golfi. Árið 1995 
stofnuðu GSÍ og Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi golfnefnd sem 
hafði það hlutverk að skoða þátttöku fatlaðra í golfi. Árið 2000 tóku 
sömu aðilar þátt í  stofnun Evrópusamtaka um 
golf fyrir  fatlaða og var GSFÍ stofnað ári 
síðar. Aðalhvatamaður að stofnun 
samtakanna var Hörður Barðdal 
og var hann burðarstólpi í sam-
bandinu allt til dauðadags. Með-
limir samtakanna vekja ávallt 
athygli þar sem þeir koma 
fram fyrir mikla gleði og já-
kvæðni og hafa margir þeirra 
náð góðum tökum á íþróttinni 
þó svo að ekki fari allir  boltar 
langt. Keppendur frá samtök-
unum kepptu meðal annars á 
Special Olympics í Aþenu árið 
2011.

Meðlimir samtakanna vekja athygli fyrir gleði og jákvæðni.

Hin átján ára Br y ndís 
Ma r ía Rag na rsdót t i r 
úr golf klúbbnum Keili 

í Hafnarfirði fór holu í höggi í 
sínu fyrsta höggi á fyrsta stiga-
móti Íslandsbankamótaraðar 
unglinga sem fór fram í Þorláks-
höfn 18. og 20. maí. 

Sjö mót verða á mótaröðinni 
í sumar, en þar keppa 144 efni-
legustu kylfingar landsins í barna- 
og unglingaflokki. Bryndís María 
hóf leik á tíundu braut Þorláks-
vallar, sem er 108 metra löng par 
þrjú hola, og átti ekki til orð þegar 
kúlan hafnaði ofan í  holunni. „Ég 
trúði þessu varla,“ segir hún innt 
eftir tilfinningunni. 

Það hlýtur að vera  draumur 
hvers kylfings að fara holu í 
höggi en þetta er í annað skipti 
sem Bryndís María afrekar það. 

„Í fyrra skiptið var ég þrettán ára 
en það var bara á æfingu.“ 

Faðir og systir Br yndísar 
Maríu eru líka í golfi en hafa 
hvorugt farið holu í höggi enda 
ekki sjálfgefið að ná því nokkru 
sinni. 

Bryndís María fór hringinn á 
83 höggum, eða 12 yfir pari. „Ég 
hefði getað gert betur, en þetta 
var ágætis byrjun á sumrinu,“ 
segir Bryndís María, sem var í 
fjórða sæti eftir fyrsta keppnis-
dag. En er stefnan sett á at-
vinnumennsku? „Það er alveg 
draumur en ég á nú ekki endi-
lega von á því að hann rætist. Ég 
geri þó alltaf eins vel og ég get.“  

Bryndís á sér þó fleiri drauma. 
Hún stundar nám á náttúru-
fræðibraut í MR og stefnir á 
verkfræði.

Fór holu 
í höggi í 
upphafshöggi
Bryndís María Ragnarsdóttir fékk draumabyrjun 
á fyrsta stigamóti Íslandsbankamótaraðar 
unglinga um miðjan maí. Hún hóf leik á 10. braut 
Þorláksvallar og fór holu í höggi. Þetta er í annað 
sinn á ungri ævi sem kúlan hennar ratar beint ofan í.

Bryndís trúði því varla þegar upphafshöggið rataði beint ofan í holuna.  MYND/VALLI

Gleði og jákvæðni 
ræður ríkjum

Spennandi tilboð 
sem henta öllum kylfingum.
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ALLT FYRIR BYRJENDUR 
SEM LENGRA KOMNA
Þótt fermetrar hjá Erninum 
golfverslun séu allnokkrir má 
segja að þeir séu fullnýttir og 
ættu allir að finna eitthvað við 
sitt hæfi. Í versluninni má finna 
kylfur frá öllum umsvifamestu 
framleiðendum heims ásamt 
frábæru úrvali af golfpokum, 
golfskóm, kúlum og ýmsum 
smávörum sem gera Erninum 
kleift að mæta jafnvel allra 
kröfuhörðustu kylfingum.

NÁKVÆM SÉRSMÍÐI Á GOLFKYLFUM
Örninn golfverslun hefur lengi sérhæft sig í mælingum og sérsmíði 
á golfkylfum og stendur þar mjög framarlega. Örninn notast við Flight-
Scope, sem er ein albesta græjan sem völ er á í dag. Flightscope notar 
Doppler-radartækni við að mæla útkomu úr höggum, bæði innan- og 
utanhúss. Sé tækið notað utandyra fylgir radarinn boltanum alveg þar til 
hann stoppar. 
Örninn gerir fyrirtækjum, klúbbum og hópum tilboð í að fara með 
græjuna á æfingasvæði utandyra þar sem mælingar fara fram. Flightscope 
mælir nákvæman sveifluhraða, boltahraða, útkastshorn, hliðarspuna og 
bakspuna auk þess að sýna lengd högga með mikilli nákvæmni. Flest 
önnur tæki sem notuð eru við sömu aðstæður nota reikniformúlur til að 
áætla útkomur úr höggum en Flightscope mælir það allt. Flightscope 
veitir því ómetanlega hjálp við kylfuval, hvort sem um er að ræða dræver 
eða járn. Með mælingum Flightscope er hægt að finna hina fullkomnu kylfu fyrir kylfinginn.

STÆRSTA GOLFVERSLUN 
LÝÐVELDISINS
Örninn golfverslun er stærst 
sinnar tegundar á landinu og 
þótt víðar væri leitað. Úrval af 
golf- og útivistarfatnaði er ein-
stakt í versluninni auk þess sem 
verslunin sérpantar vörur og 
sér um merkingar fyrir hópa og 
fyrirtæki.
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Metnaður er aðalsmerki 
Nike, sem linnir ekki 
látum fyrr en það er orðið 

best í sinni röð. Golf lína Nike 
ber þess öll merki,“ segir Guðjón 
Gunnarsson, verslunarstjóri í Int-
ersport Lindum, sem býður lands-
ins mesta úrval af golfvörum og 
-fatnaði frá Nike Golf.

