
Háskólinn á Akureyri 
Viðskiptadeild 

 LOK 2106 
 

Markaðsmöguleikar  
Golfklúbbs 
Akureyrar 

 

Akureyri, 14. maí 2006 
 

Freyr Hólm Ketilsson 



Samningur milli nemenda Háskólans á Akureyri og 

bókasafns háskólans um meðferð lokaverkefna 

Ég undirrituð/aður,................................................................nemandi við Háskólann á Akureyri 
afhendi hér með bókasafni háskólans þrjú eintök af lokaverkefni mínu, eitt prentað og 
innbundið, annað prentað og óinnbundið og það þriðja á geisladiski.   
 
....................................................................................................... 
 
Prentuð eintök:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 

Ef lokaverkefnið er opið er bókasafninu heimilt að: 
 já nei 
 lána það út til nemenda eða kennara HA  
 

lána það út til utanaðkomandi aðila 
 

lána það til lestrar á staðnum 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að vitna til þess í ræðu og riti 
 

að vitna til þess í ræðu og riti að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að ljósrita takmarkaða hluta þess til eigin nota 
 

að ljósrita tiltekna hluta þess að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

já nei 
 Bókasafninu er heimilt að ljósrita lokaverkefnið til viðhalds á snjáðum  
 eintökum sínum, þó aldrei svo að það eigi fleiri en tvö eintök í senn 
 



Stafrænt eintak:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 
Þó að lokaverkefnið sé lokað er bókasafninu heimilt að leyfa aðgang á vefnum að: 
 já nei 
 efnisyfirliti  
 

útdrætti 
 

heimildaskrám 
 

Lokaverkefnið er opið og bókasafninu heimilt að:  
já nei 
 bjóða opinn aðgang að því á vefnum í heild sinni til allra  
 

bjóða aðeins aðgang að því af staðarneti háskólans 
 

leyfa fjarnemum og starfsmönnum háskólans aðgang utan staðarnets 
háskólans með  aðgangs- og lykilorðum 
 

Akureyri /      20 
 
___________________________  ___________________________ 
 
nemandi     bókavörður 
 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

i

Háskólinn á Akureyri 

Viðskiptadeild 

Áfangi Lokaverkefni 2106 

Heiti verkefnis Markaðsmöguleikar Golfklúbbs 

Akureyrar 

Verktími 01.10.2004- 29.04.2005 

Nemendur Freyr Hólm Ketilsson 

Leiðbeinendur Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

Upplag 5 eintök 

Blaðsíðu fjöldi 73 

Fjöldi viðauka 4 

Fylgigögn Engin 

Útgáfu og notkunarréttur Ritgerðina má ekki fjölfalda né nýta efni 

úr henni án leyfis höfundar. 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

ii

Yfirlýsingar 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að 

það er ágóði eigin rannsókna. 

 

_________________________________ 

Freyr Hólm Ketilsson 

 

Það staðfestist hér með að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi 

kröfum til prófs í námskeiðinu LOK 2106. 

 

_________________________________ 

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

iii

Abstract 
The topic of this essay is to explore the opportunities that Akureyri golf 

club (GA) has on its market. To answer that question the author used 

four questions: What way is the most likely to give GA the best result 

in increasing their club membership? Is UK a good market for the 

Arctic Open? What can GA do to increase their green fees over the 

summer with primary focus on Icelanders. What opinion have 

members towards GA facilities and members of the board?  

In the beginning the history of golf in Iceland is looked at, as the 

history of GA and its activities. GA status today was analysed using the 

tools of SWOT analysis and Porters model.  

In the chapter main marketing chances the four research questions are 

answered. Main result of the research questions is that perhaps the best 

way for GA to increase their club membership is to hold on to there 

current members, with the same recruitment as in last years the total 

member population should rise. The midnight sun golf tournament 

Arctic Open is clearly a good merchandise to market in UK as the 

course who is the most northest 18 hole golf course in the world. New 

possibilities as lending people clubs free of charge is a way that would 

give GA notice among golfers around Iceland.  

A survey was sent out via email to club members on the GA email list, 

there are about 200 members on GA´s email list. Members of the board 

and members of GA were asked about there opinion on the questions 

before the list was sent out. Club members were very positive both 

towards the board and GA´s facilities.  

Key words: Marketing research, Marketing chances in domestic 

market, increasing club membership, marketing chances in United 

Kingdom and club members opinion. 
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Þakkarorð 
Ég vil fyrst og fremst þakka tenglum mínum innan GA þeim Þórhalli 

Pálssyni framkvæmdastjóra og Halldóri Rafnssyni fyrir gott aðgengi að 

upplýsingum og skjót viðbrögð við öllum mínum dyntum, leiðbeinanda 

mínum henni Hafdísi Björgu fyrir vel ígrundaðar athugasemdir og 

góðar leiðbeiningar. 

Nói- Síríus fyrir að framleiða Rjóma kúlur sem alltaf var gott að leita 

huggunar hjá ef manni fannst allt stopp. 

Hildi Þóru og Regínu móður minni fyrir yfirlestur á málfari og 

stafsetningu.  
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Útdráttur 
Í verkefni þessu eru kannaðir markaðsmöguleikar Golfklúbbs 

Akureyrar (GA). Til að svara þeirri spurningu voru lagðar fram 

undirspurningarnar: Hvaða leið er hentugust fyrir GA til að fjölga 

meðlimum sínum? Er markaðssetning á Arctic Open á 

Bretlandsmarkaði vænlegur kostur? Á hvaða hátt getur GA fengið fleiri 

gesti til sín yfir sumartímann með megináherslu á innlenda ferðamenn? 

Hvert er viðhorf félagsmanna til stjórnar og aðstöðu GA? 

Í upphafi er litið yfir sögu golfs á Íslandi sem og saga og starfsemi GA. 

Núverandi staða GA er tekin til skoðunar og voru til þess notuð 

SWOT- greining og Samkeppnislíkan Porters. Í kaflanum um helstu 

markaðsmöguleika GA er leitast við að svara undirspurningunum sem 

lagðar eru fram. Niðurstöður við þeim eru að kannski sé hentugasta 

leiðin fyrir GA til að fjölga meðlimum sínum sú, að halda í þá sem eru 

þegar félagar. Með sömu nýliðun og verið hefur þá ætti það að skila 

árangri til fjölgunar meðlima í framtíðinni. Arctic Open er klárlega 

hæft til markaðssetningar á Bretlandsmarkaði, sérstaða þess sem og 

vallarins sem er nyrsti 18. holu völlur í heimi er vel til þess fallinn að 

markaðssetja mótið á Bretlandseyjum. Nýstárlegar leiðir eins og að 

bjóða gestum afnot af áhöldum án endurgjalds er dæmi um leið sem 

klúbburinn getur farið til að vekja eftirtekt hjá iðkendum á landsvísu.  

Viðhorfskönnun var framkvæmd, spurningarlisti var sendur til ríflega 

200 aðila sem eru á netfangaskrá GA. Voru stjórnarmenn sem og 

félagsmenn fengnir til að gefa álit á spurningunum. Mjög jákvæðar 

niðurstöður fengust við könnuninni, flestir eru ánægðir með 

stjórnendur og aðstöðu GA.  

Lykilorð: Markaðsrannsókn, markaðssetning á innanlandsmarkaði, 

fjölgun meðlima, markaðssetning á Bretlandi, viðhorf félaga.  
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Inngangur 
Lokaverkefni þetta er unnið í samstarfi við Golfklúbb Akureyrar (GA). 

Tilgangur verkefnisins er að kanna markaðsmöguleika GA á 

innanlandsmarkaði og erlendis en þá er sérstaklega horft til 

markaðssetningar miðnætursólstöðu golfmótsins Arctic Open.  

Meginspurningin sem lagt er upp með er eftirfarandi:  

Hverjir eru markaðsmöguleikar GA?  

Til að svara þeirri spurningu eru settar fram undirspurningarnar. 

Hvaða leið er hentugust fyrir GA til að fjölga meðlimum sínum?  

Er markaðssetning á Arctic Open á Bretlandsmarkaði vænlegur 

kostur?  

Á hvaða hátt getur GA fengið fleiri gesti til sín yfir sumartímann með 

megin áherslu á innlenda ferðamenn?  

Hvert er viðhorf félagsmanna til stjórnar og aðstöðu GA? 

Verkefnið skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er byrjað á því að segja frá 

helstu atriðum er varða sögu golfs á Íslandi og starfsemi GA, í öðrum 

kafla er núverandi staða GA greind með SVÓT greiningu. 

Samkeppnislíkan Porters er nýtt til að skýra út stöðu GA gagnvart 

samkeppnisaðilum á markaði, öðrum klúbbum sem eru í samkeppni við 

Arctic Open sem og almennrar samkeppni. Í þriðja hluta eru þeir 

markaðsmöguleikar sem GA hefur gerð skil og eru möguleikar Arctic 

Open á Bretlandsmarkaði sérstaklega skoðaðir. Farið er yfir mögulegar 

leiðir til þess að fjölga meðlimum og almennum gestum á vellinum. Þá 

er fjallað um viðhorfskönnun sem gerð var meðal meðlima GA. 

Könnuninni var ætlað að gefa stjórnendum GA hugmynd um hvað það 

er sem klúbbmeðlimir telja mikilvægast í málefnum klúbbsins svo og 

að kanna hug þeirra til stjórnenda og þeirra breytinga sem er að vænta á 

næstu misserum á Jaðri velli GA. Könnuninni er einungis ætlað að gefa 

hugmyndir. Í lokin eru svo niðurstöður viðhorfskönnunar kynntar og 

tillögur höfundar settar fram.     
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1 Ágrip af sögu golfíþróttarinnar á Íslandi 
Fyrstu heimildir um golf á Íslandi eru frá árinu 1912. Þá um sumarið á 

heimilisfólkið á Halldórsstöðum í Laxárdal í Suður Þingeyjarsýslu að 

hafa verið í heyskap er það rak augun í litlar hvítar kúlur sem komu í 

ljána. Voru menn undrandi mjög þar til einhver mundi eftir því að fyrr 

um sumarið hafði Englendingur, Forder að nafni verið að laxveiðum. 

Hafði hann með sér golfkylfur og önnur „annarleg” tæki sem hann 

notaði til að berja kúlur að bökkum Laxár. Ekki eru til eldri heimildir 

um golf hérlendis og raunar litlar sem engar heimildir á reiðum 

höndum um neitt tengt íþróttinni fyrr en fyrsti íslenski Golfklúbburinn 

var stofnaður. Fyrsti Golfklúbbur landsins var stofnaður 1934 sem 

Golfklúbbur Íslands og varð síðar Golfklúbbur Reykjavíkur (GR). 

Golfklúbbur Akureyrar (GA) var stofnaður árið 1935 og Golfklúbbur 

Vestmannaeyja (GV) árið 1938. Það var árið 1942 sem Golfsamband 

Íslands var stofnað og 14. ágúst sama ár var fyrsta golfþingið, og 

einungis tveimur dögum síðar var fyrsta landsmótið haldið. 

Golfsamband Íslands stofnuðu GR, GA og GV að frumkvæði 

forsvarsmanna í GR (Edwin R. Rögnvaldsson, 2002 bls. 74).  

Við setningu fyrsta Golfþings á Íslandi sagði Gunnlaugur Einarsson 

formaður Golfklúbbs Íslands:  

„Við skulum allir óska þess og biðja að starf vort í dag marki tímamót 

í golfsögu Íslands, golfíþróttinni til hagsældar, svo að henni megi 

aukast ásmegin til að rækja köllun sína landsins börnum til aukinnar 

heilbrigði, gleði og langlífis, ekki einungis á þeim völlum sem þegar 

eru henni helgaðir, heldur einnig á mörgum fleiri, á fegurð og víðsýni 

íslenskrar náttúru, sem alltaf mun verða mesti andlegi heilsubrunnur 

Íslendinga og vörn gegn dægurþrasi og þröngsýni” (Edwin R. 

Rögnvaldsson, 2002 bls. 75).  

Á Golfþingi árið 1943 kom fram að alls voru 235 iðkendur innan 

golfklúbbanna þriggja, 132 innan Golfklúbbs Íslands, 61 á Akureyri og 

42 í Vestmannaeyjum. Þá var lögð fram á þinginu tillaga þess efnis að 
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Golfsambandið sækti um aðild að Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ). Í bréfi 

frá forseta ÍSÍ sem lesið var á þinginu kom fram ósk um að 

Golfklúbbur Íslands breytti nafni sínu, sem síðar varð svo að 

Golfklúbbi Reykjavíkur og að Golfsamband Íslands skammstafaði nafn 

sitt GSÍ. Fleira var á dagskrá þingsins og kom meðal annars fram 

tillaga um hvort karlar skyldu einir taka þátt í landsmótum eða hvort 

heimila ætti konum að taka þátt. Urðu menn eigi á eitt sáttir og voru 

töluverð átök um þetta mál. Jóhann Þorkelsson sem sæti átti á þinginu 

fyrir hönd GA var einn formælandi kvennanna og hélt mjög fram þeirra 

hlut. Hinsvegar kom fram tillaga um að meina konum þátttöku á 

landsmótum. Þess má geta að í bókum GSÍ kemur nafn þess manns 

ekki fram til að hlífa honum frá kvennareiði eins og það er orðað. 

Tillaga hans var samþykkt og máttu því konur ekki taka þátt í 

landsmótum. Á Golfþingi árið 1967 var samþykkt að konum væri 

heimiluð þátttaka á landsmótum (Edwin R. Rögnvaldsson, 2002 bls. 

75- 78).   

Við upphaf síðasta áratugar 20. aldarinnar hófst mikil golfsprengja 

hérlendis sem var í takt við það sem var að gerast annars staðar í 

heiminum. Árið 1989 voru 2.338 félagar skráðir í hreyfinguna. Árið 

1995 hafði sá fjöldi tvöfaldast og á sama tíma fjölgaði golfklúbbum 

innan GSÍ úr 32 í 49. Á árinu 2004 voru skráðir félagar 12.610 og 

klúbbarnir eru nú 58 innan GSÍ. Iðkendur golfs á Íslandi þeir sem spila 

fimm sinnum eða oftar á sumri, eru samkvæmt lífskjarakönnun Gallup 

um 36.000 á árinu 2004 (Hörður Þorsteinsson, munnleg heimild, 5. 

mars 2005). 

1.1 Saga GA 

Golfklúbbur Akureyrar var stofnaður 19. ágúst 1935 og er næst elsti 

golfklúbbur landsins. Frumkvöðull að stofnun hans var Gunnar G. 

Schram og var hann einnig fyrsti formaður klúbbsins. Fyrsta aðstaða 

klúbbsins var á Gleráreyrum þar sem Slippstöðin fékk aðstöðu síðar. 

Þar var komið upp 6 holu velli og fyrsta meistaramót klúbbsins fór þar 
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fram 1938. Árið 1945 fékk klúbburinn aðstöðu við Þórunnarstræti, 

sunnan og ofan við Menntaskólann á Akureyri og gerði þar 9 holu völl. 

Þar var hann allt til 1970 en þá fékk klúbburinn aðstöðu að Jaðri fyrir 

ofan Akureyri og byggði þar 9 holu völl. Árið 1981 var völlurinn svo 

stækkaður upp í 18 holur. Golfklúbbur Akureyrar hefur verið allt frá 

stofnun einn helsti golfklúbbur landsins og meðal annars haldið mörg 

Landsmót og stór alþjóðleg golfmót, þar á meðal Arctic Open. Margir 

Íslandsmeistarar hafa komið úr röðum klúbbsins í gegnum tíðina og 

nægir þar að nefna Magnús Guðmundsson, Björgvin Þorsteinsson og 

Sigurpál Geir Sveinsson sem hefur þrisvar orðið Íslandsmeistari. Árið 

2004 voru félagsmenn um rétt um 500 talsins (Alfræðibókin um golf 

A-Ö, bls. 91-92) (Þórhallur Pálsson, munnleg heimild, 5. október 

2004). 

1.2 Starfsemi GA 

Megintilgangur Golfklúbbs Akureyrar er að reka 18 holu golfvöll að 

Jaðri ofan Akureyrar. Stuðla að þátttöku ungmenna í golfíþróttinni, 

skapa afrekskylfinga framtíðarinnar og auka veg golfíþróttarinnar. 

Margir af bestu og efnilegustu kylfingum landsins hafa komið fram í 

gegnum unglingastarf klúbbsins sem er mjög öflugt á landsvísu. Mikil 

áhersla er lögð á ungmennastarf innan Golfklúbbs Akureyrar, og að 

bjóða upp á reynda þjálfara til kennslu og leiðbeininga. Golfklúbburinn 

rekur nýuppbyggt æfingasvæði sem er gjörbylting á aðstöðu til kennslu 

og æfinga. Á sumrin er rekin verslun og veitingasala í klúbbhúsinu. 

Einn af stóru möguleikum klúbbsins til að afla tekna er í gegnum 

mótahald sem skapar gríðarmikilvægan sess í rekstri klúbbsins ár hvert. 

Klúbbhús GA er 540 fm að stærð þar sem hægt er að halda veislur og 

mannfagnaði fyrir allt að 160 manns. Í húsinu er fullkomið eldhús, 

dansgólf, bar og það sem til þarf er góða veislu gjöra skal. Húsið hefur 

verið leigt út á veturna til almennings. Að Þórsstíg var tekin í notkun í 

haust inniaðstaða til golfæfinga sem er um 700 fm að stærð þar sem 

mjög góð aðstaða er til að æfa löng högg sem stutt, að ógleymdum 

golfhermi þar sem menn geta reynt sig við fræga velli á erlendri 
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grundu. Vélaskemma er um 350 fm þar sem vélvirki klúbbsins vinnur 

að lagfæringum á búnaði til hirðu vallarins allt árið um kring, kaffistofa 

vallarstarfsmanna er í húsinu og geymslur fyrir þau tæki sem þarf til að 

hirða völlinn. (Halldór Rafnsson, munnleg heimild, 10 apríl 2005). 

Golfklúbbur Akureyrar býr yfir metnaðarfullu starfsfólki og 

stjórnendum, en hjá klúbbnum starfa um 15 manns við rekstur vallarins 

auk sjö kennara og leiðbeinanda. Klúbburinn hefur innan sinna 

vébanda einn reyndasta golfkennara landsins Árna Jónsson. Árni er 

menntaður kennari. Árni hefur starfað við golfkennslu síðan á árinu 

1973 meðal annars á Sauðárkróki, Mosfellsbæ og svo kom hann til 

starfa á  Akureyri á árinu 2002 (Alfræðibókin um golf A-Ö, bls. 23).  

