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Útgefandi Árvakur Umsjón Kristján Jónsson Blaðamenn Kristján Jónsson kris@mbl.is, Jóhann Ingi Hafþórs-
son johanningi@mbl.is Auglýsingar Bjarni Ólafur Guðmundsson daddi@k100.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók Hari

H
ugmyndin að baki því að halda
mót eins og Reykjavík Junior
Open, byggist á því að hægt
verði að þróa hér á landi á
næstu árum alþjóðlegt ung-

mennamót í golfi, mót sem myndi draga til
landsins erlenda keppendur og foreldra

þeirra. Það er mikill
metnaður til staðar hjá
GR að skapa yngri iðk-
endum golfsins hér á
landi vettvang til að
keppa við erlenda jafn-
aldra sína á móti á ís-
lenskum völlum. Mót sem
stæðist samanburð við
þau mót sem okkar
fremstu krakkar hafa
verið sækja á erlendri
grundu undanfarin ár. Til

þess að hugmyndin um alþjóðlegt mót hér
á landi verði að veruleika, þarf mótið sjálft

og völlurinn undir það að standa undir því.
Völlurinn þarf að vera þannig úr garði
gerður að það muni reyna sem mest á getu
krakkana í golfinu, þannig að þau þurfi að
hafa sem flestar tegundir högga í pokanum
ef þau ætla að geta náð árangri í slíku
móti,“ segir Lúðvík Bergvinsson, formaður
foreldraráðs hjá GR. 

Ef ekki er reynt tekst ekkert

Lúðvík segir að mótshaldið nú sé eins kon-
ar tilraun þótt metnaður sé fyrir því innan
GR að mótið verði árlegur viðburður. 

„Mótið í ár verður það fyrsta undir þessu
nafni, þ.e. Reykjavík Junior Open. Að því
loknu verður reynslan af því metin og farið
nánar yfir það hvort og þá hvernig eigi að
hefja kynningu á mótinu erlendis í vetur
með það að leiðarljósi að halda það aftur
næsta sumar, þá líklega um mitt sumar, og
reyna að fá til landsins erlenda þátttak-
endur. 

Það er almenn skoðun meðal þeirra sem
hafa komið að og starfað í unglingastarfinu
hjá GR, þjálfara og fleiri, að það sé mik-
ilvægt fyrir krakkana að geta keppt á mót-
um sem þessum hér á landi og að slík mót
geti hjálpað þeim sem stefna hærra í golf-
inu að átta sig á því hvað þarf til að ná
langt. Það verður fróðlegt að sjá hvernig til
tekst með þetta mót, en ætlunin er að
leggja mat á það eftir mótið hvort sú hug-
mynd sem verið er að leggja upp með sé
raunhæf og framkvæmanleg. En stað-
reyndin er samt sem áður sú að mögulega
er betra tækifæri til þess að gera þetta nú
en áður þar sem Reykjavík er orðið al-
þjóðlega þekkt vörumerki umfram það sem
áður var.

Það mun svo koma í ljós hvort þessi
draumur getur orðið að veruleika eða ekki,
en ef ekki er reynt tekst ekkert. Það er
enginn vafi á því að það yrði ungmenna-
golfinu mikil lyftistöng ef það tækist að
koma svona móti á laggirnar. Það má gera
ráð fyrir því að það taki nokkur ár, en allar
ferðir hefjast á litlu skrefi,“ segir Lúðvík
og er ánægður með þau viðbrögð sem
mótahaldið hefur fengið hingað til og von-
ast til að veðurguðirnir verði hliðhollir.

Draumurinn að mótið verði alþjóðlegt
Barna- og unglingamótið Reykjavík Junior Open haldið í fyrsta
sinn hjá Golfklúbbi Reykjavíkur um næstu helgi 

Morgunblaðið/Ómar

Barnastarfið er í blóma í golfíþróttinni. 

Lúðvík 
Bergvinsson

Systkinin Böðvar Bragi og
Helga Signý Pálsbörn.

Helga 13 ára.
Böðvar 16 ára.

Af hverju fóruð þið að æfa
golf?

Arnór bróðir okkar var að æfa
golf hjá GR og foreldrar okkar
spila golf svo það lá beint við
fyrir okkur að prófa. Við höfum
æft og spilað golf síðan.

Hvað hafið þið æft lengi?
Við byrjuðum bæði að æfa golf

þegar við vorum um það bil sex
ára.

Hvaða högg finnst ykkur
skemmtilegast að æfa?

Helga: Mér finnst skemmtileg-
ast að æfa púttin.

Böðvar: Mér hefur alltaf fund-
ist skemmtilegast að æfa vippin.

Hvar þurfið þið helst að bæta
ykkur í golfinu?

Böðvar: Ég vil koma boltanum
nær holunni í innáhöggunum og
síðan að bæta púttin.

Helga: Ég þarf að vinna meira
í löngu höggunum, bæði dræ-
vernum og brautartrjánum.

Hver er uppáhaldskylfan í
pokanum?

Helga: Ég er góð í inn-
áhöggum með P-inu mínu.

Böðvar: Dræverinn er í mestu
uppáhaldi, sérstaklega þegar ég
er að slá vel.

Hvenær tókst ykkur fyrst að
fara undir 100 högg á hring?

Böðvar: Í móti spilaði ég fyrst
á undir 100 höggum í æfingaferð
GR-unglinga á Spáni þegar ég
var 8 ára.

Helga: Ég spilaði fyrst undir
100 högg í meistaramóti þegar
ég var 10 ára.

Besta skorið á 18 holu hring
hjá ykkur?

Helga: Lægsti hringurinn
minn á rauðum teigum er 76
högg um daginn á Korpunni.

Böðvar: Lægstu hringirnir
mínir í móti eru 67 högg á hvít-
um teigum í Grafarholti í sumar,
67 högg á gulum teigum á Korp-
unni í sumar og 66 á bláum teig-
um á Korpunni sumarið 2017,
sem er vallarmet. Á rauðum
teigum á ég best 67 högg í móti í
Grafarholti 2017.

Snýst allt um golf hjá ykkur
systkinunum?

Böðvar: Já, síðustu ár, en til
að byrja með æfði ég líka fót-
bolta.

Helga: Golfið tekur meiri og
meiri tíma hjá mér, en ég æfi
líka fótbolta allt árið og söng á
veturna.

Er keppni á milli ykkar á golf-
vellinum?

Undanfarið höfum við reyndar
ekki spilað mikið saman því við
keppum í sitthvorum flokknum
og eigum bæði góða spilafélaga.
En þegar við spilum saman þá
erum við auðvitað að keppa.

Hvert er besta golfráðið?
Ef maður ætlar að ná árangri

í golfi þarf maður að æfa eins
mikið og maður mögulega getur.
Og þegar maður er að spila
skiptir einbeiting og þolinmæði
mestu máli.

Hver er fyrirmyndin í golfinu?
Böðvar: Tiger Woods er í

miklu uppáhaldi.
Helga: Ólafía Þórunn er fyr-

irmynd mín og margra stelpna í
golfi.

Hvert er draumahollið?
Böðvar: Draumahollið mitt er

Tiger Woods, Phil Mickelson og
Andri Þór Björnsson.

Helga: Mitt draumaholl er Ti-
ger Woods, Ólafía Þórunn og
Böðvar bróðir.

Hvað ráðleggið þið þeim
krökkum sem langar að æfa
golf?

Þeir ættu bara að drífa sig á
æfingu hjá Golfklúbbi Reykjavík-
ur. Golfkennararnir okkar Snorri
Páll, David og Derrick munu
taka vel á móti þeim. 