„Nike er á mikilli siglingu þótt 
merkið sé tiltölulega nýtt í golf-
heiminum. Þeir eru komnir einna 
lengst í ýmsum tækniatriðum og 
þróun á stillanlegum kylfum,“ út-
skýrir Guðjón.

Nike er líka eina merkið sem 
kylfingar þarfnast til að græja 
sig upp, því það er fyrsta merkið í 
bransanum sem býður upp á heild-
arlínu frá toppi til táar.

„Nike inniheldur allt frá skóm, 
fatnaði og hönskum yfir í kúlur, 

kylfur og poka. Það er einstakt því 
f lest golfmerki sérhæfa sig í ein-
stökum útbúnaði fyrir kylfinga.”

Óhætt er að segja að Nike sé 
orðið eitt stærsta merkið í golf-
heiminum því tveir sterkustu kylf-
ingar heims, þeir Tiger Woods og 
nýstirnið Rory McIlroy, nota ein-
göngu golfbúnað frá Nike.

„Margir af þeim allra sterk-
ustu hafa fært sig yfir í Nike því 
með Nike þarf ekki að leita lengra. 
Merkið mætir öllum kröfum kylf-
inga, hvort sem þeir eru byrjendur 
eða á meðal þeirra allra bestu. Það 
er mikill kostur að geta fengið allt 
í sama merkinu og hefur vitaskuld 
flottasta yfirbragðið ef fólk vill vera 
með lúkkið á hreinu,“ segir Guðjón.

Fleira en Nike fæst í golfbúð Int-
ersport, sem býður öll helstu merki 
í golfvörum og -fatnaði.

„Við erum með öll helstu merk-
in og glæsilega prufuaðstöðu þar 
sem kylfingar geta fengið mæl-
ingu, prófað kylfur og púttað á 
sérstakri púttf löt. Æ f leiri gera 
kröfur um sérsmíðaðar og sér-
mældar kylfur og við leggjum 
mikla áherslu á að kylfingar not-
ist við rétta útbúnaðinn,“ segir 
Guðjón.

Nákvæm mæling felst í svei-
f lugreiningu til að finna réttu 
kylfuna og mælingu á sveif lu-
hraða til að finna rétta skaftið.

„Flókin mæling borgar sig þó 
ekki fyrir algjöra byrjendur, en 
um leið og menn eru komnir með 
þokkalega stöðuga sveiflu er mik-
ilvægt að fá þetta á hreint og flest-
um líður betur að sjá svart á hvítu 
hvaða kylfur henta sveifluhraða 
þeirra best,“ segir Guðjón.

Bestu kylfingar heims nota Nike
Í Intersport Lindum er draumaverslun kylfingsins. Þar fást helstu merkin í golfbransanum ásamt mesta úrvali landsins af 
golfbúnaði frá Nike Golf sem nú sigrar heiminn. Í Intersport er einnig hægt að fá nákvæma sveiflugreiningu fyrir rétta útbúnaðinn.

Guðjón Gunnarsson verslunarstjóri á púttflötinni góðu í Intersport.  MYND/ANTON

Úrvalið í golfbúð Intersports er einstakt. Hér má sjá gljáandi flottar Nike-kylfur, litrík sköft frá hinum ýmsu framleiðendum og innlit í eitt af mörgum hornum verslunarinnar. MYND/ANTON

INTERSPORT LINDUM / Sími 585 7260 / lindir@intersport.is 
OPIÐ ALLA DAGA: Mánud. - föstud. 11-19 / laugard. 11-18 / sunnud. 12-18  

NIKE  
HANSKI

NIKE  
GOLFSETT

NIKE 20XI  
GOLFBOLTAR

ÖLL HELSTU GOLFMERKIN Á EINUM STAÐ

ALVÖRU GOLF
GLÆSILEG GOLFVERSLUN Í INTERSPORT LINDUM

FLOTT VERÐSÉRHÆFÐ RÁÐGJÖFMIKIÐ ÚRVAL
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Excar-golfbílarnir eru afar 
vel útbúnir. Þá er hægt að fá 
svarta eða hvíta, með klaka-

boxi, bolta- og kylfuþrifkistu og 
hrífu ásamt tjaldi ef rignir,“ segir 
Magnús Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Áltaks sem fer með umboð 
golfbílanna. „Mjög auðvelt er að 
stjórna þessum bílum, en gírinn er 
milli ökumanns og farþega,“ lýsir 
Magnús og bætir við að allir bílarn-
ir séu með ljós og stefnuljós auk þess 

sem þeir séu búnir stærri dekkjum en aðrir golfbílar.
Magnús segir reynsluna af bílunum mjög góða. „Nokkrir slíkir hafa 

verið í notkun hér á landi með góðum árangri,“ segir Magnús, en bílarnir 
hafa ekki þurft nokkurt viðhald. 

Magnús segir mikla breytingu hafa orðið á rafmagnsbílum undanfar-
in ár. „Rafhlöður duga mun lengur og auðvelt er að halda þeim við um 
veturinn. Þeir eru nær alveg hljóðlausir og trufla því ekkert á golfvellin-
um og eru auk þess umhverfisvæn-
ir,“ lýsir hann og bendir á að hleðsl-
an í Excar-bílunum dugi vel 36 
holur. Rafgeymarnir eru af merk-
inu  Trojan, sem Magnús segir að 
þyki það allra besta. „Svo er hægt 
að stinga hleðslutækinu í venjulega 
innstungu.“

Verðið á golfbílunum er afar 
gott. „Við bjóðum þá á 950 
þúsund krónur án VSK með 
öllu,“ upplýsir Magnús og 
hvetur fólk til að koma og prófa.