Á árinu 2004 lagði GA í gagngera stefnumótunarvinnu sem fól það í 

sér að marka ætti stefnu fyrir hvert ráð og nefndir klúbbsins. Innan GA 

eru ráð og nefndir vallarnefnd, unglingaráð, nýliðanefnd, mótanefnd, 

Arctic Open nefnd, húsnefnd, forgjafarnefnd, afreksnefnd og 

fjáröflunarnefnd. Tengiliður er úr stjórn GA inn í öll ráð og nefndir og 

eru stjórnarmenn formenn stærstu nefnda klúbbsins. Tilgangur 

stefnumótunarvinnunnar er að klúbburinn sem heild sé að vinna að 

sömu markmiðum. Stefnumörkunin felur það í sér að sett eru skýr 

markmið og vinnulag eru sett í fastar skorður. Þá ber stærstu nefndum 

að skila inn greiðsluáætlunum fyrir komandi starfsár og að greina frá 

rekstri að árinu loknu. Það er svo hlutverk stjórnar að setja nefndum og 

ráðum ramma sem viðkomandi ráð og nefndir eiga að vinna eftir. Með 

þessu fyrirkomulagi á að vera gagnsærri rekstur á klúbbnum og 

hlutverk skýrari þannig að hver viti hvað það er sem ætlast er til af 

honum. Stefnumótun klúbbsins má sjá í heild sinni í Viðauka IV.   
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2 Greining á núverandi stöðu GA 
Að greina núverandi stöðu fyrirtækis er mikilvægt til að vita hvert skal 

stefna, erfitt er að setja sér markmið ef ekki er vitað hver staðan er í 

byrjun. Á síðustu tveimur árum hefur farið fram skráning á 

gestakomum á völl GA. Á árinu 2003 var skráning framkvæmd á 

tímabilinu 1. maí til 15. september. Á árinu 2004 var skráning 

framkvæmd á tímabilinu 6. júní til 31. ágúst.  

Tafla 1. Gestakomur á völl GA árin 2003 og 2004 

Gestakomur     
2003 2004

Meðlimir GA 12.500 11.700
Gestir utan GA 1.430 1.704
Óskráðir félagar á 3.100 3.500
æfingum á vegum GA     
Alls 17.030 16.904

Hafa ber í huga við þessar tölur að á árinu 2004 var skráning einungis 

yfir sumarmánuðina en töluvert fleiri gestakomur eru á völlinn á þeim 

mánuðum en í maí og september, þannig að samanburður er ekki að 

fullu raunhæfur. Ástæður þess eru þær að ekki er hægt að ganga að því 

sem vísu að hægt sé að spila golf á Íslandi í maí og september. 

Kannaðir verða mánuðirnir júní, júlí og ágúst á næstu árum líkt og gert 

var síðasta sumar. Með því móti verður hægt að bera þá saman á milli 

ára á raunhæfan hátt. Undir liðnum „Óskráðir félagar á æfingum á 

vegum GA” er átt við börn og unglinga sem spila völlinn á 

æfingatímum undir leiðsögn kennara (Halldór Rafnsson, munnleg 

heimild, 10 apríl 2005). 

2.1 Innra umhverfi 
Það er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækin að hafa góðar upplýsingar 

um innra umhverfi sitt. Þessar upplýsingar þurfa alltaf að vera nýjar og 

ná til þátta eins og stærðar, umfangs og þróunar markaðarins. Einnig er 

mjög mikilvægt að þekkja óskir viðskiptavinarins, vita hvað 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

7

samkeppnisaðilarnir eru að gera og kanna vel hvaða birgjar koma til 

greina (Runólfur S. Steinþórsson o.fl. 1995, bls. 41-42). 

Í ársbyrjun 2005 eru meðlimir GA 491 og er þá búið að grisja úr þá 

aðila sem ákveðið hafa að vera ekki meðlimir á því starfsári klúbbsins. 

Er það fjölgun frá fyrra ári sem nemur um 20- 30 meðlimum. Karlar 

eru í miklum meirihluta eða 389 en konurnar eru 102 eða 20,77% á 

móti 79,23% karla. 

Markmið stjórnenda klúbbsins er að innan þriggja ára verði félagar í 

klúbbnum 800 talsins. Stefnt er að því markvisst með skipulögðum 

hætti, markaðsfæri verða könnuð og áfram verður unnið myndarlega í 

framkvæmdum við völlinn. 

Á vormánuðum 2004 boðaði aðalstjórn GA nefndarmenn til fundar á 

stefnumótunarnámskeið. Meginmarkmið með stefnumótunarvinnu 

klúbbsins er að efla fagmennsku í klúbbnum, auka samvinnu meðal 

félags og stjórnarmanna, setja fram markmið í stjórnun, rekstri og 

þjálfun og koma ýmsum málaflokkum á framfæri sem hafa ekki áður 

litið dagsins ljós í starfi klúbbsins. Þetta eru atriði eins og stefna og 

markmið, skipulag og skipurit klúbbsins. Ákveðið var að stefnuskráin 

yrði endurskoðuð árlega.  

2.2 SVÓT greining 

SVÓT-greining er einskonar heildarmat á styrkleikum, veikleikum, 

tækifærum og ógnunum hjá fyrirtækjum. Veikleikar og styrkleikar eru í 

innra umhverfi fyrirtækja en ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi 

fyrirtækja. Tækifæri liggja þar sem þörf neytenda er og hægt er að gera 

arðbæra hluti. Tækifæri geta verið ýmiskonar og fyrirtæki verða að 

vera fljót að finna þau. Þetta eru aðgerðir eins og nýjar vörur, nýir 

eiginleikar vara, hraðari afhending og lægra verð, allt eftir þörfum 

neytenda. Ógnun er eitthvað sem gerir það að verkum að ef ekki er 

brugðist rétt við henni, þá minnkar sala eða það dregur úr hagnaði. 

Þetta getur gerst vegna þess að minni þörf er fyrir vöruna eða vegna 

aðgerða keppinauta (Kotler, 2003, bls. 102-104). 
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Með innri greiningu geta fyrirtæki lagt mat á styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri og borið sig saman við þarfir atvinnugreinar og 

önnur fyrirtæki og séð þannig hverjir eru styrkleikar og veikleikar þess. 

Veikleikar eru þeir þættir sem draga úr getu fyrirtækis til að starfa og 

leiðir til minni árangurs. Orsakir veikleika geta verið hvort sem er 

ofnýting eða vannýting auðlinda fyrirtækisins. Þeir hæfileikar og 

auðlindir sem fyrirtækið býr yfir og kann að nýta í 

samkeppnisumhverfi sínu eru styrkleikar þess. Þessa styrkleika verða 

fyrirtækin að nýta sér í samkeppni og búa þannig í haginn að 

samkeppnin snúist um styrkleika þeirra fremur en veikleika. Fyrirtækin 

mega samt ekki vera værukær því þetta umhverfi er síbreytilegt, 

væntingar viðskiptavina og samkeppnisumhverfið getur breyst dag frá 

degi og því verða fyrirtækin sífellt að vera á tánum (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998, bls. 102-103). 

Tafla 2. SVÓT greining á Golfklúbbi Akureyrar 

 

Styrkleikar Veikleikar 

• Stefnumörkun 

• Umhverfi/Sérstaða vallar 

• Einstök upplifun 

• Starfsfólk 

• Öflugt unglingastarf 

• Framkvæmdir á velli 

• Fjárskortur 

• Markaðsstarf 

• Heimasíða  

Ógnanir Tækifæri 
• Veður 

• Staðkvæmdar vörur 

• Takmarkaður fjöldi       

meðlima 

 

• Sókn á nýja markaði 

• Breyttur hugsunarháttur 

• Erlendir ferðamenn 

• Innlendir ferðamenn 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

9

2.2.1 Styrkleikar 

Helstu styrkleikar GA eru meðal annars þeir að á síðastliðnum vetri var 

unnin stefnumörkunarvinna sem tekur á öllum helstu þáttum 

Golfklúbbsins. Tekið var á fjármálum, nýliðamálum, vallarmálum, 

þjálfun og kennslu svo eitthvað sé nefnt. Niðurstöðum stefnumörkunar 

vinnunnar er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir stjórnendur klúbbsins 

fram til ársins 2009. 

Umhverfi Jaðarsvallar og staðsetning vallarins eru óneitanlega einn af 

hans styrkleikum. Vallarstæðið sem er rétt ofan Akureyrar er vel gróið 

og hefur haldið sínum náttúrulegu einkennum. 

Jaðarsvöllur er nyrsti 18. holu golfvöllur í heimi (Arctic Open 2005, a). 

Það getur því verið ómetanleg upplifun fyrir fólk að spila að Jaðri. 

Þetta er hægt að draga fram sem sérstöðu vallarins við 

markaðssetningu hans.  

Heilsusamleg áhrif þess að stunda golf þarf ekki að fara mörgum 

orðum um. Margir eldri borgarar stunda þetta sér til heilsubótar og 

margir foreldrar senda börn sín á golfnámskeið vegna þess aga sem í 

íþróttinni felst. Íþróttin hefur notið mikilla vinsælda á undanförnum 

árum, segja má að golfsprengja hafi skollið á Íslandi. 

Á vormánuðum 2004 hófust framkvæmdir við endurnýjun flata og 

uppbyggingu á vellinum sem taka munu þrjú ár hið minnsta. Markmið 

þessara framkvæmda er að gera völlinn þannig úr garði að hann sé 

uppsettur í samræmi við nýjustu golfvallarfræði. Í því felst að undirlag 

flata eru af ákveðinni samsetningu með ákveðið stór eða lítil korn í 

sandi og möl. 

Starfsfólk Golfklúbbs Akureyrar er vel þjálfað og kennarar klúbbsins 

með þeim reyndustu á landinu. 

2.2.2 Veikleikar 

Helstu veikleikar Golfklúbbs Akureyrar hafa verið í gegnum tíðina 

skuldasöfnun. Það er fortíðardraugur sem núverandi stjórnendur eru að 

berjast við og virðast vera að vinna bug á. Á síðastliðnu ári var 
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klúbburinn rekinn með rúmlega 5 milljón króna hagnaði sem er ekki 

algengt meðal íþróttafélaga. Þessum viðsnúningi er fyrst og fremst að 

þakka aðhaldi í rekstri. Með áframhaldandi aðhaldi í rekstri á að vera 

hægt að byggja upp styrkari stoðir fyrir reksturinn í framtíðinni. 

Vegna fjárskorts hefur ekki verið reynt að markaðssetja klúbbinn 

undanfarin ár. Um þessar mundir er undirbúningur í fullum gangi í 

þeim málum sem snúa að markaðs- og kynningarmálum. Vakning 

hefur orðið innan stjórnar klúbbsins að hann þarf að kynna og koma á 

framfæri til að hefja hann til vegs og virðingar á nýjan leik.  

Heimasíða klúbbsins er inni á vef GSÍ www.golf.is. Hún inniheldur 

frekar takmarkaðar upplýsingar og efni um starfsemi klúbbsins. Með 

því að leggja vinnu í heimasíðuna getur klúbburinn komið miklu magni 

af upplýsingum á framfæri á auðveldan hátt til fjölda fólks víðsvegar 

um heiminn. Mikilvægt er að betur sé hugað að þeim málum er snúa að 

veraldarvefnum, sífellt fleiri nota hann til upplýsingaöflunar. 

2.2.3 Ógnanir 

Ýmis önnur afþreying er í boði sem verður að teljast til samkeppni.  

Sumur eru stutt á Íslandi sem leiðir til þess að  yfirleitt er einungis hægt 

að spila golf við bestu aðstæður í 3 – 5 mánuði á ári. 

Framtíðarógn sem getur stafað af því að einungis er hægt að vera með 

takmarkaðan meðlimafjölda í klúbbnum í einu. Sú framtíðarógn er 

reyndar ekki alveg á næsta leyti. 

2.2.4 Tækifæri 

Helstu tækifæri sem Golfklúbbi Akureyrar standa til boða við 

markaðssetningu eru fjölmörg. Breyttir tímar við stjórn klúbbsins geta 

hjálpað til. Þá er átt við styrkari fjármálastjórnun og að vinnulag sé í 

föstum skorðum. Þegar allir leggjast á eitt eru hlutirnir oft einfaldari. 

Mikilvægt er að allir starfi að sama markmiði innan klúbbsins og er 

stefnumörkunarvinna klúbbsins grunnurinn að því sem koma skal. 

http://www.golf.is/
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Fjölgun ferðamanna getur aukið hróður klúbbsins út á við og getur 

gefið tækifæri til að kynna það sem í boði er á landsvæðinu í 

afþreyingu, þar á meðal golfmótið Arctic Open. 

Mikill fjöldi innlendra ferðamanna er ugglaust tækifæri fyrir GA að 

sækja á. Finna þarf leiðir til að fá kylfinga sem koma til Akureyrar til 

að sækja völlinn heim. 

Mikil sprenging hefur verið í golfi á Íslandi undanfarin ár og er þar 

tækifæri sem GA getur nýtt sér við aukningu meðlima að kynna 

íþróttina skipulega í skólum og vinnustöðum. 

2.2.5 Samantekt Svót greiningar 

Helstu styrkleikar GA eru án vafa stefnumörkunarvinna sem lagt var í 

sem vonandi skilar sér í því að allir séu að vinna að sömu markmiðum. 

Jaðar er nyrsti 18 holu völlur í heimi og það getur GA nýtt sér við 

markaðssetningu á klúbbnum og framkvæmdir þær sem byrjað var á 

vormánuðum 2004 sem að öllum líkindum munu skila sér í því að 

klúbburinn haldi Landsmót og mót á mótaröð okkar fremstu kylfinga. 

Þau tækifæri sem hæst ber eru markaðssetning GA á Arctic Open á 

Bretlandsmarkaði sem mun auka hróður klúbbsins og vonandi landsins 

alls út í golfheiminum, mikill fjöldi iðkenda er markaðstækifæri fyrir 

klúbbinn. Heimasíða klúbbsins býður upp á tækifæri til 

markaðssetningar innan þess hóps er nú þegar stundar golf þar sem hún 

er vistuð á síðu GSÍ ásamt öllum öðrum klúbbum landsins.    

2.3 Samkeppnislíkan Porters 

Fimm þátta líkan Porters er eitt besta líkanið til að skilgreina 

samkeppni innan atvinnugreinar. Porter segir samkeppnisöflin vera 

fimm: Innganga nýrra samkeppnisaðila, samkeppni innan 

atvinnugreinarinnar, ógnun staðkvæmda vara, samkeppnisstaða 

kaupenda og samkeppnisstaða birgja. Með hjálp líkansins er hægt að 

greina uppbyggingu atvinnugreinar (Kotler, 2003, bls. 242-243). 
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Mynd 1. Samkeppnislíkan Porters, Marketing Management bls 242.  

Lykilatriði áður en farið er inn á markað er að kanna markaðinn og 

greina umhverfi hans, innra sem ytra. Er stöðugleiki í greininni? Eru 

þetta fáir aðilar sem hafa setið að markaðnum í langan tíma? Finna út 

hvort markaðurinn sé aðgengilegur og hvaða möguleika hann býður 

upp á til breytinga m.a. á framboði og eftirspurn (Eyþór Ívar Jónsson, 

1998, bls. 80-81). 

2.3.1 Innganga nýrra aðila í greinina 

Innganga nýrra aðila veltur mikið til á því hversu erfitt eða auðvelt er 

að komast inn í atvinnugreinina. Það er augljóst að þegar ný fyrirtæki 

koma inn á markað, skiptist markaðurinn niður á fleiri aðila. Fyrirtæki 

geta tapað eða orðið undir í atvinnugreininni þegar ný fyrirtæki koma 

inn á markaðinn og reyna því að hindra inngöngu á markaðinn (Eyþór 

Ívar Jónsson, 1998, bls.84).  

Ljóst er að takmörk eru á innkomu á þennan markað, þar sem erfitt er 

að hafa áhrif á náttúrulegar aðstæður. Mjög dýrt er að standsetja nýjan 

golfvöll sem uppfyllir kröfur dagsins í dag, stofnkostnaður er mikill ef 

vel á að standa að málum. Út frá þessum forsendum sést að það kemst 

ekki hver sem er inn á þennan markað. Hafa ber í huga að á 

Eyjafjarðarsvæðinu eru þrír níu holu golfvellir sem eru innan GSÍ, þeir 

eru á Siglufirði, Ólafsfirði og á Dalvík. Að auki er unnið að velli við 

Grenivík og fyrirhugaðir eru tveir vellir aðrir í austanverðum Eyjafirði 

á næstu árum en þeir verða allir byggðir upp í einkaframkvæmd líkt og 
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níu holu völlur sem er að Þverá í Eyjarfjarðasveit. Tilkoma þess vallar 

hefur haft mjög jákvæð áhrif á starfsemi GA, algengt hefur verið að 

fólk byrji þar að stíga sín fyrstu spor í íþróttinni og leiti svo til GA 

þegar lágmarksfærni er náð og meiri kröfur eru gerðar til aðstöðu 

vallarins. Reynt hefur verið að ná samstarfi við eiganda Þverárvallarins 

en hafa þær tilraunir ekki skilað árangri enn sem komið er. Samstarf 

það sem reynt hefur verið er að mestu leyti byggt á því að kennarar 

komi og leiðbeini á svæðinu ásamt því að leiðbeina við uppbyggingu 

vallarins.  

2.3.2 Samkeppni innan atvinnugreinar 

Lykilatriði er að athuga hver samkeppnin er í atvinnugrein áður en 

farið er inn á markað, því hún hefur áhrif á verð og stöðu fyrirtækja. 

Athuga þarf hve margir samkeppnisaðilar eru á markaðnum og stærð 

þeirra, hversu einsleitir samkeppnisaðilar eru, hver fastur kostnaður er 

innan atvinnugreinarinnar og breyting á framboði og eftirspurn (Eyþór 

Ívar Jónsson, 1998, bls. 80-81). 

Helstu samkeppnisaðilar GA á markaði sem snertir meðlimi eða þá 

sem spila golf á vellinum sem sínum heimavelli, eru ekki mjög margir. 

