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Skýrsla formanns 

Tuttugasta og fjórða starfsári Golfklúbbsins Setbergs er nú lokið og verður hér getið þess helsta sem 
gerðist á árinu 2018.  

Veður- og vallarmál  

Völlurinn var í góðu ástandi s.l. sumar og þá sérstaklega flatirnar. Völlurinn kom mjög vel undan vetri 
og engar skemmdir sjáanlegar. Fyrir sumarið var gerður samningur við Golfklúbbinn Keili um umhirðu 
á vellinum. Skv. samningnum þá tók Golfklúbburinn Keilir að sér alla umhirðu ásamt því að sjá um 
innheimtu á árgjöldum. Nánar er fjallað um samninginn og mögulegt áframhald á samstarfinu síðar í 
skýrslunni. 

 

Veðrið s.l. sumar var mjög slæmt framan af og 
rigndi nánast á hverjum degi. Vökvunarkerfið 
var t.d. aldrei sett í gang yfir sumarið. Þetta 
hafði mikil áhrif á sölu flatargjalda og aðsókn í 
mót. 

Myndin er frá hreinsunardeginum s.l. vor. Um 
50 félagar tíndu rusl, máluðu hæla, löguðu 
göngustíga og jöfnuðu sand í glompum svo 
eitthvað sé nefnt. 

 

Velunnarar Setbergsvallar 

Í sumar var gerð sú tilraun að stofna hópinn velunnarar Setbergsvallar sem átti að hafa það hlutverk 
að taka að sér ákveðin verkefni á vellinum, s.s. að mála það sem þarf að mála, nýframkvæmdir og fleira. 
Hópurinn hittist t.d. og málaði skálann. Veðrið setti aðeins strik í reikninginn með frekari 
framkvæmdir.   

Rekstur  

430 félagar eru nú skráðir í klúbbinn. Óbreytt fyrirkomulag var á aðgengi að vellinum. Sala á 
flatargjöldum var minni en árið áður. Aðsókn í mót var talsvert lakari.  

Niðurstaða rekstrarins er ágæt miðað við aðstæður. Hagnaður er af rekstri klúbbsins og hafa eignir 
hans aukist en eins og áður þá er klúbburinn skuldlaus. Eignir klúbbsins eru um 28.000.000 kr. og þar 
af er tæplega 20.000.000 kr. innstæða á bankabók.  

 



 

Í sumar var gamli kúlustandurinn tekinn úr 
notkun. Með nýja standinum geta þeir 
sem eru að fara út að spila raðað sér í holl 
með því að setja boltann sinn á viðeigandi 
stað. Þetta kom virkilega vel út þá örfáu 
daga sem röð var út á teig. Ragnar 
Böðvarsson smíðaði standinn úr járni og 
Haukur Guðmundsson sá um viðinn. 
Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. 

Vélar, tæki og framkvæmdir 

Vegna samningsins við Golfklúbbinn Keili þá var ekki fjárfest í tækjum þetta árið. Fyrir sumarið var tekin 
ákvörðun um að byggja upp nýja teiga og byggja aðstöðu við skálann til þess m.a. að geta tekið á móti 
hópum. Vegna rigninga framan af sumri reyndist ekki hægt að keyra efni í teigana og ekki þótti tilefni 
til þess að stækka aðstöðuna við skálann. Hugmyndin er að keyra efni í teigana á rétta staði í vetur á 
meðan frost er í jörðu.     

Nýliðanámskeið og unglingastarf  

Haldin voru nýliðanámskeið í byrjun sumars. Voru þau í boði klúbbsins. Á námskeiðunum, sem stóðu 

yfir í 3 klukkustundir, var farið yfir sveifluna, stutta spilið, púttin, helstu golfreglur og aðgengi að 

www.golf.is. Var almenn ánægja með þessi námskeið og verða þau haldin aftur næsta vor. Því miður 

var ekkert unglinganámskeið á vegum klúbbsins þetta árið þar sem ekki fékkst golfkennari til þess að 

sjá um námskeiðið.  

