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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvort að raunin sé sú að meðalaldur iðkenda innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi fari hækkandi og hvað megi gera til þess að fjölga yngri iðkendum 

í íþróttinni. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn í formi viðtala sem tekin voru við fjóra stjórnendur sem 

allir leika stórt hlutverk innan golfhreyfingarinnar á Íslandi. Einnig studdist höfundur við 

töluleg gögn frá Golfsambandi Íslands sem sýndu þróun á fjölda meðlima í golfklúbbum á 

Íslandi frá árinu 2008 -2016 og einnig gögn sem sýndu keppendafjölda á þeim mótaröðum sem 

GSÍ heldur fyrir börn og unglinga. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós svo ekki verði um villst að meðalaldur iðkenda innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi fer hækkandi og hefur sú þróun verið stöðug frá árinu 2008. 

Til þess að fjölga yngri iðkendum í golfíþróttinni þarf að gera golfið skemmtilegra fyrir börn 

og unglinga. Fjölbreytileiki æfinga þarf að vera meiri og áherslurnar ekki bara þær að sigra. 

Vinahópar og stuðningur frá foreldrum skiptir máli og er mikilvægt að hafa skemmtilega og 

færa þjálfara sem sinna barna- og unglingastarfi. 

Ungmenni sem stunda einstaklingsíþróttir eru líklegri til þess að hætta þátttöku fyrr en þau sem 

stunda hópíþróttir og er því mikilvægt fyrir golfíþróttina að finna leiðir til þess að börnum og 

unglingum finnist þau frekar vera hluti af liði. 
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Abstract 

The purpose of this research was to find out if the average age of members in golf clubs in 

Iceland was getting higher and what can be done to increase the number of participants of the 

younger generations. 

Qualitative research was performed and interviews were taken with four managers who all play 

a major role in golf in Iceland. The author also used numerical data which he received from the 

Golf Union of Iceland that showed the evolution of number of members of golf clubs in Iceland 

since 2008 to 2016. The data also showed the number of participants in the tournaments that 

are held by the Golf Union of Iceland. 

The results showed by no doubt that the average age of members of golf clubs in Iceland is 

getting higher and it has been the trend since 2008. 

To increase the number of participants of the younger generations golf needs to be made more 

enjoyable for children and youth. Exercises need more diversity and the focus needs to be 

broader than just to win. Friends and support from parents matter and it is important to have 

pleasant and skilled coaches working with children and youth. Children and youth who practice 

individual sports are more likely to drop out earlier than those who practice team sports and 

therefore it is important for golf to find ways to make children and youth find themselves as 

part of a team. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 eininga verkefni til BS gráðu á viðskiptasviði við Háskólann á Bifröst. 

Ritgerðin er skrifuð undir dyggri handleiðslu Ragnars Más Vilhjálmssonar og fær hann mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Ingibjörgu Valsdóttur þakka ég 

kærlega prófarkalestur og frábærar ábendingar við lokavinnslu ritgerðarinnar. 

Þátttakendum rannsóknarinnar þakka ég fyrir sinn hlut og sérstaklega vil ég þakka Brynjari 

Eldon Geirssyni framkvæmdastjóra Golfsambands Íslands fyrir gagnlegar upplýsingar við gerð 

ritgerðarinnar. 

Unnustu minni Elínu Ósk, syni mínum Unnari Aðalsteini, mömmu, pabba og Jóni Bjarka bróður 

mínum færi ég ástarþakkir fyrir ómetanlegan stuðning, skilning og aðstoð. 
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1. Inngangur 
Golfíþróttin á sér langa sögu og má rekja rætur hennar allt aftur til Hollands á 13. öld þar sem 

smali er talinn hafa uppgötvað leikinn með staf sínum og smásteinum (Haukur Már Ólafsson 

og Kristinn Ólafsson, 2011). Íþróttin er í dag stunduð um allan heim og nýtur hún gríðarlegra 

vinsælda fólks á öllum aldri. Afrekskylfingar og stórstjörnur á borð við Tiger Woods eiga stóran 

þátt í því að íþróttin er jafn vinsæl og raun ber vitni. Tiger Woods gerðist atvinnumaður árið 

1996 og óhætt er að segja að innkoma hans á stóra sviðið hafi breytt ímynd golfsins um allan 

heim. Tiger skaraði framúr og þurftu aðrir kylfingar að leggja enn harðar að sér til þess að veita 

honum samkeppni. Árangur hans á golfvellinum hefur gert það að verkum að árangur og geta 

almennt í golfi hefur batnað um allan heim (Morfit, 2015). 

Í kjölfarið hafa skotið upp kollinum miklar fyrirmyndir barna og unglinga í íþróttinni og ber þá 

helst að nefna kylfinga á borð við Anniku Sörenstam, Rory Mcilroy, Jordan Spieth og Rickie 

Fowler.  

Á Íslandi er golf í öðru sæti yfir vinsælustu íþróttagreinarnar á eftir knattspyrnu ef tekið er mið 

af fjölda skráðra meðlima í golfklúbbum. Sumarið 2016 höfðu aldrei fleiri kylfingar á öllum 

aldri verið skráðir meðlimir í golfklúbbum landsins (Golfsamband Íslands (a), 2016). 

Þessi aukning verður að teljast gríðarlega jákvæð fyrir golfhreyfinguna en hringir það jafnframt 

viðvörunarbjöllum að sú þróun virðist vera að eiga sér stað að hreyfingin sé að eldast. 

Ungmenni sem stunda golf hafa eflaust mörg hver heyrt setningum á borð við „Golf er bara 

fyrir gamla karla“ fleygt fram. Er eitthvað til í þessum orðum? Fækkun meðlima á landsvísu 

hjá kylfingum 21 árs og yngri má merkja þegar rýnt er í fjöldatölur og einnig hjá þeim 

kylfingum sem eru að eldast upp úr barna- og unglingastarfi. Með öflugu barna- og 

unglingastarfi skapa golfklúbbar sér viðskiptavini til framtíðar. Einnig hefur það sýnt sig 

hérlendis að Íslendingar eiga erindi meðal þeirra bestu á heimsvísu og því yngri sem kylfingar 

eru þegar þeir byrja að stunda íþróttina þeim mun líklegri eru þeir til afreka. Verður þróunin 

því að teljast mikið áhyggjuefni fyrir golfhreyfinguna og ljóst er leita þurfi leiða til þess að blása 

til sóknar og snúa henni við. 

Aðstaða til golfiðkunar utanhúss á Íslandi er bersýnilega erfið stóran hluta ársins af 

veðurfarslegum ástæðum en töluverð uppbygging á mannvirkjum á síðastliðnum árum hefur 

gert það að verkum að kylfingar geta nú betur stundað íþrótt sína allt árið um kring.  
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Höfundur ritgerðarinnar hefur verið viðriðinn golfíþróttina og hreyfinguna frá unga aldri. Sem 

kylfingur hefur hann farið í gegnum barna- og unglingastarf Golfklúbbs Reykjavíkur, spilað 

með unglingalandsliðum Íslands og svo síðar starfað sem leiðbeinandi í barna- og unglingastarfi 

Golfklúbbs Reykjavíkur. Vakti umræða um þessa þróun athygli hans og í kjölfarið vöknuðu 

spurningar um það hvort rétt reyndist og ef svo er, hvað valdi. Markmið ritgerðarinnar er að 

svara þessum spurningum, komast að hagnýtum niðurstöðum ásamt því að koma fram með 

tillögur um það hvað megi gera til að fjölga kylfingum í yngri kynslóðum. 

Að framansögðu eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

Rannsóknarspurningar  

1. Fer meðalaldur iðkenda innan golfhreyfingarinnar á Íslandi hækkandi?  

2. Hvernig má fjölga yngri iðkendum í íþróttinni? 
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2. Ungmenni og íþróttir 
Samfélag okkar er orðið meðvitað um mikilvægi þess að stunda heilbrigðan lífsstíl og hefur 

mikil vitundarvakning átt sér stað í þeim efnum á síðastliðnum árum. Miklu  máli skiptir að 

börn stundi hreyfingu frá unga aldri til að vaxa og dafna sem best. Á seinni æviskeiðum verða 

einstaklingar ekki síður meðvitaðir um mikilvægi reglulegrar hreyfingar og þátttöku í íþróttum. 

Hafa rannsóknir sýnt að hreyfing sé einn af þeim lykilþáttum sem stuðla að heilbrigði í gegnum 

lífið (Embætti landlæknis, 2015) og að með hreyfingu megi draga úr hættu á fjölda sjúkdóma 

og líkamstengdra vandkvæða síðar á lífsleiðinni (Allison, o.fl., 2005) (Allender, Cowburn, & 

Foster, 2006). 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi hreyfingar og íþrótta fyrir börn og unglinga, hverjir 

hvatar séu og áhrif hvatningar til íþróttaiðkunar barna og unglinga og brottfall barna og unglinga 

úr íþróttum. 

2.1 Mikilvægi hreyfingar og íþrótta fyrir börn og unglinga 
Með því að stunda hreyfingu á yngri árum aukast líkurnar á því að einstaklingar geri það einnig 

þegar komið er á efri ár. Embætti landlæknis mælir með því og segir nauðsynlegt að börn og 

unglingar hreyfi sig minnst í 60 mínútur á dag. Fjölbreytt hreyfing er mikilvæg til þess efla sem 

flesta þætti bæði andlegrar og líkamlegrar heilsu. Áhyggjuefni þykir að í nútíma samfélagi eyða 

börn og unglingar meiri tíma en áður fyrir framan tölvu og sjónvarpsskjái í kyrrsetu og er það 

eitthvað sem bæta þarf úr (Gígja Gunnarsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Erlingur Jóhannsson, J. 

Triebel, Svandís J. Sigurðardóttir, Þórarinn Sveinsson, 2008). Niðurstöður úr rannsókn gerðri 

á íslenskum unglingum árið 2007 sýndi að ástundun íþrótta og hreyfing hjá báðum kynjum var 

minni en tíu árum áður. Niðurstöðurnar sýndu einnig að meira en helmingur íslenskra unglinga 

stundar ekki hreyfingu samkvæmt ráðlögðum lágmarksviðmiðum (Sigríður Þ. Eiðsdóttir, 

Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir, J.P. Allegrante, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikil tengsl á milli líkamlegrar og andlegrar heilsu og hreyfingar 

og einnig hafa þær sýnt að þeir sem stundi íþróttir skili betri námsárangri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar Ungt fólk sem gerð var fyrir árið 2015 segja að þeim ungmennum sem stundi 

skipulagt íþróttastarf líði betur andlega en þeim sem geri það ekki og að þau séu líklegri til þess 

að borða hollan mat. Einnig kemur fram að þeir sem stundi skipulagt íþróttastarf séu ólíklegri 

til þess að neyta áfengis, tóbaks og annarra vímuefna (Rannsóknir og greining ehf., 2015). 

Niðurstöður annarra rannsókna hafa einnig sýnt að þeir sem stundi íþróttir og eða almenna 
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hreyfingu séu ólíklegri en aðrir á sama aldri til þess að sýna neikvætt atferli 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Fræðimenn um heim allan eru sammála jákvæðum áhrifum íþróttaiðkunar og benda niðurstöður 

ástralskrar rannsóknar einnig til þess, eins og rannsóknin Ungt fólk, að þeir sem stundi íþróttir 

séu ólíklegri til þess að neyta áfengis, tóbaks og annarra vímuefna. Hins vegar eru þeir jafnframt 

líklegri til steranotkunar og tilrauna til þess að létta sig fram úr hófi. Iðkun íþrótta hafði gagnleg 

áhrif á baráttu við offitu, ástand beinagrindar og ákveðin atriði tengd andlegri heilsu (Trost, 

2005). Í rannsókninni Ungt Fólk frá árinu 1992 benda niðurstöður til þess að sterk tengsl séu á 

milli sjálfsvirðingar, jákvæðrar líkamsímyndar og ástundunar íþrótta hjá nemendum í 8.-10. 

bekk því þeir nemendur sem stunda íþróttir reglulega voru með meiri sjálfsvirðingu og betri 

líkamsímynd. Sjálfsvirðingin og líkamsímynding eykst svo í takt við það hversu reglulega 

ungmennin stunduðu íþróttir (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

1994). 

Mikilvægið er því ljóst og í skipulögðu íþróttastarfi læra börn og ungmenni mikilvæga þætti 

sem gagnast þeim á lífsleiðinni og mikið er lagt upp úr aga, heiðarleika og því að vera hluti af 

liði. 

2.2 Hvati og hvatning til iðkunar íþrótta fyrir börn og unglinga 
Hvati er öllum mönnum nauðsynlegur þar sem hann er sú eðlishvöt sem drífur fólk áfram til 

hvers konar framtaks í lífinu. Enska orðið yfir hvata er „motivation“ og er það dregið úr latínu 

en „movere“ á latínu merkir „að hreyfa“ (Birna Dís Benjamínsdóttir, 2016) og gefur það okkur 

því beina tengingu við þá eðlishvöt sem drífur fólk áfram. Hvati er samt sem áður flókið og 

mikið rannsakað hugtak og til eru margar skilgreiningar á því frá fræðimönnum um allan heim.  

Hvata hefur verið skipt upp í innri og ytri hvata. Hvað innri hvata varðar þá segir kenningin að 

einstaklingur hafi ákveðna þrá um að geta framkvæmt flest verk og hvetur það hann áfram í því 

að vilja auka færni sína og verða stöðugt færari í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Innri hvati 

getur verið síbreytilegur og sýnir það sig best í því að það sem einstaklingur fæst við í dag getur 

honum þótt óspennandi síðar meir. Ytri hvati er af fræðimönnum talinn að mörgu leyti 

einfaldasta formið þegar kemur að hvatningu. Ytri hvati er sú umbun sem fylgir því að klára 

það sem einstaklingur fæst við. Því er ljóst að ef einstaklingar sjá ekki tilganginn með því að 

klára eða stunda það sem þeir fást við minnkar hvatinn (Gísli Felix Bjarnason og Matthildur 

Kjartansdóttir, 2013). 
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Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í þeim tilgangi að skilja ástæður þess að ungmenni 

og fullorðnir hreyfðu sig eða stunduðu íþróttir sýndu að einn helsti hvatinn fyrir ástundun væri 

skemmtun. Svöruðu ungmennin með þeim hætti að þeim þætti skemmtilegra þegar þau væru 

ekki neydd í keppni til þess að sigra heldur væru hvött til þess að prófa sig áfram í fjölbreyttri 

hreyfingu. Aðrir mikilvægir hvatar voru áhrifin sem ástundunin hafði á stjórnun líkamsþyngdar 

og félagsleg samskipti. Áhyggjur af vaxtarlagi og þyngd var aðalhvati þess að ungar stúlkur 

lögðu stund á íþróttir og nauðsynlegt var fyrir þær að hafa jafnaldra með sér við ástundunina. 