Iðkendur í barna- og unglingastarfi GR

Börn og unglingar þurfa ekki að
eiga foreldra í golfi til að fá bakt-
eríuna snögglega. Það sýndi sig í til-
felli Dagbjarts Sigurbrandssonar
sem varð stigameistari á mótaröð
GSÍ í sumar aðeins 16 ára gamall.
Systir hans, Perla Sól, sem er Ís-
landsmeistari 14 ára og yngri, fylgdi
í kjölfarið en foreldrarnir, Rakel G.
Magnúsdóttir og Sigurbrandur
Dagbjartsson, hafa enn ekki hafið
golfiðkun sjálf þótt þau eyði samt
sem áður miklum tíma á golfvell-
inum. 

„Dagbjarti var boðið að fara í golf
með bekkjarbróður sem bjó í hverf-
inu og var þá 10 ára. Ég spurði
hvernig hann ætlaði að fara í golf
þegar hann ætti ekki golfsett. Hann
fékk bara lánað sett, fór með þeim
og hefur nánast átt heima á vellinum
síðan,“ segir Rakel, móðir Dag-
bjarts og Perlu, þegar Morg-
unblaðið ræðir við hana. „Í fjöl-
skyldunni var enginn sem spilaði
golf en við búum hins vegar rétt hjá
Korpúlfsstaðavelli. Það er því hent-
ugt og stutt fyrir þau að fara þang-
að. Varðandi Perlu þá dró Dag-

bjartur hana eiginlega í golfið, en
þegar við vorum að skutla honum á
æfingar og sækja þá var hún oft með
og sá hvað um var að vera.“

Foreldarnir hafa fylgt börnunum
vel eftir í íþróttinni. Hvort sem er í
öllu skutlinu sem fylgir eða sem
kylfuberar í mótum. „Við fylgdumst
með en þegar þau komust á það stig
að byrja að keppa þá var maður
„caddie“ og í því að keyra þau á mót
út um allt Ísland nánast. Auðvitað
fylgir maður með og kynnist íþrótt-
inni um leið. Við höfum mjög gaman
af þessu þótt við séum ekki farin að
spila sjálf. Ef maður fylgir þeim er
ekki mikill tími til að spila sjálfur. Í
sumar fóru þau á mót hverja einustu
helgi frá 15. maí og þau eru ekki
endilega í sömu mótunum. Þá eru
ekki margar helgar eftir til að leika
sér saman,“ segir Rakel og hlær. 

Ekki legið í tölvunni

Hún bætir því við að foreldrarnir
séu farin að leika golf í huganum
enda orðin vel kunnug keppnisgolfi.
„Við kunnum allar reglur og vitum
út á hvað þetta gengur. Þetta verður

skemmtilegra eftir því sem þekk-
ingin verður meiri. Ég man að í
fyrsta skipti sem ég horfði á strák-
inn í móti fannst mér mótið taka
óratíma. En núna fylgist ég spennt
með hverju höggi og finnst tíminn
líða hratt þegar þau keppa,“ segir
Rakel en virku dagarnir séu svolítið
frábrugðnir. Rakel og Sigurbrandur
þurfa ekki að hafa áhyggjur af
hreyfingarleysi barnanna. 

„Þegar þau fara á Korpuna þá
ganga þau bara en við höfum þurft
að skutla þeim í Bása og Grafar-
holtið. Þess má geta að á veturna fer
einnig mikill tími í þetta því þá eru
stífar æfingar. Það er margt jákvætt
við þetta. Þau hanga ekki í tölvunni
á sumrin heldur vakna snemma á
morgnana og eru mætt á völlinn eins
og þau séu í vinnu. Þá koma þau
ekki heim fyrr en um kvöldmat. Í
þessu felst mikil hreyfing og útivera.
Strákurinn er til dæmis 16 ára og
hann er ekki í neinu rugli enda held-
ur íþróttin fólki við efnið,“ segir
Rakel og tekur fram að sá dagur
muni koma þegar þau hjónin byrja
að leika golf. kris@mbl.is

Á bólakafi í golfi en 
hafa aldrei spilað

Systkinin takast í
hendur að loknum
golfhring.



Forgjöf í Básum
og Grafarkoti
N1 kortið veitir þér 20% afslátt af boltakortum í Básum
og sumarkortum á Grafarkotsvelli.

Sæktu um N1 kortið og kynntu þér kostina á n1.is

20%
afsláttur

ð N1 kortinuN1 kortinu

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Systkinin Jóhanna Lea 
og Bjarni Þór Lúðvíksbörn:

Jóhanna 16 ára
Bjarni 15 ára

Af hverju fóruð þið að æfa golf? 
Við fórum að æfa golf af því að pabbi

tók okkur með sér í golf og okkur fannst
svo gaman að við byrjuðum að æfa og
fengum í kjölfarið mikinn áhuga á golf-
inu.

Hvað hafið þið æft lengi? 
Við höfum æft í rúmlega fimm ár. Við

byrjuðum að æfa sumarið 2014.
Hvað högg finnst ykkur skemmtileg-

ast að æfa ? 
Jóhanna: Mér finnst skemmtilegast að

æfa járnahögg.
Bjarni: Það eru 30 metra högg yfir

bönker og lítið green til þess að vinna
með.

Hvar þurfið þið helst að bæta ykkur í
golfinu? 

Jóhanna: Ég þarf aðallega að bæta
mig í stutta spilinu.

Bjarni: Ég þarf að bæta mig í pútt-
unum.

Hver er uppáhaldskylfan í pokanum? 
Jóhanna: Uppáhaldskylfan mín er

pútter. 
Bjarni: Mín uppáhaldskylfa er 2-

járnið.
Hvenær tókst ykkur að fara undir 100

högg á hring? 
Jóhanna: Það var á áskorendamótaröð

Íslandsbanka sumarið 2015 þegar ég
spilaði á 99 höggum.

Bjarni: Það var í apríl 2015 í æf-
ingaferð á Costa Ballena á Spáni.

Besta skorið á 18 holu hring hjá ykk-
ur?

Jóhanna: Besta skorið mitt er -1 á
Korpu (71). 

Bjarni: Lægsta skorið mitt er 68 högg
af gulum teigum á Korpunni.

Snýst allt um golf hjá ykkur systk-
inum? 

Já, það snýst mikið um golf hjá okkur.
Við æfum fimm daga í viku á veturna og
svo á vorin þegar vellirnir eru opnaðir
og skólinn klárast þá byrja mótin sem
eru svo til allar helgar fram á haustið.
Það eru æfingar alla virka daga á sumr-
in og svo spilum við líka með vinum og
fjölskyldu þegar það eru ekki mót. Við
höfum líka farið um jól og áramót síð-
ustu ár til Flórída til að spila og keppa
og í fríum er eiginlega alltaf golf.

Er keppni á milli ykkar á golfvell-
inum? 

Já – það er yfirleitt mikil keppni á
milli okkar!

Hvert er besta golfráðið? 
Jóhanna: Hugsa bara um eitt högg í

einu og gefast ekki upp.
Bjarni: Þetta klassíska – eitt högg í

einu.
Hver er fyrirmyndin í golfinu? 
Jóhanna: Annika Sörenstam.
Bjarni: Tiger Woods.
Hvert er draumahollið? 
Jóhanna: Annika Sörenstam, Tiger

Woods, Dagbjartur Sigurbrandsson.
Bjarni: Tiger, Rory og John Daily.
Hvað ráðleggið þið þeim krökkum

sem langar að æfa golf? 
Jóhanna: Bara hafa gaman og vera

þolinmóð og gefast ekki upp.
Bjarni: Að drífa sig bara á æfingu.

Það þarf ekkert að kunna og það er frá-
bær kennsla hjá GR. 