Gæða bílar 
á góðu verði
Áltak hefur til sölu Excar-golfbílana, sem reynst 
hafa afar vel á íslenskum golfvöllum. Þeir eru á 
góðu verði og þurfa afar lítið viðhald.

Magnús Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Áltaks. MYND/ANTON

Mjög góð reynsla er af Excar-golfbílunum hér á landi. Þeir hafa verið notaðir hér í nokkurn tíma og hafa ekki þurft neitt viðhald.

Ármúla 40  •  Sími 553 9800  •  www.golfoutlet.is

Golfkylfur
Úrval af golfsettum og stökum kylfum.

Golfpokar
Frá Nike, Ping, John Letters, 
Spalding, Lynx, Hippo o.fl.

Gott úrval og 
hagstætt verð.

Golfboltar
Frá Titleist, Nike, Precept, Bridgestone, Pinnacle o.fl.
10% afsláttur í heilum kössum.

Vatnaboltar
Aðeins þvegnir.
A flokkur eins og nýjir en um helmingi ódýrari, verð frá kr. 1.590.
B flokkur smá skrámur og mun ódýrari, verð frá kr. 1.190.
Allar helstu tegundir

Street golfskór
Flottir skór frá Hi-Tec á flottu verði.
Dömuskór kr. 13.900
Herraskór kr. 17.900

Tilboðshorn 
Frábær tilboð á ýmsum fatnaði, golfskóm og kylfum.
Golfskór frá kr. 8.220
Golfbolir frá kr. 3.300
Regnjakkar frá kr. 7.490  
Vindvesti og jakkar frá kr. 4.990

LAZER fjarlægðarkíkjar 
Frábærir kíkjar, fljótir að mæla, scan og pinnastilling. Nettir 
og auðveldir í notkun. 
Verð frá kr. 27.900

Nike fatnaður
2013
 

fat

Þriggja hjóla kerrur
Clickgear og fleiri góðar 
        og ódýrar. Margir litir.

        Verð frá kr. 20.900

     Clickgear kr. 39.500

Letters, 
po o.fl.

fkylfur
Úrval af golfsettum o

GOLFVÖRUR Á GÓÐU VERÐI

Vatnabolt
Aðeins þve
A flokkur er
B flokkur s
Allar helstAllar helst

naðurnaður

kíkj

NÝTT

Opnunartími: 
Virka daga 10–18

Laugardaga 
11–16
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Dagurinn 24. mars rennur 
Birni Steinari Stefánssyni og 
Huldu Alfreðsdóttur vafa-

laust seint úr minni. Þau voru stödd 
með stórum hópi íslenskra kylfinga 
á Islantilla á Spáni þegar Björn bað 
Huldu óvænt á níundu. holu golf-
vallarins. „Ég fékk hjálp frá golf fé-
lögum mínum, Sigrúnu Jóns dóttur 
og  Ragnari Hilmarssyni. Ragnar 
plantaði hringnum niður í holuna 
á teig níu á meðan ég reyndi að tefja 
fyrir Huldu og tala við hana svo hún 
sæi ekki hvað hann var að gera. Það 
munaði nú minnstu að þetta klúðr-
aðist því hún ætlaði ekki að klára að 
pútta holuna. Ragnar benti henni nú 
samt á að hún yrði að gera það í dag 
þannig að hún lét tilleiðast og klár-
aði púttið.“ 

Þegar Hulda teygði sig eftir bolt-
anum fann hún hringinn. Þegar hún 
sneri sér við með spurningarsvip 
var Björn búinn að skella sér niður á 
hnén og bað hennar. „Þá fyrst rann 
upp fyrir henni hvað var í gangi. Hún 
sagði auðvitað já en ég var svo forsjáll 
að vera búinn að skipuleggja mynda-
töku af atburðinum.“

Kampavín í golfskálanum
Vitorðsmaðurinn Ragnar lét farar-
stjóra hópsins, Peter Salmon, vita 
og hann beið þeirra í golfskálanum 
með kampavín að golfhring loknum. 

„Fréttin lak svo smátt og smátt út á 
meðal hópsins þannig að við vorum 
að taka á móti hamingjuóskum alla 
ferðina.“

Björn og Hulda eru bæði félagar 
í golfklúbbnum GKG. Björn hefur 
stundað golf í 17 ár og fyrir tveimur 
árum tókst honum loksins að plata 
Huldu með á völlinn. „Hún fékk 
golfbakteríuna strax og hefur ekki 
stoppað síðan. Í morgun lukum við 
einum hring og hún er strax farin að 
tala um næsta hring, sem við tökum 
í kvöld. Golfið er algjör snilld fyrir 
hjón og ég ráðlegg öllum svo sannar-
lega að draga maka sinn með í þessa 
skemmtilegu íþrótt.“

Brúðkaupið verður haldið í sept-
ember og mánuði síðar fara nýgiftu 
hjónin í brúðkaupsferð og stefna 
aftur á Islantilla á Spáni. „Ættingjar 
okkar og vinir áttu nú svo sem alveg 
von á þessu en bónorðið þótt nokkuð 
frumlegt. Mér þykir nú mest  skrýtið 
að hafa ekki heyrt um þetta fyrr, en 
maður verður jú að hafa gaman af 
 lífinu.“ 

Bónorðið borið upp á níundu holu
Golfvöllurinn á Islantilla á Spáni var vettvangur skemmtilegs bónorðs um páskana. Björn Steinar Stefánsson var búinn að fela 
hringinn í holu á níunda teig þegar verðandi kona hans sótti kúluna þangað. Skálað var í kampavíni eftir golfhringinn. 