Segja niðurstöður að fjöldi rannsókna hafi greint þrýsting á ungar stúkur að vera virkar í 

íþróttum út frá fegurðarsjónarmiði. Viðtöl voru tekin við stúlkur sem voru mjög virkar í 

íþróttum og sögðu þær það að læra nýja hluti, aukið sjálfstraust, aukin færni og sterkara 

tengslanet vera sína hvata til þess að stunda íþróttir (Allender, Cowburn, & Foster, 2006). 

Í rannsókn Sigrúnar Ríkharðsdóttur sem gerð var á ungu afreksfólki í knattspyrnu sýndu 

niðurstöður að í upphafi hafi hvatinn til þess að byrja að æfa verið skemmtun en það sem drifi 

þau síðan áfram væri metnaður, hvatning og áhugi. Einnig kom í ljós að vinahópar skipta miklu 

máli hvað iðkun íþrótta varðar þegar komið er á unglingsár en í þessum hópi var mikill áhugi á 

knattspyrnu og eins fengu ungmennin mikinn stuðning frá foreldrum (Sigrún Ríkharðsdóttir, 

2008). 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og er mikilvægt fyrir foreldra að vera góðar fyrirmyndir 

fyrir börnin sín þegar kemur að hreyfingu eins og öðrum þáttum uppeldisins. Börn læra með 

því að sjá hvernig aðrir gera hlutina og frá fæðingu til unglingsára eru foreldrar þeirra helsta 

fyrirmynd. Leggi foreldrar stund á hreyfingu og íþróttir eru börn þeirra líklegri til þess að gera 

slíkt hið sama. Ábyrgðin sem fylgir því að vera foreldri er mikil og hlutverk foreldra er að vera 

leiðtogar og hvetja börn sín áfram í því sem þau taka sér fyrir hendur (Jóhann Ingi Gunnarsson 

og Sæmundur Hafsteinsson, 2005). 

2.3 Brottfall barna og unglinga úr íþróttum 
Eins og áður hefur komið fram er staðreyndin sú að hreyfi einstaklingur sig reglulega á sínum 

yngri árum er hann líklegri til þess að halda því áfram á eldri árum. Það er þó þannig að með 

hækkandi aldri minnkar regluleg hreyfing einstaklinga og benda rannsóknir til þess að því eldri 

sem íslensk börn verði minnki regluleg hreyfing þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá landlækni 

hreyfa stúlkur sig minna en drengir, eru ólíklegri til þátttöku og hætta fyrr í íþróttastarfi (Gígja 

Gunnarsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Erlingur Jóhannsson, J. Triebel, Svandís J. Sigurðardóttir, 

Þórarinn Sveinsson, 2008). 
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Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á brottfalli barna og unglinga úr íþróttum. Í íslenskri 

rannsókn sem framkvæmd var árið 2004 á framhaldsskólanemum svara 80,85% þátttakenda 

þannig að áhugaleysi skipti mjög miklu eða frekar miklu máli hvað varðar ástæðu þess að hætta 

íþróttaþátttöku með íþróttafélögum. 62,2% þátttakenda segja tímaleysi skipta mjög miklu eða 

frekar miklu mál. 33,1% þátttakenda sagði það skipta mjög miklu eða frekar miklu hvað starfið 

væri kostnaðarsamt. 74,1% þátttakenda rannsóknarinnar segja hins vegar að mikil samkeppni 

skipti þá frekar litlu eða mjög litlu máli þegar þeir standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að hætta 

þátttöku með íþróttafélagi (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Rúna H. Hilmarsdóttir skrifaði lokaverkefni sitt til meistaraprófs um íþróttaþátttöku og brottfall. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Rúnu náði íþróttaiðkun ungmenna sem tóku þátt hámarki 

á aldrinum 11-13 ára en eftir að þeim aldri hafði verið náð fór hún minnkandi. Samkvæmt 

rannsókn Rúnu benda niðurstöður einnig til þess að þeir sem stundi einstaklingsíþróttir séu 

líklegri til þess að hætta iðkun fyrr en þeir sem stundi hópíþróttir og sér í lagi ef það er eina 

íþróttin sem þeir stunda (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Kanadísk rannsókn á drengjum á aldrinum 15-16 ára leiddi í ljós að ein helsta ástæða þess að 

þeir iðkuðu íþróttir var að það væri skemmtilegt. Þátttakendurnir óttuðust jafnframt að keppnir 

þar sem áherslan væri meiri á að sigra en að njóta leiksins hefðu neikvæð áhrif á upplifun 

iðkunarinnar. Í keppni yrðu menn æstari bara til þess að sigra og gæti það valdið stressi (Allison, 

o.fl., 2005). 

Rannsókn sem gerð var á spænskum ungmennum um ástæður brottfalls úr íþróttum og tekur 

tillit til kyns, aldurs, íþróttagreinar og keppnisstigs sýnir áhugaverðar niðurstöður og nokkuð í 

takt við þær sem hefur verið minnst á áður. Þær gáfu til kynna að helsta ástæðan fyrir brottfalli 

hjá ungmennunum væri vegna annarra hluta sem þau hefðu að sinna. Aðrir mikilvægir þættir 

voru þeir að iðkendum mislíkaði þjálfarinn sem þeir höfðu, möguleikinn á því að mistakast og 

skortur á liðsanda. Þátttakendur rannsóknarinnar hættu iðkun í kringum 13 ára aldurinn og ekki 

var marktækur munur á kynjunum. Þegar hóp- og einstaklingsíþróttir voru bornar saman kom í 

ljós að þeir iðkendur sem stunduðu hópíþróttir voru líklegri til þess að stunda íþróttina lengur 

en þeir sem stunduðu einstaklingsíþróttir (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez, & Márquez, 

2006) (Sara Pálmadóttir, 2012). Foreldrar leika stórt og mikilvægt hlutverk í  því að gera 

börnum kleift að stunda íþróttir. Erlendar rannsóknir sýndu að mæður barna héldu aftur af þeim 

þegar kom að hreyfingu í umhverfi sem þær töldu óöruggt. Foreldrar voru einnig líklegri til að 

styðja frekar við ástundun íþrótta barna sinna ef aðgengið væri auðvelt, umhverfið væri öruggt, 
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góð aðstaða til þess að skutla börnum á svæðið og ef afþreying væri á staðnum fyrir aðra 

meðlimi fjölskyldunnar (Allender, Cowburn, & Foster, 2006). 

Benda niðurstöður rannsókna til þess að skemmtanagildi, liðsandi og félagsskapur skipti 

iðkendur miklu máli. Ung börn á Íslandi eins og annars staðar í heiminum byrja mörg hver að 

stunda íþróttir snemma en að sama skapi hætta mörg þeirra sömuleiðis ástunduninni. Ljóst er 

að nauðsynlegt er fyrir íþróttahreyfinguna að vera meðvitaða um helstu hættur brottfalls svo 

markvisst sé hægt að vinna að því verkefni að lágmarka brottfall hjá iðkendum og fjölga þeim 

sem stunda íþróttir.  
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3. Aðferð 
Niðurstöður þessarar ritgerðar byggir höfundur á eigindlegri rannsókn ásamt greiningu á 

gögnum frá GSÍ. Eigindleg rannsókn fór þannig fram að tekin voru viðtöl við fjóra stjórnendur 

innan golfhreyfingarinnar á Íslandi með það að markmiði að fá þeirra innsýn sem leitt gæti til 

hagnýtrar niðurstöðu. GSÍ afhenti töluleg gögn sem nýttust vel við úrvinnslu ritgerðarinnar. 

Að neðan greinir höfundur frá úrvinnslu rannsóknarinnar, þátttakendum hennar, aðgengi 

höfundar að þátttakendum og gögnum ásamt þeim hugsanlegu annmörkum sem kunna á henni 

að vera. 

3.1 Þátttakendur rannsóknarinnar 
Þeir fjórir sem viðtöl voru tekin við leika allir stórt hlutverk innan golfhreyfingarinnar á Íslandi. 

Þeir eru: Brynjar Eldon Geirsson framkvæmdastjóri GSÍ og fyrrverandi íþróttastjóri Golfklúbbs 

Reykjavíkur, Ingi Rúnar Gíslason íþróttastjóri Golfklúbbs Reykjavíkur, Úlfar Jónsson 

íþróttastjóri Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar og fráfarandi þjálfari íslenska landsiðsins í 

golfi og Davíð Gunnlaugsson íþróttastjóri Golfklúbbs Mosfellsbæjar.  

Höfundur velur þessa þátttakendur vegna þess að allir sinna þeir ábyrgðarstarfi innan stærstu 

golfklúbba landsins eða sitja við stjórnvölinn í golfhreyfingunni sjálfri. Þar af leiðandi má ætla 

að allir geti þeir gefið góða innsýn og mögulega varpað ljósi á það vandamál sem blasir við. 

3.2 Eigindleg rannsókn 
Eins og segir í kafla 3.1 eru þátttakendur rannsóknarinnar allir áhrifavaldar innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi og taldi höfundur í upphafi liggja beinast við að taka viðtöl við þá 

og heyra skoðanir þeirra á þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram í þessari ritgerð. 

Við vinnslu rannsóknarinnar taldi höfundur að farsælla væri að beita einungis eigindlegri 

rannsókn og rýni í töluleg gögn og taldi að megindleg rannsókn ætti síður við.  

Rannsóknin fór þannig fram að höfundur hitti viðmælendur sína ýmist á þeirra starfsstöðvum 

eða á kaffihúsum. Sami spurningalisti var lagður fyrir alla íþróttastjórana og voru spurningarnar 

það opnar að viðmælendum gafst kostur á að tjá sig að vild og með því vænti höfundur betri 

niðurstaðna til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Fyrir 

framkvæmdastjóra GSÍ voru lagðir tveir spurningalistar, sá með sömu spurningum og lagðar 

voru fyrir íþróttastjórana en sneri almennt að golfklúbbum á Íslandi og seinni innihélt 

spurningar tengdar markaðstarfi GSÍ. 
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3.3 Töluleg gögn rannsóknarinnar 
Höfundur fékk afhent ítarleg gögn frá GSÍ sem sýna þróun á fjölda iðkenda innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi frá árinu 2008 til ársins 2016. Einnig fékk hann gögn sem sýndu 

keppendafjölda á þeim mótaröðum sem GSÍ heldur fyrir börn og unglinga. Gögnin voru 

nákvæm og má sjá frekari samantekt á þeim bæði í töflum og skriflegu formi í kafla 4. 

3.4 Aðgengi höfundar 
Eins og áður segir hefur höfundur ritgerðarinnar komið víða við innan golfhreyfingarinnar á 

Íslandi og hafði hann því nokkuð gott aðgengi að þátttakendum rannsóknarinnar og tölulegum 

gögnum. Þátttakendur voru allir hjálpsamir og áhugasamir að veita aðstoð sína við þessa 

rannsókn. 

3.5 Mögulegir annmarkar rannsóknarinnar 
Höfundur telur annmarka rannsóknarinnar ekki mikla. Þau tölulegu gögn sem notast var við eru 

raungögn yfir skráða meðlimi golfklúbba á Íslandi og þátttakendur á þeim mótaröðum sem GSÍ 

heldur fyrir börn og unglinga. Hafa ber þó í huga að þátttakendur eigindlegrar rannsóknar eru 

aðeins lítið úrtak og því eru skoðanir og svör þeirra ekki endilega lýsandi fyrir heildina. Hefur 

höfundur þó trú á því að svör þeirra gefi góða mynd af stöðunni og að það hafi ekki áhrif á 

niðurstöður. 
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4. Golf á Íslandi 
Eins og segir í inngangi má rekja sögu golfíþróttarinnar allt aftur til 13. aldar en saga golfs á 

Íslandi hefst í raun ekki fyrr en árið 1935. Þeir miklu frumherjar sem gerðu golf að þeirri 

vinsælu íþrótt sem hún er í dag á Íslandi unnu mikið og óeigingjarnt starf með lítið fé á milli 

handanna. Golfsamband Íslands (hér eftir nefnt GSÍ) var stofnað föstudaginn 14. ágúst árið 

1942 þegar tíu fulltrúar þriggja golfklúbba sem starfræktir voru hérlendis hittust í golfskála 

Golfklúbbs Íslands. Fyrsti golfvöllurinn á Íslandi var byggður í Laugardal og var hann vígður 

árið 1935.  

Í dag eru 65 golfvellir um land allt sem undirstrikar vinsældir íþróttarinnar og segir 

markaðsstjóri GSÍ vellina ná yfir allt að 2.600 hektara landsvæðis (Spyr.is, 2015). 

Ímynd íþróttarinnar hefur þróast frá því að vera einungis fyrir ríka eldri karlmenn í það að verða 

fjölskylduíþrótt og í golfi geta hverjir sem er att kappi á jafningjagrundvelli vegna 

forgjafarkerfis. Golfíþróttin varð ekki vinsæl hérlendis á einni nóttu og það sem meðal annars 

stóð í vegi fyrir útbreiðslunni fyrst um sinn var aðstöðuleysi. Á síðastliðnum áratugum hefur 

íþróttin verið í stórsókn og hefur fjölgun kylfinga verið gríðarleg. Samhliða fjölguninni hefur 

eftirspurnin eftir aðstöðu aukist en eins og áður segir eru golfvellir landsins orðnir 65 talsins í 

dag og búa Íslendingar við þann kost að eiga flesta golfvelli miðað við höfðatölu (Steinar J. 

Lúðvíksson og Gullveig Sæmundsdóttir, 2012). 

Tækni og tækjabúnaður hefur einnig þróast verulega síðustu ár sem hefur gert það að verkum 

að öll aðstaða er orðin betri til golfiðkunar. Golfvellir eru orðnir betri, tækjabúnaður til 

golfkennslu framúrskarandi og búnaður kylfinga sömuleiðis. Íslendingar eiga marga góða 

golfkennara og hefur kylfingum farið mikið fram í íþróttinni. Kylfingar okkar hafa náð 

frábærum árangri á erlendri grund sem verður að teljast magnað í ljósi þess að marga mánuði 

ár hvert liggja golfvellir okkar í dvala. 