Golfvöllur er að Þverá í Eyjafjarðarsveit en hann hefur frekar stuðlað 

að því að fólk byrji í íþróttinni og þegar lágmarksfærni er náð þá hafa 

þeir meðlimir komið og gerst félagar í GA. Jaðar völlur GA er eini 18 

holu völlurinn á Norðurlandi og er því í raun ekki hægt að tala um 

mikla samkeppni innan atvinnugreinarinnar. 

Í beinni samkeppni um almennan ferðamann má segja að öll afþreying 

sem í boði er á svæðinu sé í samkeppni hvort heldur um er að ræða 

sundlaugar, hestaleigur eða listasöfn. Það er verkefni að fá þá aðila sem 

koma í bæinn án þess að ætla sér að spila golf til að spila golf. 

Hugmyndir um það má sjá í kafla þrjú um markaðsmöguleika.  

2.3.3 Staðkvæmda vara 

Staðkvæmda vörur velta á því hversu mikið framboð er á markaðnum. 

Með þeim er átt við að ein vara þjóni sama tilgangi og önnur vara. 
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Staða staðkvæmda vara er háð því hversu viljugir kaupendur eru til að 

skipta um vörur (Eyþór Ívar Jónsson, 1998. bls. 83). 

Golf er í samkeppni við alla afþreyingu sem í boði er yfir sumartímann. 

Margar íþróttir heilla en sérstaða golfs sem íþróttar er tækifæri til 

markaðssetningar.  

2.3.4 Samkeppnisstaða kaupenda 

Eftir því sem fyrirtækin eru fleiri á markaðinum er samningsstaða 

kaupenda betri. Ef varan er stór hluti af heildarkaupum neytenda getur 

það haft verðbreytingar í för með sér. Ef vörur ólíkra fyrirtækja eru 

líkar þá velur viðskiptavinurinn þá vöru sem hefur lægra verð (Eyþór 

Ívar Jónsson, 1998, bls. 82-83).  

Samkeppnisaðstaða kylfinga á Norðurlandi er takmörkuð eins og 

tíundað hefur verið hér að ofan. Ekki er um marga velli að ræða hér á 

svæðinu. Helsta samkeppni golfsins er önnur afþreying. 

2.3.5 Samkeppnisstaða birgja 

Samningsstaða birgja getur haft áhrif á verð aðfanga. Fleira sem hefur 

áhrif á samningsstöðu er fjöldi birgja, hversu auðvelt er að skipta um 

þá og hvort auðvelt er fyrir fyrirtæki að útvíkka starfsemi sína og 

framleiða aðföng sín sjálf (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, bls. 82-83). 

Ekki er um neina raunverulega birgja að ræða þegar GA er skoðað í 

samkeppnisumhverfi, ekki út á við allavega. Klúbburinn hefur hins 

vegar sína birgja í viðskipum er snúa að daglegum rekstri. Þeir eru 

fjölmargir og er komin hefð á það að vera í viðskiptum við þann birgja 

sem best gerir fyrir klúbbinn. 
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3 Helstu markaðsmöguleikar 
Í þessum kafla eru skoðaðir þeir möguleikar sem GA standa til boða til 

að fjölga meðlimum í klúbbnum, fjölga gestakomum á völl klúbbsins 

bæði innlendum sem erlendum og að markaðssetja Arctic Open á 

erlendum vettvangi. Fyrirtæki sem eru markaðsmiðuð, fara þá leið að 

velja vandlega þá markhópa sem þau vilja þjóna, og miða sitt 

markaðsstarf að því að koma til móts við þarfir og óskir þeirra. 

3.1 Markhópur 

Skilgreining á markhóp er mikilvægt skref í markaðssetningu. Hægt er 

að skilgreina markhópa með ýmsum hætti meðal annars með tilliti til 

lýðfræðilegra þátta svo sem aldri og kyni, landfræðilegra svo sem 

búsetu, félagslegra svo sem lífsstíl, viðhorfum og gildismati og að 

endingu efnahagslegra þátta svo sem tekjum. Að herja á markað sem er 

ekki sá rétti fyrir viðkomandi vöru er sama og að tapa. Þegar fyrirtæki 

hyggja á útrás og markaðssetja vöru sína eða þjónustu á mörkuðum er í 

mörg horn að líta. Stefnuna þarf að skorða niður allt eftir því hvort um 

þröngan eða dreifðan markað sé að ræða. Hvort ætlunin er að hafa 

markaðssetninguna miðaða við afmarkaðan hóp viðskiptavina eða 

hvort eigi að höfða til fjöldans. Sú spurning kemur einnig upp hvaða 

lönd eða hvaða land sé vænlegt að eiga viðskipti við og samhliða því 

hvaða hópa innan þess lands eigi að stefna á. Það getur einnig verið 

afdrifaríkt fyrir fyrirtæki að ætla sér að komast yfir of mikið í einu. 

Mun vænlegra til árangurs er að ná góðri fótfestu á einum markaði áður 

en skrefið inn á þann næsta er tekið (Czinkota, Ronkainen og Moffett, 

2003, bls. 333). 
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Í þessu verkefni er um að ræða fjóra markhópa.  

Markhóp fyrir Arctic Open  

Almenna ferðamenn sem koma til Akureyrar innlenda sem erlenda 

Íbúar Akureyrar 

Núverandi félagsmenn. 

Höfundur skilgreinir þessa fjóra markhópa með tilliti til þeirra 

rannsóknaspurninga sem leitast er við að svara í skýrslunni.  

Íbúar Akureyrar eru markhópur GA hvað varðar fjölgun meðlima. 

Ástæður þess eru þær að það er heimamarkaður klúbbsins og 

nærtækast er að sækja viðbót við meðlimi þangað. 

Golfklúbbur Akureyrar mun markaðssetja Arctic Open í Bretlandi. Sá 

markhópur sem miðað er á eru allir kylfingar á Bretlandseyjum. Telur 

höfundur að hægt sé að höfða til allra kylfinga með réttri 

markaðsetningu en ekki bara til efnaðri kylfinga því golf á 

Bretlandseyjum er ekki lengur íþrótt fyrir efnaða heldur er það orðið 

aðgengilegt fyrir alla. Kemur það einnig til af því að ferðalög eru að 

verða æ ódýrari og ekkert tiltökumál þykir að skreppa í rúma helgi á 

milli landa til að spila golf.  

Gestakomur á völl GA er tekjulind sem stjórnendur hafa mikinn áhuga 

á að auka. Markhópur GA eru þeir ferðamenn sem koma til Akureyrar 

og spila golf jafnt innlendir sem erlendir á sumartíma meðan völlurinn 

er opinn. Þá þarf að nálgast með misjöfnum hætti og verður nánar 

komið að því síðar.  

Félagsmenn GA eru fjórði markhópurinn því mikilvægt er að halda í 

núverandi viðskiptavini. Að halda í þá iðkendur sem koma inn í 

klúbbinn bæði sem ungmenni og ekki síður þá sem eldri eru er 

mikilvægt.   
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3.2 Fjölgun meðlima  

Meðlimafjöldi í GA hefur aukist hægt og sígandi á undanförnum árum. 

Í ársbyrjun 2005 voru meðlimir 491 talsins og er þá búið að grisja þá 

aðila úr sem tilkynnt hafa að þeir muni ekki vera meðlimir sumarið 

2005. Skiptist hlutfall kynjanna þannig að 79,23% eru karlar en konur 

eru 20,77%. 198 einstaklingar eru 18 ára eða yngri en það eru 40,35% 

meðlima sem er mjög hátt hlutfall miðað við það sem gerist hjá öðrum 

golfklúbbum. Það bendir til þess að klúbbnum hafi tekist að ná til unga 

fólksins enda hefur GA verið í fremstu röð með ungviði sitt á síðustu 

árum í sínum flokkum á Landsmótum og sveitakeppnum (Halldór 

Rafnsson, munnleg heimild, 10. apríl 2005).  Með markvissri sókn á 

kynningum á íþróttinni í grunn- og framhaldsskólum bæjarins á að vera 

hægt að glæða áhugann enn frekar hjá þessum aldri. Sérstök gjaldskrá 

er fyrir þá sem yngri eru og þá sem eru nýliðar í GA. Ólíkt því sem 

gerist hjá klúbbum á höfuðborgarsvæðinu sem eru að innheimta 

inntökugjöld ofan á venjuleg árgjöld nýliða. Sér GA sér hag í því að 

örva fólk til að prófa það getur skilað sér í fleiri meðlimum þegar fram 

í sækir. Haldin eru nýliðakvöld sem eru þannig í framkvæmd að 

kennari klúbbsins sér um að leiðbeina nýliðum innan klúbbsins á 

æfingasvæðinu á mánudagskvöldum í einn til tvo klukkutíma yfir allt 

sumarið. Sérstök nýliðanámskeið hafa verið haldin fyrir þá sem eru 

algjörlega nýir í íþróttinni með fádæma ásókn en vel á annað hundrað 

manns sóttu slík námskeið á vegum GA síðastliðið sumar. Ekki var 

þess krafist að fólk væri meðlimir í klúbbnum til að fá aðgang að 

námskeiðunum. Von forsvarsmanna GA er að þessi umhyggja sem 

nýliðum og ungviði er sýnd í verki laði fólk enn frekar að íþróttinni 

sem skilar sér vonandi í fjölgun meðlima. Gera má ráð fyrir að stór 

hluti af þeim aðilum sem sóttu nýliðanámskeið síðasta sumars sjái hag 

sínum best borgið í því að gerast meðlimur klúbbsins með þeim 

aðgangi að vellinum og kennurum sem því fylgir. Hægt er að bjóða 

vinnustöðum, starfsmannafélögum, verkalýðsfélögum eða öðrum 

íþróttafélögum upp á golfkennslu fyrir starfsfólk sitt eða félagsmenn. 
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Nauðsynlegt er að planta fleiri fræjum í þann frjóa jarðveg sem 

greinilega er til staðar þegar áhugi á golfi er kannaður, ekki þarf það að 

takmarkast við sumarið þar sem klúbburinn býr yfir góðri inniaðstöðu 

við Þórsstíg. Með því að nýta það húsnæði til kynningar yfir 

vetrarmánuðina er hægt að ná til fjölda fólks. 

Stór markaður er fyrir GA að sækja á skólafólk með því að bjóða 

skólafólki sérstök afsláttar kjör á árgjöldum. Tveir framhaldsskólar eru 

á Akureyri. Verkmenntaskólinn með rúmlega 1000 nemendur 

(Verkmenntaskólinn á Akureyri, 2005). Menntaskólinn með um 650 

nemendur(Menntaskólinn á Akureyri, 2005). Háskólinn á Akureyri 

sem í eru um 1477 nemendur en þar af er rúmur helmingur nemenda í 

fjarnámi(Háskólinn á Akureyri, 2005). Að þessum nemendatölum 

gefnum er um að ræða vel á þriðja þúsund nema sem eru í 

framhaldsnámi á Akureyri á hverju ári. Þó að ekki náist nema til tíunda 

hvers nema þá er um að ræða á þriðja hundrað manns sem er stór tala 

fyrir GA að sækjast eftir.  

Markmið stjórnenda GA er að eftir þrjú ár verði meðlimafjöldi í 

klúbbnum kominn í 800 félaga, það er talin raunhæf tala þar sem mikill 

uppgangur hefur verið í íþróttinni. Mikilvægt er fyrir GA að halda 

núverandi félagsmönnum þannig að sú nýliðun sem er sé hrein viðbót. 

(Halldór Rafnsson, munnleg heimild, 10 apríl 2005). 

3.3 Fjölgun almennra gesta á vellinum 

Eins og segir í inngangi þá eru golfiðkendur um 36.000 á landinu og þá 

er eingöngu átt við þá sem spila golf 5 sinnum eða oftar yfir sumarið. 

Ekki er hægt að nálgast neinar nákvæmar tölur um innlenda og erlenda 

gesti sem koma til Akureyrar á ári hverju en gera má ráð fyrir að þeir 

hlaupi á tugþúsundum. 

Hugmynd sem vert er að skoða er að bjóða þeim aðilum sem eru 

meðlimir í klúbbum innan GSÍ aðgang að golfsetti og kerru til afnota ef 

spilað er á vellinum gegn því að greiða eingöngu vallargjald. 

Ómögulegt er að vita hve margir ferðamenn koma til Akureyrar í lengri 
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eða skemmri tíma yfir sumartímann. En ætla má að iðkendur eins og 

GSÍ skilgreinir þá hlaupi á hundruðum ef ekki þúsundum sem koma til 

Akureyrar yfir sumarið. Þetta er sá markhópur sem klúbburinn á að 

herja á með auglýsingum í t.d heimaklúbbum þeirra um þessa nýjung 

að viðkomandi þurfi ekki að pakka golfsettinu með sér, það sé til staðar 

á Akureyri. Þannig er hægt að vekja umtal og eftirtekt á klúbbnum án 

mikils tilkostnaðar. Fjöldi erlendra skemmtiferðaskipa sem kemur að 

bryggju á Akureyri á hverju sumri er töluverður, í ár er búist við 60 

skipum (Gunnar Arason, munnleg heimild, 5. apríl 2005). 

Vert er að athuga hvort hægt sé að koma GA inn í mögulega 

áhugaverða skoðunarstaði hjá umboðsaðilum þessara skipa því hér er 

nyrsti 18 holu golfvöllur í heimi. Erlendum gestum sem koma og spila 

golf á Akureyri er afhent skírteini sem á stendur og vottað er af 

formanni og kennara klúbbsins að viðkomandi hafi spilað á nyrsta 18 

holu velli í heimi. Hafa þessir gestir haft orð á því hve gaman það verði 

að sýna félögum sínum í golfklúbbi viðkomandi eða á vinnustöðum 

viðurkenningarskjalið. 

3.4 Arctic Open 

„Það er sem draumur hafi ræst”, segir fólk sem komið hefur á mótið. 

Það er ekkert skrýtið að fólk segi það því það er einstök upplifun að 

spila golf í blóðrauðu sólarlagi á miðnætursólstöðum. Stemmningin er 

frábær og þátttakendur eiga ógleymanlegar stundir í góðum hópi. 

Arctic Open er alþjóðlegt golfmót sem hefur verið haldið frá árinu 

1986 og er ávallt haldið um miðnætursólstöður ár hvert. Árið eftir var 

atvinnumönnum leyft að vera með og um leið var mótið gert að 

alþjóðlegu golfmóti. Það er keppt í tveimur flokkum, með og án 

forgjafar og árið 2002 var einnig farið að keppa í öldungaflokki án 

forgjafar. Liðakeppni er einnig í gangi þar sem fjórum keppendum er 

raðað í hóp af handahófi. Í gegnum árin hafa keppendur komið frá 

öllum heimshornum auk innlendra keppenda. Þetta er í raun fjögurra 

daga golfhátíð því mótið hefst á miðvikudagskvöldi með opnunarhófi í 

boði stuðningsaðila. Seinnipartinn og fram á nótt á fimmtudag og 
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föstudag eru spilaðar 18 holur hvorn dag eftir Stableford punktakerfi. 

Lokahóf þar sem verðlaun eru afhent er svo á laugardagskvöld og árið 

2004 var boðið upp á sjávarréttaveislu að hætti Friðriks V. Karlssonar 

matreiðslumeistara og var allt hráefni frá matvæla- og 

sjávarútvegsfyrirtækjum á Eyjafjarðarsvæðinu. Keppendur hafa í 

gegnum árin nær undantekningarlaust allir sem einn lofað skipulag 

mótsins enda er Arctic Open ógleymanleg upplifun fyrir alla sem hafa 

keppt (The Arctic Open, 2004, b).  

Keppendur voru árið 2004 um 140 og þar af tæplega 40 útlendingar 

sem komu aðallega frá Bandaríkjunum (Þórhallur Pálsson, munnleg 

heimild, 5. október 2004).  
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3.5 Samkeppnisgreining á Arctic Open 

Helstu samkeppnisaðilar Arctic Open golfmótsins á Íslandi eru tveir. 

Viðburðir sem eru sambærilegir við Arctic Open eru Icelandic Open, 

sem er haldið að frumkvæði erlendra aðila og Volcano Open, sem 

Golfklúbbur Vestmannaeyja heldur. 

Icelandic Open er haldið í samvinnu við Golfklúbb Reykjavíkur og 

Golfklúbbinn Keili í Hafnarfirði þar sem erlendir aðilar leigja vellina 

undir sitt mót. Icelandic Open er þó töluvert frábrugðið Arctic Open að 

því leyti að einungis er seldur aðgangur í það erlendis frá og þarf að 

kaupa heildarpakka sem inniheldur gistingu og ýmiss konar afþreyingu. 

Mótið var fyrst haldið árið 2001 og voru þá frekar fáir þátttakendur 

sem og árið eftir en á árinu 2003 voru þátttakendur um 250 talsins sem 

skýrist af fjölda gesta á vegum Amstel bjórverksmiðjanna. Í ár voru 

þátttakendur um 110 talsins (Herborg Arnarsdóttir, munnleg heimild, 7. 

október 2004). 

Golfklúbbur Vestmannaeyja hefur haldið Volcano Open á hverju ári  

síðan 2001. Mótið er með mjög svipuðu fyrirkomulagi og Arctic Open, 

þar sem bæði innlendir og erlendir aðilar taka þátt (Þórhallur Pálsson, 

munnleg heimild, 5. október 2004).  

Erlendis hefur Arctic Open ekki marga beina samkeppnisaðila, en þó 

eru golfklúbbar á norðurslóðum jarðar sem bjóða upp á svipaða 

afþreyingu.  

Í Finnlandi er boðið upp á 90 holu maraþon golfmót sem stendur í 3 

daga um mánaðarmótin júní/júlí ( Merilappi, 2004).  

Einnig stendur Golfklúbburinn í Þrándheimi í Noregi fyrir 

miðnæturgolfmóti, en það er þó minna í sniðum en Arctic Open og er 

einungis einn keppnisdagur (Trondheim Golfklubb, 2004). 

Meira er um óbeina samkeppnisaðila. Þar má telja önnur golfmót ætluð 

áhugamönnum yfir sumartímann, en þau hafa ekki þá sérstöðu sem 
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einkennir Arctic Open. Skiptir þá engu máli hvort mótin eru á Íslandi, 

Bretlandi eða annarsstaðar í Evrópu. 