Skálað í 
kampavíni 
með Peter 
Salmon, 
fararstjóra 
hópsins.
MYND/SIGRÚN 

JÓNSDÓTTIR 

Verðandi brúðhjón kyssast eftir bónorðið við holu níu.
MYND/SIGRÚN JÓNSDÓTTIR

„Viltu giftast mér?,“ spyr Björn Steinar Stefánsson við holu 9 á 
Islantilla á Spáni.  MYND/SIGRÚN JÓNSDÓTTIR

Hún sagði 
auð vitað já en ég 

var svo forsjáll að vera 
búinn að skipuleggja 
myndatöku af atburðinum.

Golfklúbburinn Dalbúi er 
9 holu völlur á einkar fallegu 
svæði í Miðdal, um 4 km. austan 
við Laugarvatn.

• Góð aðstaða fyrir vinnustaða- 
og fjölskyldumót

• Léttar veitingar í skála

• Veislutjald, grill ofl.

Allir nýir félagar sem ganga í klúbbinn fyrir 30. júní fá 
gjafakort* fyrir fjölskylduna í Laugarvatn FONTANA 
ásamt Vildarkorti - afsláttarkort fyrir ýmsa þjónustu á 
Laugarvatni. 

Nánari upplýsingar á www.dalbui.is
eða í síma 893 0200 / 856 2918

Golfklúbburinn Dalbúi
- fallegur golfvöllur við Laugarvatn

Tilboð til nýrra félaga!
30. júní fá 

ONTANA 
þjónustu á

!
* sjá nánar á heimasíðu.
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„Þó að GKG sé ekki gamall klúbbur, aðeins tæpra 20 ára, hefur átt 
sér stað gríðarlega mikil uppbygging á skömmum tíma. „Við erum 
með 27 holu golfvöll sem er á góðri leið með að verða sá besti á land-
inu, ágæta æfingaaðstöðu inni og úti og gríðarlega öflugt félags-
starf,“ segir Agnar Már Jónsson, framkvæmda-
stjóri Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar. 
GKG er annar stærsti golfklúbbur landsins, með 
um 2.000 meðlimi. „Markmið okkar er ekki endi-
lega að verða stærst heldur best,“ segir Agnar með 
áherslu. Þessu markmiði ætlar GKG að ná með 
því að leggja lykiláherslu á barna- og unglinga-
starfið ásamt því að reka öfluga afreksstefnu. „Við 
trúum því að með þeim hætti byggjum við upp 
þann fjölskylduanda sem er ríkjandi í klúbbnum. 
Með starfinu koma foreldrarnir að klúbbnum, 
en golfið er einstakt að því leyti að fjölskyldan getur sinnt íþrótt-
inni öll saman,“ segir Agnar og telur að barna- og unglingastarf 
GKG sé það öflugasta í golfíþróttinni á landinu. „Við erum með 
fleiri krakka en GR og Keilir til samans og það er langt í frá að þeir 
 klúbbar séu að slá slöku við. Samkeppnin er hörð en íþróttaandinn 
svífur yfir vötnum og þrátt fyrir samkeppni vinna klúbbarnir ötul-
lega að því saman að efla golfíþróttina á Íslandi.“
Mikinn mannskap þarf til að sinna vel velli og félagsstarfi. Hjá GKG 
eru níu fastráðnir starfsmenn en á sumrin fer starfsmannatalan 
upp yfir sextíu. „Flestir vinna við hirðingu og slátt en síðan er fjöldi 
leiðbeinenda á sumarnámskeiðum fyrir krakka,“ upplýsir Agnar 
og leggur áherslu á að hlúa vel að starfsmönnum. „Til að ná mark-
miðum okkar er nauðsynlegt að vera með einvala starfslið sem 
sinnir starfi sínu vel.“
Agnar segir félagið í heildina standa mjög vel. Golfvöllurinn sé 
einn sá besti á landinu og öll umgjörð um félagsstarfið mjög góð. 
„Framtíðarverkefni okkar verður að byggja upp stærra félagsheim-
ili og efla æfingaaðstöðuna,“ segir hann, en hafnar eru viðræður 
við Kópavog og Garðabæ um aðkomu bæjarfélaganna að uppbygg-
ingunni. „Klúbburinn er vel settur fjárhagslega en við munum ekki 
fara út í neinar framkvæmdir nema fjáröflun þeirra sé ljós.“

Við viljum verða best

Agnar segir 
nauðsynlegt 
að byggja 
upp 
æfingaað-
stöðu GKG.
MYND/GVA

Agnar Már Jónsson 
framkvæmdastjóri 
GKG.

Markmið okkar er að kynna 
íþróttina fyrir öllum iðk-
endum, hvort sem það eru 

börn, fullorðnir eða  eldri  borgarar,“ 
segir Úlfar Jónsson, íþróttastjóri 
GKG. Þótt biðlisti sé fyrir hinn al-
menna kylfing í golfklúbbinn er eng-
inn biðlisti fyrir börn og unglinga. 
„Við tökum alltaf við þeim enda erum 
við með langfjöl-
mennasta barna- 
o g u n g l i n g a-
starfið af öllum 
golf klúbbum 
landsins,“ segir 
Úlfar. 