4.1 Þróun á fjölda meðlima í golfklúbbum 
Um hásumar árið 2016 höfðu aldrei fleiri kylfingar verið skráðir meðlimir í golfklúbbum 

landsins og voru þeir þá alls 16.833 talsins. Samkvæmt upplýsingum frá GSÍ eru helstu 

skýringar á fjölgun meðlima árið 2016 frá árinu á undan taldar vera gott veðurfar, aukin 

markaðssetning ásamt því að golfklúbbar bjóði nú upp á fjölbreyttari leiðir í félagsaðild en hefur 

áður verið.  
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Mikil eftirspurn hefur verið frá aldamótunum 2000 og hafa golfklúbbar þurft að grípa til 

ráðstafana því fjöldi kylfinga sem skráðir eru í golfklúbba hefur tvöfaldast úr 8.000 í tæp 

17.000. Þar með er ekki öll sagan sögð því samkvæmt niðurstöðum könnunar sem framkvæmd 

er af Capacent á ári hverju spila 60.000 Íslendingar golf að minnsta kosti einu sinni á ári 

(Golfsamband Íslands (a), 2016). 

Sumir golfklúbbar á Íslandi hafa gripið til þess ráðs að loka fyrir inngöngu nýliða og aðrir, eins 

og áður segir, bjóða upp á félagsaðild sem að einhverju leyti er takmörkuð og gildir þá til dæmis 

aðeins utan álagstíma. Golfklúbbar landsins hafa margir hverjir gripið til aðgerða til þess að 

mæta þessari auknu eftirspurn. Hafa þeir meðal annars unnið að stækkun og endurbótum á 

golfsvæðum sínum og hafa klúbbar sameinast með þeim afleiðingum að framboð hefur aukist.  

Höfundur telur að þessa fjölgun sem sjá má árið 2016 megi að einhverju leyti rekja til þess að 

stærstu golfklúbbar landsins tóku ákvörðun um að innheimta ekki sérstakt inngöngugjald árið 

2016. Inngöngugjaldið er í sumum tilfellum allt að 50% aukagjald sem leggst ofan á árgjald 

klúbbmeðlims fyrsta árið og hefur þessi breyting leitt til þess að fleiri kylfingar gerast meðlimir 

í golfklúbbum.  

4.2 Þróun á fjölda meðlima í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008-2016 

 

Graf 1: Fjöldi meðlima í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008 – 2016. 

Í þessum kafla verður farið yfir þróun á fjölda meðlima í golfklúbbum á Íslandi með tilliti til 

aldurs og kyns á árunum 2008-2016. Gögn frá GSÍ liggja til grundvallar öllum útreikningum á 

gröfum og töflu 1 í kaflanum. 
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Eins og áður segir er árið 2016 það stærsta hvað varðar fjölda skráðra meðlima í golfklúbbum 

á Íslandi. Árið 2012 kemur næst á eftir hvað varðar fjölda en eftir það fækkaði meðlimum til 

ársins 2014 og hófst aukning aftur árið 2015. Merkilegt er að sjá að af þeim 396 meðlimum sem 

fjölgar um á milli árana 2015 og 2016 eru 394 þeirra konur og einungis tveir karlar. Verður 

aukning kvenna að teljast mjög jákvæð fyrir golfíþróttina þar sem konur hafa hingað til verið 

mun færri en karlar og einnig er athyglisvert að sjá þann gríðarlega mikla mun sem er á milli 

kynjanna.  

 

Graf 2: Fjöldi meðlima 14 ára og yngri í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008 – 2016. 

Þegar skipt er niður eftir aldri telur fjöldi meðlima í golfklúbbum árið 2016 á aldrinum 14 ára 

og yngi 1.505 og eru það 9% af heildarfjölda allra meðlima á meðan hlutfallið var 11% árið 

2015. Árið 2015 var það stærsta hvað varðar fjölda meðlima í þessum aldursflokki og var þá 

fjöldinn 1.727. Þar áður hafði meðlimum í aldursflokknum fækkað stöðugt frá árinu 2009. GSÍ 

segir ástæðu fjölgunarinnar árið 2015 vera að stærstu golfklúbbar landsins skráðu þau börn og 

unglinga, sem einungis sóttu vikulöng golfleikjanámskeið, sem meðlimi í klúbbana. Meðlimum 

á þessu aldursbili fækkar því um 222 á milli á milli áranna 2015 og 2016 og er fjöldinn orðinn 

svipaður því sem hann var árið 2009. Kynjahlutfallið í flokknum árið 2016 er þannig að 69% 

meðlima eru drengir og 31% stúlkur en árið 2008 var þetta hlutfall 76% drengir á móti 24% 

stúlkum. Af þeim 222 meðlimum sem fækkar um eru 169 drengir og 53 stúlkur. 
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Graf 3: Fjöldi meðlima 15 - 21 árs í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008 – 2016. 

Meðlimir í golfklúbbum árið 2016 á aldrinum 15 – 21 árs voru 925 talsins og eru það 5% af 

heildarfjölda allra skráðra meðlima. Árið 2015 voru 980 kylfingar í þessum aldursflokki og 

fækkar þeim því um 55 á milli ára og hlutfallið lækkar einnig úr 6% niður í 5% eins og áður 

segir. Árið 2011 var það stærsta hvað varðar fjölda meðlima í flokknum þegar þeir töldu 1.082. 

Fjölgaði um 70 meðlimi í flokknum á milli áranna 2014 og 2015 og má reikna með að hægt sé 

að rekja þá aukningu að hluta til sömu ástæðna og í flokknum 14 ára og yngri þegar þau börn 

og unglingar sem einungis sóttu vikulöng golfleikjanámskeið voru skráð sem meðlimir 

klúbbanna. Kynjahlutfallið í flokknum árið 2016 skiptist þannig að 81% meðlima voru drengir 

og telja þeir 746, stúlkur voru 19% og þær töldu 179. Árið 2008 var hlutfallið 88% drengir á 

móti 12% stúlkum, hefur drengjum fækkað um 136 á þessum 8 árum en stúlkum fjölgað um 

63.  
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Graf 4: Fjöldi meðlima 22 - 49 ára í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008 – 2016. 

Merkilegt er að skoða þróun fjölda skráðra meðlima í aldursflokknum 22 – 49 ára og er óhætt 

að segja að hún sé töluvert áhyggjuefni fyrir golfhreyfinguna. Meðlimir í golfklúbbum árið 

2016 í þessum aldursflokki voru 5.138 sem gerir 31% af heildarfjölda. Árið 2015 töldu 

meðlimir flokksins 5.542 og fækkar þeim því um 404 á milli ára og hlutfall meðlima í flokknum 

af heild fer úr 34% niður í 31%. Mestur var fjöldi meðlima í þessum flokki árið 2008 þegar þeir 

voru 6.318 talsins og hefur því fækkað gríðarlega í honum síðan, eða um 1.180 meðlimi. Frá 

árinu 2008 hefur hlutfall meðlima 22 – 49 ára farið úr því að vera 43% af heild niður í 31% eins 

og áður segir. Einu sinni á þessu átta ára tímabili hefur meðlimum í aldursflokknum fjölgað á 

milli ára en það var árið 2012 þegar þeim fjölgaði um 357. Kynjahlutfallið árið 2016 skiptist 

þannig að 79% meðlima flokksins voru karlar, sem voru 4.080 talsins, og konur voru 21% eða 

1.058 talsins. Kynjahlutfallið hefur haldist nánast eins frá árinu 2008 en þá var hlutfallið 78% 

karlar á móti 22% konum, hefur körlum fækkað um 864 og konum um 316.  
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Graf 5: Fjöldi meðlima 50 ára og eldri í golfklúbbum á Íslandi á árunum 2008 – 2016. 

Þegar elsti aldursflokkurinn, meðlimir 50 ára og eldri, er skoðaður má sjá að sú þróun sem var 

áberandi í yngri flokkunum á ekki við um þennan. Skráðir meðlimir golfklúbba í flokknum árið 

2016 voru 9.265 sem gera heil 55% af heildarfjölda meðlima. Aukningin frá árinu 2015 er um 

1.077 meðlimi og eykst hlutfall aldursflokksins af heild úr 50% í 55%. Árið 2016 var það 

fjölmennasta í flokknum og hefur fjölgað í honum öll síðastliðin átta ár nema eitt þegar 

meðlimum fækkaði um 503 milli áranna 2014 og 2015. Sú fækkun er merkileg þegar hún er 

borin saman við yngstu flokkana því það sama ár skar sig einnig úr þróuninni þar þegar aukning 

varð eins og áður hefur verið tekið fram. Frá árinu 2008 hefur meðlimum í golfklúbbum á 

Íslandi 50 ára og eldri fjölgað um 3.212. Kynjahlutfall flokksins árið 2016 skiptist þannig að 

62% meðlima eru karlar og voru þeir 5.790 talsins en konur 38% og 3.475 talsins. 

Kynjahlutfallið í þessum flokk hefur haldist nánast óbreytt frá árinu 2008 en körlum hefur 

fjölgað um 2.067 og konum um 1.145.  

 

Tafla 1: Hlutfall hvers aldursflokks af heildarfjölda meðlima. 

Taflan hér að ofan lýsir stöðunni mjög vel. Hlutfall meðlima í aldursflokknum 14 ára og yngri 

af heildarfjölda skráðra meðlima í golfklúbbum á Íslandi árið 2016 er 9% og því það sama og 
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það var árið 2008. Hefur hlutfallið rokkað á milli áranna frá 7% upp í 11%. Flokkurinn sem 

inniheldur meðlimi á aldrinum 15 – 21 árs minnkar hlutfallslega úr 7% niður í 5% á sama 

tímabili. Hlutfall aldursflokksins 22 – 49 ára hefur minnkað gríðarlega frá árinu 2008 til ársins 

2016 eða úr því að vera 43% niður í að vera 31%. Árið 2008 var þessi flokkur sá fjölmennasti 

með 2% forskot á elsta flokkinn. Elsti flokkurinn hefur hins vegar stækkað mikið á þessum átta 

árum frá 2008 sé horft til hlutfalls og telja meðlimir hans 55% af heildinni árið 2016 sem er 

aukning um heil 14%. 

4.3 Þróun á fjölda keppenda á Íslandsbanka- og Áskorendamótaröð árin 2010 – 2016 
Í þessum kafla skoðum við niðurstöður á greiningu gagna frá GSÍ um þær mótaraðir sem 

sambandið stendur fyrir fyrir börn og unglinga og segir frá í kafla 4.4.3. Við greiningu á gögnum 

sem sambandið lét höfundi í té má sjá sláandi niðurstöður. Mikil fækkun á keppendum á þessum 

mótaröðum er staðreynd þegar árin 2010-2016 eru skoðuð. Á þessum árum tóku flestir 

keppendur þátt árið 2012 eða alls 381 á báðum mótaröðum, í öllum aldursflokkum og af báðum 

kynjum. Í undirköflum þessa kafla er hvor mótaröð fyrir sig skoðuð út frá gögnum frá GSÍ og 

svo er gerð samantekt á þeim báðum. 

4.3.1 Þróun á fjölda keppenda á Áskorendamótaröðinni 

 

Graf 6: Þróun á fjölda keppenda á í öllum aldursflokkum á Áskorendamótaröðinni árin 2010-2016. 

Þegar gögnin eru rýnd má sjá töluverðan vöxt í fjölda keppenda á Áskorendamótaröðinni í 

drengjaflokkum á árunum 2010 – 2012 og stendur fjöldinn svo nánast í stað árið 2013. Nokkuð 

sláandi er að sjá að árið 2014 fækkar keppendum í drengjaflokkum um heil 49,7% frá árinu á 

undan eða úr 147 keppendum niður í 74 keppendur. Sá fjöldi hefur nánast staðið í stað fram til 
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ársins 2016 og er því ljóst að ekki hefur tekist að fjölga keppendum að nýju eftir þann mikla 

skell. Á þessu sama tímabili eða frá árinu 2013 hefur keppendum í stúlknaflokkum hins vegar 

fjölgað um rúm 38% og verður það að teljast mjög jákvæð þróun. 

4.3.2 Þróun á fjölda keppenda á Íslandsbankamótaröðinni 

 

Graf 7: Þróun á fjölda keppenda á í öllum aldursflokkum á Íslandsbankamótaröðinni árin 2010-2016. 

Eins og sjá má á grafinu hér að ofan er fjöldi keppenda á Íslandsbankamótaröðinni í 

drengjaflokkum mestur árið 2010 sem er fyrsta árið sem gögnin ná til og tóku 180 drengir þátt 

það ár. Síðan þá hefur þróunin verið jafnt og þétt niður á við í fjölda keppenda en þó er ekki að 

sjá neinn áberandi skell eins og á Áskorendamótaröðinni árið 2014. Árið 2016 tóku alls 124 

drengir þátt á Íslandsbankamótaröðinni sem sýnir að frá árinu 2010 hefur keppendum í 

drengjaflokkum fækkað um rúm 31%. Á tímabili gagnanna hefur fjöldi keppenda í 

stúlknaflokkum verið nokkuð rokkandi á milli ára en staðreyndin er samt sem áður sú að þegar 

árin 2010 og 2016 eru borin saman hefur þeim fækkað um rúm 19%. 
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4.3.3 Samantekt þróunnar á fjölda keppenda á Íslandsbanka- og Áskorendamótaröð 

 

Graf 8: Samtals keppendur á Áskorenda- og Íslandsbankamótaröðum árin 2010-2016. 

Eftir að hafa skoðað þróun á fjölda keppenda á Áskorenda- og Íslandsbankamótaröðinni er 

óhætt að segja að sama staða sé uppi á báðum mótaröðunum. Hringja niðurstöðurnar háværum 

viðvörunarbjöllum og ljóst er að grípa verði til viðeigandi ráðstafana til þess að sporna við 

þróun síðastliðinna ára og blása til sóknar með það að markmiði fjölga keppendum á ný.  

Séu keppendatölur mótaraðanna lagðar saman má sjá að heildarfjöldi keppenda af báðum 

kynjum á öllum aldri hefur lækkað um heil 24% frá árinu 2010. 