Þar sem Arctic Open fer fram yfir sumarið, stendur það í samkeppni 

um hylli fólks við ýmsa sumarafþreyingu s.s. sólarlandaferðir, 

ævintýraferðir og margskonar aðra afþreyingu 

Þar sem Arctic Open er svona sérstætt golfmót með 

fjöldatakmörkunum þá eru golfarar á Bretlandi ekki í neinni 

úrvalsstöðu því ekki er um að ræða marga aðra svipaða atburði, þarna 

stendur Arctic Open nokkuð vel að vígi 

Samningsstaða birgja getur haft áhrif á verð aðfanga. Fleira sem hefur 

áhrif á samningsstöðu er fjöldi birgja, hversu auðvelt er að skipta um 

þá og hvort auðvelt er fyrir fyrirtæki að útvíkka starfsemi sína og 

framleiða aðföng sín sjálf (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, bls. 82-83). 

Í þessu tilviki er ekki um raunverulega birgja að ræða heldur er um að 

ræða einskonar umboðsaðila sem sér um að selja fólki ferðir á Arctic 

Open. Staða ferðaskrifstofunnar Discover the World sem vonast er til 

að samningar takist við og fjallað er um í kafla 3.4.5 er nokkuð sterk 

þar sem hún sérhæfir sig í ferðum til Íslands og þar af leiðandi er það 

eftirsóknarvert fyrir GA að fara í samstarf við þá. Á móti kemur að 

Arctic Open hefur mjög mikla sérstöðu sem golfmót og það ætti að 

vera beggja hagur að taka upp samstarf þar sem það eykur framboð 

Discover the World af sérferðum og ætti heldur ekki að kosta GA 

mikinn pening. 

3.6 Hvatar til útrásar 

Helstu hvatar fyrir markaðsetningu mótsins eru að hróður Arctic Open 

skili fleiri erlendum gestum á þennan nyrsta 18. holu golfvöll í heimi 

og skili þar af leiðandi auknum tekjum til klúbbsins. Völlurinn ber 

töluvert fleiri gesti utan meðlima heldur en nú er og það hefur blundað 

lengi í forsvarsmönnum klúbbsins að markaðssetja Arctic Open í 

Bretlandi (Þórhallur Pálsson, munnleg heimild, 5. október 2004).  
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3.6.1 Verð 

Þátttökugjald í Arctic Open er 350$. Innifalið í því er aðgangur á 

opnunarhátíð, þátttaka í mótinu, vallargjöld í fimm daga, matur og 

aðgangur að lokahófinu auk golfgjafar (Arctic Open, 2004, c). 

Þegar litið er til þess hversu aðgengilegar flugsamgöngur eru og hversu 

mikil samkeppni er orðin á þeim mörkuðum þá ætti verð á þeim þætti 

ferðarinnar ekki að verða mikill farartálmi.  

Iceland Express býður flug tvisvar á dag allt sumarið milli Stanstead 

sem er rétt utan við London og Keflavíkur á verði frá 7.945 kr aðra 

leiðina en til þess að fá þetta verð verður að panta vel tímanlega. Stefna 

Iceland Express er að bjóða alltaf lægsta verðið (Iceland Express, 

2004).  

Icelandair flýgur allt að 14 sinnum í viku milli Heathrow í London og 

Keflavíkur og býður netsmelli á verði frá 16.900 til 31.030 kr fram og 

til baka. Það er að vísu um takmarkað sætaframboð að ræða á þessu 

verði (Icelandair, 2004, a). 

Þegar ferð er bókuð hjá Icelandair er hægt að fá innanlandsflugið á 

milli Reykjavíkur og Akureyrar á aðeins 10.415 kr fram og til baka 

(Icelandair, 2004, b). 

Gistingarmöguleikar eru einnig margir og því álíka mörg verð sem til 

greina koma. Gisting á Hótel KEA kostar 14.300 kr nóttin í eins manns 

herbergi og 18.300 kr í tveggja manna herbergi (Hótel KEA, 2004).  

Svo eru þess utan margir aðrir gistimöguleikar eins og gistiheimili og 

þess háttar sem eru mun ódýrari. Það sem hins vegar kylfingarnir gera 

fyrir utan golfið er erfitt að verðleggja vegna þess hve þarfir þeirra eru 

misjafnar. Afþreyingarmöguleikarnir eru mjög margir. Til dæmis mætti 

telja hestaferðir, hvalaskoðun, kaffihús, kvikmyndahús, söfn, hinar 

ýmsu listasýningar og margt fleira sem svalar menningarþörf 

ferðalanganna.  
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3.6.2 Golf í Bretlandi 

Löng hefð er fyrir golfíþróttinni á Bretlandi og sagt er að íþróttin hafi 

verið fundin upp þar. Golf á uppruna sinn að rekja til austurstrandar 

Skotlands á 15. öldinni. Íþróttin náði töluverðum vinsældum á 

Englandi á 16. öld fyrir tilstuðlan Charles I Bretakonungs 

(Golfeurope.com, 2004, a).  

Það var svo á 19. öldinni sem íþróttin náði alþjóðlegri útbreiðslu og 

varð viðurkennd ólympíuíþrótt árið 1900 (Golfeurope.com, 2004, b).  

Enska golfsambandið (English Golf Union) var stofnað árið 1924 og í 

dag eru innan þess 1.910 golfklúbbar með um 740.000 meðlimum 

(English Golf Union, 2004).  

3.6.3 Markaðs- og kynningarmál 

Þar sem ekki verða lagðir miklir fjármunir í markaðssetningu á Arctic 

Open á erlendum vettvangi var höfundi þröngur stakkur sniðinn í 

markaðsmálum. Eftir miklar bollaleggingar varð niðurstaða höfundar 

sú að leita eftir samstarfi við ferðaskrifstofu á Bretlandseyjum sem 

selur ferðir til Íslands.  

Eftir töluverða leit fann höfundur ferðaskrifstofuna Discover the World 

sem er í úthverfi London og hefur innan sinna vébanda íslenska 

starfsmenn. Um 65% af seldum ferðum þeirra eru ferðir til Íslands. 

Unnið er að því að koma á samkomulagi um kynningu og sölu á Arctic 

Open á Bretlandi milli Discover the World og Golfklúbbs Akureyrar, 

en því miður mun þeirri vinnu ekki ljúka áður en höfundur skilar 

verkefni sínu af sér (Kristrún Konráðsdóttir, munnleg heimild, 10. 

október 2004). 

Þeir möguleikar sem höfundur telur bestan í stöðunni fyrir GA og 

kostar lítið fjármagn er að nýta bæklinga sem framleiddir eru á hverju 

ári fyrir aðra umboðsmenn til kynningarstarfs einnig á Bretlandseyjum. 

Þetta yrði gert í samstarfi við Discover the World ferðaskrifstofuna 

sem hefur tengslanet um allar Bretlandseyjar og mun því geta dreift 

bæklingnum með öðru kynningarefni sínu. 
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Lagt er til að leitað yrði leiða til að fá Discover the World 

ferðaskrifstofuna til að koma Arctic Open inn í umræðu blaðamanna og 

jafnvel að fá blaðamenn hingað til lands til kynningar á meðan á 

mótinu stendur. Einnig er lagt til að ferðaskrifstofan hafi vakandi auga 

með því að koma Arctic Open inn í alla almannatengsla umræðu sína 

sem tengist Íslandi á einhvern hátt. 

Einnig leggur höfundur það til að bæta heimasíðu Arctic Open. Meðal 

annars væri hægt að setja inn stutt myndbrot frá mótinu þar sem fólk 

getur fengið forsmekk af stemmingunni af því að spila í 

miðnætursólinni í Eyjafirði. Það mætti einnig setja inn myndir frá fyrri 

mótum, af sigurvegurum sem og öðrum spilurum. Annað sem hægt 

væri að setja inn væru upplýsingar um afþreyingu á Akureyri og 

nágrenni sem standa erlendum ferðamönnum til boða.  

Mikilvægt er að allir aðilar átti sig á því að um langtímafjárfestingu sé 

að ræða sem getur tekið um 2 – 3 ár að skila sér í aukinni þátttöku inn í 

mótið (Kristrún Konráðsdóttir, munnleg heimild, 10. október 2004). 

Nánari upplýsingar um Discover the World má sjá í viðauka I. 



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

26

4 Viðhorfskönnun  
Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf félagsmanna GA til 

þjónustunnar sem klúbburinn býður upp á og stjórnenda hans, hvað 

félagsmenn telja mikilvægt í starfsemi klúbbsins og hvernig þeir nýta 

sér þá þjónustu sem í boði er. Niðurstöðum könnunarinnar er ekki 

ætlað að leysa nein vandamál, miklu frekar að gefa stjórnendum 

hugmynd um hvað það er í starfsemi klúbbsins sem skiptir meðlimi 

hans máli. Þetta er fyrsta könnun sinnar tegundar sem framkvæmd er 

hjá GA. Mikilvægt er fyrir klúbbinn að gefa niðurstöðum 

könnunarinnar gaum og láta félagsmenn með þeim hætti vita að þeirra 

skoðun á hlutunum skipti máli. Í framhaldi af niðurstöðum þessarar 

könnunar er hægt að kafa dýpra ofan í kjölinn á þeim atriðum sem 

skipta meðlimi mestu máli. 

Sú aðferðafræði sem höfundur notaði við vinnslu könnunarinnar er í 

raun blanda af eigindlegum og megindlegum aðferðum.  

Eigindlegum rannsóknaraðferðum má lýsa sem huglægum og leitandi. 

Sveigjanlegar aðferðir til að kafa dýpra og gefa rannsakandanum t.d. 

tilgátur og hugmyndir. Gott dæmi um eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eru rýnihópar og djúpviðtöl. Megindlegum rannsóknaraðferðum má 

lýsa sem hlutlægum og lýsandi. Þar sem unnið er með fastmótaðar 

mælieiningar. Sem dæmi um þessa aðferð rannsókna eru, 

símakannanir, póstkannanir, viðtalskannanir og netkannanir (Burns og 

Bush, 2005, bls. 204- 230). 

Höfundur tók viðtöl við stjórnendur GA og nokkra félagsmenn. Um var 

að ræða viðtöl þar sem spurningarlistinn var borinn undir viðkomandi 

hann beðinn um að lesa hann yfir og að beðinn um að koma 

athugasemdum á framfæri. Ekki voru gerðar athugasemdir við 

spurningarlistann sjálfan en viðbótarspurningar koma í kjölfar þessara 

viðtala. Þetta var gert til þess að fá að vita hvaða atriði félagsmenn og 

stjórnendur GA vildu fá inn í könnunina, hvaða atriði þeir teldu 

mikilvægust og hvort stjórnendur og félagsmenn álitu sömu hluti jafn 
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mikilvæga eða hvort menn væru á öndverðum meiði í málefnum er 

varða klúbbinn. Leitað var til fræðimanns á sviði rannsókna til að gæta 

þess að spurningarnar væru ekki aðferðafræðilega rangar, leiðandi eða 

villandi á annan hátt.  

Þegar könnun er framkvæmd þarf að byrja á því að skilgreina það þýði 

sem skoðað verður, síðan er úrtak tekið úr þýðinu. Með þessum hætti 

ætti að vera hægt að fá nokkuð raunhæfa mælingu á viðhorfum 

meðlima til klúbbsins. Þýðið í þessu tilfelli eru allir meðlimir GA, 

úrtakið eru þeir aðilar sem eru á netfangaskrá klúbbsins.   

4.1 Framkvæmd og greining 

Þegar gera á marktæka athugun á viðhorfi fólks, er nauðsynlegt að ná 

fram skoðunum og viðhorfum ólíkra einstaklinga með mismunandi 

þarfir og skoðanir. Tekin voru viðtöl við stjórnendur GA svo og 

félagsmenn og þeir spurðir hvort spurningarlistinn tæki yfir þá þætti  

sem þeir teldu að mætti kalla lykilþætti í þjónustu GA. Í framhaldi af 

þeim viðtölum komu fram viðbótarspurningar sem bætt var inn í 

spurningalistann. Spurningarlistinn var sendur á 260 félaga í GA sem 

eru á netfangaskrá klúbbsins, 52 skeyti skiluðu sér strax til baka þar 

sem netfang viðkomandi var óvirkt. Netfangaskrá GA má sjá í Viðauka 

III.  

Spurningarnar eru 23 talsins og skiptast í ánægjuspurningar til þess að  

fá fram hversu ánægðir eða óánægðir félagsmenn eru með starfsemina, 

í framhaldi af þeim er spurt hve oft viðkomandi nýtir sér þjónustuna og 

að endingu var mikilvægisspurning til að auðveldara sé að átta sig á því 

hvað það er sem félagsmenn telja mikilvægast. Síðasta spurningin var 

opin þar sem félagsmenn gátu sagt sína skoðun ef það var eitthvað sem 

þeim lá á hjarta er varðar klúbbinn eða stjórnendur hans.  

208 skeyti skiluðu sér til viðtakenda og bárust svör frá 55 sem gefur 

26,44% svörun. Þegar um póstkannanir eða netkannanir er um að ræða 

er talað um að 20 – 25% svörun sé viðunandi. Þessi svörun gefur 

raunhæfa mynd af skoðunum félagsmanna á starfseminni, aldursbil er 
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mikið frá yngsta að elsta þátttakenda, yngsti þátttakandi var 15 ára og 

sá elsti 62 ára. Mismikil reynsla er hjá fólki, allt frá því að vera nýliði í 

klúbbnum í það að vera meðlimur í klúbbnum í 49 ár. 

Spurningarlistann sem sendur var út má sjá í viðauka II. 

Svör bárust frá 55 aðilum, kynjahlutfall var þannig að 47 karlar og 8 

konur svöruðu. Kynjahlutfall meðlima í GA skiptist þannig að 389 

karlar eru meðlimir eða 79,23% en konur er 102 eða 20,77%, þannig að 

svarhlutfall karla er heldur hærra en svarhlutfall kvenna ef skoðaðar 

eru meðlimatölur til samanburðar. 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda 
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Meðalaldur svarenda var 40,55 ár og var meðaltal svarenda 9,13 ár sem 

félagar í klúbbnum, það getur gefið sterkari svör að fá svona háan 

meðalaldur í klúbbnum á þeim forsendum að þá vita menn frekar um 

hvað það snýst að reka golfvöll, hvaða þjónusta þarf að vera fyrir hendi 

og hversu vel hún er veitt. 

Aðspurðir  hve oft í viku félagar spiluðu golf að Jaðri svöruðu þeir: 

45,45% 2- 3 sinnum í viku, 27,27% 4- 5 sinnum í viku, 9,09% 6- 7 

sinnum í viku og 18,18% oftar en 7 sinnum í viku. Þetta háa hlutfall 

þeirra sem spila 4- 5 sinnum eða oftar eða tæp 54% gefa okkur 

hugmynd um að það séu þeir sem spila mest sem mestan áhuga hafa á 

bættri þjónustu og hag klúbbsins í heild. 
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Tafla 4. Hversu oft í viku spilaðir þú að Jaðri? 
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Hvort félagar hefðu tekið þátt í mótum á vegum GA svöruðu 69,23% 

því játandi og 30,77% neitandi. Spurt var um ástæðu þess að 

viðkomandi spilaði ekki í mótum og voru flest svörin á þá leið að 

viðkomandi hafði annað hvort ekki tíma eða taldi sig ekki hafa getu til 

þess að taka þátt í mótum. Hve oft spilaðir þú í mótum á vegum GA 

svöruðu 30.77% að þeir hefðu spilað 1- 3 sinnum yfir sumarið, 43,59% 

4- 6 sinnum, 20,51% 7- 9 sinnum og 5,13% oftar. 

Tafla 5. Hve oft tókstu þátt í mótum á vegum GA? 
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Ánægja virðist vera töluverð með stjórnendur GA. Hversu ánægður eða 

óánægður ert þú með stjórnendur GA svöruðu 10,91% mjög ánægður, 

54,55% frekar ánægður, 32,73% hvorki né, 1,82% frekar óánægður og 

engin var mjög óánægður. Hversu mikilvægir eða lítilvægir eru 

stjórnendur GA þér svöruðu 30,91% mjög mikilvægir, 30.91% frekar 

mikilvægir, 30,91% hvorki né, 5,45% frekar lítilvægir og 1,82% mjög 

lítilvægir. Þessar spurningar segja okkur að stjórnendur GA skipta 

máli, mikilvægt er að stjórnendur GA séu í tengslum við klúbbmeðlimi 

tali við þá og láti þá vita að þeirra sjónarhorn skipti máli. 
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Tafla 6. Hversu ánægður/óánægður ertu með stjórnendur GA? 
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Mjög jákvæð niðurstaða fékkst úr spurningum er varða sameiginlega 

verslun GA og Hole in One í Kópavogi. Hversu ánægður eða óánægður 

ertu með sameiginlega verslun GA og Hole in One svöruðu 14,55% 

mjög ánægður, 49,09% frekar ánægður, 34,55% hvorki né, 1,82% 

frekar óánægður og engin var mjög óánægður. 94,55% svöruðu því 

játandi hvort þeir höfðu nýtt sér þjónustu verslunarinnar og 5,45% 

svöruðu því neitandi. Hve mikilvæg eða lítilvæg er verslunin þér 

svöruðu 14,55% mjög mikilvæg, 47,27% frekar mikilvæg, 34,55% 

hvorki né, 1,82% frekar lítilvæg og 1,82% mjög lítilvæg. Það að 

verslunin skuli skipta bróðurpart svarenda máli eru skilaboð til 

stjórnenda að halda vel á málum er varða verslunina. Eitt atriði sem 

mikilvægt er að passa upp á er að um sömu verð sé að ræða og að sömu 

tilboð séu til viðskiptavina verslunarinnar hér eins og verslun Hole in 

One í Kópavogi. 

Tafla 7. Hversu ánægður/óánægður ertu með sameiginlega verslun GA og Hole in one?  
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Rúm 96% svarenda nýta sér veitingasöluna miðað við svör byggð á 

síðastliðnu sumri. Hversu ánægður eða óánægður ertu með veitingasölu 

GA svöruðu 16,36% mjög ánægður, 67,27% frekar ánægður, 14,55% 

hvorki né, 1,82% frekar óánægður og engin var mjög óánægður. Hve 

oft í viku nýttir þú þér þjónustu veitingasölunnar svöruðu 3,64% aldrei, 

60% 1- 2 sinnum í viku, 25,45% 3- 4 sinnum í viku og 10,92% oftar. 

Hversu mikilvæg eða lítilvæg er veitingasalan þér svöruðu 27,27% 

mjög mikilvæg, 49,09% frekar mikilvæg, 16,36% hvorki né, 1,82 

frekar lítilvæg og 5,45% mjög lítilvæg. Þar sem mikilvægi veitingasölu 

er töluverð þarf að gæta að því að þar sé veitt góð þjónusta, vera með 

þjónustulundað starfsfólk og breitt vöruúrval. 