Golf er heiðurs-
mannaíþrótt og 
mörg góð gildi eru 
í hávegum höfð. Þau gildi læra krakk-
arnir í GKG. „Golfið hefur því góð 
uppeldisleg áhrif. Krakkarnir læra 
góða framkomu og tillitssemi. Þá ert 
þú þinn eigin dómari í  leiknum og 
lærir þannig heiðarleika,“ segir Úlfar. 
Hann segir golfið einnig ákveðna 
forvörn. „Margir krakkar eru hér 
allan daginn yfir sumarið, fara á æf-
ingu og eru svo áfram að spila og 
æfa sig.“ Þá fá krakkar afar góðan fé-
lagsskap í íþróttinni. „Hér er sterkur 
kjarni af krökkum sem nýtur þess að 
vera saman.“ Hann bendir einnig á 
að golfvöllurinn sé mikilvæg heilsu-
lind og hafi félagslegt gildi fyrir eldri 
borgara. „Hér er góður hópur sem 
mætir og spilar allan ársins hring, 
oft við afar erfiðar aðstæður yfir vet-
urinn.“

Úlfar segir golfið frábært fjöl-
skyldusport og stuðla að aukinni 
samveru barna og foreldra. „Við 
sjáum oft þrjá ættliði spila saman 
golfhring, sem er mjög skemmti-
legt,“ segir Úlfar glaðlega. Hann segir 
að barna- og unglingastarfið fjölgi 
ekki aðeins ungum spilurum heldur 
einnig öðrum. „Áður var það þannig 
að foreldrarnir voru í golfi og kynntu 
íþróttina fyrir börnum sínum. Nú 
hefur þetta oft og tíðum snúist við. 
Krakkarnir fara að æfa, til dæmis af 
því að vinirnir eru að æfa. Í kjölfarið 
fá foreldrarnir áhuga og fylgja börn-
unum í sportið.“

Mót fyrir börnin
Úlfar segir GKG leggja áherslu á að 

vera með mót sem henta hverju stigi. 
Haldin er barnamótaröð fyrir 12 ára 
og yngri sem eru að stíga sín fyrstu 
skref í golfinu. „Þá eru brautirnar 
styttri og viðráðanlegri og áhersla 
lögð á að hafa gaman.“ Í lok  sumars 
er svo uppskeruhátíð þar sem öll 
börn fá viðurkenningu fyrir árang-
urinn. 

Einnig er haldin innanfélags-
mótaröð fyrir krakka sem  komnir 
eru með einhverja forgjöf og aðrir 
sem eru komnir enn lengra geta farið 
á opin mót. 

Ekki treysta sér allir í keppni. Fyrir 
hina eru haldnar spilaæfingar. „Þá 
eru brautirnar mjög stuttar, 40 til 60 
metrar, og holurnar eru stærri fyrir 
þau allra yngstu. Þar kennum við 
þeim reglurnar og kynnum þau fyrir 
íþróttinni,“ segir Úlfar og telur mikil-
vægt að aðrir klúbbar hugi að því að 
gera byrjendum kleift að æfa sig án 

þess að þeir þvælist fyrir reyndari 
spilurum.  

Öflugt afreksstarf
Hið góða barna- og unglingastarf 
stuðlar að fjölgun afrekskylfinga í 
klúbbnum. „Það hefur verið mjög 
góður stígandi í öllu afreksstarfi, en 
GKG hefur eignast 34 Íslandsmeist-
ara í gegnum tíðina. Í fyrrahaust 
eignuðumst við meistara á alþjóða-
vísu þegar Ragnar Már Garðarsson 
sigraði á Duke of York-mótinu. Það 
mót er aðeins fyrir landsmeistara 17 
til 18 ára í heiminum,“ segir Úlfar og 
telur að Ragnar Már sé einn af fjöl-
mörgum efnilegum unglingum í 
GKG. Þá er ekki hægt að tala um af-
reksstarf GKG án þess að minnast 
á Birgi Leif Hafþórsson, sem hefur 
verið besti kylfingur Íslendinga og 
hefur náð lengst allra á alþjóðlegum 
vettvangi.

Golf er fjölskyldusport
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar, GKG, skilgreinir sig sem fjölskylduvænan 
golfklúbb. Barna- og unglingastarfið er enda afar öflugt, en síðasta sumar voru 
hátt í 1.000 börn og unglingar sem æfðu og spiluðu golf hjá GKG yfir sumarið.

Andrés prins, verndari Duke of York-mótsins, afhendir Ragnari Má verðlaun fyrir fyrsta 
sæti á mótinu.

Barna- og unglingastarfið í GKG er afar öflugt.
Úlfar Jónsson, 
íþróttastjóri GKG.

Golfvöllur GKG hefur stækkað og þróast mikið frá því að klúbburinn var 
stofnaður árið 1994. Til ársins 1996 voru einungis níu holur til afnota 
fyrir félagsmenn en það ár voru teknar í notkun níu holur til viðbótar og 
var þá völlurinn orðinn 18 holur. „Enn frekari endurbætur voru gerðar á 
vellinum 2002 og árið 2007 var Kópavogshluti vallarins tekinn í  notkun 
og bættust þá níu holur við,“ segir Guðmundur Árni Gunnars son, sem 

hefur starfað sem vallarstjóri GKG síðan 2001. GKG 
er þannig eini klúbburinn á landinu sem er full gildur 
27 holu völlur.

Völlurinn liggur bæði í Kópavogi og Garðabæ eins 
og nafn klúbbsins gefur til kynna. Fyrri völlurinn 
Garðabæjarmegin var hannaður af Svíanum Jan Se-
derholm en Andrés Guðmundsson hannaði síðustu 
níu holurnar. 

En hvað einkennir völlinn? „Hluti af honum er í 
Vetrarmýri í landi Vífilsstaða og þar er nokkuð um 

tjarnir og vötn. Kópavogsmegin er hann byggður í mel og því má segja 
að þessi tveir hlutar vallarins séu eins og svart og hvítt,“ segir Guð-
mundur og bendir á að völlurinn sé afar fjölbreyttur og skemmtilegur. 
Þá sé hann talinn sá næsterfiðasti á landinu.