Félagsstarf 

Konurnar byrjuðu starfið á árinu með púttæfingum og keppni í Hraunkoti. Voru 10 púttæfingar frá 
janúar fram í mars. Púttmeistari 2018 er Lilja Jónína Héðinsdóttir. Undir lok maí var sumarstarfinu 
startað með kynningu og mat í golfskálanum. Konurnar áttu frátekna rástíma á mánudögum eins og 
áður. Mætingin var nokkuð góð miðað við veðurfar. Allir greiddu 500 kr. í verðlaunasjóð. Konurnar fóru 
í heimsókn til GS kvenna 18. júní í köldu en góðu veðri og GS konur komu í heimsókn þann 23. júlí. Í 
innanfélagsmóti kvenna varð Heiðrún Harpa Gestsdóttir í fyrsta sæti, Helga Ívarsdóttir í öðru og 
Elísabet Gunnarsdóttir í þriðja. Góð mæting var í bikarmótið.  

Lokamótið og hófið var síðan haldið á Flúðum 8. september.  Spilað var í 2 forgjafarflokkum, þ.e. yfir 
28 þar sem Katrín Einarsdóttir varð í fyrsta sæti og undir 28 í forgjöf þar sem Elísabet Gunnarsdóttir 
varð í fyrsta sæti. „Birdie“ meistari 2018 er Heiðrún Harpa Gestsdóttir. 

Púttið byrjar aftur í Hraunkoti í lok janúar 2019. Í kvennanefnd GSE árið 2019 eru Stefanía Arnardóttir, 
Edda Sigríður Hólmsteinsdóttir og Ágústa Hera Birgisdóttir.  

Karlarnir áttu frátekna rástíma á þriðjudögum. Mætingin í þessa tíma var mjög góð. Þátttakendur 
borguðu 500 kr. í verðlaunapott og var keppnisfyrirkomulag punktakeppni, snærisleikur og fleira. Í 
vetur ætla karlarnir að hittast einu sinni í mánuði í golfhermi. Í skoðun er að hittast einu sinni í viku 
eftir áramót í Hraunkoti og æfa púttin.   

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.golf.is&data=02%7C01%7Cpetur.einarsson%40advania.is%7C4b5e146ce584487a4de208d4a6b65547%7C96ab94e7f43d499b9983454a1aa61868%7C1%7C0%7C636316749437139440&sdata=YdbhUQEwJ9CGiyhW4SiqQU740khNHfI01dFVAdYBEvc%3D&reserved=0


Sjálfboðavinnudagur var haldinn s.l. vor og var góð mæting af hálfu félaga. 

Fyrsta pókermót klúbbsins var haldið í golfskálanum í nóvember. Upplýsingar um það hver er ríkjandi 
pókermeistari klúbbsins má finna inn á Alli R í GSE. 

Mót 

Klúbburinn hélt nokkur mót á árinu, tvö opin mót, meistaramót, bikarkeppni, kvennamót og nokkur 
innanfélagsmót. Nýtt mót, bangsamótið, var haldið í fyrsta skiptið en þar léku konur á móti körlum. 
Bangsinn var klæddur í blá föt eftir mótið.  

 

Klúbbmeistari karla varð 
Hrafn Guðlaugsson og 
klúbbmeistari kvenna varð 
Heiðrún Harpa 
Gestsdóttir.  

 

 

Bikarmeistari karla varð 
Þorsteinn Erik Geirsson og 
bikarmeistari kvenna varð 
Helga Ívarsdóttir.  

 

Vinavellir 

Gerðir voru vinavallasamningar við Golfklúbb Borgarness, Golfklúbb Suðurnesja og Golfklúbbinn Hellu.  

  



Stjórn klúbbsins skipuðu 

Högni Friðþjófsson formaður, Björn Eysteinsson varaformaður, Pétur Einarsson gjaldkeri, Sigrún Eir 
Héðinsdóttir ritari, Fríða Björg Leifsdóttir, Karl Ísleifsson og Þórarinn Sófusson meðstjórnendur. 

Nefndir klúbbsins skipuðu 

Kynningarnefnd: Elín Reynisdóttir formaður, Hrafn Guðlaugsson, Ingvi Þór Georgsson, Gunnar Björn 
Guðmundsson og Sigríður Samúelsdóttir. Einar Hjaltason og Sigrún Eir Héðinsdóttir sáu um 
heimasíðuna www.gse.is.  