Iðkendur í barna- og 
unglingastarfi GR

Morgunblaðið leitaði til Birgis Björnssonar sem vinnur alla daga við að
þjónusta kylfinga í Hraunkoti í Hafnarfirði, hjá æfingasvæði Golfklúbbs-
ins Keilis, og í gegnum golfkylfur.is. Birgir er kylfusmiður og mælir til
dæmis fyrir kylfinga hvernig kylfur og sköft ættu að henta best fyrir við-
komandi. Við spurðum Birgi hver kostnaðurinn gæti verið þegar kemur
að því að kaupa kylfur fyrir börn eða unglinga sem eru að byrja í íþrótt-
inni skemmtilegu. 

„Mikilvægast er að kylfurnar passi fyrir viðkomandi, sama hvert merk-
ið er og burtséð frá verði. Aðalatriðið að þær séu í réttri lengd fyrir krakk-
ana. Forðast ber að láta stytta fullorðinskylfur fyrir börnin. Ég myndi
segja að það eigi alls ekki að gera vegna þess að þær eru allt of þungar og
stífar. Fyrir vikið er líklegt að krakkinn þrói með sér sveiflugalla sem
verði erfitt að breyta seinna meir,“ segir Birgir og spurður um verðdæmi
segir hann að verðin geti auðvitað verið misjöfn en nefnir nokkur dæmi
frá framleiðandanum US Kids til að gefa lesendum einhverja hugmynd. 

„US Kids er til dæmis með kylfur handa krökkum frá 96-167 cm. Dæmi
um verð er rautt sett á 22.900 krónur og inniheldur 3 kylfur og poka. Blátt
sett kostar 29.900 kr. og inniheldur 4 kylfur og poka. Appelsínugult sett er
á 35.900 kr. og inniheldur 5 kylfur og poka. Grænt sett kostar 39.900 kr.
og inniheldur 5 kylfur og poka og gula settið 43.900 kr, er með 5 kylfur og
poka. 

Eins og í öllu öðru getur verið breidd í verði og gæðum. Þegar börn eða
unglingar eru komin á það stig að taka golfið alvarlegra, og stunda miklar
æfingar, er Ping til dæmis með Prodi G kylfurnar sem fást í þrettán
stærðum og eru pantaðar út frá mælingu. Þeim fylgir ein frí uppfærsla
eða lenging. Þar er um að ræða dýrari kylfur en jafnframt vandaðri,“
sagði Birgir Björnsson. 

Er kostnaðarsamt að kaupa
kylfur fyrir unga iðkendur?

Ljósmynd/Edwin Rögnvaldsson

Birgir Björnsson er með yfirgripsmikla menntun í golfkylfusmíði. 

S
norri Páll Ólafsson er yfirþjálfari hjá
Golfklúbbi Reykjavíkur. Hann segir
algengt að börn og unglingar byrji í
golfi vegna tengsla við kylfinga í
sinni fjölskyldu en er þó ekki algilt. 

„Við erum þrír þjálfararnir sem komum
mest að þjálfun barna, unglinga og afrekskylf-
inga GR og er hlutverk mitt utan þjálfunar að
vera í forsvari fyrir starfið og halda utan um
daglegt skipulag í góðri samvinnu við þá David
Barnwell og Derrick Moore. Er ég afskaplega
heppinn að hafa þá mér við hlið dags daglega
og hefur samstarf okkar gengið frábærlega.
Við eigum það sameiginlegt að hafa gríðarlega
gaman af starfinu og lítum á það sem forrétt-
indi að fá að starfa við ástríðu okkar. David og
Derrick hafa starfað í tugi ára við þjálfun barna
og unglinga og búa yfir ómetanlegri reynslu.
Hafa þeir náð aðdáunarverðum árangri á sín-
um ferli. Er því uppbyggjandi og hvetjandi fyr-
ir mig að fá að starfa með þeim í teymi og sjá
hvernig þeir viðhalda metnaði sínum í þjálf-
uninni. 

Við höfum allir gaman af því að fá að vinna
með kylfingum í öllum aldurshópum á hverjum
degi og höfum mikinn metnað til þess að við-
halda því sem er við höfum gert vel og bæta
það sem við getum bætt til þess að gera vinnu-
umhverfið enn betra og skemmtilegra fyrir
iðkendur og félagsmenn GR.“

Geta fengið búnað að láni

Hvernig er best fyrir krakka að stíga fyrstu
skrefin í golfíþróttinni? Fyrstu kynnin þurfa jú
að vera jákvæð og skemmtileg

„Fyrstu kynni barna af golfíþróttinni í gegn-
um tíðina eru gjarnan fyrir tilstuðlan eldri fjöl-
skyldumeðlima, ömmu eða afa, foreldra, eða
eldri systkina sem stunda íþróttina og draga
yngri skyldmenni með sér. Eru fyrstu kynnin
af golfinu ýmist þannig börnin vilja ólm komast
aftur í golf eða þykir þetta vera erfið og tíma-
frek afþreying.

Við leggjum mikið upp úr því að fyrstu kynni
þeirra barna sem við tökum á móti á skipulögð-
um æfingatímum, eða námskeiðum, séu jákvæð
og skemmtileg. Leggjum við mikinn metnað í
að krakkarnir fái góða grunnkennslu í tækniat-
riðum og sjái framfarir frá byrjun. Við lánum
búnað eins og golfkylfur á æfingatímum og get-
ur hver sem er mætt til æfinga án þess að eiga
kylfur eða annan útbúnað fyrst um sinn.“

Tveggja vikna prufuferli

Hvernig eru æfingar fyrir byrjendur upp-
byggðar?

„Æfingar fyrir þau yngstu eru yfirleitt upp-
byggðar í formi skemmtilegra leikja og þrauta
þar sem hver og einn keppir við sjálfan sig eða í
liði með vini eða vinkonu sem skapar góða

stemningu innan æfingahópanna og vilja til
þess að læra meira og bæta sig á milli æfinga.

Við tökum vel á móti öllum börnum og ung-
lingum sem hafa áhuga á því að byrja að æfa
golf og allir nýliðar 18 ára og yngri fá tveggja
vikna prufuferli til þess að kynnast íþróttinni,
æfingafélögum og þjálfurum áður og sjá þar
með hvort áhugi sé fyrir hendi til þess að byrja
að æfa af fullum krafti.

Markmiðið er ekki einungis að byggja upp
framtíðar-afrekskylfinga Golfklúbbs Reykja-
víkur. Þeir sem koma að þjálfuninni leggja
mikið upp úr því að hver og einn iðkandi geti
leikið golf í nútíð og framtíð á sínum forsendum
og hafi ánægju af. Það er misjafnt hvernig börn
og unglingar sem við tökum á móti horfa á hlut-
ina. Sumir finna fljótt að þeir hafa vilja og
metnað til þess að stefna hátt og leggja mikið á
sig til þess að ná árangri í keppnisgolfi á meðan
aðrir hafa einfaldlega ánægju af því að mæta á
æfingar, hitta æfingafélaga sína og bæta sig
nógu mikið til þess að vinna mömmu eða
pabba.“ 

Kynin æfa saman

Metnaður hvers og eins þróast því af sjálfu sér. 
„Það er okkar þjálfaranna að sníða okkur að

markmiðum og forsendum hvers og eins. Við
eigum fyrst og fremst að skila ánægðum kylf-
ingum frá okkur. Æfingahóparnir eru aldurs-

skiptir og æfa stelpu- og strákahópar á sama
tíma með tveimur þjálfurum en í gamla daga
voru kynin aðskilin á æfingum en það hefur
reynst vel að blanda hópunum og fá stelpur og
stráka til þess að vinna saman. Þegar krakk-
arnir ná unglingsaldri getuskiptum við æf-
ingahópunum meira þannig að allir fái sem
mest út úr sínum tíma á hverri æfingu.

Við hvetjum alla krakka til þess að vera í
öðrum íþróttum með golfinu og komum til móts
við foreldra ef æfingatímar skarast á og skipu-
lagið við skutl á æfingar flækist,“ sagði Snorri
ennfremur.