Tafla 8. Hversu ánægður/óánægður ertu með veitingasölu GA? 
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Á árinu 2003 var tekið í notkun nýtt og endurbætt æfingasvæði. Hversu 

ánægður eða óánægður ertu með æfingasvæðið svöruðu 16,36% mjög 

ánægður, 54,55% frekar ánægður, 12,73% hvorki né, 12,73% frekar 

óánægður og 3,64% mjög óánægður. Hversu mikilvægt eða lítilvægt er 

æfingasvæðið þér svöruðu 41,82% mjög mikilvægt, 41,82% frekar 

mikilvægt, 14,55% hvorki né, 1,82% frekar lítilvægt og engum fannst 

það mjög lítilvægt. Hversu oft nýttir þú æfingasvæðið síðastliðið sumar 

svöruðu 12,73% aldrei, 60% að meðaltali 1 sinnum í viku, 18,18% að 

meðaltali 2- 3 sinnum í viku og 9,09% 4 sinnum eða oftar á viku. 

Miðað við svörin sem bárust er það ljóst að æfingasvæðið skiptir miklu 

máli, vanda verður til verks þegar kemur að því að sú framkvæmd 

verði kláruð er snýr að básum þeim sem félagsmenn standa á er þeir slá 

á æfingasvæðið. 
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Tafla 9. Hversu mikilvægt/lítilvægt er æfingasvæðið þér? 

0

5

10

15

20

25

Mjög
mikilvægt

Frekar
mikilvægt

Hvorki né Lítið
mikilvægt

Ekki
mikilvægt
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GA getur státað sig af því að vera með einn reyndasta kennara í 

golfkennslu sem völ er á Íslandi. Hversu ánægður eða óánægður ertu 

með kennara GA svöruðu 21,82% mjög ánægður, 36,36% frekar 

ánægður, 40% hvorki né, 1,82% frekar óánægður og engin var mjög 

óánægður með kennara klúbbsins. Hversu mikilvægir eða lítilvægir eru 

kennararnir þér svöruðu 30,91% mjög mikilvægir, 23,64% frekar 

mikilvægir, 40% hvorki né, 3,64 frekar lítilvægir og 1,82 mjög 

lítilvægir. Það að 40% svarenda segist ekki hafa skoðun á kennara 

klúbbsins og að sama hlutfall svari mikilvægis spurningunni á sama 

hátt, mætti túlka á þann hátt að klúbburinn þurfi að færa kennarann nær 

félagsmönnum, með fræðslu eða auglýsa betur að hann standi 

félagsmönnum til boða.  Hve oft nýttir þú þér kennara klúbbsins 

síðastliðið sumar svöruðu 60% aldrei, 34,55% að meðaltali 1 sinnum í 

viku, 1,82% að meðaltali 2- 3 sinnum í viku og 3,64% oftar en 3 

sinnum í viku. Galli var í þessari spurningu sem sneri að því hversu oft 

félagsmenn nýttu sér kennara klúbbsins. Svarmöguleikinn aldrei hefði í 

raun átt að vera sjaldnar en 1 sinni í viku. Þessi galli getur skekkt 

niðurstöðu svarenda við þessari spurningu. 
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Tafla 10. Hversu mikilvægir/lítilvægir eru kennarar klúbbsins þér? 
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Hvaða einkunn gefur þú Jaðri velli GA svöruðu 16,36% mjög ánægður, 

65,45% frekar ánægður, 14,55% hvorki né, 1,82% frekar óánægður og 

1,82% mjög óánægður. Löngum hefur verið talað um að vallarstæði 

Jaðarsvallar ofan Akureyrar sé eitthvert fallegasta vallarstæði á landinu 

í vel ræktuðu landi með fallegt útsýni til allra átta. Greinilegt er að 

félagsmenn eru nokkuð sáttir við völlinn eins og hann er. 

Tafla 11. Hvaða einkunn gefur þú Jaðri velli GA? 
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Breytingar eru fyrirhugaðar á vellinum. Samið hefur verið við Edwin 

Rögnvaldsson golfvallarhönnuð um teikningu á vellinum í heild sinni. 

Framkvæmdir byrjuðu strax á síðastliðnu vori og héldu áfram að sumri 

loknu. Hversu ánægður eða óánægður ertu með breytingarnar á Jaðri 

svöruðu 80% mjög ánægður, 18,18% frekar ánægður, 1,82% hvorki né 

og enginn var frekar eða mjög óánægður með breytingarnar. Hversu 

mikilvægar eða lítilvægar telur þú að breytingarnar séu fyrir GA 

svöruðu 89,09% mjög mikilvægar, 7,27% frekar mikilvægar, 3,64% 

hvorki né og enginn taldi þær frekar eða mjög lítilvægar. Fyrirhugað er 
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að halda félagsfund í maí mánuði þar sem teikningar að vellinum verða 

kynntar og félagsmönnum boðið að segja sína skoðun á hlutunum. 

Tafla 12. Hversu mikilvægar/lítilvægar telur þú að breytingarnar séu fyrir GA? 

0

10

20

30

40

50

Mjög
mikilvægar

Frekar
mikilvægar

Hvorki né Lítið
mikilvægar

Ekki
mikilvægar

Hversu mikilvægar telur þú að breytingarnar séu fyrir GA?



Markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar                                                                   Freyr Hólm Ketilsson 

35

Umræða og tillögur 
Það sem höfundi finnst standa upp úr við vinnslu þessa verkefnis eru 

þeir möguleikar sem GA bjóðast. Klúbburinn hefur alla burði til að 

verða enn stærri en hann er í dag. Takist stjórnendum að fylgja þeirri  

stefnumótun sem mörkuð hefur verið fyrir klúbbinn bíður hans björt 

framtíð. Framkvæmdir sem hafnar eru á vellinum eru nauðsynlegar til 

að klúbburinn hafi möguleika á því að vera í fremstu röð á landsvísu 

eins og hann var. Landsmót og keppni á mótaröð okkar fremstu 

kylfinga verða haldin aftur að Jaðri, þess er ekki langt að bíða. En til 

þess að þetta geti orðið verður að huga að grasrótinni. Félagsmenn í 

klúbbnum eru nú á vormánuðum tæplega 500 manns og gera má ráð 

fyrir því að þeim fjölgi um 10% - 15% í sumar. Þær vonir koma til af 

mikilli ásókn í byrjendanámskeið á síðastliðnu sumri og standa vonir til 

að sú mikla ásókn skili nýliðum inn í klúbbinn. Til að klúbburinn 

standi undir sér í rekstri og geti rekið sig ásamt því að viðhalda 

vellinum eftir að framkvæmdum lýkur og þurfi ekki að fá styrki hjá 

bænum til framkvæmda verða að vera um 800 félagar í klúbbnum að 

lágmarki. Meginforsenda þess að félögum fjölgi er áframhaldandi gott 

unglingastarf og kynning á klúbbnum. Í fyrsta skipti í sögu GA var 

viðhorf félaga til stjórnenda og aðstöðu kannað. Niðurstöðurnar gefa 

sterkar vísbendingar um að stjórnendur klúbbsins séu á réttri leið með 

rekstur klúbbsins, mikilvægt er að félagsmenn séu virkjaðir í starfsemi 

klúbbsins, þeir séu upplýstir um þau mál sem eru á næstunni varðandi 

framkvæmdir og annað sem snýr að rekstrinum. Það er mat höfundar 

að mun auðveldara sé að fá menn til starfa innan klúbbsins ef 

upplýsingaflæði frá stjórnendum er eins og best verður á kosið til 

almennra félagsmanna. 

Skipulögð söfnun og skráning kvartana eða ábendinga frá 

viðskiptavinum er mikilvæg. Nauðsynlegt er að koma auga á óánægða 

viðskiptavini, leysa einstök vandamál og koma auga á algeng mistök í 

þjónustunni, þetta er allt auðveldara að framkvæma ef skráning er á 
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ábendingum eða kvörtunum viðskiptavina. Mikilvægasti þátturinn hér 

er að bregðast rétt og fljótlega við kvörtunum sem berast og alls ekki 

oflofa þegar kemur að úrlausnum á vandamálum sem upp koma. Þar 

sem um mismunandi starfsemi milli deilda er að ræða innan klúbbsins 

svo sem varðandi rekstur skálans, umhirðu á vellinum, unglingastarf og 

yfirstjórn er mikilvægt að samskipti og samstarf milli deilda sé gott. 

Beinir höfundur því sérstaklega til yfirstjórnar að vera forsjálir og 

halda hópeflis fund með aðilum ofantaldra deilda til að gera það sem í 

þeirra valdi stendur til að ekki verði misskilningur á milli manna yfir 

sumartímann þegar starfsemin er í hámarki. Fjölmargar leiðir eru fyrir 

klúbbinn til að fjölga gestakomum á völlinn eins og kemur fram í kafla 

framar í skýrslunni. Nýstárlegar leiðir eins og að bjóða gestum afnot af 

áhöldum án endurgjalds er dæmi um leið sem klúbburinn getur farið til 

að vekja eftirtekt hjá iðkendum á landsvísu, en grunnatriði er að kynna 

þá möguleika sem gestum standa til boða því annars eru ekki líkur á 

miklum árangri. Ekki er nóg að vera með góða vöru eða þjónustu ef 

enginn veit ef henni.  
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Niðurstöður 
Í ritgerð þessari var lagt upp með megin rannsóknarspurninguna: 

Hverjir eru markaðsmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar?  

Til að svara þeirri spurningu voru settar fram fjórar undirspurningarnar.  

Fyrsta spurningin er: Hvaða leið er hentugust fyrir GA til að fjölga 

meðlimum sínum? Kannski er besta leiðin til að fjölga meðlimum að 

halda í núverandi viðskiptavini, töluvert brottfall hefur verið á 

undanförnum árum af klúbbmeðlimum. Ef tekst að lágmarka brottfall 

og halda fjölda nýskráninga í klúbbinn mun verða töluverð aukning. 

Að herja á skólafólk sem er í hundraðatali á Akureyri er vænlegur 

kostur. Kynning á íþróttinni í skólum og á vinnustöðum yfir 

vetrartímann getur verið sá hvati sem þarf til að koma einhverjum af 

stað. 

Önnur spurningin er: Er markaðssetning á Arctic Open á 

Bretlandsmarkaði vænlegur kostur? Já það er vænlegur kostur að herja 

á Bretlandsmarkað, samstarf við ferðaskrifstofuna Discover the world 

kostar klúbbinn ekki mikið. Eins og fram kom í skýrslunni eru flestir 

viðskiptavina ferðaskrifstofunnar á leið til Íslands. Bretland er vagga 

golfs í heiminum, þar er íþróttinn fundin upp. Enska golfsambandið 

(English Golf Union) var stofnað árið 1924 og í dag eru innan þess 

1.910 golfklúbbar með um 740.000 meðlimum. Því er af nægum fjölda 

að taka.   

Þriðja spurningin er: Á hvaða hátt getur GA fengið fleiri gesti til sín 

yfir sumartímann með megináherslu á innlenda ferðamenn? Fjölmargar 

leiðir eru fyrir klúbbinn að fjölga gestakomum á völlinn eins og kemur 

fram framar í skýrslunni. Nýstárlegar leiðir eins og að bjóða gestum 

afnot af áhöldum án endurgjalds er dæmi um leið sem klúbburinn getur 

farið til að vekja eftirtekt hjá iðkendum á landsvísu. Að kanna þann 

möguleika að komast inn á lista yfir áhugaverða staði til skoðunar hjá 

þeim skemmtiferðaskipum sem koma til Akureyrar er áhugaverður 

kostur sem þarf að vinna betur að, 60 skemmtiferðaskip koma til 
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Akureyrar sumarið 2005. Sá fjöldi skipa og ferðamanna sem koma með 

þeim til Akureyrar er freistandi markhópur sem GA ætti að seilast eftir. 

Síðasta spurningin er: Hvert er viðhorf félagsmanna til stjórnar og 

aðstöðu GA? Ánægja virðist vera töluverð með stjórnendur GA. 

Yfirgnæfandi meirihluti er mjög eða frekar ánægður með stjórnendur 

GA. Mikill meirihluti félagsmanna telur stjórnendur mjög mikilvæga. 

Þessar spurningar segja okkur að stjórnendur GA skipta máli, 

mikilvægt er að stjórnendur GA séu í tengslum við klúbbmeðlimi tali 

við þá og láti þá vita að þeirra sjónarhorn skipti máli.  

Breytingar eru fyrirhugaðar á vellinum, samið hefur verið við Edwin 

Rögnvaldsson golfvallarhönnuð um teikningu á vellinum í heild sinni. 

Framkvæmdir byrjuðu strax á síðastliðnu vori og héldu áfram að sumri 

loknu. Mikil ánægja er með þær breytingar sem fyrirhugaðar eru á 

Jaðri velli GA. Mikill meirihluti telur breytingarnar mikilvægar fyrir 

GA þegar litið er til framtíðar. Fyrirhugað er að halda félagsfund í maí 

mánuði þar sem teikningar að vellinum verða kynntar og 

félagsmönnum boðið að segja sína skoðun á hlutunum. Félagar í GA 

eru flestallir sáttir við þá aðstöðu og þann aðbúnað sem klúbburinn 

hefur upp á að bjóða, mikil jákvæðni gefur stjórnendum byr undir báða 

vængi til að vinna áfram að uppbyggingu klúbbsins.  

Niðurstöður höfundar eru því á þá leið að GA hafi allt til að bera til að 

auka veg klúbbsins. Spurningin er bara hvort stjórnendum beri gæfa til 

að reka klúbbinn áfram í þá átt sem stefnt er að.  
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Viðauki I  

Upplýsingar um Discover the World 
Discover the World  

29 Nork Way, Banstead,  

Surrey SM7 1PB, UK 

Tel: +44(0) 1737 214294   

Fax: +44(0) 1737 214245 

http://www.discover-the-world.co.uk/

ABTA V2823 * AITO * ATOL PROTECTED 2896 

 

The Discover the World group includes:   

Arctic Experience, Absolute Sweden, Wildlife Encounters,  

Pole to Pole, Discover the Bahamas, Discover New Zealand,  

whalespot.com and Discover the Living Planet. 

 

http://www.discover-the-world.co.uk/
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Viðauki II 

Spurningalisti viðhorfskönnunar 
1.  Kyn?  

KK  
KVK  

2.  Aldur?  

3.  Hve mörg ár hefur þú verið meðlimur í GA?  

4.  Hve oft í viku spilaðir þú golf síðasta sumar að Jaðri ?  
Aldrei     
2-3 sinnum    
4-5 sinnum    
6-7 sinnum    
Oftar     

5.  Tókstu þátt í mótum á vegum GA síðastliðið sumar ?  
Já     
Nei     
Ef Já þá spurning 
5a    
Ef Nei þá spurning 5b   

5a.  Hve oft tókstu þátt í mótum á vegum GA á síðasta sumri  
1-3 sinnum    
4-6 sinnum    
7-9 sinnum    
Oftar     

5b.  Hvers vegna tókstu ekki þátt í mótum á vegum GA?  

6.  Hversu ánægður/óánægður ertu með stjórnendur GA?  
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

7.  Hve mikilvægir/lítilvægir eru stjórnendur GA þér?  
Mjög mikilvægir  
Frekar mikilvægir  
Hvorki né  
Frekar lítilvægir  
Mjög lítilvægir  
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8.  Hversu ánægður/óánægður ertu með sameiginlega verslun GA og Hole in one? 
 Mjög ánægð/ur  

Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

9.  Nýtir þú þér þá þjónustu sem versluninn hefur upp á að bjóða?  
Já  
Nei  

10.  Hve mikilvæg er versluninn þér?  
Mjög mikilvæg  
Frekar mikilvæg  
Hvorki né  
Lítið mikilvæg  
Ekki mikilvæg  

11.  Hversu ánægður/óánægður ertu með veitingasölu GA?  
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

12.  Hversu mikilvæg er veitingasalan þér?  
Mjög mikilvæg  
Frekar mikilvæg  
Hvorki né  
Lítið mikilvæg  
Ekki mikilvæg  

13.  Hve oft nýtir þú þér þjónustu veitingasölunnar?  
Aldrei  
1-2 í 
viku  
3-5 í 
viku  
Oftar  

14.  Hversu ánægður/óánægður ertu með æfingasvæði GA?  
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

15.  Hversu mikilvægt er æfingasvæðið þér?  
Mjög mikilvægt  
Frekar mikilvægt  
Hvorki né  
Lítið mikilvægt  
Ekki mikilvægt  

16.  Hve oft nýttir þú þér æfingasvæðið síðastliðið sumar?  
Aldrei  
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að meðaltali 1 sinni í viku  
að meðaltali 2-3 sinnum í viku  
Oftar  

17.  Hversu ánægður/óánægður ertu með kennara/Þjálfara GA?  
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

18. Hversu mikilvægir eru kennararnir/þjálfararnir þér?  
Mjög mikilvægir  
Frekar mikilvægir  
Hvorki né  
Lítið mikilvægir  
Ekki mikilvægir  

19. Hve oft nýttir þú þér kennara/þjálfara klúbbsins?  
Aldrei  
að meðaltali 1 sinnum í viku  
að meðaltali 2-3 sinnum í viku  
Oftar  

20. Hvaða einkunn gefur þú Jaðri velli GA?  
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

21. Hversu ánægður/óánægður ertu með breytingarnar á Jaðri velli GA? 
Mjög ánægð/ur  
Frekar ánægð/ur  
Hvorki né  
Frekar óánægð/ur  
Mjög óánægð/ur  

22. Hversu mikilvægar telur þú að breytingarnar séu fyrir GA?  
Mjög mikilvægar  
Frekar mikilvægar  
Hvorki né  
Lítið mikilvægar  
Ekki mikilvægar  