Mótanefnd: Hörður Gunnarsson formaður, Elín Reynisdóttir, Arnar Björnsson, Árni Björn Erlingsson, 
Elísabet Gunnarsdóttir og Óskar Sigurmundason.  

Vallarnefnd: Haukur Guðmundsson formaður, Högni Friðþjófsson og Pétur Einarsson. 

Aganefnd: Þórarinn Sófusson formaður, Örn Andrésson og Gunnlaugur Guðjónsson.  

Forgjafarnefnd: Einar Sigurðsson formaður, Valdimar Axelsson og Pétur Einarsson.  

Kvennanefnd: Elísabet Gunnarsdóttir formaður, Kristín Birgisdóttir og Katrín Einarsdóttir.   

Framtíðarnefnd: Hörður Þorsteinsson formaður, Kristín Hrönn Guðmundsdóttir, Jóhann Gunnarsson 
og Hrafn Guðlaugsson.   

Dómaranefnd: Sigrún Eir Héðinsdóttir formaður, Karl Johan Brune, Elísabet Gunnarsdóttir, Stefanía 
Arnardóttir og Högni Friðþjófsson .   

Árni Björn Erlingsson, Arnar Björnsson og Haukur Guðmundsson sáu um strákatímana á þriðjudögum.  

Hola í höggi 

Jón Sigurðsson, 2. hola, Hörður Pétursson, 5. hola, Kristján Ólason, 5. hola og Odd Stefan GR, 5. hola, 
skv. upplýsingum á heimasíðu Einherjaklúbbsins en kylfingar sjá sjálfir um að tilkynna afrekið. 

Sveitakeppni Golfsambands Íslands 

Karlasveit klúbbsins spilaði í 1. deild sveitakeppni GSÍ og fór hún fram hjá Golfklúbbnum Leyni. Sveitina 
skipuðu Helgi Birkir Þórisson, Helgi Anton Eiríksson, Hrafn Guðlaugsson, Ólafur Jóhannesson, Þorsteinn 
Erik Geirsson, Hjörtur Brynjarsson, Siggeir Vilhjálmsson og Kristinn Gústaf Bjarnason. Liðsstjórar voru 
Ólafur Jóhannesson og Friðþjófur Einarsson.  Sveitin endaði í 8. sæti og leikur því í 2. deild á næsta ári.  

Kvennasveit klúbbsins í öldungaflokki spilaði í 1. deild sveitakeppni GSÍ og fór hún fram hjá Golfklúbbi 
Akureyrar. Liðið skipuðu Lovísa Hermannsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir, Herdís Hermannsdóttir, 
Jóhanna Sveinsdóttir, Herdís Sigurjónsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Elín 
Reynisdóttir, sem jafnframt var liðsstjóri. Liðið endaði í 7. sæti og leikur í 2. deild á næsta ári. Ferðin til 
Akureyrar var frábær að sögn liðsstjórans og mótið virkilega skemmtilegt. 

 

 

http://www.gse.is/


 

Karlasveit klúbbsins í öldungaflokki spilaði í 2. 
deild sveitakeppni GSÍ og fór hún fram hjá 
Golfklúbbi Borgarness. Sveitina skipuðu Karl 
Johan Brune, Sigurður Óli Guðnason, Jón 
Sigurðsson, Andrés Þórarinsson, Héðinn 
Gunnarsson, Hörður Þorsteinsson, Árni Þór 
Freysteinsson og Árni Björn Erlingsson sem 
jafnframt var liðsstjóri.  Sveitin endaði í 3. sæti 
sem var sannarlega glæsilegur árangur. 
 

 

Starfsmenn klúbbsins 

Klúbburinn var ekki með starfsmenn á vellinum þetta árið vegna samningsins við Golfklúbbinn Keili.  

Um rekstur á golfskála sá Sigríður Lilja Samúelsdóttir. Jón Sigurðsson sá um að vakta skálann og völlinn 
yfir veturinn.  

Framtíðarnefndin 

Á aðalfundi klúbbsins í desember 2017 var ákveðið að setja af stað með formlegum hætti nefnd sem 
hefði það verkefni að fylgja eftir umsókn um að fá land undir nýjan golfvöll og sækja um stuðning við 
uppbyggingu á nýjum stað. Í nefndina voru kosin Hörður Þorsteinsson formaður, Hrafn Guðlaugsson, 
Jóhann Gunnarsson og Kristín Hrönn Guðmundsdóttir. 