„Eigum að skila ánægðum
kylfingum frá okkur“

Morgunblaðið/Hari

Snorri Páll Ólafsson á vinnustað sínum í Grafarholti í Reykjavík. 

» Yfirþjálfari hjá GR. Barna- og unglinga-
starfið heyrir undir hann en einnig af-

reksstarfið. 

»Menntaður PGA-kennari og hefur komið
að þjálfun og öðrum störfum innan GR

undanfarin 10 ár.

»Meðlimur í GR síðan árið 1995 og fór
sjálfur í gegnum barna-, unglinga- og af-

reksstarf GR sem ungur kylfingur.

Snorri Páll Ólafsson 
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D
avid Barnwell er fyrir löngu orðið
þekkt nafn í golfhreyfingunni á Ís-
landi enda hefur hann kennt
nokkrum kynslóðum að sveifla
golfkylfum. Hingað kom David frá

Englandi árið 1986 og er orðinn harðsoðinn
Íslendingur. Morgunblaðið settist niður á
svölunum í golfskálanum í Grafarholti með
þessum litríka golfkennara sem valinn var
golfkennari ársins í fyrra af Samtökum golf-
kennara á Íslandi. 

Eins og gefur að skilja hefur margt breyst
hér á eyjunni síðan David flaug til landsins í
febrúar 1986 í þeim erindagjörðum að ræða
við forráðamenn Golfklúbbs Akureyrar.
„Sem dæmi má nefna að gamla flugstöðin
var ennþá í notkun þegar ég kom fyrst.
Leifsstöð var ekki til þá og kom ekki fyrr en
árið eftir. Ég man þetta vel vegna þess að
mér fannst flugvöllurinn svo einkennilegur
og með tréveggjum. Ég hélt ég væri kominn
til Rússlands,“ segir David og hlær að minn-
ingunni. Óhætt er að segja að fyrsta heim-
sókn hans til Íslands hafi gengið brösuglega.

„Ég fór á Hótel Loftleiðir þegar ég kom á
föstudagskvöldi og átti flug til Akureyrar
daginn eftir. Ég komst ekki norður fyrr en á
sunnudagskvöldi vegna ófærðar. Þegar ég
reyndi að horfa út um gluggann á hótelher-
bergi mínu á þriðju hæð var þykkt lag af
snjó fast á glugganum,“ lýsir David en hann
ræddi við Akureyringa og samdi á miðviku-
deginum um að gerast golfkennari hjá GA.
Þá var hann hins vegar veðurtepptur á
Akureyri í tvo daga til viðbótar og fríið sem
hann tók sér frá starfi sínu í Leeds varð átta
dagar vegna þessara skakkafalla. 

„Ég er frá Harrogate í Yorkshire. Er það í
nágrenni Leeds. Ég veit að Leeds United á

marga stuðningsmenn á Íslandi og ég er einn
sá harðasti sem fyrirfinnst í þeim efnum. Ég
er handviss um að nú fer liðið upp í úrvals-
deildina í vor en ég ætla ekki að jinxa það.
Ég jinxaði það nefnilega í fyrra,“ segir David
sposkur en á heimaslóðum kynntist hann
golfíþróttinni. 

Í hans heimaklúbbi starfaði Howard Clark
um tíma en þeir sem lengi hafa fylgst með
golfi ættu að muna eftir honum. Clark var til
að mynda í Ryderliði Evrópu árið 1987 þegar
Evrópa vann Bandaríkin í fyrsta skipti á
bandarískri grundu. David hafði áhuga á því
að reyna fyrir sér sem atvinnukylfingur en
gaf drauminn um frægð og frama upp á bát-
inn eftir tvítugt. „Ég held að ég hafi verið 24
ára þegar ég ákvað að leggja frekar fyrir
mig kennslu og þjálfun. Ég fann að ég var
ekki nógu góður til að komast alla leið sem
atvinnukylfingur,“ útskýrir David en hann
segist hafa fengið góðan stuðning hjá for-
eldrum sínum þegar hann sinnti golfinu. Fyr-
ir fyrsta starfið hjá golfklúbbnum fékk hann
einungis 12 pund á viku í laun. Þreif kylfur
og gerði eitt og annað sem hann kallaði hálf-
gerða þrælavinnu. 

John Drummond áhrifavaldur

Hvernig kom það til að David endaði á Ís-
landi? Hafa ber í huga að árið 1986 var golfið
ekki ofarlega á baugi hjá eyjarskeggjum.
Mikið vatn er runnið til sjávar síðan þá. 

„John Drummond var golfkennari hjá GR
og hann var vinur minn. Það eina sem ég
vissi um Ísland var að John hafði staðið sig
vel hér sem golfkennari en hann var hér frá
1984-1991. Þannig kom þetta til og ég fékk
tækifæri til að fara til Akureyrar. Fólkið
heima hélt að ég væri ruglaður. Ég man ég
fór í viðtal við staðarblað heima og þar var
talað um eskimóa. Þeir vissu ekki neitt um
Ísland. Ég hef aldrei séð eftir þessari

ákvörðun,“ rifjar David upp en veðurguðirnir
tóku betur á móti honum þegar hann fluttist
til landsins. 

„Ég flutti til Akureyrar í apríl 1986. Þá
var einnig snjór en þegar snjórinn var farinn
þá var geggjað veður allt sumarið. Það kom
bara ekki rigning og það voru sunnanáttir
allt sumarið. Jaðarsvöllur var í frábæru
standi og allt í kringum þetta var góð
reynsla fyrir mig. Ég kynntist miðnæturgolfi
í fyrsta skipti og upplifði Arctic Open. Það
tók reyndar tíma að venjast birtunni á nótt-
unni því ég svaf nánast ekki neitt fyrsta
sumarið. Ég var svo undrandi á því hversu
heitt var á Akureyri fyrsta sumarið. Miklu
betra veður en í Leeds. Þetta var stór
ákvörðun fyrir mig enda í fyrsta skipti sem
ég flutti að heiman. Eftir þá reynslu sem ég
fékk fyrsta sumarið gerði ég þriggja ára
samning við GA. Akureyri er ofboðslega fal-
leg. Auðvitað er víða fallegt á Íslandi en Ak-
ureyri er sérstaklega falleg og ég elska bæ-
inn og fólkið. Í framhaldinu keyrði ég einnig
um og kenndi af og til fyrir norðan og aust-
an; á Dalvík, Húsavík, Króknum, Eskifirði og
Egilsstöðum.“

Endurnýjaði ekki vegabréfið

Sé dvöl Davids á Íslandi dregin saman þá
segist hann nánast hafa eytt helmingi tímans
hjá GA og helmingi hjá GR. Hann var hjá
GA 1986-2001 fyrir utan eins árs dvöl í Nor-
egi 1998 sem við getum kallað hliðarspor.
Hann var hjá GR 2002-2007 en fór þá aftur
norður. Þá fór allt til helvítis eins og David
orðar það og á þar við bankahrunið. Fór
hann til Noregs árið 2009 og var í sextán
mánuði. Hann kom til Íslands 2011 og hefur
verið hjá GR allar götur síðan. 