23. Annað sem þú vilt koma á framfæri  
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Viðauki III 

Netfangaskrá GA 
adalheidur.alfredsdottir@isb.is Aðalheiður Alfreðsdóttir 
allihelga@simnet.is Aðalsteinn Helgason 
agnesj@mbl.is Agnes Jónsdóttir 
albert@nett.is Albert Hörður Hannesson 
annabergros@isl.is Anna Bergrós Arnardóttir 
arijon@simnet.is Ari Jón Baldursson 
arnara@internet.is Arnar Eyfjörð Árnason 
arnarp@mi.is Arnar Pétursson 
arnaru@visir.is Arnar Úlfarsson 
snoppy@isl.is Arngrímur Arngrímsson 
arngr-br@simnet.is Arngrímur Brynjólfsson 
systa11c@isl.is Arngrímur Ævar Ármannsson 
storagerdi16@gott.is Aron Kjartansson 
audas@nett.is Auður Ásgrímsdóttir 
audurdua@mi.is Auður Dúadóttir 
fanneyfr@strik.is Axel Gauti Guðmundsson 
mannis@isl.is Ármann Sverrisson 
arnia@akureyri.is Árni Árnason 
aba@gott.is Árni B Árnason 
arnik@vst.is Árni Kristjánsson 
arni@internet.is Árni Páll Jóhannsson 
arnimagg@landsbanki.is Árni Rúnar Magnússon 
arnis@akmennt.is Árni Sævar Jónsson 
arnithor@akureyri.is Árni Þór Freysteinsson 
arsm@simnet.is Ársæll Magnússon 
asihill@simnet.is Ásgrímur Hilmisson 
skessugil@isl.is Baldur Ingi Karlsson 
betty@bakkar.is Barney Sigvaldadóttir 
beg@os.is Benedikt Guðmundsson 
biggi@fsa.is Birgir Haraldsson 
birgirmar@gott.is Birgir Marinósson 
bjarni@kgt.is Bjarni Ásmundsson 
tuminn@nett.is Bjarni Gunnar Bjarnason 
bjax@eignakjor.is Björn Axelsson 
bjorng@iti.is Björn Gíslason 
borghild@simi.is Borghild Hansen 
bjoh@bakkar.is Bragi Jóhannsson 
bragi@nett.is Bragi Sigurðsson 
Star@hm.is Brynja Friðfinnsdóttir 
brynjar.sigurdarson@landsbanki.is Brynjar Sigurður Sigurðarson 
kb302bs@kbbanki.is Brynjólfur Sveinsson 
billi14@strik.is Brynleifur Hlynsson 
storagerdi16@gott.is Daði Kjartansson 
ork@nett.is Daníel Andri Halldósson 
daniel.jakobsson@landsbanki.is Daníel Jakobsson 
copperinn@strik.is Davíð Kristján Hreiðarsson 
davidoff@hotmail.com Davíð Þór Óskarsson 
eddaaspar@simnet.is Edda B Aspar 
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mailto:arngr-br@simnet.is
mailto:snoppy@isl.is
mailto:arnaru@visir.is
mailto:arnarp@mi.is
mailto:arnara@internet.is
mailto:arijon@simnet.is
mailto:annabergros@isl.is
mailto:albert@nett.is
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mailto:adalheidur.alfredsdottir@isb.is
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harpakruger@yahoo.com Edward Örn Hoblyn 
egillj@simnet.is Egill Jónsson 
eddis@isholf.is Eiður Stefánsson 
steinunna@nett.is Einar Hannesson 
gnome@visir.is Elfar Halldórsson 
elmarst@strik.is Elmar Steindórsson 
elvarb@isl.is Elvar Örn Birgisson 
ellagisla@isl.is Elvar Örn Hermannsson 
emilemilsson89@hotmail.com Emil Þorri Emilsson 
sulur@islandia.is Erlingur Aðalsteinsson 
eiddigy@hotmail.com Eyþór Gylfason 
fanzar89@hotmail.com Fannar Kristmannsson 
fbs@simnet.is Finnur Bessi Sigurðsson 
skuliag@nett.is Fjóla Þuríður Stefánsdóttir 
ha020092@unak.is Freyr Hólm Ketilsson 
frissi@urval.is Friðrik Einar Sigþórsson 
fylkir@vordur.is Fylkir Þór Guðmundsson 
lige@mi.is Geir Hólmarsson 
gestur@samherji.is Gestur Geirsson 
bragih@isl.is Gísli Bragi Hjartarson 
gislijons@nett.is Gísli Jónsson 
gisli@arkitektur.is Gísli Kristinsson 
gudfinnagu@simnet.is Guðfinna Guðmundsdóttir 
gjon@binet.is Guðjón Guðmundsson 
go@ua.is Guðlaug María Óskarsdóttir 
mummilar@nett.is Guðmundur E Lárusson 
nupo@simnet.is Guðmundur Finnsson 
ghf@unak.is Guðmundur Heiðar Frímannsson 
gummioli@isl.is Guðmundur Óli Jónsson 
omar@still.is Guðmundur Ómar Pétursson 
gepe@isl.is Guðmundur Pétursson 
gsigurjonsson@hotmail.com Guðmundur Sigurjónsson 
gt@slipp.is Guðmundur Tuliníus 
goteikn@nett.is Guðný Óskarsdóttir 
gbergsd@simnet.is Guðrún Bergsdóttir 
copperinn@strik.is Guðrún Petra Árnadóttir 
tryhar@simnet.is Guðrún Sigríður Jónsdóttir 
elinberg@simnet.is Gunnar Berg Gunnarsson 
ghr@mi.is Gunnar Helgi Rafnsson 
jakinn@mi.is Gunnar Jakobsson 
gkr@simnet.is Gunnar Kristján Jónasson 
grjons@hotmail.com Gunnar Rafn Jónsson 
gunnar@logmannastofa.is Gunnar Sólnes 
gragnars@nett.is Gunnar Sverrir Ragnars 
gtb@heimsnet.is Gunnar Torfi Benediktsson 
gunnar_t89@hotmail.com Gunnar Torfi Sigurðarson 
gv@ua.is Gunnar Vigfússon 
gor@isl.is Gunnar Örn Rúnarsson 
hafj@simnet.is Hafþór Jónasson 
hallasif@vortex.is Halla Sif Svavarsdóttir 
halldorb@fsa.is Halldór Benediktsson 
hhv@simnet.is Halldór Halldórsson 
halldor@kaldbakur.is Halldór Jóhannsson 

mailto:copperinn@strik.is
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mailto:tuminn@nett.is
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mailto:arsm@simnet.is
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halldorpb@netscape.is Halldór Pálmi Bjarkason 
omarha@nett.is Halldór Rafnsson 
harason@simnet.is Hallgrímur Arason 
hallihar@simnet.is Haraldur Júlusson 
heidararna@internet.is Heiðar Árnason 
heidarj60@hotmail.com Heiðar Jóhannsson 
framnes@li.is Heiðar Karl Ólafsson 
helenaarn@hotmail.com Helena Árnadóttir 
helgass@mi.is Helga Ingibjörg Steindórsdóttir 
helgikeeper@hotmail.com Helgi Freyr Hafþórsson 
helgithor@simnet.is Helgi Þorsteinsson 
helgiorn@husa.is Helgi Örn Eyþórsson 
herdism@visir.is Herdís María Júlíusdóttir 
ellagisla@isl.is Hermann Hrafn Guðmundsson 
marrig@li.is Hilmar Gíslason 
hs@isfelag.is Hilmar Steinarsson 
hinrik@ismennt.is Hinrik Hinriksson 
hinrik@vma.is Hinrik Þórhallsson 
maximus@mi.is Hjalti Sigurbergur Hjaltason 
murari@nett.is Hjálmar Hauksson 
maron@simnet.is Hjörvar Maronsson 
a228@li.is Hreiðar Gíslason 
hreinn@est.is Hreinn Pálsson 
huldag@nett.is,hua@eimskip.is Hulda Guðrún Agnarsdóttir 
huldav@nett.is Hulda Vilhjálmsdóttir 
hordurthor@simnet.is Hörður Þórleifsson 
ingobraga@simnet.is Ingólfur Bragason 
goi.63@mi.is Ingólfur Örn Helgason 
ihermannsson@hotmail.com Ingvar Karl Hermannsson 
ice6666@hotmail.com Ísleifur Örn Einarsson 
jakobkr@mmedia.is Jakob Þór Kristjánsson 
jakobina@fsa.is Jakobína Reynisdóttir 
john.cariglia@isb.is John Júlíus Cariglia 
johannj@isl.is Jóhann Jóhannsson 
johannes@maritech.is Jóhannes Ólafur Ellingsen 
jbh@ismennt.is Jón Baldvin Hannesson 
jonbirgir@akureyri.is Jón Birgir Guðmundsson 
spurinn@simnet.is Jón Ingvar Þorsteinsson 
jonkr@logmannastofa.is Jón Kristinn Sólnes 
jonorri@isl.is Jón Orri Guðjónsson 
jons@sph.is Jón Steindór Árnason 
jonsvabbi@hotmail.com Jón Svavar Árnason 
thorri@extra.is Jón Viðar Þorvaldsson 
jonvidir@gopro.net Jón Víðir Birgisson 
bjarni@post.com Jónas Jónsson 
jonasrob@simnet.is Jónas Róbertsson 
jonasinaa@simi.is Jónasína Arnbjörnsdóttir 
brynjuis@simnet.is Júlíus Fossberg 
karl@est.is Karl Þórleifsson 
karimarj@isl.is Kári Már Jósavinsson 
storagerdi16@gott.is Kjartan Snorrason 
kristinn@akureyri.is Kristinn H Svanbergsson 
rafinn@isl.is Kristinn Jónsson 

mailto:lige@mi.is
mailto:fylkir@vordur.is
mailto:frissi@urval.is
mailto:ha020092@unak.is
mailto:skuliag@nett.is
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mailto:fanzar89@hotmail.com
mailto:eiddigy@hotmail.com
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mailto:emilemilsson89@hotmail.com
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mailto:davidoff@hotmail.com
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kristjan87@hotmail.com Kristján Eldjárn Kristjánsson 
krkr@mbl.is Kristján Kristjánsson 
kh@styrkur.is Kristján Önundur Hjálmarsson 
larus.sverrisson@landsbanki.is Lárus Sverrisson 
leanne@mmedia.is Leanne Carol Leggett 
stefgun@est.is Linda Hrönn Benediktsdóttir 
22loa@ma.is Logi Arnarson 
magneagk@simnet.is Magnea Guðrún Karlsdóttir 
dadda@talnet.is Margrét Ólafsdóttir 
mth@ua.is Margrét V Þórðardóttir 
maria.danielsdottir@landsbanki.is María Daníelsdóttir 
mariaosk87@hotmail.com María Ósk Jónsdóttir 
maria@rf.is María Pétursdóttir 
fylkir@vordur.is Matthea Sigurðardóttir 
massa@nett.is Njáll Harðarson 
ohallgrimsson@hotmail.com Orri Hallgrímsson 
tulinius@isl.is Ottó Tulinius 
olibui@unak.is Ólafur Búi Gunnlaugsson 
olisteini@hotmail.com Ólafur Þ. Sigurðarson 
olisk@mi.is Óli Grétar Skarphéðinsson 
ka030475@unak.is Ólöf Huld Matthíasdóttir 
omarsg@isl.is Ómar Sæberg Gylfason 
oskar_helgi@hotmail.com Óskar Helgi Adamsson 
oskarj@xy.is Óskar Jónasson 
moldi@mi.is Óskar Örn Guðmundsson 
pat@li.is Patricia Ann Jónsson 
ra.palli@akureyri.is Páll Eyþór Jóhannsson 
gbergsd@simnet.is Páll Sigurðarson 
palli@akmennt.is Páll Viðar Gíslason 
palmi@isholf.is Pálmi Þorsteinsson 
peturf@hotmail.com Pétur Friðriksson 
ringsted@vifilfell.is Pétur Gunnar Ringsted 
peturv@simnet.is Pétur Örn Valmundarson 
rabbik@visir.is Rafn F Kjartansson 
rafns1@simnet.is Rafn Sveinsson 
raggigunn@hotmail.com Ragnar Friðrik Ragnars 
johanna@akmennt.is Ríkarður Guðjónsson 
robin@isl.is Róbert Guðmundsson 
runel@nett.is Runólfur Elentínusson 
rut@tmd.is Rut Ófeigsdóttir 
runar@mbl.is Rúnar Antonsson 
runarvi@visir.is Rúnar Vilhjálmsson 
sigrunr@hotmail.com Sigrún R Snædal 
sigring@nett.is Sigurður Gísli Ringsted 
theviking@simnet.is Sigurður Guðmundsson 
lager.akureyri@vifilfell.is Sigurður Hjartarson 
sissifannar@simnet.is Sigurður Jónsson 
afltilgods@heimsnet.is Sigurður Magnússon 
siggipa@islandia.is Sigurður Pálsson 
sigsig@est.is Sigurður Sigurgeirsson 
sigga@akmennt.is Sigurður Stefánsson 
siggastina@simnet.is Sigurður Stefánsson 
orrialexandersson@hotmail.com Sigurgeir Orri Alexandersson 

mailto:hafj@simnet.is
mailto:gor@isl.is
mailto:gv@ua.is
mailto:gunnar_t89@hotmail.com
mailto:gtb@heimsnet.is
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mailto:grjons@hotmail.com
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mailto:jakinn@mi.is
mailto:ghr@mi.is
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mailto:tryhar@simnet.is
mailto:copperinn@strik.is
mailto:gbergsd@simnet.is
mailto:goteikn@nett.is
mailto:gt@slipp.is
mailto:gsigurjonsson@hotmail.com
mailto:gepe@isl.is
mailto:omar@still.is
mailto:gummioli@isl.is
mailto:ghf@unak.is
mailto:nupo@simnet.is
mailto:mummilar@nett.is
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sissifannar@simnet.is Sigurjón Fannar Sigurðsson 
sissivan@hotmail.com Sigurjón Már Svanbergsson 
audas@nett.is Sigurpáll Geir Sveinsson 
sigthorn@simnet.is Sigþór Harðarson 
simoning@internet.is Símon Ingi Gunnarsson 
simonm@bakkar.is Símon Magnússon 
skafti@akmennt.is Skafti Ingimarsson 
skuliag@nett.is Skúli Ágústsson 
herresnorri@simnet.is Snorri Óttarsson 
ss_nike@hotmail.com Sólveig Gærdbo Smáradóttir 
sjh@unak.is Stefán Jóhann Hreinsson 
stefan@thekking.is Stefán Jóhannesson 
stefjons@vortex.is Stefán Magnús Jónsson 
stebbi13@mi.is Stefán Ólafur Jónsson 
siggastina@simnet.is Stefán Sigurðsson 
steinar_karl@hotmail.com Steinar Karl Ísleifsson 
skr@internet.is Steindór Ragnarsson 
steinmar@hara.is Steinmar Heiðar Rögnvaldsson 
loginn@nett.is Svanhvít Björk Ragnarsdóttir 
storagerdi16@gott.is Sveindís I Almarsdóttir 
svenni@svefnogheilsa.is Sveinn Fannar Ármannsson 
svennirafns@simnet.is Sveinn Rafnsson 
saevar@eignakjor.is Sævar Jónatansson 
theodorsku@hotmail.com Theodór Skúli Sigurðsson 
torfi@pharmarctica.com Torfi Rafn Halldórsson 
tommik@internet.is Tómas Karl Karlsson 
tryada@rarik.is Tryggvi Aðalsteinsson 
tryggvizp@hotmail.com Tryggvi Zophonias Pálsson 
tryhar@rarik.is Tryggvi Þór Haraldsson 
unnar@skrin.is Unnar Þór Lárusson 
framnes@li.is Unnur Elfa Hallsdóttir 
vallip@mi.is Valdemar Pálsson 
ork@nett.is Valgerður Daníelsdóttir 
valurg@nett.is Valur Guðmundsson 
geili@mi.is Viðar Freyr Viðarsson 
star@hn.is Viðar Þorleifsson 
stiflerbest@hotmail.com Vilhelm Einarsson 
beykilundur@simnet.is Vilhelm Ernir Ívarsson 
svs@simnet.is Víðir Rósberg Egilsson 
tit@mi.is Þorvaldur Ísleifur Þorvaldsson 
thorri@extra.is Þorvaldur Jónsson 
woozem@hotmail.com Þorvaldur Óli Ragnarsson 
thorvald@rf.is Þorvaldur Þóroddsson 
doddi@sjova.is Þórarinn B Jónsson 
thordurs@tmd.is Þórður Heimir Sveinsson 
gagolf@simnet.is Þórhallur Pálsson 
thorir@hak.ak.is Þórir Vilhjálmur Þórisson 
thbergs@akureyri.is Þórunn Bergsdóttir 
thorunnk@simnet.is Þórunn Kolbeinsdóttir 
tg@skyggnir.is Þröstur Heiðar Guðmundsson 
egir@t.is Ægir Örn Leifsson 
loginn@nett.is Örn Ingvarsson 
orn@isam.is Örn Viðar Arnarson 
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Viðauki IV 

Stefnumörkun GA 2004- 2009 
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– Golfklúbbur Akureyrar –
Stefnumótun 2004 - 2009

Drög frá 7. mars 2004

Stefna, markmið, framkvæmd og stjórnun á atriðum
stefnumótunar og íþróttanámskrá Golfklúbbs Akureyrar

Mars 2004



Markaðmöguleikar Golfklúbbs Akureyrar Freyr Hólm Ketilsson

- 53 -

Inngangur

Árið 2004 mun Golfklúbbur Akureyrar gefa út íþróttanámskrá. Meginmarkmið með útgáfunni er að efla fagmennsku í klúbbnum, auka samvinnu meðal
félags- og stjórnarmanna, setja fram markmið í stjórnun, rekstri og þjálfun og koma ýmsum málaflokkum á framfæri sem ekki höfðu áður litið dagsins
ljós í starfi klúbbsins. Þetta eru atriði eins og stefna og markmið GA, skipulag og skipurit klúbbsins. Einnig er fjallað um atriði sem tengjast golfkennslu
og þjálffræðilegum atriðum kylfinga á öllum aldri. Stefnumótun sú sem hér kemur fram er afrakstur stefnumótunarnámskeiðs sem aðalstjórn Golfklúbbs
Akureyrar ásamt nefndarmönnum sóttu 5. – 6. mars á þessu ári.

Á námskeiðinu og við vinnu að stefnumótun klúbbsins var ákveðið brautryðjendaskref stigið í átt að frekari fagmennsku í stjórnun og rekstri. Hugað
verður að endurskoðun á námskránni að 5 árum liðnum en stefnuskráin sem hér byrtis er endurskoðuð árlega.