Nefndin hittist tvisvar með formlegum hætti og átti ennfremur fund með bæjarstjóra 
Hafnarfjarðarbæjar og formanni skipulagsráðs. 

Á fyrsta fundi nefndarinnar var ákveðið að fara í vettvangsferð á það svæði suðvestan við Hvaleyrarvatn 
sem er frátekið fyrir íþróttastarfsemi þ.e. golfvöll ásamt annarri íþróttastarfsemi. Svæðið liggur í jaðri 
íbúðabyggðar á Völlunum, meðfram Krísuvíkurvegi og inn að Hvaleyrarvatni. Ekki er búið að setja út 
nákvæma staðsetningu á golfvellinum og er það næsta verkefni bæjaryfirvalda að vinna að 
deiliskipulagi svæðisins.  

Á fundinum með bæjarstjóra og formanni skipulagsráðs í byrjun október fór nefndin yfir hugmyndir 
klúbbsins um að nýr golfvöllur vestan við Hvaleyrarvatn yrði framtíðarsvæði klúbbsins. Á fundinum var 
farið yfir stöðu klúbbsins og þá óvissu sem ríkti um framtíð Setbergsvallar. Nauðsynlegt væri að hefjast 
handa við byggingu á nýjum golfvelli sem fyrst. Farið var yfir mikilvægi þess að félagar fái skýr skilaboð 
um framtíðarmarkmið klúbbsins þannig að hægt sé að virkja þá í uppbyggingunni og ekki síður að þeir 
haldi áfram í klúbbnum. Óskaði nefndin eftir því að sem fyrst yrði skrifað undir formlegt samkomulag 
við klúbbinn þar sem það væri staðfest að klúbbnum yrði úthlutað því landi sem ætlað er undir golfvöll. 
Næsta skref yrði síðan að hefja vinnu við deiliskipulag svæðisins og það yrði hannað í samstarfi við sem 
flesta aðila sem lýst hafa áhuga á aðkomu að verkinu, s.s. önnur íþróttafélög, Skógræktarfélag 
Hafnarfjarðar, Skátana og aðra þá sem áhuga hafa á uppbyggingu á svæðinu til útivistar. Ennfremur 
óskað nefndin eftir því að í fjárhagsáætlun ársins 2019 yrði gert ráð fyrir allt að 5.000.000 kr. vegna 
hugmyndavinnu fyrir deiliskipulagsvinnu svæðisins. 

Nefndin fékk ágætis viðbrögð frá bæjarstjóra og formanni skipulagsráðs varðandi aðkomu klúbbsins að 
verkefninu. Mikilvægt er að hefja hugmynda- og skipulagsvinnu fljótlega. Vonandi verður samþykkt að 
skrifa undir viljayfirlýsingu vegna verkefnisins á næsta ári.  



Verkefni nefndarinnar er að halda áfram að þrýsta á bæjarfélagið um staðfestingu og viljayfirlýsingu 
um að svæðið vestan við Hvaleyrarvatn verði framtíðarsvæði klúbbsins. Jafnframt er nauðsynlegt að 
klúbburinn leggi fram áætlun á þingi Íþróttabandalags Hafnarfjarðar næsta vor um kostnað við 
uppbyggingu golfvallarins og að sú uppbygging fari inn á forgangsröðun bandalagsins. 

Breyting á golfreglunum 

Þann 1. janúar n.k. taka gildi talsverðar breytingar á golfreglunum. Þessum breytingum er m.a. ætlað 
að flýta leik og einfalda golfleikinn. T.d. verður styttur sá tími sem kylfingar hafa til þess að leita að 
boltanum sínum og hvernig kylfingar taka lausn. Ein af breytingunum er að heimilað verður að merkja 
svæði á golfvellinum sem vítasvæði þótt svo ekki sé vatn á viðkomandi svæði. Hugmyndin er að nýta 
þetta á nokkrum stöðum á vellinum til þess að flýta leik. Ennfremur er hugmyndin að taka bláu hælana 
sem eru í kringum trén á milli þriðju og fjórðu brautar og fjórðu og sjöttu brautar og setja rauða hæla í 
staðinn. Vegna þessa þá verður að fá nýtt mat á völlinn.  