„Í dag er ég meiri Íslendingur en Eng-
lendingur. Ég er löngu kominn með íslensk-
an ríkisborgararétt. Mig minnir að það hafi

verið 1996. Gunnar Sólnes og Gísli Bragi
Hjartarson aðstoðuðu mig við það. Síðan þá
hef ég ekki endurnýjað breska vegabréfið.
Ég gæti gert það en hef ekki gert það. Þeg-
ar ég fer til Bretlands þá er það meira eins
og „deja vu“ en mér finnst ég vera heima
þegar ég er í Reykjavík eða á Akureyri. Ég
elska land og þjóð enda er erfitt að finna
betra land til að búa í heiminum. Ég mun
deyja á Íslandi.“

Gamlir nemendur eru víða

David Barnwell hefur haft mikil áhrif á golf-
íþróttina á Íslandi. Hann er heiðursfélagi í
GA og einn þeirra sem stofnuðu PGA-
golfkennarasamtökin á Íslandi. Kylfingar
sem hann hefur einhvern tíma þjálfað eru
víða í hreyfingunni, hvort sem horft er til
þeirra sem nú eru á fullu eins og Ólafíu Þór-
unnar Kristinsdóttur og Guðmundar Ágústs
Kristjánssonar, nýbakaðs Íslandsmeistara,
eða til þeirra sem eldri eru og starfa í hreyf-
ingunni. Þar má nefna Andreu Ásgríms-
dóttur, sem er framkvæmdastjóri hjá Golf-
klúbbi Suðurnesja, og Sigurpál Geir
Sveinsson, golfkennara og þrefaldan Íslands-
meistara. 

„Ég elska að sjá þegar núverandi eða fyrr-
verandi nemendur standa sig vel. Fyrir mig
skiptir ekki máli á hvaða getustigi krakk-
arnir eru sem ég er að þjálfa. Að sjá þau
taka framförum og bregðast vel við leiðsögn
er það sem heldur manni gangandi. Ef við-
komandi verður Íslandsmeistari er það mjög
ánægjulegt en það er alveg jafn skemmtilegt
þegar krakkarnir ná einhverjum öðrum
markmiðum,“ segir David og hann fylgist
býsna vel með fólki sem hann hefur þjálfað.
Þar hjálpar Facebook til en þar sem David
hefur verið golfkennari í nær fjóra áratugi
leynast gamlir nemendur víða og á löngu ald-
ursbili. 

Morgunblaðið/Hari

„Ég mun deyja á Íslandi“
Golfkennarinn geðþekki David Barnwell kom fyrst til Íslands árið 1986 og varð veðurtepptur bæði í Reykjavík og á Akureyri. 
Tók engu að síður fljótt ástfóstri við land og þjóð og sér ekki lengur ástæðu til að endurnýja breska vegabréfið sitt 

Þjálfararnir Snorri Páll Ólafs-
son, Derrick Moore og David
Barnwell vinna vel saman. 
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þörf Íslendinga í tveimur perlum.
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V
ið lögðum nokkrar spurn-
ingar fyrir Heiðar Davíð
Bragason, fyrrverandi
Íslandsmeistara og yf-
irþjálfara hjá Golfklúbbi

Akureyar.Ef foreldrar vilja leyfa
barni sínu að prófa golf, hvernig
ber það sig að?

„Á sumrin er Golfskóli GA
starfræktur og er hann góður
byrjunarreitur fyrir börn sem
hafa áhuga á að mæta á golfæf-
ingar. Golfskóli GA er 4-5 daga

námskeið þar
sem lagt er upp
með að kynna
íþróttina í formi
leikja og var
hann haldinn
átta sinnum í
sumar þar sem
rúmlega 180
börn mættu á
námskeiðin í
heild sinni. Þeg-
ar iðkendur hafa

lokið tveimur námskeiðum geta
þau sótt fastar æfingar hjá okkur
og ganga námskeiðsgjöldin upp í
æfingagjaldið.“

Hversu mörg börn og unglingar
æfa hjá GA?

„Hjá GA eru um 90-100 börn á
aldrinum 6-18 ára að stunda æf-

ingar yfir sumartímann. Það hefur
orðið mikil aukning í barna- og
unglingastarfinu en í lok sumars
2017 voru um 55 iðkendur á þessu
aldursbili. Þjálfarar GA hafa að
undanförnu verið duglegir að fara
í nærsveitir og kenna krökkum
golf, til dæmis á Húsavík og Dal-
vík. Það eru tveir þjálfarar við fé-
lagið allan ársins hring en á sumr-
in bætast einnig við tveir
aðstoðarþjálfarar sem bæði hjálpa
til með æfingar og Golfskóla GA.“

Hafa val um æfingaálagið

Hversu margar æfingar eru í viku
og hvernig er þeim háttað?

„Á sumrin hafa börnin val um
fimm æfingar í viku þar sem æf-
ingarnar eru að lágmark ein og
hálf klukkustund í senn. Hver iðk-
andi velur síðan hversu oft í viku
hann vill mæta á æfingar. Eldri
iðkendur geta þar að auki sótt
aukaæfingar á morgnana og þann-
ig fjölgað æfingum í sjö æfingar á
viku ef vilji er fyrir því. Þar af eru
tvær æfingar í viku spilæfingar
þar sem eldri iðkendur spila ýmist
9 eða 18 holur á Jaðarsvelli en
einnig eru yngri iðkendur duglegir
að spila æfingavöll GA, Dúddisen,
sem er sex holu par 3 völlur.“ 

Hvernig fer mótahald fram á

sumrin og hvaða mótum eru börn
og unglingar að taka þátt í?

„Á hverjum þriðjudegi er
Þriðjudagsmótaröð GA þar sem
börn og unglingar keppa sín á
milli, annaðhvort 9 eða 18 holur.
Yngstu börnin og nýliðar spila á
par 3 holu vellinum. Við leggjum
áherslu á að þau sæki Norður-

landsmótaröðina, sem er mótaröð
sem klúbbarnir á Norðurlandi
standa fyrir. GA sendir kylfinga á
Íslandsbankamótaröðina, þar sem
allt að 15 iðkendur fara á hvert
mót. Einnig taka afreksunglingar
hjá GA þátt í einstaka mótum á
GSÍ mótaröð fullorðinna. Við bjóð-
um okkar bestu unglingum að

sækja mót erlendis á hverju ári og
förum einnig árlega í æfingaferð
til útlanda til þess að brjóta upp
vetrarstarfið og undirbúa okkur
fyrir sumarið.“

Hvernig er vetrarstarfinu hátt-
að?

„GA býr yfir góðri inniaðstöðu í
kjallara Íþróttahallarinnar á Ak-
ureyri. Þar er 18 holu púttvöllur,
tveir Trackman-golfhermar og þar
að auki er hægt að slá í net á sex
mottum. Krakkar í GA æfa þar
3-4 sinnum í viku undir hand-
leiðslu þjálfara. Á veturna heim-
sækja golfkennarar GA grunn-
skóla Akureyrar og kynna
golfíþróttina fyrir þeim í íþrótta-
tímum og hefur það reynst vel til
að fá fleiri börn til að byrja í golfi.
Einnig er öllum skólum á Ak-
ureyri og nágrenni velkomið að
heimsækja okkur á Jaðar á haust-
in og vorin með nemendur sína til
þess að prófa íþróttina.“

Hvað kostar að æfa golf hjá GA
og hvað er innifalið?

„Árgjald (æfingagjald) í GA fyr-
ir krakka 18 ára og yngri er eft-
irfarandi:

15-18 ára – 42.500 kr.
11-14 ára – 32.500 kr.
10 ára og yngri – 27.500 kr.
Árgjaldið nær bæði yfir sum-

artímann og vetrartímann og inni-
falin í því eru æfingagjöld og
ótakmarkað magn af boltum í
Klöppum, æfingasvæði GA. Iðk-
endur fá einnig heimild til að leika
Jaðarsvöll ótakmarkað sem og
Dúddisen, par 3 holu völlinn.“ 

Mikil fjölgun iðkenda á Akureyri
Löng hefð er fyrir golfiðkun á Akureyri á íslenskan
mælikvarða og er Jaðarsvöllur á meðal elstu 
golfvalla landsins.

Ungir iðkendur á æfingasvæðinu við Jaðarsvöll á Akureyri. 