 

Graf 9: Fjöldi keppenda á Áskorenda- og Íslandsbankamótaröðum árin 2013 og 2016. 
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Hér að ofan má sjá þróun á báðum mótaröðum frá árinu 2013. Keppendum í drengjaflokkum 

hefur hlutfallslega fækkað mun meira eða um heil 34% á meðan að keppendum í 

stúlknaflokkum hefur fækkað um 1,4% 

4.4 Barna- og unglingastarf golfklúbba á Íslandi 
Þegar barna- og unglingastarf golfklúbba á Íslandi er skoðað má sjá að gott starf er unnið í 

mörgum klúbbum. Starfið hefur þróast mikið síðastliðna áratugi því ekki þarf að horfa lengra 

en til áranna í kringum 1980 þegar formlegar golfæfingar hófust hjá golfklúbbum fyrir börn og 

ungmenni. Allir helstu klúbbar landsins bjóða í dag upp á skipulagt barna- og unglingastarf og 

er það í raun krafa sem sett er á klúbbana þegar þeir verða hluti af GSÍ sem er sérsamband innan 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.  

Framboð af skipulögðu starfi er því nokkuð gott og með því að gerast meðlimir í golfklúbbum 

geta börn og unglingar sótt æfingar með sínum aldursflokkum allt árið um kring.  

4.4.1 Aðstaða til iðkunar 
Eins og áður segir eru golfvellir á Íslandi 65 talsins. Þeir eru af öllum stærðum og gerðum um 

land allt, 49 þessara valla eru 9 holur en 19 þeirra eru 18 holur. Mörgum þykir þetta eflaust há 

tala og hærri en þeir hefðu gert ráð fyrir en í raun sýnir hún okkur vinsældir golfsins svart á 

hvítu. Ekki er mögulegt að spila íþróttina allan ársins hring á neinum þessara golfvalla vegna 

þess veðurfars sem við Íslendingar búum við og eru þeir flestir lokaðir yfir vetrartímann eða 

allt frá október fram í maí. Sumir klúbbar hafa þó opið að því leyti að vellir eru settir í 

vetrarbúning þannig að til dæmis ekki er heimilt að leika inn á flatir. 

Glæsileg mannvirki hafa risið á síðustu árum sem gerir alla aðstöðu til æfinga betri og þá sér í 

lagi yfir vetrartímann. Golfæfingasvæðið Básar stendur við Grafarholtsvöll sem er annar 

golfvalla Golfklúbbs Reykjavíkur. Þar fara skipulagðar æfingar Golfklúbbs Reykjavíkur fram 

ásamt því að fjöldi golfklúbba nýtir sér þá aðstöðu sem þar er fyrir æfingar sínar yfir 

vetrartímann. Óhætt er að segja að aðstæður til æfinga í Básum jafnist á við það sem best gerist 

í heiminum. Þegar skyggja tekur flóðlýsa kastarar upp svæðið og kylfingar slá úr upphituðu 

skýli svo hvorki myrkur né slæmt veður hefur áhrif á það að ekki sé hægt að æfa íþróttina. 

(Golfklúbbur Reykjavíkur, án dags.) Annað golfæfingasvæði sem vert er nefna er 

æfingaaðstaðan Hraunkot sem staðsett er við Hvaleyrarvöll í Hafnarfirði. Það svæði er einnig 

af fullkomnustu gerð með flóðlýsingu og upphituðu æfingaskýli. Hraunkot býr einnig yfir 

aðstöðu innandyra þar sem hægt er að æfa pútt, vipp og styttri högg. (Golfklúbburinn Keilir, án 

dags.) Þann 10. júní 2016 opnaði Golfklúbbur Akureyrar nýtt æfingasvæði og er það í takt við 
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þau sem áður eru hér nefnd, með upphituðu skýli. (Golfklúbbur Akureyrar, án dags.) 

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar opnaði í byrjun apríl árið 2016 aðstöðu sem þykir setja 

ný viðmið hvað varðar innanhússaðstöðu golfklúbba á Íslandi. Íþróttamiðstöðin er heilir 1.400 

fermetrar og á neðri hæð hússins er aðstaða á heimsmælikvarða. Fullkominn tækjabúnaður er 

til golfkennslu og æfinga, golfhermar, púttflöt og aðstaða fyrir aðrar æfingar. (Golfsamband 

Íslands (b), 2016) 

Þó þessi svæði hér að ofan skari fram úr þegar kemur að aðstöðu búa margir klúbbar yfir góðum 

æfingasvæðum sem helst nýtast þó yfir sumarmánuðina. Margir klúbbar hafa komið sér upp 

inniaðstöðu sem hentar til æfinga yfir vetrarmánuðina og þá hafa golfklúbbar einnig verið með 

æfingar sínar inni í knattspyrnuhöllum landsins. 

4.4.2 Kostnaður 

 

Tafla 2: Félags og æfingagjöld bara og unglinga (Upplýsingar sóttar af heimasíðum klúbbanna í október 2016). 

Sé horft til kostnaðar barna og unglinga við að stunda golfíþróttina ber fyrst að líta á félagsgjöld 

golfklúbba. Í töflunni hér að ofan má sjá félagsgjöld og æfingagjöld í þremur af stærstu 

golfklúbbum landsins árið 2016. Höfundur velur þessa þrjá klúbba vegna stærðar þeirra og 

hlutdeildar þegar kemur að meðlimum í barna- og unglingastarfi á landsvísu. Í þessum klúbbum 

er unnið markvisst unglingastarf og telur höfundur verðskrá þeirra gefa góða mynd af því sem 

almennt gerist á Íslandi. Innifalið í félagsgjöldum er aðgangur að golfvöllum og svæðum 

klúbbanna. Æfingagjöld bætast við í þessum klúbbum stundi börn og unglingar æfingar hjá 

Golklúbbar Árgjald 2016

Golfklúbbur Reykjavíkur
Félagsmenn 0–18 ára verður 14.250 ISK        
Félagsmenn 19–26 ára verður 47.500 ISK        
Æfingagjöld 26.000 ISK        

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
Einstaklingar 19 ára til og með 24 ára 47.350 ISK        
Börn og unglingar 11 ára til og með 18 ára 23.000 ISK        
Börn 10 ára og yngri 14.500 ISK        
Æfingagjöld 44.500 ISK        

Golfklúbbur Mosfellsbæjar
Ungmenni 12 ára og yngri 14.900 ISK        
Ungmenni 13 - 18 ára 18.900 ISK        
Ungmenni 19 - 26 ára 44.900 ISK        
Æfingagjöld 35.000 ISK        
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klúbbnum samhliða félagsaðildinni. Flestir klúbbar landsins rukka æfingagjöld aukalega en þó 

er það ekki algilt. 

Aðrir kostnaðarliðir eru hvers konar útbúnaður sem þarf til þess að iðka íþróttina. Ber þá helst 

að nefna golfkylfur og annan búnað eins og til dæmis fatnað. Til þess að sem bestur árangur 

náist þurfa golfkylfur að henta hverjum og einum kylfingi og þegar þær eru valdar er tekið mið 

af stærð kylfings, stærð lófa, lengd handa og fleiri atriða sem varða sveiflu kylfingsins. Stækki 

ungmenni mikið milli ára sem krefst þá tíðari kaupa á golfkylfum er ljóst að sá þáttur getur 

orðið stór. Golfsett fyrir börn að 10 – 12 ára aldri kosta á bilinu 20.000 kr. – 50.000 kr. Þegar 

börn stækka upp úr barnagolfsettum verður kostnaðurinn meiri og góð golfsett með öllum 

kylfum geta kostað frá 100.000 kr. og upp í 300.000 kr. Hafa ber þó í huga að settin endast 

kylfingum yfirleitt í nokkur ár og hægt er að selja og kaupa notuð sett í einhverjum tilfellum, 

henti þau viðkomandi. 

Mótsgjöld eru innheimt þegar börn og unglingar taka þátt í golfmótum og eru mótsgjöld fyrir 

hvert stigamót á Íslandsbankamótaröðinni 4.000 kr. fyrir 16 ára og yngri og 5.000 kr. fyrir 17-

18 ára. Á Áskorendamótaröðinni er mótsgjaldið 4.000 kr. fyrir alla flokka. Einnig ber að taka 

inn í myndina ferðakostnað þar sem mótin fara fram víða um landið og kostnaðurinn getur verið 

breytilegur.  

4.4.3 Mótaraðir á vegum GSÍ ætlaðar börnum og unglingum 
GSÍ stendur fyrir tveimur mótaröðum á hverju ári sem ætlaðar eru börnum og unglingum 18 

ára og yngri. Íslandsbanki er aðalsamstarfsaðili sambandsins í barna- og unglingastarfi 

(Íslandsbanki hf., án dags.) og bera þessar mótaraðir nafn bankans. Áskorendamótaröð 

Íslandsbanka er mótaröð fyrir börn og unglinga sem eru að taka sín fyrstu skref í keppnisgolfi. 

Haldin eru alls sex mót á ári hverju þar sem kylfingar etja kappi sín á milli. Hin mótaröðin ber 

nafnið Íslandsbankamótaröðin og þar taka þátt þau börn og unglingar sem hafa náð góðum 

tökum á íþróttinni. 

4.4.4 Staða golfs gagnvart knattspyrnu 
Knattspyrna er sú íþrótt sem telur flesta skráða iðkendur á Íslandi og ákvað höfundur að bera 

saman þessar tvær stærstu íþróttagreinar landsins. Hægt hefði verið að bera golf saman við aðrar 

íþróttagreinar en höfundur velur knattspyrnu sökum vinsælda hennar og því góða starfi sem þar 

er unnið í barna- og unglingastarfi. Sé golf borið saman við knattspyrnu með tilliti til barna- og 

unglingastarfs má sjá að ákveðnir þættir geta þar haft áhrif þegar kemur að því að velja sér íþrótt 

til þess að stunda. 
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Tafla 3: Árgjöld barna og unglinga í golfi og knattspyrnu (Upplýsingar sóttar af heimasíðum félaganna í október 2016). 

Í töflunni hér að ofan eru árgjöld barna og unglinga í þremur af stærstu golfklúbbum landsins 

borin saman við árgjöld barna og unglinga hjá knattspyrnuliðum í sama bæjarfélagi. Sjá má á 

þessum tölum að árgjöldin eru í flestum tilfellum hærri hjá knattspyrnuliðunum heldur en 

golfklúbbunum. Hafa ber í huga að flestir golfklúbbar innheimta sérstök æfingagjöld til 

viðbótar við félagsaðildina fyrir þá sem vilja stunda æfingar hjá sínum golfklúbbi eins og sést í 

töflu 2. Séu æfingagjöldin lögð við félagsaðildina má þó sjá að ennþá er kostnaðarsamara í 

flestum tilfellum fyrir börn og unglinga að stunda æfingar í knattspyrnu en golfi, þó svo að um 

sambærilegan fjölda æfinga í viku sé að ræða. Þegar annar kostnaður við iðkun íþróttanna er 

borinn saman liggur munurinn helst í þeim útbúnaði sem þeir sem stunda golf þurfa og vegur 

hann þyngra.   

Hér áður var farið yfir aðstöðu til golfiðkunar sem er í flestum tilfellum góð. Helsta muninn á 

þessum tveimur íþróttagreinum hvað aðstöðu varðar má sjá í því að í flestum tilfellum er 

aðstaða til knattspyrnuiðkunar nær heimilum barna og unglinga. Fjölmargir sparkvellir hafa til 

dæmis risið á síðastliðnum árum sem flestir eru staðsettir við skóla. Eins er hægt að leika 

knattspyrnu nánast hvar sem er svo framarlega sem iðkendum stafi ekki hætta af en ekki er hægt 
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að segja það sama um golf. Þurfa börn og unglingar því yfirleitt að ferðast lengri vegalengdir 

til þess að sækja aðstöðu til golfiðkunar.  

Fyrirmyndir geta haft mikil áhrif á börn og unglinga og hafa jákvæð áhrif afreksíþróttafólks á 

Íslandi sýnt sig í samfélaginu. (Menntamálaráðuneytið, 2006) Þegar fyrirmyndir eru bornar 

saman í þessum tveimur íþróttagreinum má sjá fjölda einstaklinga um allan heim sem má með 

sanni segja að geti verið fyrirmyndir í hvorri íþróttagrein fyrir sig. Helsti munurinn er þó sá að 

fyrirmyndirnar eru nær iðkendum knattspyrnu en golfs. Íslensk landslið í knattspyrnu bæði í 

kvenna- og karlaflokki hafa náð gríðarlega góðum árangri á heimsvísu á síðastliðnum árum og 

taka til að mynda bæði liðin þátt í lokakeppnum Evrópumóta árið 2016. Sýnir það börnum og 

unglingum tækifærin sem standa þeim til boða sem leggja hart að sér við ástundun og æfingar. 

Minna er um stóra sigra á alþjóðavettvangi þegar horft er á golfið og fyrirmyndirnar því frekar 

líklegri til þess að vera af erlendu bergi brotnar. Þó hafa á síðustu árum unnist sigrar sem 

mikilvægt er að byggja ofan á. Nauðsynlegt er fyrir golfíþróttina að byggja upp sterkar 

fyrirmyndir á Íslandi sem náð hafa góðum árangri erlendis og hvetja börn og unglinga áfram 

með fordæmi sínu. 
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5. Hvað segja stjórnendur innan golfhreyfingarinnar 
Í þessum kafla er fjallað um viðtöl sem tekin voru við fjóra stjórnendur innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi. Framkvæmdastjóra GSÍ og íþróttastjóra í þremur af stærstu 

golfklúbbum Íslands. Í undirköflum er fyrst farið yfir viðtal við framkvæmdastjóra GSÍ sem 

tengist eingöngu markaðsstarfi GSÍ og þar á eftir fylgja viðtöl við framkvæmdastjóra GSÍ og 

hvern og einn íþróttastjóra það sem spurt er um ýmsa þætti sem tengjast barna- og 

unglingastarfi. 

5.1 Markaðssetning golfs á Íslandi 
Í þessum kafla er rýnt í markaðsetningu GSÍ fyrir golf með það að markmiði að varpa ljósi á 

það hvað sé vel gert í þeim efnum og eins hvað megi bæta og hvar megi gera betur. Var viðtal 

tekið við Brynjar Eldon Geirsson framkvæmdastjóra GSÍ til þess að fá betri innsýn í þá vinnu 

sem þar er unnin í markaðssetningu golfíþróttarinnar.  