Samningur við Golfklúbbinn Keili  

Í byrjun árs var gerður samningur við Golfklúbbinn Keili („GK“) sem fól það í sér að GK tók að sér 
innheimtu á árgjöldum og alla umhirðu á vellinum. Var samningurinn lagður fyrir félagsfund sem 
samþykkti efni hans. Skv. samningnum þá fékk GK öll árgjöldin en af þeim var greiddur allur helsti 
kostnaður sem fellur til við rekstur á vellinum, skálanum o.s.frv. Klúbburinn greiddi kostnað sem féll til 
á árinu fyrir undirritun samningsins. Það var frá upphafi ljóst að þessi samningur væri tilraun sem yrði 
vonandi upphafið að frekara samstarfi klúbbanna. Félagsfundur frá því í byrjun nóvember samþykkti 
að leggja til breytingar á samningnum. Það væri nauðsynlegt að klúbburinn væri með starfsmann á 
vellinum þótt svo GK myndi sjá um ákveðna þætti. Klúbbarnir hafa hafið viðræður um nýjan samning 
byggðan á þessum forsendum. Miðar þeim samningaviðræðum vel.   

Upplýsingagjöf  

Í sumar var sent fréttabréf einu sinni í viku á póstlistann þar sem farið var yfir dagskrá vikunnar. 
Fréttabréfið ásamt öðrum upplýsingum var ennfremur birt á facebook síðu klúbbsins Alli R í GSE.  
Mæltist þessi tilhögun vel fyrir hjá félagsmönnum.  

Starfið framundan  

Næsta sumar verða byggðir nokkrir nýir teigar. Hugmyndin er að hætta að nota gula og rauða teiga og 
notast heldur við ákveðna lengd. Kylfingar ákveða áður en leikur hefst hvaða lengd þeir ætli að spila. 
Ennfremur liggur fyrir að stækka aðstöðu við golfskála fyrir næsta sumar.  

 

Í vetur er ætlunin að hafa einhverja viðburði s.s. mót á 
laugardögum.    

Myndin er tekin af nokkrum félögum í vetrargolfi.  

 

 

Högni Friðþjófsson formaður.  



Skýring  2018 2017

Rekstrartekjur: 

Félagsgjöld innheimt hjá GK 25.578.700 25.151.087

Tekjur af sölu vallargjalda 4.097.500 4.313.335

Tekjur af æfingasvæði 272.000 407.845

Styrkir og framlög 1  2.425.000 2.790.000

Tekjur af mótum 2  1.430.500 1.736.500

Framlag ÍSÍ vegna Lotto 464.635 407.845

Framlag ÍSÍ vegna Getrauna 58.422 131.385

Vaxtatekjur 231.266 201.124

Rekstrartekjur samtals 34.558.023 35.139.121

Rekstrargjöld:
Félagsgjöld innheimt hjá GK 25.578.700 0

Félagaskattur GSÍ  0 1.945.000

Sveitakeppni karla  og kvenna 3  808.913 433.113

Umsjón skála   0 1.984.000

Verðlaun í mót 4  256.639 472.145

Kostnaður v/stjórnar nefnda   39.121 43.986

Innheimtukostnaður   19.247 165.081

Leiga á landi   0 5.111.415

Leiga á geymsluhúsnæði 700.000 1.400.000

Kaup / leiga á vélum   0 1.000.000

Laun og launatengd gjöld   0 4.816.787

Viðhald og rekstur vallar   214.719 1.252.514

Viðhald og rekstur véla   495.074 3.615.328

Rekstur skála   520.266 1.687.300

Leiga á gámum/ WC 0 395.817

Æfingasvæði boltar 0 127.878

Ræsing og umsjón 435.000 650.000

Aðkeypt þjónusta (Keilir og fl. ) 0 2.612.060

Afskriftir 1.885.838 1.844.798

Ýmis kostnaður  30.424 122.095

Rekstrargjöld samtals 30.983.941 29.679.317

Hagnaður ársins 3.574.082 5.459.805

Golfklúbburinn Setberg 
Rekstrarreikningur ársins 2018





2018

1. Styrkir og framlög

Hafnarfjarðarbær 800.000

Styrktar og auglýsingasamningar fyrirtækja 1.625.000
Samtals 2.425.000

2. Mótatekjur  

Forkeppni bikars 51.000

Góu mót 21.06 20.500

Jónsmessa 87.000

Meistaramót 348.000

Opna Setbergsmótið 530.000

Munch open 325.000

Bangsa mót 69.000
 Samtals 1.430.500

  