Heiðar Davíð 
Bragason

G
olfklúbburinn Keilir í Hafnarfirði er
fyrirmyndarfélag og uppfyllir
gæðakröfur ÍSÍ um barna- og ung-
mennastarf. Þjálfarar Keilis eru
menntaðir PGA-golfþjálfarar og

hafa mikla og góða reynslu af því að vinna
með börnum og ungmennum. Karl Ómar
Karlsson er íþróttastjóri Keilis en Björgvin
Sigurbergsson, fjórfaldur Íslandsmeistari,
þjálfar einnig hjá Keili. Við lögðum nokkrar
spurningar fyrir Karl varðandi barna- og ung-
lingastarfið.

Hvers vegna sótti félagið um viðurkenn-
inguna hjá ÍSÍ?

„Þegar ég var ráðinn í starf sem íþrótta-
stjóri Keilis var það mitt fyrsta verk að fá við-

urkenninguna sem fyr-
irmyndarfélag ÍSÍ.
Golfklúbburinn Keilir hafði
fyrir mörgum árum ráðist í
gerð metnaðarfullrar
íþróttanámskrár en hafði
samt aldrei fengið við-
urkenninguna fyrirmynd-
arfélag ÍSÍ. Þess vegna tók
ég verkið að mér og klár-
aði, við fengum viðurkenn-
inguna og við sjáum alls
ekki eftir því. Enda var

krafa frá Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar að
Keilir skyldi ná sér í viðurkenninguna. Mér
finnst það skipta máli að þeir sem að vinna og
stjórna við íþróttaþjálfun geri öðrum grein
fyrir því, foreldrum, stjórnarmönnum, fé-
lagsmönnum og öðrum hvernig við vinnum
starfið okkar, af meiri fagmennsku og að
ákveðið gæðamat sé í gangi. Við leggjum
áherslu á það hvað er vel gert og hvað má
betur fara í starfinu okkar.“

Hafið þið verið með kynningar á golfíþrótt-
inni í bænum? Hvernig hefur til tekist?

„Á vorin og á haustin höfum við verið með
kynningar á golfi hjá 5.-7. bekk og einnig hafa
eldri bekkir grunnskólanna verið að mæta til
okkar á kynningar. Við gerðum samkomulag
við leikskólann Vesturkot í Hafnarfirði fyrir
þremur árum. Þá mæta elstu krakkar leik-
skólans í fastan golftíma hjá okkur einu sinni í
viku allt árið, þar sem við erum bæði inni og

úti að æfa golf og í bland við ýmsa leiki. Þetta
gekk svo vel að sum þeirra vildu halda áfram
og eru byrjuð að æfa golf í starfinu okkar.“

Hægt að stunda fleiri íþróttir

Hvernig hafa opnu æfingarnar tekist og mæta
margir á þær?

„Það var ákveðið að vera með opnar æfing-
ar vegna þess að sumir krakkarnir eru að æfa
aðrar íþróttir. Þá geta þau komið á bilinu milli
kl. 13.00 og 16.00 á daginn og æft golf. Þetta
fyrirkomulag hefur hentar mörgum ansi vel.
Þá geta þau mætt á golfæfingu fyrir eða eftir
aðrar íþróttaæfingar. Allir eru sáttir við fyr-
irkomulagið.“

Hvernig gengur að virkja foreldra barna og
unglinga til þátttöku? 

„Það eru sífellt fleiri og fleiri foreldrar sem

eru að tengjast starfinu okkar með aukinni
þátttöku barna og unglinga á æfingum og í
keppnum. Mér finnst það skipta máli að
hvetja foreldra til að taka þátt og gera þeim
grein fyrir að öll hjálp er vel þegin.“

Hvernig hefur golfleikjaskóli Keilis gengið
á sumrin?

„Þegar ég tók við sem íþróttastjóri breytti
ég öllu varðandi golfleikjaskólann. Golf-
leikjaskólinn er fyrir allar stelpur og stráka á
aldrinum 5-8 ára og 9-12 ára. Markmið skól-
ans er að fyrstu kynni af golfi séu jákvæð og
það sé gaman að leika golf. Farið er í helstu
þætti golfleiksins, allt frá púttum til upphafs-
högga, leiknar eru nokkrar golfholur á golf-
velli. Kennsla er gjarnan í formi þrauta og
golfleikja en áhersla er á að kynna helstu
golfsiði og golfreglur fyrir krökkunum. Í sum-

ar var þriðja árið mitt sem skólastjóri golf-
leikjaskólans og hafa hátt í 350 krakkar kom-
ið á hverjum sumri í skólann og hefur það
skilað sér í fleiri börnum inn í íþróttastarf
okkar. Mér til aðstoðar eru efnilegir kylfingar
Keilis í bland við afrekskylfinga sem leiðbein-
endur við skólann.“

Eru breytingar í farvatninu?
„Í vetur verður lagt nýtt púttteppi í Hraun-

kotið í október og verður það mikil lyftistöng
frá teppinu sem er búið að vera í 12 ár í
Hraunkoti. Einnig verða keyptir tveir nýir
golfhermar af GC Hawk og GC Quad frá For-
esight af fullkomnustu gerð. Við viljum alltaf
gera gott starf hjá okkur betra og halda því
við sem golfklúbburinn Keilir er þekktur fyrir
en það er frábær árangur, besti golfvöllur á
Íslandi og góð aðstaða til golfiðkunar.“

Leikskólabörn í golfi í Hafnarfirði
Leikskólabörn og grunn-
skólakrakkar fá að kynnast
íþróttinni hjá Keili

Morgunblaðið/Ernir

Kylfingar á 18. flötinni á hinum glæsilega Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði hjá Golfklúbbnum Keili en þar er orðin rík hefð fyrir golfinu. 

Karl Ómar
Karlsson



91%
Morgunblaðið og mbl.is
ná til 91% landsmanna

í viku hverri.*

Hvar auglýsir þú?

*Á aldursbilinu 18–80 ára skv. mælingum Gallup á fyrsta ársfjórðungi 2019.



þú ferð svo í háskóla út breytist það,
þar sem þú ert úti meiri hluta ársins.
Þá getur þú verið á Íslandi á sumrin
og á jólunum. Það er mikið um
keppnir á sumrin þegar maður er
heima, svo þetta breytist aðeins eftir
því sem maður verður eldri,“ sagði
Ólafía sem viðurkennir að kaldir vet-
ur á Íslandi hafi stundum verið erf-
iðir. „Fyrst vorum við mikið inni á
Korpúlfstöðum og gerðum allt þar.
Þegar Básarnir komu voru þetta síð-
an oft mjög köld kvöld á veturna,“
sagði hún og hló.

Krefjandi en gekk upp

Ólafía var alltaf ákveðin í að ná langt
í golfi og æfði hún aukalega. Hún
viðurkennir að það hafi stundum
tekið á. „Það var krefjandi að ætla
sér að æfa aukalega, að reyna að fá
góðar einkunnir og að hafa eitthvert
félagslíf. Það er krefjandi, en þetta
gekk einhvern veginn upp. Maður
verður að vera skilningsríkur við
sjálfan sig og sætta sig við að það er
ekki hægt að gera allt 100 prósent.
Þú ert bara með ákveðið marga
klukkutíma. Þú verður að fórna
sums staðar á meðan þú leggur allt í
annars staðar. Þú verður að komast
að því sjálfur hvað hentar best fyrir
þig,“ sagði Ólafía. Hún segir próf-
vikur vera eina tímann sem hún tók
sér hlé frá golfi, en meira að segja þá
fór hún í golf til þess að dreifa hug-
anum. 