Það var samdóma álit þátttakenda á námskeiðinu að tímabært hafi verið að meta stöðu í helstu málaflokkum GA, huga að framtíðinni og skerpa um leið á
þeim markmiðum sem námskráin setur. Eftirfarandi atriði eru höfð að leiðarljósi við stefnumótunarvinnu stjórnarmanna GA:

• Að greina og meta stöðu í helstu málaflokkum
• Að setja fram nýtt skipurit
• Að yfirfara stefnu klúbbsins og setja fram stefnumið til næstu 5 ára
• Að setja fram markmið og framkvæmdaferli í nefndum byggða á nýrri stefnumörkun
• Að styrkja innri samvinnu stjórnarmanna og gera stjórnsýslu og þjálfun kylfinga í GA skilvirkari

Akureyri __________. mars 2004

______________________________________________
formaður Golfklúbbsins GA
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Stjórnun og skipurit GA

Stjórnskipulag GA byggist á tvívíðu skipuriti þar sem flestar nefndir og nefndarstörf liggja í bakgrunni starfseminnar. Þar fer fram stefnumótun í
málaflokkum. Framkvæmd stefnumótunar fer fram í þremur flokkum, keppnis- og afreksflokki, barna- og unglingaflokki og flokki fyrir almenna kylfinga.

Í hverjum flokki er mynduð nefnd þar sem stjórnarmaður GA fer með forystuhlutverk. Í starfshópi eru einnig þjálfarar/golfkennarar og stjórnar- eða
félagsmenn sem vegna áhuga eða fagþekkingu hafa verið valdir til að sinna viðkomandi verkefnum.

Húsnefnd

Markaðs- og kynningarnefnd

Mótanefnd

Vallarnefnd

Keppnis- og afreksnefnd

Forgjafanefnd

Fjármálanefnd
- Fjárreiður og fjáröflun

Vallarstjóri Golfkennari

Golfklúbbur Akureyrar
Aðalfundur - Stjórn

Framkvæmdastjóri

Drengir
Golfkennarar

Stúlkur
Golfkennarar

Afrekskylfingar ka
Golfkennarar

Afrekskylfingar kv
Golfkennarar

Almenningsgolf
Golfkennarar

Barna- og unglingaflokkar
Stýrihópar

Golfskóli
Golfkennarar

Almennir kylfingar
Stýrihópar

Keppnis- og afreksflokkar
Stýrihópar

Drengir

Strákar

Piltar

Nýliðar

Almennir
kylfingar

Öldungar

Sumarskóli

Vetrarskóli

Telpur

Stelpur

Stúlkur

Keppnis- og
afreksflokkur

Atvinnukylfingar

Keppnis- og
afreksflokkur

Atvinnukylfingar

Ýmsar nefndir:
- Nýliðanefnd
- Arctic-nefnd
- Orðunefnd
- Laganefnd
- Skemmtinefnd
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Stjórn Golfklúbbs Akureyrar

Starfsheiti Nafn Heimilisfang – Póstfang Sími – GSM Netfang

Formaður Ásgrímur Hilmisson Beykilundi 16 – 600 Ak 892-7297 asihill@simnet.is

Varaformaður Halldór Rafnsson Tjarnarlundi 15E – 600 Ak 896-9447 omarh@nett.is

Gjaldkeri Örn Viðar Arnarson Munkaþverárstræti 18-600 Ak 856-2703 orn@isam.is

Ritari Friðrik Sigþórsson Norðurgötu 45 – 600 Ak 897-0379 frissi@urval.is

Meðstjórnandi Gunnar Jakobsson Lerkilundi 18 – 600 Ak 868-3724 jakinn@mi.is

1. varamaður Svanhvít Ragnarsdóttir Holtateig 6 – 600 Ak 462-5824 loginn@nett.is

2. varamaður

Framkvæmdastjóri Þórhallur Pálsson Dalsgerði 5a – 600 Ak 892-8959 gagolf@nett.is

Golfkennari Árni Jónsson Bjarmastíg 5 – 600 Ak 863-9619 arnis@akmennt.is

Vallarstjóri Steindór Ragnarsson Barðstúni 5 – 600 Ak 695-4619 skr@internet.is
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Nefndarstarf á vegum GA
Störf í starfsnefnd gera ákveðnar kröfur til nefndarmanna, jafnframt því sem þeir sinna afmörkuðum verkefnum sem yfirleitt krefjast ákveðinnar fagþekkingar. Með samþykki stjórnar
GA er starfsnefnd heimilt að skipa undirnefnd vegna ákveðinna eða aðkallandi verkefna. Stjórnun og störf í starfsnefnd gerir kröfur um sjálfstæð vinnubrögð, góða skipulagningu og
markvissa stjórnsýslu. Helstu reglur varðandi starfsnefndir eru þessar:

Starfsskipulag
• markvisst skipulag funda
• ritun fundargerða
• samantekt áfangaskýrslu tvisvar sinnum á ári; 15. apríl og 15. október
• samantekt ársskýrslu sem er afhent stjórn GA 15. nóvember ár hvert

Tilgangur
• vinna að stefnumótun nefndar á viðkomandi sviði og ná þeim markmiðum sem stjórn GA setur sér hverju sinni
• styðja við starf stjórnar og efla samstarf innan GA
• tryggja vandaða umfjöllun mála
• vera uppspretta nýrra hugmynda
• afla og viðhalda þekkingu fyrir starfsemi GA
• gera þekkingu aðgengilega í starfi GA
• vera vettvangur umræðu sem leiði til niðurstöðu og aðgerða
• gera tillögur um lausnir verkefna til stjórnar GA
• taka þátt í gerð og mati á starfsáætlunum stjórnar GA
• fylgjast með framkvæmd áætlana á viðkomandi sviði
• skapa skilning og miðla þekkingu og reynslu til stjórnar GA

Vinnulag
• setja fram tillögur um vinnulag
• hefja starf í nefnd með úttekt á stöðu í viðkomandi málaflokki
• setja fram framkvæmdaáætlun þar sem fram kemur hvernig markmiðum nefndar verði náð
• setja fram tímaáætlun um loka- eða áfangaskil
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Fjármálanefnd (fjárreiður og fjáröflun)
Stefna fjármálanefndar GA er að

• móti stefnu GA í fjármálum og fjáröflunar í samvinnu við starfsmenn og nefndir
• bera tillögur á sviði fjármála og fjáröflunar undir stjórn GA hverju sinni
• klúbburinn standi við allar sínar skuldbindingar
• fjármál (fjárhagsáætlun) GA og ráðstöfun fjármuna til hinna ýmsu málaflokka í starfsemi GA séu ávallt skýr
• klúbburinn verði ávallt áhugaverður samstarfsaðili fyrir auglýsendur og stuðningsaðila

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Fjármál
Eiga fundi með nefndum og ráðum, til að

draga saman fjárþarfir og nefndir skili
tillögum til stjórnar

15. mars á hverju ári Framkvæmdarstjóri í
samvinnu við formann

nefndar

Skuldbindingar Fylgja eftir áætlun niðurgreiðslu skulda Skv. greiðsluáætlun Framkvæmdarstjóri í
samvinnu við formann

nefndar

Fjárhagsáætlun Fjárhagsáætlun er fylgt eftir og að milliuppgjör
liggi fyrir og verði kynnt stjórn reglulega

Fyrir 15. dags eftirtalinna mán.:
Febrúar, maí, júlí og október

Framkvæmdarstjóri í
samvinnu við formann

nefndar

Fjáröflun Unnið eftir aðgerðaáætlun á fyrirtækja- og
stofnanamarkaði

Áætlun liggi fyrir í janúar á
hverju ári

Formaður nefndar í
samvinnu við

framkvæmdastjóra
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Markaðs- og kynningarnefnd
Stefna markaðs- og kynninarnefndar GA er að

• samræma markaðs- og kynningarmál GA
• skilgreina markaðs- og kynningarstefnu
• tryggja ,,sýnileika” gagnvart fjölmiðlum og annast samskipti við þá

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Markaðs- og
kynningarmál GA Mótun stefnu í markaðs- og kynningarmálum Janúar á hverju ári Formaður nefndar í

samvinnu við framkv.stj.

Markaðs- og
kynningarstefnu Mótun stefnu í markaðs- og kynningarmálum Janúar á hverju ári Formaður nefndar í

samvinnu við framkv.stj.

Sýnileikai gagnvart
fjölmiðlum og

samskipti
Móta vinnulag og tryggja eftirfylgni

Janúar á hverju ári og
fyrir 5. dags hvers mánaðar Formaður nefndar í

samvinnu við framkv.stj.
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Nýliðanefnd
Stefna nýliðanefndar GA er að

• skipuleggja námskeið fyrir nýliða þar sem farið er yfir golfreglur, umgengnisreglur og verklegar æfingar.
• sjá til þess að nýliðum standi til boða þjálfun í golfleik bæði sumar og vetur
• hafa eftirlit með því að þjálfari/kennari skipuleggi námskeið fyrir nýliða
• sjá til þess að allir nýliðar sæki námskeið áður en þeir verða formlega teknir inn í klúbbinn
• sjá til þess að allir nýliðar sem teknir hafa verið inn í klúbbinn og hafa gengið frá sínum félagsgjöldum fái sendan upplýsingabækling um þá

þjónustu sem þeim mun standa til boða

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Inntaka nýrra félaga Framkvæmdastjóri sér um skráningu 15. apríl 2004 Nýliðanefnd

Skipuleggja
nýliðanámskeið

Nýliðanefnd og golfkennari útbúa tillögur að
námskeiðum fyrir stjórn klúbbsins Apríl 2004 Nýliðanefnd og

golfkennari

Sjá til þess að allir
nýliðar sæki

námskeið

Halda skrá yfir alla sem sækja námskeið.
Félagsskírteini verða veitt

að loknu námskeiði

Allt árið Framkvæmdastjóri

Útbúa upplýsinga- og
kynningabækling

Hannaður og settur upp af nýliðanefnd og
borið undir aðalstjórn

Apríl/maí 2004 Nýliðanefnd
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Vallarnefnd
o Völlur og æfingasvæði

Stefna vallarnefndar GA varðandi völl og æfingasvæði er að
• gera framkvæmdaáætlun í samstarfi við framkvæmdastjóra og vallarstjóra og fylgja henni eftir
• Jaðarvöllur sé ávallt vel undirbúinn til að sinna mótum í íslensku mótaröðinni
• umhirða vallar sé ávallt til fyrirmyndar
• forgangsraða framkvæmdaáætlun
• setja upp vinnuáætlanir og starfslýsingar
• setja völlinn upp fyrir stórmót
• skipuleggja viðhald og endurnýjun vélageymslu
• gefa starfsmönnum og vallarnefnd möguleika á endurmenntun
• vera ávallt með bestu fáanlegu tæki

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Vallarstjóri Ráðning/endurráðning vallarstjóra í samvinnu við
stjórn klúbbsins

Fyrir 15. ágúst á hverju ári Formaður vallarnefndar í
samvinnu við stjórn GA

Nýr æfingavöllur Hönnun og skipulag í samvinnu við aðalstjórn Aðalfundur 2005 Vallarnefnd í samvinnu við
stjórn GA

Æfingaflöt Ljúka við teikningar, fá ráðgjöf
landslagsarkitekts

Október á hverju ári
Verklok í desember á hverju ári

Formaður vallarnefndar,
vallarstjóri

Æfingasvæði Ljúka við skýli yfir æfingateig
Ljúka við gerð vipp-flatar Sumar 2005 Formaður vallarnefndar og

vallarstjóri

Flatir Endurnýjun flata á vellinum Lokið fyrir 2015 Vallarnefnd í samvinnu við
stjórn GA

Flatir Endurnýjun 11. flatar 20. júní 2004 áætl. kostn. 1.200.000.- Vallarnefnd í samvinnu við
stjórn GA

Vélar Skoða kaup á nýju tæki til vallarumhirðu Maí 2004 Form. vallarnefndar og
vallarstjóri

Endurmenntun Skoða möguleika á endurmenntun í samstarfi
við aðra klúbba, hérlendis eða erlendis 15. október á hverju ári Form. vallarnefndar og

vallarstjóri

Vélageymsla Viðhald, hreinsun og snyrting Alltaf Form. vallarnefndar og
vallarstjóri
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Húsnefnd
o Golfskáli, umhverfi og ýmsar húsbyggingar

Stefna vallarnefndar GA varðandi golfskála og umhverfi er að
• móta skála, aðrar byggingar og umhverfi svo þær verði til fyrirmyndar
• byggingar uppfylli kröfur klúbbfélaga og starfsmanna hjá GA

o Golfskáli og umhverfi sem uppfyllir þarfir félaga fyrir
� almenna félagsaðstöðu
� veitingasölu og golfverslun
� aðstöðu fyrir starfsfólk
� aðstöðu fyrir viðeigandi hátíðahöld
� búningsaðstöðu og geymslu fyrir áhöld og farartæki

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Golfskáli og umhverfi Viðhald, hreinsun og snyrting Alltaf Formaður nefndar

Golfskáli og umhverfi Tillögur að breytingum eða viðbótum og gróf
kostnaðaráætlun 15. október á hverju ári Formaður nefndar

Skápageymslur Þrifnaður og viðhald Vorátak: 1-15. maí
Sumrviðhald: 15. maí – 15. sept Formaður nefndar
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Mótanefnd

Stefna kappleikjafndar GA er að

• hafa yfirumsjón með öllum mótum sem haldin eru af Golfklúbbnum GA að undanskyldu Jónsmessumóti og Bændaglímu
• finna styrktaraðila fyrir hvert mót sem er í umsjón GA
• gera áætlun með framkvæmdastjóra fyrir hvert leiktímabil um þörf á verðlaunum á tímabilinu sem klúbburinn þarf sjá um
• semja um verðlaun við aðila/fyrirtæki sem standa að baki golfmótum hjá GA
• skipa dómara fyrir hvert mót sem m.a. setur upp staðarreglur
• ganga úr skugga um að völlur sé rétt merktur og í lagi fyrir hvert mót
• sjá til þess að mótin séu vel auglýst

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Skrásetning móta og samræming
við klúbba á Norðurlandi og víðar

Setja upp skipulag fyrir mót á hverju keppnistímabili og
tikynning á vefsíðu GSÍ og GA

15. febrúar Formaður mótanefndar í
samvinnu við framkv.stj.

Styrktaraðili móta Útvega styrktaraðila að hverju móti 15. febrúar Framkv. stjóri í samvinnu
við aðalstjórn

Skipulag móta Sá um að 4-6 starfsmenn verði skipaðir til að sjá um hvert
mót sem verður í umsjón GA

15. apríl Formaður mótanefndar í
samvinnu við framkv.stj.

Undirbúningur mótahalds Setja upp og fara yfir gátlista I 5 dögum fyrir hvert mót Formaður mótanefndar

Verðlaun Útvega verðlaun fyrir hvert skipulag mót 15. maí Framkv. stjóri í samvinnu
við mótanefnd

Auglýsing móta Auglýsa mót á vegum GA, s.s. á vefsíðu GSÍ, GA og víðar 7 daga fyrir hvert mót Framkv. stjóri í samvinnu
við mótanefnd

Merking vallar Sjá um að völlur sé rétt merktur fyrir hvert mót Einum degi fyrir 1. keppnisdag Framkv. stjóri í samvinnu
við mótanefnd

Uppgjör móta Taka saman mótsskýrslu – Gátlisti II Á síðasta keppnisdegi Framkv. stjóri í samvinnu
við mótanefnd
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Forgjafanefnd

Stefna forgjafanefndar GA er að

• halda forgjafaskrá yfir meðlimi GA
• færa inn í skrá leikna hringi og þær breytingar sem verða á forgjöf leikmanna
• senda Golfsambandi Íslands reglulega réttan forgjafarlista og nöfn þeirra sem ná landsforgjöf

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Forgjafaskrá Kenna kylfingum á að færa sjálfir inn sitt skor
hverju sinni á heimasíðu GSÍ – sjá nánar golf.is

Allt árið Hver kylfingur
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Laganefnd

Stefna laganefndar GA er að
• sjá um útgáfu reglugerðar varðandi umgengni félaga á vellinum
• sjá um útgáfu reglugerðar varðandi umgengni félaga í skála
• skera úr um ágreiningsefni varðandi meint brot á reglugerðinni
• hafa vakandi auga með nauðsynlegum breytingum á lögum félagsins og gera tillögur til stjórnar þar að lútandi

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Útgáfa reglugerðar varðandi
umgengni á velli

Sjá um að gefin sé út reglugerð varðandi
umgengni á Jaðarsvelli

1. maí á hverju ári Framkv.stj. í samvinnu
við laganefnd

Útgáfu reglugerðar varðandi
umgengni félaga í skála

Sjá um að gefin sé út reglugerð varðandi
umgengni félaga í skála

1. maí á hverju ári Framkv.stj. í samvinnu
við hús- og laganefnd

Breytingar á lögum
klúbbsins

Sjá um að tilkynningar berist tímanlega til
félagsmanna ef um lagabreytingar sé að ræða á

aðalfundi félagsins

Þremur vikum fyrir aðalfund
(sjá lög félagsins)

Framkv.stj. í samvinnu
við laganefnd
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Skemmtinefnd

Stefna skemmtinefndar GA er að

• stuðla að fjölbreyttu félagslífi innan klúbbsins
• sjá um Jónsmessumót, Bændaglímu og aðrar skemmtanir

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Félagsmál og skemmtanir Gera tillögu til stjórnar GA að félagsmálum og
skemmtunum yfir allt árið

Allt árið Skemmtinefnd í
samvinnu við stjórn

GA

70 ára afmæli GA Gera tillögu til stjórnar GA dagskrá á 70 ára
afmæli GA árið 2005

15. apríl 2005 Skemmtinefnd í
samvinnu við stjórn

GA

Jónsmessumót Gera tillögu til dagskrá fyrir Jónsmennsumót til
stjórnar GA og mótanefndar

1. júní á hverju ári Skemmtinefnd í
samvinnu við stjórn
GA og mótanefnd

Bændaglímu Gera tillögu til dagskrá fyrir Bændaglíma til
stjórnar GA og mótanefndar

15. ágúst á hverju ári Skemmtinefnd í
samvinnu við stjórn
GA og mótanefnd
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Orðunefnd

Stefna orðunefndar GA er að

• gera tillögur til stjórnar GA um orðuveitingar hverju sinni
• sjá til þess að skrá sé haldin yfir þá aðila sem hljóta heiðursmerki GA
• sjá um og hafa eftirlit með ýmsum skrásetningum og ferilskrá einstaklinga sem hljóta orðu á vegum GA

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Orðuveiting Gera tillögur til stjórnar GA um orðuveitingar
þegar við á

Einum mánuði fyrir aðalfund eða
við sérstök tilefni

Orðunefnd í samvinnu
við stjórn GA

Skrá orðuþega Að halda skrá þeirra sem hljóta orðuveitingu
hjá GA

Þegar við á Form. orðunefndar

Ferilskrá Að halda ferilskrá yfir þá sem hljóta
orðuveitingu hjá GA

Þegar við á Form. orðunefndar
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Keppnis- og afreksflokkar
Stefna stýrihópa GA er að

• vinna stefnnumörkun fyrir aðalstjórn í keppnis- og afreksflokkum
• skipuleggja þjálfunaraðstöðu fyrir keppnis- og afrekskylfinga
• skipuleggja og samræma golfþjálfun og félagsstarf í samráði við iðkendur
• leggja fram ársáætlun í samvinnu við golfkennara fyrir hvert æfinga- og keppnistímabil sem sniðið er að þörfum viðkomandi kylfinga og kylfingahóps
• sjá um fjáröflun fyrir sérstök verkefni, s.s. æfinga- og keppnisferðir
• stuðla að bættum árangri keppnis- og afrekskylfinga GA

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Stefnumörkun í keppnis- og
afreksflokkum

Að lögð sé fyrir aðalstjórn stefnumörkun í keppnis-
og afreksflokkum GA

15. október á hverju ári Form. stýrihóps og
golfkennari GA

Þjálfunaraðstaða fyrir keppnis-
og afreksfólk

Að lögð sé fyrir aðalstjórn hugmyndir að
þjálfunaraðstöðu fyrir vetrar-, vor- og hausttímabil

15. ágúst á hverju ári Form. stýrihóps og
golfkennari GA

Golfkennari Tillaga lögð fram að ráðningu/endurráðningu
golfkennara í samvinnu við stjórn klúbbsins

Eftir aðstæðum hverju sinni Formaður keppnis- og
afreksnefndar í samvinnu við

stjórn GA
Skilgreina keppnis- og afreks-
kylfinga í eftirtalda hópa

- M.fl. kk - kvk
- Unglingafl.