Þegar Brynjar er spurður að því hvernig markaðssetningu golfs á Íslandi sé háttað í dag segir 

hann að markaðssetningin sé fyrst og fremst í höndum markaðsstjóra GSÍ. Noti sambandið alla 

þá miðla sem það búi yfir og nefnir hann þar fyrst heimasíðuna www.golf.is sem hann segir vel 

sótta og vilji sé fyrir að halda áfram að efla. Tímaritið Golf á Íslandi fer inn á 13.000 heimili 5-

6 sinnum á ári hverju og gefur GSÍ það út sjálft til þess að koma sér framfæri. Þá segir hann 

samstarfssamning við RÚV afar mikilvægan markaðsstarfi sambandsins. Brynjar telur golf 

vinsælt sjónvarpsefni og að það hjálpi þeim að halda sér sýnilegum þegar sjónvarpsstöðvar taki 

efni tengt golfi til sýningar. Brynjar segir mikið lagt upp úr því að sýna frá Íslandsmótinu í golfi 

í beinni útsendingu á ári hverju og telji GSÍ þá útsendingu einnig hjálpa sér við útbreiðslu. 

Hvað samfélagsmiðla varðar hefur GSÍ helst notað Twitter-aðgang GSÍ í kringum viðburði og 

golfmót á vegum sambandsins en aðra samfélagsmiðla notar það ekki markvisst. Brynjar segir 

GSÍ nú þegar hafa hafið stefnumótunarvinnu varðandi samfélagsmiðla og um hvar sambandið 

vilja vera sýnilegt í framtíðinni. 

Helsta markhóp GSÍ segir Brynjar vera kylfinga á öllum aldri sem sambandið hafi haft snertiflöt 

við í gegnum félagatal golfklúbba landsins. GSÍ sé meðvitað um það að þarna þurfi að gera 

betur og komast út fyrir þann hóp í markaðssetningu ætli sambandið sér að halda áfram að 

kynna íþróttina fyrir nýjum iðkendum. 

Í dag segir hann GSÍ aðallega tala við fólk eldra en 40 ára í markaðsstarfi sínu og sambandið 

muni halda því áfram en sjái samt sem áður mikilvægi þess að ná til yngri iðkenda, leggja 

http://www.golf.is/
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áherslu á að ná til kvenna og muni það hjálpa golfhreyfingunni að vaxa til framtíðar. Hann segir 

að konur séu núna mest vaxandi hópurinn í golfhreyfingunni og að því fagni sambandið mjög. 

Þegar Brynjar var spurður að því hvort hann teldi að GSÍ næði almennilega til síns markhóps 

taldi hann svo vera en vitnaði samt í það sem hann sagði áður varðandi það að sambandið verði 

að komast út fyrir þann hóp sem nú stundi íþróttina. Hann segir að börn og ungt fjölskyldufólk 

sé sá markhópur sem GSÍ vilji sækja á í framtíðinni og bætir svo við eins og áður að konur á 

öllum aldri séu sá hópur sem þeir vilji gjarnan fjölga iðkendum í. Hann segir golfklúbba 

landsins ekki alla í sömu stöðu þegar kemur að því að taka á móti nýjum meðlimum, margir séu 

þeir nú þegar yfirfullir og geti ekki tekið við fleiri félagsmönnum á meðan aðrir þurfi að sækja 

sér félagsmenn með ýmsum leiðum. Segir Brynjar staðsetningu golfklúbba virðast skipta mjög 

miklu og að iðkendur setji fyrir sig mikinn akstur þegar þeir velji sér klúbb. 

Talið berst að markaðsáætlun GSÍ og segir Brynjar að hingað til hafi sambandið ekki búið yfir 

slíkri áætlun og ekki farið í markvissar markaðsherferðir. Ástæðuna telur hann vera sömu og 

hjá flestum sérsamböndum innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands að fjármagn vanti til 

þess að geta sinnt þessum mikilvæga þætti af kostgæfni. Hafi GSÍ því ekki beitt sér nægilega 

markvisst í markaðssetningu á íþróttinni og það á við markaðssetningu gagnvart ungmennum 

líka. Hann segir golfklúbba landsins að einhverju leyti með ódýrar lausnir í að nálgast unga 

iðkendur og aðra markhópa og sé það þá meira í formi kynninga í skólum og tilboða á 

æfingasvæðum. Markmið GSÍ sé vissulega að bæta hér úr og setja sambandinu skýr markmið í 

markaðssetningu til komandi ára sem gagnast geti öllum golfklúbbum landsins. 

Þegar Brynjar er að lokum spurður að því hvað það sé sem betur megi fari segir hann að sú 

þróun sem GSÍ sjái um þessar mundir sé að það fjölgi í hreyfingunni en um leið eldist meðlimir. 

Telur hann að sambandið þurfi að fara í naflaskoðun og finna leiðir til þess að nálgast ungt fólk 

og kynna það fyrir þeirri frábæru íþrótt sem golf er sem um leið myndi kylfingum af yngri 

kynslóðinni fjölga og meðalaldur innan hreyfingarinnar lækka. Einnig verði að finna leið með 

golfklúbbunum til að gera íþróttina fjölskylduvæna svo að fólk á aldrinum 20 – 35 ára hverfi 

ekki á braut vegna þess að það sé of dýrt að stunda golf. Hann segir golfklúbba á Íslandi þurfa 

að vera með fjölbreyttara vöruúrval sem kylfingar geti hugsað sér að kaupa. 
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5.2 Viðtal við framkvæmdastjóra GSÍ 

Hvernig gengur barna- og unglingastarf klúbbanna? 

Þegar Brynjar er spurður hvernig barna- og unglingastarf gangi í golfklúbbum á Íslandi segir 

hann að víða gangi virkilega vel. Hjá þeim golfklúbbum sem setji markvissa vinnu af stað og 

þar sem fjármagn sé sett í íþróttastarfið sjáist árangur og golfklúbbarnir dafni vel. Hann segir 

það algjört lykilatriði fyrir golfklúbba að vera með einn eða fleiri góða kennara, kennarinn sé 

lykilpersóna í starfsemi bæði hvað varðar faglega golfkennslu og uppbyggingu á félagsstarfi. 

Hjá þeim golfklúbbum sem ómarkvisst starf sé af einhverjum ástæðum unnið gangi 

íþróttastarfið í heild sinni ekki vel. Þá telur hann það einnig lykilatriði fyrir alla golfklúbba að 

vera með metnaðarfullt íþróttastarf til þess að vinna með sveitarfélögum þar sem þau veiti styrki 

vegna íþróttastarfs, til þess að búa til framtíðarviðskiptavini fyrir golfklúbbana og ekki síður að 

búa til góða kylfinga fyrir golfhreyfinguna. Hann segir golf eins og aðrar íþróttir frábæra 

forvörn fyrir ungt fólk og að margir golfklúbbar vinni gott starf eins og önnur íþróttafélög með 

faglega uppbyggingu að leiðarljósi. Aðrir klúbbar geri hins vegar ekki eins vel og þar segir hann 

ástæðuna oft vera skort á fjármagni eða þá að ekki sé samstaða innan golfklúbbsins um að starfa 

eins og íþróttafélag og halda úti starfi í takt við það. 

Mælitæki um hvort vel gangi eða illa 

GSÍ fylgist mjög ítarlega með iðkendatölum og þannig sér sambandið samsetningu 

hreyfingarinnar vel að sögn Brynjars. Sama megi segja um klúbbana, þeir fylgjast með tölum 

yfir fjölda iðkenda og þátttöku ungmenna á æfingum og á golfmótum. Með þessum 

upplýsingum geti sambandið séð hvernig þátttaka ungmenna þróast og hvernig brottfall úr 

íþróttinni líti út. Segir hann GSÍ hafa séð að ungt barnafólk og börn og unglingar séu þeir hópar 

sem þurfi að hlúa betur að og reyna að koma til móts við á sem bestan hátt. 

Áhersla á nýliðun 

Brynjar var spurður hvort mikil áhersla væri lögð á nýliðun í golfklúbbum á Íslandi almennt og 

segir hann það vera gert í dag. Frá árinu 2000 til 2012 hafi hins vegar átt sér stað sprenging í 

þátttöku fólks á öllum aldri í íþróttinni og á þeim tíma hafi golfklúbbarnir lítið þurft að hugsa 

út í nýliðun. Golfklúbbar á höfuðborgarsvæðinu hafi frekar þurft að vísa fólki frá en að reyna 

að laða það að. Þessi fjölgun hafi þó dreifst illa og skilaði sér aðallega til fárra stórra golfklúbba 

á höfuðborgarsvæðinu og minna til golfklúbba úti á landsbyggðinni. 
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Hann segir að undanfarin ár hafi golfklúbbarnir sótt fram á ný og reynt að sækja nýliða með 

ýmsum hætti eftir að fjöldi iðkenda hafði staðið í stað í um þrjú ár. Þessi vinna klúbbanna hafi 

verið að skila sér en að hún verði ekki sýnileg fyrr en á næstu árum. 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbanna 

Þegar Brynjar var spurður út í hvert markmiðið væri með barna- og unglingastarfi golfklúbba 

á Íslandi sagði hann að golfklúbbar sem séu aðilar að GSÍ og þá um leið Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands teljist vera  íþróttafélög. Markmið með barna- og unglingastarfi væri 

að kenna ungu fólki að stunda heilbrigt líferni með hreyfingu og forvörnum. Hann segir flesta 

klúbbana fá styrki út á það að halda úti íþróttastarfi frá sínu bæjarfélagi en að bæjarfélögin geti 

þó komið enn betur að því að styðja við golfklúbbana eins og önnur íþróttafélög. Þá segir hann 

markmið klúbbanna einnig vera að búa til góða íþróttamenn sem keppa fyrir þá og mögulega 

fyrir hönd Íslands. Klúbbarnir leiði sína bestu keppendur saman í keppni við aðra klúbba eins 

og í öðrum íþróttafélögum. Vill hann meina að það besta sem golfklúbbur geti gert sé að halda 

úti öflugu barna- og unglingastarfi sem dragi ekki bara ungmenni að félaginu heldur foreldra 

og aðra aðstandendur sem styrkja heildarstarf klúbbsins til lengri tíma. 

Starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem starfa í kringum barna- og unglingastarf klúbbanna 

Víkur sögunni þá að starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem starfa í kringum barna- og 

unglingastarf golfklúbba á Íslandi. Brynjar segir það víða gott en því miður sé það ekki algilt. 

Klúbbarnir hafi undanfarin ár búið vel að og séð hag sinn í því að búa vel að vallarstjórum 

klúbbanna hvað aðstöðu og laun varðar en golfkennarar hafi setið eftir hvað varðar þessi sömu 

atriði. Vitnar hann svo í það sem hann hafði áður sagt að góður íþróttastjóri eða golfkennari geti 

breytt stöðu golfklúbba og því þurfi að hlúa betur að þeirri starfsstétt. Hann segir að því fyrr 

sem golfklúbbarnir hugi að rammanum utan um íþróttastarfið og hugi vel að þeim 

einstaklingum sem því sinni muni þeir sjá ávöxt af þeirri vinnu sem skili þeim ávinningi á öllum 

sviðum. 

Markaðssetning barna- og unglingastarfsins 

Brynjar var spurður að því hvernig golfklúbbar á Íslandi markaðssettu sitt barna- og 

unglingastarf og sagði hann að hvort sem það væri GSÍ eða golfklúbbarnir hefði alls ekki verið 

nægilega vel staðið að kynningu á íþróttinni. Verið væri að leita leiða til þess að bæta það í 

sameiningu. Segir hann stjórnendur golfhreyfingarinnar hafa sofið á verðinum í of langan tíma 

að hans mati en ástæðurnar væru þær að fjölgunin síðustu 15 árin áður hefði verið stöðug og 

lítið sem klúbbarnir og GSÍ hefðu þurft að beita sér fyrir. Ástæðan fyrir þessari sprengju í fjölda 
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iðkenda væri sjálfsagt að einhverju leyti Tiger Woods að þakka en þegar ferill hans stóð sem 

hæst hafi fólk hrifist með og ungir kylfingar þar ekki síst. Hann segir ólíklegasta fólk hafa farið 

að fylgjast með golfi og þekkt deili á Tiger Woods en bætir við að fjölgun eigi sér einhver 

takmörk og að miðað við höfðatölu séu Íslendingar á meðal fremstu þjóða hvað varðar 

iðkendafjölda. 

Fækkun iðkenda í yngstu kynslóð og meðalaldur iðkenda hækkar  

Fækkun iðkenda í yngstu kynslóð golfhreyfingarinnar er staðreynd og segir Brynjar að það 

þurfi að opna og auðvelda ungmennum aðgengi að golfvöllum og fyrstu kynnum við íþróttina. 

Sumarleikjanámskeið klúbbanna nefnir hann sem gott dæmi um það hvað ungu fólki líki golf 

vel en segir að klúbbunum takist illa að halda þessum ungmennum í klúbbunum í framhaldinu. 

Svo virðist sem gjá sé á milli sumarleikjanámskeiða og síðan barna- og unglingastarfs 

viðkomandi klúbbs. Á þessu þurfi að finna lausn því þarna séu ungir iðkendur á þröskuldinum 

sem komi ekki inn í hreyfinguna. Hann segir aðrar íþróttagreinar hafa staðið sig vel og að 

velgengni þeirra á stóra sviðinu hafi hjálpað þeim en þar sé golfið einnig aftarlega. Golfinu 

vanti fyrirmyndir og árangur sem kveiki áhuga hjá ungu fólki. Mikilvægt sé að vinna markvisst 

að þessum þáttum bæði í klúbbunum og hjá GSÍ. 

Hlutverk Golfsambands Íslands í barna- og unglingastarfi á Íslandi 

Spurður út í hlutverk GSÍ í barna- og unglingastarfi á Íslandi segir Brynjar að GSÍ haldi úti 

mótaröðum fyrir börn og unglinga. Þangað sendi klúbbarnir sína keppendur til leiks og einnig 

sé það hlutverk GSÍ að sinna unglingalandsliðum, sem öðrum landsliðum, og bestu 

leikmönnum klúbbanna á þeirra vegferð til atvinnumennsku. Hann segir þetta snúa að betri 

leikmönnum en þegar komi að nýliðun og grasrótarvinnu þá vilji GSÍ aðstoða klúbbana og vera 

ráðgefandi á allan hátt við að kynna íþróttina fyrir ungu fólki í skólum og víðar. Vinnuna segir 

hann þurfa að fara fram í klúbbunum og að það sé mjög mikilvægt að allir skilji það. 