„Ég var alltaf mjög dugleg að æfa
mig í golfi. Einu skiptin sem ég
hvíldi mig aðeins frá golfi var í próf-
vikum. Þá var líka gott að taka mér
pásu og fara t.d. í Bása í hálftíma.
Það voru einu tímarnir sem ég slak-
aði aðeins á, en golfið var alltaf of-
arlega í forgangsröðinni. Ég þurfti
stundum að fórna skólatíma þegar
ég fór út í æfingaferðir. Ég lagði
mikið á mig fyrir golfið, því stundum
þurfti ég að vinna upp þegar ég
missti t.d. úr skóla. Þetta var krefj-
andi en rosalega gaman,“ sagði
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir. 

Jóhann Ingi Hafþórsson
johanningi@mbl.is

Ó
lafía Þórunn Krist-
insdóttir, fyrsti Íslend-
ingurinn til að keppa á
risamóti í golfi, tók sín
fyrstu skref í golfinu hjá

Golfklúbbi Mosfellsbæjar þegar
hún var tíu ára. Hún skipti hins-
vegar fljótlega yfir í GR, þar sem
hún hefur verið alla tíð síðan. Ólafía
er eini Íslendingurinn sem unnið
hefur sér inn fullan keppnisrétt á
LPGA-mótaröðinni, þeirri sterk-
ustu í heimi. Hún hefur tekið þátt á
sjö risamótum og orðið Evr-
ópumeistari blandaðra liða með Ís-
landi. Hún var kjörin íþróttamaður
ársins árið 2017. Ólafía hóf atvinnu-
mannaferilinn árið 2014. 

„Ég flutti ung úr Mosó og í Graf-
arholtið. Við fluttum rétt hjá golf-
vellinum og þá færðu mamma og
pabbi mig í GR. Það var alltaf gam-
an í Mosó, en ég var mjög spennt að
fara yfir í GR, því ég hafði alltaf æft
með strákum. Í GR fékk ég að vera
í stelpuhóp og David (Barnwell) var
að þjálfa. Það var mjög gaman að fá
að æfa með stelpunum,“ rifjaði
Ólafía upp í samtali við Morg-
unblaðið. Þrátt fyrir að það séu ansi
mörg ár síðan, man Ólafía nákvæm-
lega á hvaða skori hún lék 18 holu
hring í fyrsta skipti. Hún segist svo
hafa öðlaðist fína reynslu, mjög
snemma á ferlinum.

Fyrsti hringur á 116 höggum

„Ég byrjaði fljótlega að keppa á
unglingamótum og ég spilaði fyrsta
18 holu hringinn minn á 116 högg-

um, ég man enn þá eftir því, það var
á Korpu. Svo fór ég að keppa meira
og það var gaman að taka þátt í
sveitakeppni með liði, meist-
aramótum og alls konar þannig. Ég

fékk mikla reynslu sem krakki.“
Ólafía segir mikið fjölskylduum-

hverfi ríkja hjá GR. Eins og gefur að
skilja breyttist umhverfið þegar
Ólafía fór í háskóla í Bandaríkjunum

og var lítið heima á Íslandi. „Þegar
þú kemst á unglingsaldurinn og áður
en þú ferð t.d. út í háskóla, ertu enn
þá mikið með hópnum hjá GR. Þetta
er mikið fjölskylduumhverfi. Þegar

„Ég fékk mikla reynslu sem krakki“
Einu skiptin sem Ólafía
hvíldi sig frá golfi var í
prófvikum

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir í Einvíginu á Nesinu fyrr í ágúst. Hún dregur að áhorfendur þegar hún keppir hér heima. 
Morgunblaði/Arnþór Birkisson

Kristján Jónsson
kris@mbl.is

H
araldur Franklín Magnús, fyrsti ís-
lenski karlinn til að leika á risamóti
í golfi, byrjaði í golfi fyrir algera til-
viljun. Haraldur var á fullu í knatt-
spyrnunni með KR þegar hann féll

kylliflatur fyrir golfíþróttinni 12 ára gamall.
Fyrir framúrskarandi íþróttamenn þá telst
það ekki sérstaklega snemmt að byrja í íþrótt-
inni 12 ára. Framfarirnar komu því fremur
hratt hjá Haraldi enda segist hann hafa verið
allan daginn á golfvellinum eða æfingasvæð-
inu. 

„Hjá mér hófst golfiðkunin þannig að ég
kynntist golfinu á Snæfellsnesi. Afi átti bústað
á Barðastöðum á sunnanverðu Snæfellsnesi.
Við fórum iðulega þangað á sumrin þegar ég
var krakki. Golfvöllur var þar nálægt en eng-
inn í okkar ætt var í golfi. Við ákváðum eitt
sumarið að kíkja í golf þegar ég var 12 ára. Ég
vissi ekkert um golf um fram það að vita hver
Tiger Woods væri. Ég man hvað ég var sjokk-
eraður á fyrstu holu sem var rúmlega 300
metra hola. Okkur var bent á að kíkja daginn
eftir vegna þess að þá væri Maggi Birgis

(Magnús Birgisson golfkennari) með nám-
skeið. Þarna varð ekki aftur snúið. Ég vil
meina að ég hafi ekki verið dekrað barn en eft-
ir námskeiðið krafðist ég þess að fá golfsett,“
sagði Haraldur og hlær. 

„Árið eftir fór ég í GR og fékk barnaaðild en
þá gat maður spilað á ákveðnum tímum. Ég
var mestmegnis uppi á golfvelli næstu árin.
Golfvöllurinn er einhver besta barnapía sem til
er. Mér var skutlað á golfvöllinn með nesti á
morgnana og var sóttur á kvöldin. Foreldrar
mínir þurftu því ekki að hafa neinar áhyggjur
af mér á sumrin. Ég datt fyrir vikið út úr fót-
boltanum. Fram að þessu ætlaði ég mér að
verða rosalegur fótboltamaður eða þangað til
ég fór á golfnámskeiðið. Það má því alveg segja
að Maggi Birgis hafi verið áhrifavaldur. Hjá
GR var gott unglingastarf. Derrick (Moore),
David (Barnwell) og Halli Þórðar (Haraldur
Þórðarson) voru þjálfarar á þeim tíma. Þeir
voru algerir snillingar með krakka. Á þeim
tíma var þetta það skemmtilegasta sem ég
gerði. Þetta sýnir líka að það er sniðugt að
leyfa krökkum að prófa mismunandi íþróttir.“

Hugsaði raunsætt og fór í nám

Ungu framúrskarandi íþróttafólki býðst gjarn-
an að taka háskólanám í Bandaríkjunum á
skólastyrk gegn því að keppa fyrir hönd skól-
ans í NCAA. Á það við um golf eins og körfu-
knattleikinn, knattspyrnuna, sundið og frjálsar
svo eitthvað sé nefnt. Haraldur nýtti sér það og
státar af háskólagráðu frá Lousiana Lafayette.