3. Sveitakeppni karla og kvenna  

Þátttökugjald 225.000

Ferðakostnaður 381.236

Annað 59.670
 Samtals 808.913

4. Verðlaun í mót  

Meistaramótið  218.000

Önnur mót  38.639
  Samtals 256.639

Golfklúbburinn Setberg 
Skýringar með rekstrarreikningi





Rekstrartekjur:  Áætlun 2019

Félagsgjöld 28.000.000

Tekjur af sölu vallargjalda 5.000.000

Tekjur af æfingasvæði 250.000

Styrkir og framlög  2.000.000

Tekjur af mótum  2.000.000

Framlag ÍSÍ vegna Lotto 500.000

Framlag ÍSÍ vegna Getrauna 100.000

Vaxtatekjur 500.000
Rekstrartekjur samtals 38.350.000

Rekstrargjöld:
Fastur kostnaður(leiga,GSÍ, e.t.c.) 11.000.000

Fastur kostnaður GK 7.500.000

Hlutur GK í skiptingu 2.000.000

Sveitakeppni karla  og kvenna  500.000

Verðlaun í mót  250.000

Kostnaður v/stjórnar nefnda  100.000

Innheimtukostnaður  50.000

Leiga á geymsluhúsnæði 750.000

Laun og launatengd gjöld  5.000.000

Viðhald og rekstur vallar  250.000

Viðhald og rekstur véla  250.000

Rekstur skála  250.000

Ræsing og umsjón 500.000

Afskriftir 3.500.000

Ýmis kostnaður 250.000
Rekstrargjöld samtals 32.150.000

Hagnaður ársins 6.200.000

Fjárfestingaráætlun:
Kaup á nýrri kargasláttuvél 8.500.000
Kaup á öðrum tækjum 1.000.000

Stækkun á golfskála 4.500.000

Uppbygging á nýjum teigum 500.000

Ný teigamerki 100.000

14.600.000

Golfklúbburinn Setberg 

Rekstraráætlun 2019



Úrslit móta 2018 

Forkeppni bikars –  30. maí 

Punktamót - karlar 

1. Sigurður Óli Guðnason –  21 pkt. 

2. Þórður Dagsson    –  20 pkt. 

3. Pétur Einarsson    –  20 pkt. 

Punktamót - konur 

1. Elín Reynisdóttir  –  18 pkt. 

2. Indré Mandzickaité  – 18 pkt. 

3. Helga Ívarsdóttir  _ 17 pkt 

Góu innfélagsmót –  14. júní 

Punktamót  

1. Guðmundur Jóhannson –  22 pkt. 

2. Róbert Örn Ásmundsson   –  21 pkt. 

3. Ólafur Haukur Guðmundsson–  20 pkt. 

Jónsmessa – 21. Júní  - Setbergsscramble  

1. Árni Þór Freysteinsson, Karl Jóhan Brune, Kristín Súsanna Birgisdóttir og Hrefna Hlín 

Karlsdóttir - 54 högg. 

2. Þorsteinn Már Þorsteinsson, Högni Friðþjófsson, Þorsteinn Gunnlaugsson og Eríkur 

Heimir Sigurðsson - 61 högg.  

3. Þorsteinn Erik Geirsson, Gunnar Björn Guðmundsson og Lilja Jónína Héðinsdóttir - 62 

högg. 

4. Jón Sigurðsson, Júlíus Símon Pálsson, Sigfús Helgi Helgason og Óskar Hrafn Ólafsson - 

62 högg. 

 

  



 

 

Meistaramót GSE – 4. – 8.  júlí 

72  holur – Höggleikur   

Meistaraflokkur karla 

1. Hrafn Guðlaugsson  – 300 högg.  

2. Helgi Birkir Þórisson   – 312 högg. 

3. Þorsteinn Erik Geirsson – 319 högg. 

Fyrsti flokkur karla 

1. Högni Friðþjófsson  – 341 högg. 

2. Þórður Einarsson  – 347 högg.  