Ekki er von á að völlurinn stækki mikið í framtíðinni enda lítið bygg-
ingarland til slíks. Hins vegar er völlurinn í stöðugri þróun. „Í vetur 
vorum við að klára malbikun á göngustígum og svo erum við að breyta 
níu holu vellinum, byggja nýja flöt og slíkt,“ segir Guðmundur, en mikil 
vinna fer í viðhald á svo stórum velli. „Í sumar verðum við í kringum 30 
sem vinnum á vellinum við að slá, tyrfa og lagfæra.“

Næsta stóra verkefnið við völlinn verður að taka æfingasvæði hans í 
gegn, endurnýja og byggja betri aðstöðu fyrir félagsmenn og iðk endur 
golfíþróttarinnar.

Völlurinn í stöðugri þróun

Golfvöllurinn er mikilvæg heilsulind og hefur félagslegt gildi fyrir eldri borgara. „Hér er góður hópur sem mætir og spilar allan ársins 
hring, oft við afar erfiðar aðstæður yfir veturinn,” segir Úlfar. MYND/GVA

Guðmundur 
Árni Gunnarsson 
vallarstjóri.
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Sautján þúsund kylfingar eru 
skráðir í golfklúbba hér á landi 
og eru þeir ef laust mun f leiri 
sem spila golf að einhverju 
marki. Íslenskir golfarar virðast 
 hrifnir af Ecco-golfskóm. Í fyrra 
 seldum við fjögur þúsund pör, 
sem þykir mjög gott, og erum 
við langstærstir á markaðnum,“ 
segir Adolf Óskarsson hjá Ecco-
umboðinu. Árið 2010 setti Ecco 
 hybrid-golfskó á markað. Þeir 
slógu rækilega í gegn og hafa 
aðrir framleiðendur fylgt á eftir.

Hefðbundnir golfskór eru 
búnir skiptanlegum tökkum 
sem er hægt að smella af. „Hy-
brid-skórnir eru með föstum 
 tökkum – um hundrað talsins 
undir hverjum skó. Takkarnir 
gefa frábært grip en skórnir eru 
auk þess mun sportlegri en fyrri 
golfskór og er jafnvel hægt að 
nota þá hversdags,“ segir Adolf.

Ecco er danskt merki og fram-
leiðir eina milljón golfskóa á ári. 
Fyrirtækið fagnar fimmtíu ára 
afmæli í ár og hefur verið í eigu 
sömu fjölskyldunnar frá upphafi. 
Framleiðslan fer alfarið fram 
innan fyrirtækisins og hafa eig-
endur því fullkomna yfirsýn yfir 
allt ferlið. Fyrirtækið hefur það 
að markmiði að verða best en 
ekki stærst.

„Það er því ekki verið 
að keppa við framleið-
endu r sem bjóða 
ó d ý r a  g o l f s k ó . 
Ecco-skórnir eru 
úr gæðaleðri og 
er sólinn  soðinn á, 

sem kemur í veg fyrir að hann 
losni og skórnir leki,“ segir 
Adolf. Hann segir fólk ekki eiga 
að spara við sig í golfskóm. „Kylf-
ingur gengur um tíu kílómetra 
ef hann fer átján holur og því 
er nauðsynlegt að vera í góðum 
skóm.“

Hybrid-skórnir hafa sem fyrr 
segir slegið í gegn. Frá því 2010 
þegar þeir komu fyrst á markað 
hefur orðið gríðarleg aukning í 
sölu á þeim; aukningin frá 2010 
til 2011 var 182% og frá 2011 til 
2012 var hún 194%. „Árið 2011 
átti Ecco 90 prósent af öllum hy-
brid-skóm en í dag er hlutdeild 
Ecco 55,2 prósent. Samt sem 

áður er Ecco að auka söluna um 
46% á milli ára.“

Gæðin ofar öllu
Ecco setti byltingarkennda hybrid-golfskó á markað árið 2010. Skemmst er frá 
því að segja að þeir slógu í gegn og hafa aðrir framleiðendur fylgt á eftir.

Kylfingar leggja margir 
hverjir mikið upp úr því 
að vera snyrtilegir til fara. 
Hér má sjá Ecco-hybrid í 
sparibúningi.

Ecco hybrid-golfskórnir eru mun sportlegri en fyrri golfskór og er jafnvel hægt að ganga 
í þeim hversdags. MYND/GVA

Golfarinn Haukur Dór Kjartansson og kona hans Sunna Dís Klem-
ensdóttir opnuðu fyrir stuttu nýja golfverslun, Eagle, í miðbæ Ak-
ureyrar, en þar hefur ekki verið sérverslun fyrir golfara lengi. 
Loksins er komin almennileg golfverslun á Akureyri, en við-
tökurnar hafa verið mjög 
góðar. „Margir eru búnir 
að sakna þess að hafa ekki 
slíka  verslun,“ segir Haukur. 
„ Mikill golfáhugi er á Akur-
eyri og nágrenni en hingað til 
hafa menn verið að kaupa það 
sem þá vantar á höfuðborgar-
svæðinu eða netinu. Nú geta 
þeir komið hingað og fengið 
öll toppmerkin á einum stað.“
Eagle er með öll stærstu og þekktustu merkin í fatnaði, skóm 
og kylfum. „Við erum með allt sem golfarinn þarfnast. Þeir sem 
koma hingað inn eru lengi að skoða, enda margt forvitnilegt og 
mikið úrval bæði fyrir byrjendur og þá sem eru lengra komnir.“
Þar sem Haukur er sjálfur golfari veit hann hvað hentar hverjum 
og einum. Hann veitir ráðgjöf í versluninni, auk þess sem Eagle er 
í samstarfi við golfkennara GA, Brian Jenssen.
Eagle er í Strandgötu 9 og síminn er 440 6800.