Þrjú atriði eða hvatar mikilvægastir til þess að laða ungt fólk að golfíþróttinni 

Þegar Brynjar er beðinn að nefna þá þrjá hvata eða atriði sem mikilvægust eru til þess að laða 

ungt fólk að golfíþróttinni segir hann fyrst að kynning og námskeið á fyrstu stigum þurfi að 

vera unnin samkvæmt markvissu skipulagi og að vera skemmtileg. Í öðru lagi segir hann að sá 

sem taki við iðkendum í klúbbunum þurfi að vera skemmtilegur og góður kennari sem bindi 

iðkendur, nái að virkja aðstandendur og tengja íþróttina inn í skólana í grenndinni. Í þriðja lagi 

segir hann að íþróttastarfið sjálft þurfi að vera vel skipulagt með skýrum markmiðum og 
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áföngum sem iðkendur geti stefnt að og leggur áherslu á það að koma iðkendum sem fyrst á 

völlinn því að flestir sem leiki golf á vellinum muni hrífast og fá golfbakteríuna. 

Rekstrarlegar forsendur barna- og unglingastarfs 

Hvað rekstrarlegar forsendur varðar segir Brynjar þær vera til staðar og það að halda úti góðu 

barna- og unglingastarfi sé fjárfesting til framtíðar og lykill að velgengni í starfsemi golfklúbba. 

Tekjum og gjöldum sem klúbbar fái tengt slíku starfi megi skipta upp. Undir tekjur flokkist 

inntökugjöld iðkenda, félagsgjöld iðkenda, æfingagjöld iðkenda, styrkir frá sveitafélögum og 

fyrirtækjum, niðurfelling á félagsgjaldi GSÍ þar sem klúbbar greiði ekki fyrir 16 ára og yngri, 

margföldunaráhrif hvers iðkanda og betur skóluðum framtíðarviðskiptavinum. Undir gjöld 

flokkist svo launakostnaður þjálfara og kostnaður við aðstöðu og búnað. 

5.3 Viðtal við íþróttastjóra Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 

Hvernig gengur barna og unglingastarf klúbbsins? 

Þegar Úlfar Jónsson er spurður hvernig barna- og unglingastarfið gangi í klúbbnum hjá honum 

segir hann það hafa gengið mjög vel undanfarin ár. Klúbburinn sé með langflesta iðkendur 15 

ára og yngri og ríflega 30% allra iðkenda á landinu. Kostinn við það segir Úlfar vera að 

klúbburinn sé með mikinn fjölda sem kynnist golfinu hjá þeim og úr því stóra þýði komi alltaf 

nokkrir einstaklingar sem séu mjög efnilegir og nái góðum árangri. Árangur sem mældur sé í 

titlum og verðlaunasætum mótaraðanna hafi stöðugt farið vaxandi og að árið 2016 hafi verið 

metár hvar varði unglingaflokka.  

Úlfar segir að gallinn sé mikið brottfall og að margir sem byrji nái ekki að finna sig í íþróttinni 

eða í hópnum. Erfitt sé að sinna þörfum allra og að brottfallið verði mest hjá þeim krökkum 

sem ekki eigi aðstandendur sem sjálfir stundi golfið af krafti. Þótt umgjörðin sé góð hvað varðar 

æfingar segir Úlfar að ekki takist nægilega vel að sinna öllum þegar kemur að því að fara út á 

völl og spila leikinn sjálfan. Þar skipti aðstandendur miklu máli og ekki síst nefnir hann ömmur 

og afa sem hafi góðan tíma til þess að sinna því hlutverki. 

Mælitæki um hvort vel gangi eða illa 

Spurður út í mælitæki til þess að meta hvort vel gangi eða illa segir Úlfar að klúbburinn setji 

sér töluleg markmið hvað varði fjölda barna og unglinga. Fyrir nokkrum árum hafi klúbburinn 

byrjað að leggja sérstaka áherslu á að fjölga stúlkum í íþróttinni og hafi það tekist ágætlega. 

Hann segir haldið mjög nákvæmlega utan um fjölda skráðra iðkenda í klúbbnum, á æfingum 

og á námskeiðum. Þar hafi klúbburinn ákveðin viðmið sem hann leggi áherslu á að halda í. 
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Hvað varðar fjölda sé hann í góðu jafnvægi og klúbburinn ráði ágætlega við umfangið. Annar 

mælikvarði sé þátttaka í mótaröðum á vegum GSÍ fyrir unglinga og fullorðna, og árangur þeirra 

keppniskylfinga á mótaröðunum. Send er út könnun til félagsmanna þar sem meðal annars er 

spurt um ánægju og óánægju með barna-, unglinga- og afreksstarfið hjá klúbbnum og segir 

hann ánægjustuðulinn hafa mælst háan hvað það varðar. Loks hlusti þjálfarar vel á iðkendur og 

aðstandendur og reynt sé að bregðast við ef viðvörunarbjöllur fari að hringja. 

Áhersla á nýliðun 

Úlfar segir GKG skilgreina sig sem fjölskylduvænan golfklúbb og að það sé stefna klúbbsins 

sem stjórnin setti fyrir mörgum árum og hafi henni verið fylgt eftir. Af um 2.000 félagsmönnum 

sé hámarkið 1.300 fullborgandi meðlimir á aldrinum 25 til 66 ára. Um 250 séu 67 ára og eldri, 

um 350 24 ára og yngri og þar af 250 15 ára og yngri. Hann segir að börn á aldrinum 6 til 12 

ára sem komi á vikulöng leikjanámskeið fái takmarkaða félagsaðild að klúbbnum sem sé 

hvetjandi fyrir þau að halda iðkun áfram. Fjöldi barna á þeim námskeiðum sé um 400 árlega og 

sé það ein helsta ástæðan fyrir því að barna- og unglingastarfið hjá GKG sé jafn fjölmennt ár 

frá ári og raun beri vitni. 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbsins 

Megintilgangur barna- og unglingastarfs GKG segir Úlfar vera að halda utan um og efla 

unglingastarf klúbbsins í samræmi við ákveðin meginmarkmið. Markmiðin eru að veita 

unglingum í GKG, afreksfólki og eins þeim sem styttra séu á veg komnir, aðbúnað og atlæti 

sem jafnist á það sem gerist best. Styðja við íþróttastjóra og þjálfara klúbbsins í því skyni að 

markmið þeirra náist. Efla samstöðu unglinga, félagsanda og samstöðu foreldra unglinganna 

svo fleiri fáist til þátttöku við það að búa börnum og unglingum gott atlæti við iðkun 

íþróttarinnar. Markmið séu einnig að leita ráða til þess að fjölga stúlkum í íþróttinni, tryggja 

gott upplýsingaflæði til foreldra og barna og þannig tryggja þátttöku þeirra enn frekar ásamt því 

að fjölga keppendum frá klúbbnum á unglingamótum GSÍ og unglingamótaröð GKG. 

Starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem starfa í kringum barna- og unglingastarf klúbbsins 

Úlfar telur starfsumhverfi starfsmanna klúbbsins mjög gott og segir hann að hjá GKG starfi 

fjórir PGA menntaðir þjálfarar í fullu starfi. Tveir sinni eingöngu þjálfun barna, unglinga og 

afrekskylfinga. Tveir starfi við þjálfun að hluta til, en að öðru leyti við stjórnun og 

almenningskennslu. GKG hvetji til og styrki fastráðna þjálfara til endurmenntunar. Yfir 

sumartímann bætist við nær 20 leiðbeinendur úr hópi afreks- og keppniskylfinga klúbbsins, til 

aðstoðar þjálfurum vegna sumaræfinga og leikjanámskeiða. 
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Aðbúnaður sé mjög góður og hafi GKG innanhússaðstöðu með fullkomnum búnaði til 

sveiflugreininga og leikæfinga til umráða, sem geri vetraræfingar mun áhugaverðari og 

skemmtilegri. Gæði utanhússæfingaaðstöðu mætti vera meiri, en mikill kostur sé þó að 

landssvæði sé ríflegt og rúmi fjöldann sem er á æfingum og námskeiðum ágætlega. 

Markaðssetning barna- og unglingastarfsins 

Spurður út í markaðssetningu barna- og unglingastarfsins segir Úlfar að þar sem fjöldi barna og 

unglinga hafi haldist mjög stöðugur og í hámarki þá hafi GKG frekar haldið að sér höndum í 

beinu markaðsstarfi, enda vilji klúbburinn geta sinnt iðkendum vel með menntuðum þjálfurum. 

Viðmið þeirra sé að ekki séu fleiri en átta iðkendur á æfingu með hverjum þjálfara. Hann segir 

orðspor GKG mjög gott hvað varðar öflugt barna- og unglingastarf. Það sé því mjög algengt að 

vinahópar komi saman og byrji að æfa hjá þeim.  

Fækkun iðkenda í yngstu kynslóð og meðalaldur iðkenda hækkar 

Meðalaldur iðkenda hækkar og segir Úlfar það vera staðreynd að golfið sé í samkeppni við 

aðrar greinar og stjórnendur verði að vera á tánum þegar kemur að því að laða að nýja iðkendur. 

Það þurfi að nálgast krakka í grunnskólum og bjóða þeim á æfingar. Mikilvægt sé að æfingar 

séu skemmtilegar og lögð sé áhersla á fleiri atriði en bara að kenna þeim grunnatriði golfsins. 

Þar þurfi að vera aðrir skemmtilegir leikir með mikilli hreyfingu. Krakkar þurfi að fá að vera 

krakkar. Hann segir golfklúbbana þurfa að vanda valið vel þegar kemur að þjálfurum fyrir þessa 

hópa og að því gefnu að æfingaaðstaða sé sæmileg, þá skipti þjálfarinn öllu máli hvernig til 

takist. 

Hlutverk Golfsambands Íslands þegar kemur að barna- og unglingastarfi á Íslandi 

Úlfar segir að hlutverk GSÍ sé að vera leiðbeinandi þegar kemur að barna- og unglingastarfi, þá 

fyrst og fremst með hvers kyns útgáfustarfi, leiðarvísum, bæklingum og svo framvegis og þá í 

samstarfi við PGA á Íslandi. Framkvæmdin eigi síðan að vera algjörlega í höndum 

golfklúbbanna sjálfra og þjálfara á þeirra vegum. 

Þrjú atriði eða hvatar mikilvægastir til þess að laða ungt fólk að golfíþróttinni 

Þegar Úlfar var beðinn að nefna þau þrjú atriði eða hvata sem hann teldi þá mikilvægustu til að 

laða ungt fólk að íþróttinni stóð ekki á svörum. Fyrst nefnir hann að þjálfarar þurfi að vera færir, 

góðir og skemmtilegir. Í öðru lagi þurfi æfingar að vera skemmtilegar og þörf sé á félagslegum 

viðburðum. Í þriðja lagi segir Úlfar að það þurfi að gera golf að meiri liðsíþrótt fyrir krakkana. 

GKG hafi farið af stað með verkefni í sumar að bandarískri fyrirmynd sem heitir PGA Junior 
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League. Þar mætast tvö lið í Texas Scramble keppni. Allir þátttakendur fá liðstreyju með 

númeri. Þrír eru saman í liði 9 holur, sem skipt er í þrjá þriggja holu hluta og leiki tveir í einu 

og sá þriðji er varamaður. Fyrirfram er skilgreint hverjir leiki hvaða þrjár holur, þannig að allir 

leiki jafn mikið, 6 holur, og hvíli 3 holur. Þetta segir hann hafa virkað mjög vel fyrir yngstu 

iðkendurna og til 15 ára, jafnvel eldri. Með þessu móti myndist góð stemning á vellinum, minni 

pressa sé á hverjum og einum, og í lokin sé pylsu/pítsuveisla og allir fari glaðir heim. Þetta hafi 

reynst mjög vel í sumar og sé komið til að vera.  

Rekstrarlegar forsendur barna- og unglingastarfs 

Úlfar segir að ef golfklúbbur sé með sæmilega metnaðarfullt barna- og unglingastarf, með 

þjálfara á launum og svo framvegis þá dugi styrkir, æfingagjöld og aðrar tekjur engan veginn 

til þess að mæta launakostnaði og öðrum kostnaði sem hljótist af starfinu. Hins vegar þá beri 

að líta á barna- og unglingastarf sem fjárfestingu til framtíðar því að með öflugu barna- og 

unglingastarfi þá sé íþróttin kynnt fyrir fjölmörgum ungum framtíðarkylfingum. Í GKG sé 

þannig litið á málin að klúbburinn framleiði framtíðarkylfinga og framtíðarfélagsmenn 

klúbbsins. Þótt brottfallið sé mikið við 15 - 16 ára aldurinn, þá séu þau sannfærð um að þessir 

iðkendur komi til baka seinna meir, þegar búið er að taka stóru þrepin í lífinu, afla menntunar 

og starfsframa, stofna heimili og fjölskyldu. Um 35 - 45 ára aldurinn, þegar frítíminn er orðinn 

meiri, þá snúi þau til baka í golfið, og oftar en ekki í sinn uppeldisklúbb, og líklega kynni þar 

íþróttina fyrir maka og börnum.  

Þannig segir hann að þótt barna- og unglingastarf sé kostnaðarsamt meðan á því standi, þá skili 

það sér til baka í fullgreiðandi meðlimum, sem þá séu komnir með grunn í golftækni og 

golfreglum sem þeir lærðu í gegnum barna- og unglingastarfið. Það séu um 10 ár síðan að GKG 

fór að halda vel utan um allar skráningar, og það verði mjög áhugavert að sjá hvort þeir aðilar 

sem hættu um 16 ára aldur, snúi til baka eftir um það bil 10 ár. 

5.4 Viðtal við íþróttastjóra Golfklúbbs Reykjavíkur 

Hvernig gengur- barna og unglingastarf klúbbsins? 

Ingi Rúnar Gíslason segir barna- og unglingastarfið hjá Golfklúbbi Reykjavíkur hafa gengið 

mjög vel síðustu tvö árin. Hafi klúbburinn fjölgað iðkendum í starfinu sem þyki gott þar sem 

golfíþróttin hafi verið að tapa ungum iðkendum á sama tíma. Það sem Ingi telur að megi bæta 

hjá klúbbnum er aðstaða fyrir vetraræfingar til að gera æfingarnar skemmtilegri fyrir yngstu 

hópana. 
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Mælitæki um hvort vel gangi eða illa 

Hvað mælitæki varðar segir hann að einu mælitækin sem klúbburinn hafi sé skráning iðkenda 

og hvort fækki eða fjölgi. Að sjálfsögðu megi alltaf gera betur og aðrar mælingar væru jafnvel 

enn betri og nefnir hann sem dæmi skoðanakönnun meðal iðkenda. 