3. Jón Sigurðsson  – 349 högg. 

Annar flokkur karla 

1. Ívar Örn Halldórsson  – 340 högg. 

2. Guðmundur Jóhannson – 358 högg. 

3. Gunnn Björn Guðmundsson –  364 högg. 

Þriðji flokkur karla 

1. Óskar Hrafn Ólafsson  –  382 högg. 

2. Stefán Sigurðsson  – 382 högg. 

3. Einar Pétur Eiríksson  –  382 högg.  

Fjórði flokkur karla   - punktar 

1. Einar Skaftason   –  135 pkt. 

2. Eiríkur Sigurðsson  –  119 pkt.  

3. Andrés Andrésson  –  115 pkt. 

Kvennaflokkur  - höggleikur  

1. Heiðrún Harpa Gestsdóttir   – 397 högg. 

2. Herdís Hermannsdóttir  –  405 högg. 

3. Elín Reynisdóttir  – 418 högg. 

Kvennaflokkur –  4 dagar  - punktar 

1. Stefanía Arnardóttir  –  113 pkt.  

2. Lilja Héðinsdóttir  –  110 pkt.  

3. Helga Sigurðardóttir  –  110 pkt.  

 



Kvennaflokkur –  3 dagar  - punktar 

1. Anna Sigurjónsdóttir   – 95 pkt.  

2. Sigríður Þorkeldóttir   – 70 pkt. 

3. Margrét Ósk Guðjónsd. Sivertsen – 70 pkt.  

Öldungaflokkur –  3 dagar  - punktar 

1. Guðmundur Leó Guðmundsson – 93 pkt.  

2. Karl Ísleifsson    – 90 pkt.  

3. Gunnlaugur Guðjónsson  – 88 pkt.  

 

 

 

Góu innfélagsmót –  18. júlí 

Punktamót  

1. Arnar Björnsson  –  22 pkt. 

2. Sigurður Ben Guðmundsson  –  21 pkt. 

3. Jón Yngvi Jóhannsson  –  21 pkt. 

 

Opna Setbergsmótið – 6. ágúst 

Punktar 

1. Hjörtur Brynjarsson  GSE – 41 pkt. 

2. Jakob Már Böðvarsson GK – 40 pkt. 

3. Hörður Þorsteinsson  GSE – 39 pkt.  

Besta skor án forgjafar  

1. Hjörtur Brynjarsson  GSE –  70 högg.  

Fótboltamótið  – 11. ágúst  

Texas scramble 

1. Arsenal – Victor Ingvi Jacobsen og Garðar Guðmundsson, 46 punktar 

2. Newcastle/Manchester - Einar Logi Eiðsson og Magnús Björn Bragason, 44 punktar 

3. Liverpool  – Lúðvík V. Þórisson og Snorri Þór Daðason, 44 punkt  

  



Munck open  – 19. ágúst 

Punktar.  

1. Heiðrún Harpa Gestsdóttir GSE –  39 pkt. 

2. Kristján Ólason  GSE –  39 pkt. 

3. Þorkell Svarfdal Hilmarsson GSE – 38 pkt. 

4. Elín Reynisdóttir  GSE  – 38 pkt. 

5. Jens Valur Ólason  GR – 38 pkt.  

Besta skor án forgjafar  

1. Siggeir Vilhjálmsson  GSE –  78 högg.  

 

Bangsamótið – 16. september   

 

Karlar 477 punktar og konur 394 punktar.  

Karlarnir unnu og er bangsi því í bláum fötum næsta árið.  

Bændaglíma – 30. september  - Setbergsscramble  
1. Óskar Hrafn Ólafsson, Valdís María Gunnlaugsdóttir, Guðmundur Harðarson og 

Gunnar Svavarsson 41 högg.  

2. Högni Friðþjófsson, Lúðvík Þórisson, Kristján Ólason og Magnús Jón Björgvinsson 42 

högg. 

3. Jón Sigurðsson, Indriði Guðmundsson, Hulda Júlíusdóttir og Ásta Edda Stefánsdóttir 

43 högg. 

Bikarmeistari karla 

Þorsteinn Erik Geirsson 

Bikarmeistari kvenna 

Helga Ívarsdóttir 