Öll toppmerkin á Akureyri

Það er búið að hleypa inn á 
Norðurvöllinn, inn á vetrar-
flatir, en veturinn var okkur 

afar erfiður hér á Norðurlandinu. 
Það byrjaði að snjóa 11. september 
og strax í nóvember myndaðist klaki 
á flötum,“ segir Heimir Jóhannsson, 
umsjónarmaður Jaðarsvallar á Akur-
eyri.

„Flatirnar eru mjög illa farnar 
en þó ekki eins illa og 2011, þá var 
ástandið verra. Við náðum  tvisvar 
í gegnum klakann í vetur og eins 
endur sáðum við í flatirnar í haust. 
Sú spírun er að koma fram núna. 
Við sjáum mun dag frá degi,“ segir 
 Heimir og reiknar með að búið verði 
að opna allan völlinn stuttu eftir 
17. júní. Hann segir allan snjó far-
inn af vellinum en að hann sé mjög 
 blautur. Þá liggja fyrir betrumbætur 
á  vellinum í sumar.

„Þetta átti að vera síðasta fram-
kvæmdaárið, en undanfarin ár 
höfum við staðið í mikilli vinnu við 
völlinn. Í vetur voru opnuð  nokkur 
sár sem þarf að tyrfa. Við fáum 
þökur á næstu dögum og þá verður 
farið í að koma vellinum sem hrað-
ast í gott ástand. Það er mikil vinna 
fram undan en völlurinn verður í fínu 
standi í sumar. Við erum miklu bjart-
sýnni núna en við vorum fyrr í vetur.“

Sjómannadagsmóti frestað á 
Seyðisfirði
„Flatirnar eru illa farnar eftir vetur-
inn og ekki tilbúnar,“ segir Unnar 
Jósepsson, formaður mótanefndar á 
Seyðisfirði, en þar verður völlurinn 
ekki opnaður fyrr en um miðjan júní. 
„Yfirleitt höfum við opnað völlinn í 
maí og haldið fyrsta mótið í kringum 
Sjómannadaginn. Við höfum frestað 
því fram í miðjan júní. Þetta er þó allt 
í áttina og það er mikil gróska í flöt-
unum.“

Hann segir golfara fyrir austan 
eðlilega vera orðna óþreyjufulla eftir 
því að komast í golf, en um fimmtíu 
manns stunda golfvöllinn að stað-
aldri.

Byrjað að slá bolta á Egilsstöðum
Á Egilsstöðum er búið að opna völlinn 
fyrir félagsmenn. For maður vallar-
nefndar, Guttormur Kristmannsson, 
segir völlinn þó talsvert kalinn. „Oft 
höfum við getað  byrjað í lok apríl, 
byrjun maí en flatirnar eru varla 
orðnar grænar núna. Það eru tölu-
verðir kalblettir á vellinum og við 
þurfum að fara í einhverjar lagfæring-
ar á honum í sumar. Það er ekki alveg 
komið í ljós hvað þarf að gera. Vorið 
hefur verið mjög slæmt en menn eru 
samt aðeins byrjaðir að slá bolta.“

Aðeins byrjaðir að slá bolta
Snjóþungt hefur verið í vetur á Norður- og Austurlandi. Golfvellirnir koma misvel undan vetrinum og fresta hefur þurft mótum 
vegna ástandsins. Umsjónarmenn golfvalla eru þó nokkuð bjartsýnir á að vellirnir verði komnir í gott lag í sumar. Jaðarsvöllur á 
Akureyri hefur verið opnaður að hluta og eins á Egilsstöðum. Á Seyðisfirði er stefnt á að opna golfvöllinn um miðjan júní en fresta 
þurfti fyrsta móti sumarsins þar.

Heimir Jóhannesson, umsjónarmaður Jaðarsvallar á Akureyri, segir ástandið á vellinum fara batnandi dag frá degi. Hann vonast til að 
hægt verði að opna allan völlinn stuttu eftir 17. júní. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Fyrirtækið GoKartgolf hóf á síð-
asta ári sölu á rafmagnsgolf-
kerrum frá GoKart sem vöktu 

mikla athygli og fengu góðar mót-
tökur meðal golfspilara. Um er að 
ræða breska hönnun og framleiðslu 
að sögn Björns Reynalds, fram-
kvæmdastjóra fyrirtækisins. „Þessar 
rafmagnsgolfkerrur eru mikil gæða-
smíð enda breskar. Þær eru mjög frá-
brugðnar hefðbundnum rafmagns-
kerrum og byggja á nýstárlegri hönn-
un. Kerrurnar eru til dæmis úr hertu 
plasti í stað áls og eru mjög sterkar. 
Þegar búið er að setja þær saman fer 
mjög lítið fyrir þeim og þær passa í 
öll bílskott.“

GoKartgolf býður upp á tvær teg-
undir af rafmagnskerrum og felst 
mismunurinn í hraðastillinum. 
„Hægt er að fá GoKart-rafmagns-
kerrurnar með 18 holu rafhlöðu 
eða litíumrafhlöðu. Kerrurnar eru 
mjög einfaldar í notkun. Takki sem 
 kveikir og slekkur og 
svo er hraðastillir. 
Sannarlega einfalt og 
þægilegt. GoKart-raf-
magnskerran með 18 
holu rafhlöðu kostar 
frá 89.900 kr. en með 
litíumrafhlöðunni 
kostar hún frá 132.300 
kr.“

Rafmagnskerrur henta 
fyrir alla aldurshópa að sögn 
Björns og eru mjög vinsælar hjá 
eldri kylfingum. „Í Bretlandi 

og á meginlandinu eru til dæmis 60-
70% golfspilara með rafmagns kerrur 

í stað hefðbundinna sem 
maður ýtir sjálfur. Við 
 finnum einnig að áhug-
inn hefur  vaknað hér-
lendis undanfarið ár.“

F y r i r tæk ið selu r 
einnig fallega golf-
poka í sex mismunandi 

litum. Pokarnir hafa fjór-
tán einangruð hólf og sér-

hólf fyrir pútter. „Við  bjóðum 
líka mikið úrval aukahluta 

eins og regnhlífar, töskupoka og 
töskuhlífar. Tveggja ára ábyrgð 

er á GoKart-rafmagnsgolfkerr unum 
en eins árs ábyrgð á rafhlöðum.“ 
GoKartgolf leggur mikla áherslu á 
góða þjónustu og að kúnnarnir séu 
ánægðir.