Áhersla á nýliðun 

Spurður um áherslu á nýliðun segir Ingi að klúbburinn leggi mikla áherslu á nýliðun í barna- 

og unglingastarfinu. Þeirra tæki til þess sé að fara í skóla og kynna golf og SNAG golf. Nokkrir 

skólar í nágrenni klúbbsins mæti á golfæfingasvæðið Bása og fái kynningu og kennslu á 

grunnatriðum golfsins. Hafi Golfklúbbur Reykjavíkur fengið nokkra nýja iðkendur í gegnum 

þær kynningar. Aðalmarkhópinn segir Ingi vera unga iðkendur á grunnskólaaldri. 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbsins 

Aðalmarkmið barna- og unglingastarfsins hjá klúbbnum segir Ingi vera að skapa 

framtíðarviðskiptavini fyrir Golfklúbb Reykjavíkur. Ef þeir skili af sér starfi sem krakkarnir 

hafi gleði og ánægju af þá séu mun meiri líkur á því að þau haldi áfram og jafnvel fái vini sína 

með sér á æfingar. Leiðinlega staðreynd segir hann hins vegar vera að flestir þeir sem eru í 

barna- og unglingastarfinu hætti iðkun golfs á aldrinum 19-21 árs. Ástæðurnar megi ýmist rekja 

til tíma- og eða peningaleysis. Það sé því mikilvægt að börn og unglingar fari frá klúbbnum 

með skemmtilegar minningar, það auki líkurnar á að þau komi aftur í golfið þegar þau hafa 

stofnað fjölskyldu og þá jafnvel með maka sinn og börn. 

Starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem starfa í kringum barna- og unglingastarf klúbbsins 

Ingi telur að starfsumhverfi hjá klúbbnum sé mjög gott. Starfsmenn eru samstilltir og vinna eftir 

sameiginlegum markmiðum. Tenging þeirra og samstarf við þeirra yfirmenn sé virkilega gott. 

Hann segir þó eins og áður að það eina sem hægt sé að gera athugasemdir við sé að þá vanti 

betri vetraraðstöðu til þess að geta sinnt krökkunum sínum betur. 

Markaðssetning barna- og unglingastarfsins 

Hvað varðar markaðsetningu barna- og unglingastarfsins segir Ingi eins og áður að klúbburinn 

heimsæki skóla á veturna og hafi það gengið vel. Einnig er klúbburinn með Golfskóla GR sem 

starfræktur er á sumrin og þar hafi margir þeirra iðkenda stigið sín fyrstu skref. Klúbburinn hafi 

verið duglegur að auglýsa Golfskólann í hverfisblöðum og skólum ásamt því að taka þátt í 

Golfdeginum í Kringlunni þar sem aðaláherslan er á Golfskólann. Markmið þeirra sé að gera 
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þetta á sem skemmtilegastan hátt fyrir krakkana þannig að þau hafi gleði og ánægju af því að 

vera í golfi. 

Fækkun iðkenda í yngstu kynslóð og meðalaldur iðkenda hækkar 

Ástæðurnar fyrir áþreifanlega mikilli fækkun í yngstu aldurshópunum segir Ingi líklega 

margþættar og að grípa þurfi strax til aðgerða og markaðssetja golf á Íslandi upp á nýtt. 

Golfhreyfingin hafi haft það of gott í langan tíma þegar iðkendur streymdu að og allir 

golfklúbbar höfuðborgarsvæðisins voru yfirfullir. Hann segir þurfa að búa til fleiri fyrirmyndir 

í golfinu og auglýsa þær ásamt því að auglýsa golfið betur sem fjölskylduíþrótt. Klúbbarnir 

þurfi einnig að skoða framboð sitt á golfkennslu og til dæmis hvaða pakka sé hægt að bjóða 

fjölskyldum. 

Hlutverk Golfsambands Íslands þegar kemur að barna- og unglingastarfi á Íslandi 

Ingi segir að Golfsamband Íslands sé í raun samansafn golfklúbba landsins. Verkefni GSÍ núna 

þurfi að vera það að koma fagaðilum saman, fara yfir stöðuna og leita leiða í samvinnu við 

klúbbana til þess að sporna við þessari þróun. 

Þrjú atriði eða hvatar mikilvægastir til þess að laða ungt fólk að golfíþróttinni 

Ingi staldrar ekki lengi við þegar hann er spurður um þrjú atriði eða hvata sem hann telji 

mikilvægasta til þess að laða ungt fólk að íþróttinni. Fyrst nefnir Ingi að mikilvægt sé að börn 

hafi fyrirmyndir og þar þurfi golfið þurfi að gera betur og bæta. Í öðru lagi nefnir hann ánægju 

sem grundvöll fyrir þessu öllu saman og að lokum segir hann að til þess að ýta undir ánægjuna 

þurfi skemmtun að vera til staðar. 

Rekstarlegar forsendur barna- og unglingastarfs 

Barna- og unglingastarf segir Ingi alltaf vera rekið í mínus. Ef klúbburinn haldi sig við sín 

markmið þá sé verið að búa til framtíðarkylfinga sem verði fullgreiðandi meðlimir og þá fari 

barna- og unglingastarfið að skila hagnaði. Ekki megi gleyma því að ef ekkert barna- og 

unglingastarf væri í klúbbunum þá yrðu klúbbarnir lagðir niður innan nokkurra ára. Ef starfið í 

klúbbnum er gott gerir það að verkum að klúbburinn fær betri framtíðarkylfinga sem leika á 

aðeins meiri hraða og þekkja leikinn betur. 

5.5 Viðtal við íþróttastjóra Golfklúbbs Mosfellsbæjar 

Hvernig gengur barna- og unglingastarf klúbbsins? 

Spurður hvernig barna- og unglingastarf gangi segir Davíð Gunnlaugsson það ganga nokkuð 

vel. Klúbburinn búi við þær góðu aðstæður að golfvöllurinn sé staðsettur inni í miðju 
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bæjarfélaginu sem geri það að verkum að börn og unglingar eigi mörg hver auðvelt með að 

komast á völlinn og þurfi ekki að treysta á foreldra til þess að koma sér þangað. Hann segir 

mikinn fjölda ungmenna hafa komið á golfnámskeið á vegum klúbbsins í gegnum tíðina en 

segir jafnframt að því miður haldi ekki nægilega margir áfram og byrji að stundar formlega 

æfingar klúbbsins. Margt geti spilað þar inn í og nefnir hann til dæmis að samkeppni við aðrar 

íþróttagreinar sé mikil. Einnig sé það mikil áskorun að gera golf skemmtilegt og spennandi fyrir 

yngstu iðkendurna. 

Mælitæki um hvort vel gangi eða illa 

Davíð segir að ekki hafi verið notast við nein sérstök mælitæki til að mæla árangur starfsins 

önnur en þau að fylgjast með fjölda iðkenda og segir hann það sannarlega ekki fullnægjandi 

leið til þess að mæla árangur í starfinu. Sem dæmi nefnir hann að hægt væri að fylgjast með 

fjölda virkra iðkenda og hversu margir úr starfinu taki þátt í mótum á vegum GSÍ. Sína skoðun 

segir hann vera þá að til þess að hægt sé að vinna að markmiðum þurfi að vera hægt að mæla 

hvernig þau gangi og þetta sé eitthvað sem þurfi að bæta og gera skýrara. 

Áhersla á nýliðun 

Hvað varðar áherslu á nýliðun segir hann að töluverð áhersla sé lögð á þann þátt hjá klúbbnum. 

Enn er laust pláss fyrir nýja félagsmenn í klúbbnum og klúbburinn í töluverðri uppbyggingu. 

Lögð er áhersla á að reyna að gera klúbbinn að skemmtilegasta golfklúbbi landsins og bjóða 

upp á fjölbreytt og skemmtilegt félagsstarf fyrir fólk á öllum aldri. 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbsins 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbsins segir Davíð að minnsta kosti vera tvíþætt. 

Annars vegar að stuðla að fjölgun í klúbbnum í gegnum börn og unglinga og hins vegar að 

búa til afrekskylfinga. Ekki stefni öll börn og unglingar að því að verða afrekskylfingar og því 

mikilvægt að sinna öllum þeim sem stunda golf hjá klúbbnum eftir þeirra þörfum. Börn og 

unglingar séu framtíðarfélagar og viðskiptavinir klúbbsins og því sé mikilvægt fyrir klúbbinn 

að huga vel að þeim. 

Starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem starfa í kringum barna- og unglingastarf klúbbsins 

Starfsumhverfi þeirra sem starfa í kringum starfið segir Davíð vera nokkuð gott. Hann tekur þó 

fram að sú aðstaða sem klúbburinn búi við sé ekki nægilega góð og þá sérstaklega yfir 

vetrartímann. Von sé þó á miklum breytinum á því á næsta ári með tilkomu nýrrar 

íþróttamiðstöðvar. 
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Markaðssetning barna- og unglingastarfsins 

Í tengslum við markaðssetningu barna og unglingastarfsins segir hann að inn á við reyni 

klúbburinn að vera duglegur að birta fréttir og tilkynna félagsmönnum um hvað sé í gangi í 

starfinu hverju sinni. Fréttir séu til dæmis birtar þegar góður árangur náist en út á við í 

bæjarfélagið geti klúbburinn gert betur og sé það markmið að bæta úr því. 

Fækkun iðkenda í yngstu kynslóð og meðalaldur iðkenda hækkar 

Davíð segir að stöðugt þurfi að vera vakandi fyrir þróuninni. Í einhverjum klúbbum hafi verið 

fjölgun á skráðum meðlimum í yngstu kynslóðum en samt megi sjá fækkun í þátttöku á 

mótaröðum GSÍ. Aðal áskorunin sé að gera golf meira aðlaðandi fyrir yngstu kynslóðina því ef 

börnum og unglingum þyki ekki gaman þá gefi það auga leið að þau endist illa í íþróttinni. 

Nefnir hann dæmi með PGA unglingagolf sem fór af stað í fyrra og vel tókst til en það er til 

þess fallið að auka ánægju iðkenda í golfi. Það sé mikilvægt að vera hluti af liði en það sé 

eitthvað sem aðrar íþróttagreinar hafi hingað til haft fram yfir golf. 

Hlutverk Golfsambands Íslands þegar kemur að barna- og unglingastarfi á Íslandi 

Davíð telur GSÍ þurfa að bjóða upp á viðeigandi verkefni og keppnir fyrir alla aldursflokka og 

finnst honum vanta töluvert upp á framboð af verkefnum fyrir börn yngri en 12 ára. Sé það 

veigamikill þáttur í því að erfitt sé að gera golf eins spennandi og hægt væri. 

Þrjú atriði eða hvatar mikilvægastir til þess að laða ungt fólk að golfíþróttinni 

Beðinn að nefna þrjú atriði eða hvata sem hann telji þá mikilvægustu til þess að laða ungt fólk 

að golfi segir Davíð að það sem mestu máli skipti sé að börn og unglingar upplifi það að golf 

sé skemmtilegt, að það megi vera gaman í golfi, það eigi að hafa gaman og að andrúmsloftið sé 

óþvingað. Í öðru lagi sé nauðsynlegt fyrir börn og unglinga að verkefni séu við hæfi fyrir allra 

aldurshópa og að allir geti keppt og tekið þátt í mótum sem henti þeirra getustigi. Í þriðja lagi 

tekur hann sem dæmi fótbolta þar sem alltaf sé einhver stór viðburður á hverju ári. Shellmótið 

í Vestmannaeyjum og síðan taki við N1 mótið á Akureyri. Mikilvægt sé fyrir golfið að koma 

einhverju slíku á þar sem alltaf sé eitthvað til þess að hlakka til sem er hvetjandi til þess að 

halda áfram að æfa eða jafnvel byrja að æfa vegna þess að öllum finnist svo gaman í golfi. Golf 

hafi verið of mikið einskorðað við það að mæta bara á æfingar og aftur heim og það vanti 

tilfinnanlega eitthvað meira til þess að golf verði virkilega spennandi. 
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Rekstarlegar forsendur barna- og unglingastarfs 

Davíð segir rekstralegar forsendur barna- og unglingastarfs misjafnar eftir því frá hvaða hlið sé 

horft á dæmið. Auðvitað fylgi því mikill kostnaður að halda úti metnaðarfullu barna- og 

unglingastarfi. Það starf byggi hins vegar upp framtíðarmeðlimi golfklúbbsins sem komi til með 

að greiða félagsgjöld í mörg ár og því sé mikilvægt að horfa á dæmið í stóru samhengi. 
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6. Samantekt og niðurstöður 
Í upphafi þessarar ritgerðar lagði höfundur upp með það að markmiði að svara tveimur 

rannsóknarspurningum. Fyrst spurningunni um það hvort að meðalaldur iðkenda innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi fari hækkandi og svo spurningunni um það hvernig fjölga megi 

yngri iðkendum í íþróttinni. Við greiningu á tölulegum gögnum frá GSÍ og viðtölum við 

lykilstjórnendur í barna- og unglingastarfi innan golfhreyfingarinnar á Íslandi komst höfundur 

að áhugaverðum niðurstöðum. Niðurstöðurnar sýna stöðu mála vel og eru þær settar fram hér 

að neðan fyrir hvora rannsóknarspurningu fyrir sig ásamt samantekt um þær.  

Fer meðalaldur iðkenda innan golfhreyfingarinnar á Íslandi hækkandi?  

Árið 2016 var metár hvað varðar fjölda skráðra meðlima í golfklúbbum á Íslandi og hefur 

eftirspurnin verið mikil frá aldamótum. GSÍ taldi helstu skýringar á aukningunni 2016 vera gott 

veðurfar, aukna markaðssetningu og það að golfklúbbar bjóði nú upp á fjölbreyttari leiðir á 

félagsaðild en hefur áður verið. Niðurstöður á greiningu gagna um fjöldaþróun meðlima í 

golfklúbbum á Íslandi frá árinu 2008 sýna svo ekki verði um villst að meðalaldur iðkenda innan 

golfhreyfingarinnar á Íslandi fer hækkandi og svarar höfundur þeirri rannsóknarspurningu því 

játandi. Fjöldi meðlima í flokkum 21 árs og yngri eykst frá árinu 2014 til ársins 2015 en fer svo 

aftur hríðlækkandi árið 2016. Helstu skýringar á fjölguninni árið 2015 telur GSÍ vera þær að 

stærstu klúbbar landsins skráðu börn og unglinga sem mættu á golfleikjanámskeið sem meðlimi 

klúbbsins. Má því álykta sem svo að fjölgunin það ár sé byggð á fölskum forsendum.  