Lýsa kröfum sem gerðar eru til hvers hóps og hve
stór hver hópur á að vera:

- M.fl. kk - kvk
- Unglingafl. > A – B – C hópar

- apríl á hverju ári

- endurskoðun 15. okt. á hverju
ári

Golfkennari í samvinnu við
formann keppnis- og

afreksnefndar

Móta þjálfunaráætlun á
ársgrundvelli fyrir keppnis- og
afrekskylfinga GA

- M.fl. kk - kvk
- Unglingafl.

Setja fram þjálfunaráætlun á ársgrundvelli fyrir
keppnis- og afrekskylfinga GA. Ársáætlun skal
skipt í eftirtalin tímabil;

- 16. nóvember – 28. febrúar
- 1. mars – 30. apríl
- 1. maí – 31. september
- 1. október – 15. nóvember

- apríl á hverju ári

- endurskoðun 15. okt. á hverju
ári

Golfkennari í samvinnu við
formann keppnis- og

afreksnefndar

Yfirliðsstjóri sér um
skipulagningu keppnisþáttöku
afrekskylfinga á keppnistímabili

Setur upp í samvinnu við þjálfara áætlun fyrir
ksppnistímabil sem snýr að vali í sveitakeppni.
Yfirliðsstjóri sér um að skipa liðsstjóra fyrir allar
sveitir og í Íslandsmóti í höggleik og holukeppni.

- 15. apríl og 15. október
Yfirliðsstjóri

Móta fyrirkomulag fyrir
sveitakeppni og aðra hópa-
keppni á keppnistímabili

Setja upp áætlun fyrir keppnistímabilið sem snýr að
vali í sveitakeppni og sambærileg mót

15. apríl og 15. október

Matsskýrsla fyrir keppnis- og
afreksflokka

Að unnin sé matsskýrsla að loknu hverju æfinga- og
keppnistímabili fyrir keppnis- og afreksflokka

1. nóvember (fyrir aðalfund)
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Börn og unglingar
Stefna stýrihópa GA er að

• vinna stefnnumörkun fyrir aðalstjórn í keppnis- og afreksflokkum
• skipuleggja þjálfunaraðstöðu fyrir keppnis- og afrekskylfinga
• skipuleggja og samræma golfþjálfun og félagsstarf í samráði við iðkendur
• leggja fram ársáætlun í samvinnu við golfkennara fyrir hvert æfinga- og keppnistímabil sem sniðið er að þörfum viðkomandi kylfinga og kylfingahóps
• sjá um fjáröflun fyrir sérstök verkefni, s.s. æfinga- og keppnisferðir
• stuðla að bættum árangri keppnis- og afrekskylfinga GA

Málaflokkar og framkvæmdarferli

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Stefnumörkun í keppnis- og
afreksflokkum

Að lögð sé fyrir aðalstjórn stefnumörkun í keppnis-
og afreksflokkum GA

1. nóvember (fyrir aðalfund) Form. stýrihóps og
golfkennari GA

Þjálfunaraðstaða fyrir keppnis-
og afreksfólk

Að lögð sé fyrir aðalstjórn hugmyndir að
þjálfunaraðstöðu fyrir vetrar-, vor- og hausttímabil

1. nóvember (fyrir aðalfund) Form. stýrihóps og
golfkennari GA

Golfkennari Tillaga lögð fram að ráðningu/endurráðningu
golfkennara í samvinnu við stjórn klúbbsins

Eftir aðstæðum hverju sinni Formaður keppnis- og
afreksnefndar í samvinnu við

stjórn GA
Unglingum skipt í eftirtalda
hópa:

- 16 – 18. ára
- 14 – 15 ára
- 13 ára og yngri

Lýsa kröfum sem gerðar eru til hvers hóps og hve
stór hver hópur á að vera:

- M.fl. kk - kvk
- Unglingafl. > A – B – C hópar

- apríl á hverju ári

- endurskoðun 15. okt. á hverju
ári

Golfkennari í samvinnu við
yfirliðsstjóra GA

Móta þjálfunaráætlun á
ársgrundvelli fyrir keppnis- og
afrekskylfinga

- 16 – 18. ára
- 14 – 15 ára
- 13 ára og yngri

Setja fram þjálfunaráætlun á ársgrundvelli fyrir
keppnis- og afrekskylfinga GA. Ársáætlun skal
skipt í eftirtalin tímabil;

- 16. nóvember – 28. febrúar
- 1. mars – 30. apríl
- 1. maí – 31. september
- 1. október – 15. nóvember

- apríl á hverju ári

- endurskoðun 15. okt. á hverju
ári

Golfkennari í samvinnu við
yfirliðsstjóra GA

Yfirliðsstjóri sér um
skipulagningu keppnisþáttöku
afrekskylfinga á keppnistímabili

Setur upp í samvinnu við þjálfara áætlun fyrir
ksppnistímabil sem snýr að vali í sveitakeppni.
Yfirliðsstjóri sér um að skipa liðsstjóra fyrir allar
sveitir og í Íslandsmóti í höggleik og holukeppni.

15. apríl og 15. október
Yfirliðsstjóri

Móta fyrirkomulag fyrir
sveitakeppni og aðra hópa-
keppni á keppnistímabili

Setja upp áætlun fyrir keppnistímabilið sem snýr að
vali í sveitakeppni og sambærileg mót

15. apríl og 15. október

Matsskýrsla fyrir keppnis- og
afreksflokka

Að unnin sé matsskýrsla að loknu hverju æfinga- og
keppnistímabili fyrir keppnis- og afreksflokka

1. nóvember (fyrir aðalfund)
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Öldungar
Stefna stýrihóps GA er að

• skipuleggja og samræma golfþjáflun og félagsstarf í samráði við iðkendur
• leggja fram ársáætlun fyrir hvert æfinga- og keppnistímabil sem sniðið er að þörfum viðkomandi kylfinga og kylfingahóps
• sjá um fjáröflun fyrir sérstök verkefni, s.s. æfing og keppnisferðir
• velja þau lið í samvinnu við golfkennara sem send eru til keppni fyrir hönd klúbbsins
• standa að keppnum og útvega verðlaun fyrir hverja keppni
• stuðla að áhuga öldunga á golfíþróttinni

Málaflokkur Framkvæmd Tímasetningar Kostnaður Stjórnandi

Skilgreina þá sem falla
undir keppnis- og/eða
afrekskylfinga meðal

öldunga

Lýsa kröfum sem gerðar eru til keppnis- og
afrekskylfinga meðal öldunga

- í apríl á hverju ári

- endurskoða 15. okt. á hverju ári

Formaður
öldunganefndar í

samvinnu við formann
keppnis- og

afreksnefndar

Móta þjálfunaráætlun á
ársgrundvelli fyrir keppnis-

og afrekskylfinga meðal
öldunga

- -

Móta fyrirkomulag fyrir
sveitakeppni og aðra

hópakeppni á æfinga- og
keppnistímabili

-

Matskýrsla fyrir keppnis- og
afreksflokka meðal öldunga
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Golfkennarastarf hjá GA

Golfkennarar hjá Golfklúbb Akureyrar gegna lykilhlutverki í starfi klúbbsins. Þeir heyra undir aðalstjórn og hafa yfirumsjón með skipulagi og þjálfun
kylfinga í klúbbnum. Jafnframt ber golfkennari ábyrgð á stjórnun þjálfunar í samvinnu við nefndarmenn í viðkomandi flokki. Stjórn GA setur hverjum
golfkennara ákveðið vinnufyrirkomulag til að starfa eftir samhliða því að gerður er samningur um þjálfunina. Ef ráðinn er yfirkennari/golfkennari með
yfirumsjón allrar golfkennslu á vegum klúbbsins skal hann sjá til þess að aðrir golfkennarar skipuleggi starf sitt með ofangreindum hætti. Hann ber
jafnframt ábyrgð á því að unnið sé eftir slíku skipulagi.

Þekking á stjórnunarstörfum, reynsla og forystuhæfileikar golfkennara geta ráðið úrslitum um árangur í starfi klúbbsins. Á herðum golfkennara jafnt
sem stjórnarmanna hvílir sú skylda að þeir stuðli að þróun golfþjálfunar og félagsstarfs og sjái um að stefnu GA, ÍBA og Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands sé fylgt eftir.

Hver golfkennari vinnur æfingaáætlun fyrir hvert æfinga- og keppnistímabil fyrir þá kylfinga eða kylfingahópa sem þeir hafa umsjón með. Áætlun
skal skipt í fjóra hluta:

• Ársáætlun
• Tímabila- eða mánaðaráætlanir
• Vikuáætlanir
• Tímaáætlun

Þjálfunaráætlun þarf að taka til allra þjálfunarþátta sem kylfingur þarf á að halda til að ná sem bestum árangri. Hér er m.a. um að ræða golftækni,
leikfræði golfsins, fjölbreytta þrekþjálfun og hugræna og félagslega þjálfun. Þessum þjálfunaráætlunum, vetrar- og sumaráætlunum, eiga golfkennarar að
skila á tölvutæku formi til stjórnar GA í upphafi hvers æfinga- og keppnistímabils eða fyrir 15. október og 15. apríl ár hvert. Það er eitt af verkefnum
golfkennara að kenna/þjálfa viðkomandi iðkendum samkvæmt fyrrgreindri æfingaáætlun eða að fá sér til aðstoðar sérfræðinga á því sviði sem um er að
ræða. Auk þess að sinna keppnisfólki er veigamikill þáttur í starfi golfkennara að veita almennum kylfingum og nýliðum þjónustu þannig að þeim standi
ávallt til boða þjálfun og leiðsögn í golfi. Við samninga skal aðgreina þessa tvo þætti, annars vegar þjálfun afrekskylfinga GA og hins vegar almenn
golfkennsla á vegum GA og/eða golfkennara.

Að loknu tímabili skrifar hver einstakur golfkennari stutta skýrslu þar sem fram kemur eins hlutlæg lýsing á framkvæmd þjálfunar og unnt er ásamt
mati á því hvernig til tókst og hvað hefði betur mátt fara. Þessari skýrslu, matskýrslu, á hver golfkennari að skila til stjórnar GA fyrir 15. nóvember ár
hvert. Frekari umfjöllun er að finna um hlutverk golfkennara og þjálfara í Íþróttanámskrá GA.

Gert er ráð fyrir að golfkennarar gangi að þjálfuninni eins og hún er hjá viðkomandi einstakling, flokk eða hóp. Ganga skal út frá þeim
viðfangsefnum sem kylfingar hafa verið að fást við og út frá þeim markmiðum sem er að finna í íþróttanámskrá GA, sjá nánar 9. kafla um undirbúning
golfþjálfunar.
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Framkvæmdastjóri aðalstjórnar - Starfslýsing
Umsjón með mannvirkjum og öðrum eignum Golfklúbbs Akureyrar
Framkvæmdastjóri er yfirmaður allra mannvirkja félagsins sem og íþróttasvæðis. Hann skal skipuleggja notkun íþróttamannvirkja og leitast við að
nýting þeirra verði sem best. Hann skal framfylgja ákvörðunum aðalstjórnar um hvaðeina er snertir íþróttasvæðið og vera tengiliður aðalstjórnar
varðandi nýtingu mannvirkja og íþróttasvæðis. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á eigum Golfklúbbs Akureyrar meðan hann er við vinnu og skal gæta
þess að umgengni notenda, annarra starfsmanna sem og hans sjálfs sé eðlileg og til fyrirmyndar. Framkvæmdastjóri á að sjá til þess að reglur um
íþróttasvæði og mannvirki séu virtar.

Þjónusta við félagsmenn, deildir og aðra aðila
Framkvæmdastjóri á að sýna félagsmönnum Golfklúbbs Akureyrar hjálpsemi og þjónustulund. Hann skal eftir sinni bestu getu vera þeim innan
handar með hvaðeina er þeir þarfnast. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir hverjum þeim viðburði sem fram fer á íþróttasvæðinu og mannvirkjum
þess. Einstaka nefndir skulu sjá um skipulagningu, undirbúning og frágang viðburða sinna í samráði við framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri skal
halda utan um félagaskrá Golfklúbbs Akureyrar og vera aðalstjórn og nefndum til aðstoðar með að halda utan um iðkendaskrár. Framkvæmdastjóri
hefur umsjón með reglubundinni skýrslugerð um nýtingu svæðis Golfklúbbs Akureyrar.

Fjármál
Framkvæmdastjóri skal framfylgja ákvörðunum aðalstjórnar, hafa í samráði við aðalstjórn og deildir umsjón og eftirlit með fjárreiðum klúbbsins í
samvinnu við gjaldkera og formann. Framkvæmdastjóri hefur eftirlit með rekstrar- og fjárhagsáætlunum, aðstoðar við gerð samninga, greiðir
samþykktar skuldbindingar sem eiga að greiðast af félags- og æfingagjöldum s.s laun þjálfara. Framkvæmdstjóri hefur eftirlit og umsjón með
innheimtu félags- og vallargjalda. Hann hefur í samráði við aðalstjórn umsjón með fjárhags- og launabókhaldi. Framkvæmdastjóri hefur umsjón
með launaútreikningum starfsmanna.

Starfsmannahald
Í samvinnu við aðalstjórn ræður framkvæmdastóri starfsmenn til starfa við íþróttasvæði Golfklúbbs Akureyrar og aðstoðarfólk til að annast þau
verkefni sem eru á ábyrgðarsviði framkvæmdastjóra. Hann skal vera aðalstjórn innan handar við ráðningu starfsmanna sem eru á ábyrgð þeirra, s.s.
golfkennara og vallarstarfsmenn.

Samskipti við opinbera aðila
Framkvæmdastjóri annast samskipti við opinbera aðila og aðra aðila innan íþróttahreyfingarinnar, s.s ÍBA, ÍTA, ÍSÍ og önnur íþróttafélög.
Framkvæmdastjóri á að heimsækja þessa aðila með reglubundnum hætti til kynningar og fræðslu.
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Vallarstjóri

Starfslýsing
Vallarstjóri skal inna af hendi öll venjuleg störf sem ná til uppbygginga og umhirðu golfvallar Golfklúbbs Akureyrar eins og þau eru skilgreind af stjórn
og vallarnefnd GA hverju sinni. Hér er átt við daglegan rekstur golfvallar GA, stjórnun vallarstarfsmanna, meðhöndlun, framkvæmdir, viðhald og eftirlit
með golfvelli GA. Vallarstjóri ber ábyrgð á því að verk- og framkvæmdáætlunum sem gerðar eru fyrir hvert ár af vallarnefnd og stjórn GA sé fylgt eftir
og standist í smáatriðum. Starf vallarstjóra heyrir undir vallarnefnd, stjórn GA og framkvæmdastjóra.

Helstu störf
Vallarstjóri skal setja upp verkáætlun fyrir sumar-, haust-, vetrar- og vortímabil og kynna hana fyrir aðalstjórn GA og vallarnefnd. Þegar vallarnefnd og
aðalstjórn hafa samþykkt verkáætlun vallarstjóra skal hann kynna hana fyrir starfsmönnum. Sérstök áhersla skal lögð á verkáætlanir fyrir flatir, teyga og
sandgryfjur.

Vallarstjóri skal aðstoða aðalstjórn, vallarnefnd og framkvæmdastjóra við ráðningu vallarstarfsmanna og gerð ráðningasamaninga ef þörf þykir. Hann skal
stjórna öðrum vallarstarfsmönnum og sjá um að skipuleggja störf þeirra og tíma með verkaskiptingu og verkáætlunum. Einnig er vallarstjóri ábyrgur fyrir
að vallarstarfsmenn stimpli sig inn og út vegna vinnu sinnar og sinni verkum sínum samvikskusamlega.

Vallarstjóri skal halda skýrslu yfir framkvæmdir hvers sumars með sérstakri áherslu á vinnu við flatir. Í lok hvers sumars skal skýrsla yfirfarin og borin
saman við áætlun. Ný áætlun skal gerð í framhaldi af þeim eldri með komandi tímabil í huga. Sérstaka skýrslu skal halda fyrir hverja flöt vallarins.

Vallarstjóri skal afla sér upplýsinga og uppfræða starfsmenn um hirðingu brauta, glompa, röffa, teiga og flata. Þá skulu liggja fyrir góðar upplýsingar um
almenna hirðingu og umgengni um vallarsvæðis Golfklúbbs Akureyrar.
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