GoKartgolf rekur ekki hefð-
bundna verslun en heldur úti 
 öflugum vef þar sem finna má upp-
lýsingar um síma og póstfang ásamt 
bæklingi, myndum og upplýsingum 
um vörur fyrirtækisins.

Júnítilboð: Með hverri GoKart-
rafmagnsgolfkerru fylgir taska fyrir 
kerruna á meðan birgðir endast.

Nánari upplýsingar eru á www.
gokartgolf.is.

Ströndin og hafgolan setja svip sinn á Golf Novo Sancti Petri golfvöllinn.

GoKartgolf selur tvær gerðir rafmagnsgolfkerra og fallega golfpoka.  MYND/VALLI

Rafmagnað golf
Það munar miklu að spila golf með rafmagnsgolfkerrum frá GoKartgolfi. Þær 
henta öllum aldurshópum. Sérstakt tilboð verður á þeim í júní.

Golfvöllurinn Golf Novo 
Sancti Petri í Cadiz-hér-
aði á Spáni hefur opnað 
Nicklaus Academy golf-
skóla. Skólinn er kenndur 
við goðsögnina Jack Nick-
laus, en skólar hans hafa 
fest sig í sessi í hópi virt-
ustu golfskóla heims. Nick-
laus Academy beitir kennsluað-
ferðum sem þróaðar eru af Jack 
Nicklaus sjálfum, en þær ganga 
út á að laga golfsveifluna að sér-
kennum nemandans en ekki 
öfugt. 

IBEROSTAR Golf Novo Sancti 
Petri er fyrsti golfvöllurinn á 
Spáni sem hannaður var af goð-
sögninni Severiano Balleste-
ros. Þar eru tvær 18 holu brautir 
(báðar par 72) sem eru hann aðar 
þannig að allir frá byrjendum 
upp í atvinnumenn geta spilað 
vellina í takt við eigin getu. IBE-

ROSTAR-
hótelkeðj-

an rekur 
tvö hótel 

í bænum 
Chiclana 
sem eru 
í um 250 
metra fjar-

lægð frá golf-
vellinum.

Nánari 
upplýsing-
ar má finna 
á www.ibe-
rostar.com 
og www.
nicklausaca-
demies.com.

Nýr Nicklaus Academy 
golfskóli opnaður á Spáni

Nánari upplýsingar: 
www.golf.is/gsk
 
Vallargjöld 2013:
Einstaklingar 2.000.- kr.
Hjón 3.000.- kr.
12-15 ára  1.000.- kr.
11 ára og yngri  frítt

Nánari upplýsingar: 
www.golf.is/gos
 
Vallargjöld 2013:
Einstaklingar 2.000.- kr.
Hjón 3.000.- kr.
15 ára og yngri  1.000.- kr.

Háagerðisvöllur
Frábær völlur 

í fallegu umhverfi

Vatnahverfisvöllur
Komið og njótið 

kyrrðarinnar

Golfklúbburinn Ós,  
Blönduósi

Golfklúbbur 
Skagastrandar

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjall-
símann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að 
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App store 
og náðu í appið. 



NIKE GOLF VÖRURNAR FÁST Í GOLFBÚÐ INTERSPORT, GOLFBÚÐINNI, GOLF OUTLET OG VEFSÍÐUNNI WWW.SPORTSETRID.IS.
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BARDAGI
ÁRSINS!

16. FEBRÚAR 

Nú stígur Gunnar Nelson fram á stóra sviðið 
og mætir hinum sterka Jorge Santiago i UFC. 

NÓG AÐ GERAST
Í FORMÚLU 1
Það verður allt á fleygiferð í Formúlunni í sumar þar 
sem hinir bestu í heimi takast á. Frábært sumar fyrir 
áhugafólk þessarar stórkostlegu akstursíþróttar.

Í OPINNI  DAGSKRÁ

HART TEKIST Á 
Í SUMAR Pepsi-deildin hefur farið frábærlega af stað. Sum lið hafa farið betur af 

stað en önnur, eins og gengur og gerist, en það er nóg eftir af mótinu 
og fjöldi spennandi leikja framundan. Snilldartaktar, óvænt úrslit og 
dramatík – í leiftrandi háskerpu.

ÍÍ OPINNI DAGSKRÁÁ

SPENNAN MAGNAST
Í PEPSI-DEILDINNI

BORGUNAR-
BIKARINN
Það verða bikarleikir af bestu gerð í 
Borgunar-bikarnum í sumar. Hverjir 
koma á óvart? Hvaða lið fara alla leið? 
Fylgstu með í allt sumar. 
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NBA

Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að 
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum. 

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU

Línur eru farnar að skýrast í 
NBA og aðeins fjögur lið eftir. 
Þegar úrslit ráðast í Austur- 
og Vesturdeildinni er svo 
komið að ögurstundu, 
úrslitunum sjálfum.

SUMAR-
MÓTIN

PEPSI-
MÖRKIN
Í Pepsi-mörkunum er farið yfir helstu atriði 
leikja með þjálfurum og leikmönnum, 
sérfræðingarnir rýna í tölfræði og skoða 
vafaatriðin frá öllum sjónarhornum.

Flottir krakkar sýna snilldartilþrif í 
stórskemmtilegum þáttum um 
fótboltaiðkun æskunnar.