Árið 2016, metárið í fjölda skráðra meðlima, fækkar meðlimum um 222 í flokknum 14 ára og 

yngri og um 55 í flokknum 15 – 21 árs. Í flokknum 22 – 49 ára fækkar meðlimum um 404 og 

má því sjá að meðlimum yngri en 50 ára fækkar um alls 681 árið 2016. Meðlimum 50 ára og 

eldri fjölgaði hins vegar um alls 1.077 sama ár. 

 

Taflan hér að ofan er úr kafla 4 og sýnir hún hlutfall hvers aldursflokks af heildarfjölda 

meðlima. Árið 2016 eru 55% af meðlimum golfklúbba á Íslandi 50 ára og eldri. Sá flokkur 

hefur stækkað hlutfallsega um 14% frá árinu 2008, mest á kostnað flokksins 22 – 49 ára sem 

Aldursflokkur / Ár 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Samtals 14 ára og yngri 9% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 11% 9%
Samtals 15 - 21 árs 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 5%
Samtals 22 - 49 ára 43% 40% 39% 36% 37% 36% 34% 34% 31%
Samtals 50 ára og eldri 41% 43% 45% 48% 48% 51% 53% 50% 55%

Hlutfall hvers aldursflokks af heild
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hefur minnkað um 12% og 15 - 21 árs sem minnkar um 2%. Flokkurinn 14 ára og yngri stendur 

hlutfallslega í stað á milli áranna. 

Niðurstöður þróunar í fjölda keppenda á Áskorenda- og Íslandsbankamótaröð GSÍ hringja 

háværum viðvörunarbjöllum. Frá árinu 2010 hefur keppendum á mótaröðunum, af báðum 

kynjum og í öllum aldursflokkum, samtals fækkað um 24%. Frá 2013 hefur drengjum fækkað 

hlutfallslega meira en stúlkum eða um 34% á meðan stúlkum hefur fækkað um 1,4% á sama 

tímabili. Nauðsynlegt er að grípa til ráðstafana hvað þessa þróun varðar og vinna markvisst að 

því að sporna við brottfalli og fjölga þátttakendum á ný.  

Hvernig má fjölga yngri iðkendum í íþróttinni? 

Með eigindlegri rannsókn kom í ljós að hjá þeim golfklúbbum sem setja markvissa vinnu og 

fjármagn í barna- og unglingastarf gangi vel að fjölga yngri iðkendum. Lykilatriði er fyrir 

golfklúbba að vera með metnaðarfullt íþróttastarf sem er forsenda góðrar samvinnu við 

sveitarfélög, framtíðarviðskiptavini golfklúbbanna og góða kylfinga fyrir golfhreyfinguna. 

Mikið brottfall barna og unglinga er áberandi hjá þeim sem ná ekki að finna sig í íþróttinni. 

Erfitt er að sinna þörfum allra og brottfallið verður mest hjá þeim sem ekki eiga aðstandendur, 

foreldra eða vini sem stunda íþróttina af krafti. Samkeppni við aðrar íþróttagreinar er mikil og 

því mikil áskorun að gera golf skemmtilegt og spennandi fyrir yngstu iðkendurna.  

Helstu mælitæki til þess að meta hvort starfið gangi vel eða illa eru tölur um fjölda meðlima, 

fjölda sem stunda æfingar, fjölda sem taka þátt í mótum og árangur þeirra á mótum. Önnur 

mælitæki eru þau að hlustað er á iðkendur og aðstandendur og brugðist við ef viðvörunarbjöllur 

hringja. Nefna ákveðnir stjórnendur að þörf sé á að efla þennan þátt því nauðsynlegt sé við 

markmiðasetningu að markmiðin séu mælanleg.  

Mikil áhersla virðist vera lögð á nýliðun hjá golfklúbbum á Íslandi í dag en fram til ársins 2012 

þurftu klúbbarnir ekki mikið huga að þessum þætti vegna mikillar fjölgunar meðlima. Áherslan 

er mikil á nýliðun barna og unglinga og styðja golfleikjanámskeið á ákveðinn hátt við það að 

börn haldi áfram og byrji að æfa. Einnig nálgist ákveðnir klúbbar grunnskólabörn með 

kynningum á íþróttinni í skólum og hefur það gengið ágætlega. 

Markmið með barna- og unglingastarfi klúbbanna eru skýr. Þau eru helst að styðja við og kenna 

ungu fólki golfíþróttina og að stunda heilbrigt líferni með hreyfingu og forvörnum. Einnig eru 

markmið að fjölga meðlimum og búa til keppnisfólk fyrir klúbbana í íþróttinni. Eitt helsta 



 

48 

 

markmiðið með barna- og unglingastarfi klúbbanna er einnig að búa til framtíðarviðskiptavini 

fyrir klúbbana, sem kunna tökin á íþróttinni.  

Starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem koma að barna og unglingastarfi innan klúbbanna virðist 

víðast hvar vera gott. Mikilvægt er að klúbbarnir sjá hag sinn í því að hlúa vel að þessum þáttum 

þar sem góður íþróttastjóri eða golfkennari getur breytt stöðu golfklúbba og ávöxtur af því skilar 

golfklúbbum ávinningi á öllum sviðum. Þjálfarar eru samstilltir, meðvitaðir um markmið, í 

góðu sambandi við yfirmenn og í einhverjum klúbbum jafnvel hvattir til endurmenntunar. 

Viðmælendur tala þó sumir um að aðstaðan mætti vera betra yfir vetrartímann til kennslu en 

segja jafnframt að von sé á úrbótum þar. 

Hvað markaðssetningu barna- og unglingastarfs varðar eru ákveðnir viðmælendur á því að ekki 

hafi verið nægilega vel staðið að hlutunum í þeim efnum og hægt að gera betur. Ástæðurnar 

séu meðal annars gríðarleg fjölgun upp úr aldamótum sem krafðist ekki mikillar 

markaðssetningar vegna þeirrar eftirspurnar sem var fyrir. Aðrir halda að sér höndunum í 

markaðsstarfi vegna þess að eftirspurnin mætir framboði og þess vegna sé ráð að bæta ekki 

fleirum við. Aðrir klúbbar heimsækja skóla og leggja áherslu á gleði og ánægju golfsins með 

kynningum á golfskólanum. 

Þegar fækkun iðkenda af yngstu kynslóðinni er rædd og sú staðreynd að meðalaldur iðkenda 

innan golfhreyfingarinnar sé að hækka stendur ekki á svörum viðmælenda. Eru þeir sammála 

um mikilvægi þess að auðvelda þurfi aðgengi barna og unglinga að íþróttinni. Ungmenni sem 

komi á golfleikjanámskeið byrji ekki að stunda reglulegar æfingar og þurfi að finna lausn á því. 

Þeir nefna að aðrar íþróttir hafi staðið sig betur hvað það varðar og samkeppni frá þeim sé hörð, 

spili fyrirmyndir til dæmis stórt hlutverk og þurfi golfið slíkar fyrirmyndir til þess að laða 

ungmenni að íþróttinni. Mikilvægt er að æfingar séu skemmtilegar og bjóði upp á meiri 

hreyfingu en einungis grunnþætti golfsins, krakkar þurfi að fá að vera krakkar og leggja þurfi 

meira upp úr því að krakkarnir finni að þau séu hluti af liði. Þjálfarar skipta gríðarlega miklu 

máli og nauðsynlegt er að vanda valið á þeim.  

Hlutverk GSÍ þegar kemur að barna- og unglingastarfi segja viðmælendur vera að halda úti 

mótaröðum fyrir þessa aldurshópa og nauðsynlegt sé að bjóða upp á fleiri viðeigandi verkefni 

fyrir hvern hóp svo takist að gera íþróttina eins spennandi og hægt er. GSÍ eigi að vera 

leiðbeinandi þegar kemur að barna- og unglingastarfi með upplýsingum í samstarfi við PGA á 

Íslandi. Viðmælendur virðast sammála um það að vinnan eigi að fara fram í klúbbunum sjálfum 

þótt stuðningur og ráðgjöf komi frá GSÍ. 
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Þegar viðmælendur voru beðnir að nefna þrjá hvata sem mikilvægastir væru til þess að laða 

ungt fólk að íþróttinni var orðið „skemmtilegt“ mjög áberandi. Starfið þurfi að vera 

skemmtilegt, þjálfarar þurfi að vera góðir og skemmtilegir og að starfið þurfi að vera skipulagt 

með áföngum sem iðkendur geti stefnt að. Þörf sé á félagslegum viðburðum og nauðsynlegt sé 

að gera íþróttina að meiri liðsíþrótt fyrir börn og unglinga. Með því móti myndist betri stemning 

og minni pressa sé á hverjum og einum. Fyrirmyndir eru mikilvægar og eru þær nefndar aftur 

hér ásamt því að koma á viðburði í samræmi við N1 mótið fyrir ungmenni í knattspyrnu sem 

börn og unglingar hafi hvatningu af því að hlakka til. 

Viðmældur eru sammála um að það að það sé kostnaðarsamt að halda úti metnaðarfullu barna- 

og unglingastarfi en að sama skapi sé það nauðsynleg framtíðarfjárfesting sem skili 

golfklúbbum framtíðarviðskiptavinum sem kunni sitthvað í íþróttinni. 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni um hvernig fjölga megi yngri iðkendum í íþróttinni 

skoðar höfundur niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar og rannsóknir sem áður hafa verið 

gerðar. Sýna niðurstöður þessarar rannsóknar sterka tengingu við þær rannsóknir sem áður hafa 

verið gerðar og talað var um í kafla 2. Mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga er staðreynd 

og er mikilvægt fyrir golfhreyfinguna að fá þann aldurshóp til þess að velja golfið. Í golfi læra 

ungmenni aga, heiðarleika og það að bera virðingu fyrir náunganum sem styrkir þau sem 

einstaklinga um ókomin ár. Í fyrri rannsóknum kom fram að helsti hvatinn til þess að hreyfa sig 

og stunda íþróttir væri skemmtun. Viðmælendur voru allir sammála um og lögðu mikla áherslu 

á að gera þyrfti golfið skemmtilegra fyrir börn og unglinga til þess að fjölga iðkendum. Fyrri 

rannsóknir sýndu einnig ungmenni væru líklegri til þess að finnast íþróttin skemmtileg ef ekki 

væri allt kapp lagt á það að keppa til þess að vinna heldur væru þau hvött til að prófa fjölbreytta 

hreyfingu. Vinahópar og stuðningur frá foreldrum skiptir máli og eru viðmælendur þar sammála 

niðurstöðum fyrri rannsókna um að það muni hjálpa til við að fjölga iðkendum. Því yngri sem 

börn byrja að stunda íþróttir því líklegri eru þau til þess að halda því áfram í framtíðinni og því 

er mikilvægt fyrir golfhreyfinguna að fá sem flest ungmenni til þess að byrja fyrr að æfa golf. 

GSÍ er meðvitað um það að ungt barnafólk og börn og unglingar séu þeir hópar sem þurfi að 

hlúa betur að. Er það mikið áhyggjuefni fyrir golfhreyfinguna að svo mikil fækkun skuli vera í 

aldursflokkum yngri en 50 ára þar sem þar eru verðandi framtíðarviðskiptavinir klúbbanna og 

þeir sem eru að koma upp úr unglingastarfi og ættu því að vera að fara í hóp dyggra 

viðskiptavina. Samkvæmt niðurstöðum íslenskra og erlendra rannsókna sem áður er vísað í eru 

ungmenni sem stunda einstaklingsíþróttir líklegri til þess að hætta þátttöku fyrr en þau sem 

stunda hópíþróttir og er því mikilvægt fyrir golfíþróttina að finna leiðir til þess að börn og 
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unglingar finnist þau vera hluti af liði. Skortur á liðsanda er einnig stór áhrifavaldur brottfalls 

og eru þetta því þættir sem þarf bæta eigi árangur að nást. Mikilvægt er að hafa skemmtilega 

og færa þjálfara og hafa rannsóknir sýnt fram á að ef það er staðreyndin séu minni líkur á 

brottfalli. Viðmælendur eru meðvitaðir um áhrif þessa þáttar og samspils hans við fjölgun 

iðkenda.  
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7. Lokaorð 
Í viðtali við framkvæmdastjóra GSÍ kom fram að mikil áhersla væri lögð á það að fjölga konum 

í íþróttinni og sýndu fjöldatölur ársins 2016 að 394 af 396 nýjum meðlimum í golfklúbbum á 

Íslandi væru konur. Það er því ljóst að stjórnendur ná markmiðum sínum þar og ætla má að með 

réttri áherslu á ungmenni geti GSÍ einnig náð góðum árangri.  

Markhópur GSÍ eru kylfingar á öllum aldri en stjórnendur eru meðvitaðir um mikilvægi þess 

að ná betur til yngri iðkenda og út fyrir þann hóp sem nú þegar stundi golf með bættri 

markaðssetningu og er sú vinna þegar hafin. Eins og áður hefur komið fram er nauðsynlegt að 

finna leiðir til þess að kynna íþróttina betur fyrir ungu fólki, gera íþróttina fjölskylduvænni, 

auka vöruúrval golfklúbba og þannig lækka meðalaldur innan golfhreyfingarinnar. 

Með samvinnu og samstilltu átaki er framtíð golfs á Íslandi í öllum aldurshópum björt. 

Verkefnin sem ráðast þarf í virðast skýr og þurfa markmið þeirra einnig að vera skýr, aðgengileg 

og mælanleg. 

Stærsta ógn golfs á Íslandi er sú að ekkert verði aðhafst í þessum málum. Beinir höfundur 

lokaorðum ritgerðarinnar til stjórnenda og áhrifavalda innan golfhreyfingar, með trú um að þeir 

tileinki sér þau og vísar í texta við lag Valgeirs Guðjónssonar: „Gerum okkar besta og aðeins 

betur ef það er það sem þarf“. 
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