„Ég byrjaði reyndar í öðrum skóla, Miss-
issippi State en skipti yfir í Lousiana. Er hann
stundum kallaður Íslendingaskólinn því þar
höfðu verið Úlfar Jónsson, Örn Ævar Hjart-
arson og Ottó Sigurðsson svo ég nefni ein-
hverja. Var þetta rosalega góð reynsla. Ég
hugsaði dæmið raunsætt. Gott væri að fara til
Bandaríkjanna og sjá hvar ég stæði í golfinu. Í
framhaldi af því myndi ég ákveða hvort ég vildi
verða atvinnumaður eða ekki. Ég rölti í stutt-
buxum í skólann og gat spilað golf allt árið. En
þetta er mjög krefjandi. Til dæmis er maður
það langt frá heimahögum að maður þyrfti að
taka þrjú flug heim. Slíkt getur verið erfitt.
Auk þess þarf maður að sinna náminu og
íþróttinni. En ég mæli með þessu fyrir alla sem
eru í íþróttum,“ sagði Haraldur Franklín. 
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Golfvöllurinn
besta barnapía
sem til er
Skellti sér á golfnámskeið í
sumarfríi á Snæfellsfesi og
hefur ekki litið um öxl 

Morgunblaði/Arnþór Birkisson

Haraldur Franklín
Magnús í Einvíginu á
Nesinu fyrr í ágúst. 
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Jóhann Ingi Hafþórsson
johanningi@mbl.is

G
olfklúbbur Reykjavíkur fagnar 85
ára afmæli sínu í desember. Björn
Víglundsson, formaður klúbbsins,
ræddi við Morgunblaðið um starf-
semina. Hann segir hápunktinn í

afmælisfögnuðinum vera Íslandsmótið sem
klúbburinn hélt aðra helgina í ágúst. „Við
fögnum þessu afmæli með margvíslegum
þætti. Við vorum með Íslandsmótið í golfi
sem var stærsti einstaki viðburðurinn. Síðan
erum við búin að vera með minni afmæl-
ismót og uppákomur sem eru tengdar af-
mælinu, sagði Björn við Morgunblaðið.
Hann var mjög ánægður með hvernig tókst
til. „Það gekk í raun stórkostlega. Þetta var
spennandi keppni, völlurinn frábær og
margt fólk sem lagði leið sína upp í Graf-
arholt að fylgjast með. Við hefðum ekki get-
að verið ánægðri með útkomuna.“

Nóg um að vera

Það var ekki bara Íslandsmótið sem gerði
sumarið gott fyrir GR. „Þetta er búið að
vera mjög gott sumar hjá okkur til þessa.
Veðrið hjálpar og fólk var duglegt að spila.
Það eru fleiri félagar, barna- og unglinga-
starfið er sterkara og við gátum opnað vell-
ina fyrr. Það er búið að spila um 30% fleiri
hringi núna en á sama tíma í fyrra,“ sagði
Björn. 

Það þarf að huga að ýmsu þegar kemur af
rekstri golfvalla og sérstaklega á sumrin. Þá
eru um 50 starfsmenn hjá GR í hinum ýmsu
verkefnum. „Við erum með um 50 starfs-
menn þegar vertíðin er í gangi. Við erum svo
rétt undir 10 um vetrarmánuðina. Það eru
starfsmenn á völlunum allt árið um kring

sem eru að sinna viðhaldi og vetrarstarfsemi
og svo margir sumarstarfsmenn. Við erum
með starfsmenn á skrifstofunni og í íþrótta-
starfinu. Barna- og unglingastarfið er allt
árið um kring, svo við erum með þjálfara.
Það er nóg um að vera.“

Umhirðan 12 mánaða starf

Veðrið setur oft strik í reikninginn hjá golf-
klúbbum á Íslandi og þarf að huga vel að
völlunum allt árið um kring til að hafa þá í
sem bestu standi. 

„Þetta er 12 mánaða verkefni að undirbúa
völlinn. Við erum núna í því að undirbúa
völlinn fyrir veturinn, svo hægt sé að bregð-

ast við mismunandi veðri. Stundum leggst
snjór yfir allt og er þannig fram á vor. Því
miður er það líka oft þannig að völlurinn
frýs og þiðnar til skiptis. Ef grasið fær ekki
súrefni byrjar það að mygla og deyja. Það er
stöðugt verkefni að fylgjast með og lág-
marka skemmdir. Við þurfum að taka 1-2
skref til baka á hverjum vetri og svo 2-3
fram á sumrin. Það er flókið starf að vera
vallarstarfsmaður á Íslandi,“ sagði Björn.
Hann hefur ekki áhyggjur af því að borgin
hafi áhuga á að nýta vallarsvæðin til annars
á næstu árum. 

„Við erum með langtíma leigusamninga og
ég á ekki von á öðru en vellirnir fái að vera

þarna um ókomna tíð. Það er líka plús við
golfvelli að svæðin í kring eru almenn úti-
vistarsvæði. Á Korpu fer fólk á gönguskíði á
veturna, laxveiðimenn veiða í ánni og hesta-
menn ríða í gegnum völlinn á veturna o.s.frv.
Við erum í mjög góðu samstarfi við borgina í
einu og öllu. Við erum eitt af stærri íþrótta-
félögum í borginni og höldum meðal annars
uppi góðu barna- og unglingastarfi.“

Enn má gera betur

Formaðurinn er ánægður með stöðu mála
hjá GR, en hann viðurkennir samt sem áður
að hægt sé að gera betur. Til þess þurfi
frekari hjálp frá borgaryfirvöldum. 

„Við værum auðvitað til í að fá meiri fjár-
muni og betri aðstöðu. Það væri mjög mik-
ilvægt fyrir íslenskt golf og okkur í GR að fá
12 mánaða æfingaaðstöðu í íþróttahúsi. Við
erum með afreksfólk í greininni og mikið af
börnum og unglingum sem eru komin með
það á dagskrána hjá sér að verða atvinnu-
kylfingar. Þetta myndi breyta landslaginu
hjá okkur, rétt eins og koma knatthúsanna
gerði fyrir fótboltann. Það væri glæsilegt að
geta æft við bestu aðstæður allt árið um
kring. Eins og staðan er núna er erfiðara
fyrir Íslendinga að verða afreksfólk í golfi,
þar sem það er skemmri tími sem við fáum
til almennilegra æfinga. Það er mikill munur
á æfingaaðstöðunni sem við notum yfir vetr-
artímann og þeim sem við notum á sumrin.
Ef við búum til aðstöðu sem tekur veðrið úr
myndinni eru okkur allir vegir færir,“ sagði
Björn Víglundsson, formaður GR.

Meðlimir frá 6 ára og upp í 96 ára
Golfklúbbur Reykjavíkur fagnar
85 ára afmæli á árinu og starf-
semin er viðamikil á þessum
tímamótum 

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Björn Víglundsson formaður Golfklúbbs Reykjavíkur er ánægður með gang mála. 

» 50-60 þúsund hringir leiknir á völlunum
á hverju sumri. 

» Rétt rúmlega 3.000 félagar, 10% eru 18
ára og yngri, konur 30% og karlar 60%.

» Yngstu kylfingarnir sex ára og sá elsti
96 ára. 

Staðreyndir um GR

Systurnar Ásdís og Nína 
Margrét Valtýsdætur.

Ásdís 17 ára.
Nína Margrét 15 ára.

Af hverju fóruð þið að æfa golf?
Fjölskyldan okkar var mikið í golfi og okk-

ur fannst strax gaman að æfa og keppa. 
Hvað hafið þið æft golf lengi?
Við höfum æft golf í 7 ár 
Hvaða högg finnst ykkur skemmtilegast

að æfa?
Nína: vipp með opinn kylfuhaus. 
Ásdís: að pútta.
Hvar þurfið þið helst að bæta ykkur í golf-

inu?
Nína: Stutta spilið og fleyghöggin. 
Ásdís: Koma innáhöggum nær pinna.
Hver er uppáhaldskylfan í pokanum?
Nína: Upphaldskylfurnar mínar eru 4 tré

og dræver. 
Ásdís: Pútterinn er mín uppáhaldskylfa
Hvenær tókst ykkur fyrst að leika hring á

undir 100 höggum? 
Það tók sinn tíma.
Besta skorið á 18 holu hring hjá ykkur?

Nína: 74 högg (3 yfir pari) 
Ásdís: 73 högg (2 yfir pari)

Snýst allt um golf hjá ykkur systrunum?
Við erum mjög oft í golfi en okkur finnst

líka gaman að gera eitthvað allt annað.
Er keppni á milli ykkar á golfvellinum?
Við tökum oft stuttaspilskeppnir á æfing-

um, en annars þegar við keppum í mótum þá
höldum við með hvor annarri.

Hvert er besta golfráðið?
Nína: Því fyrr sem maður gerir sér grein

fyrir því að sjálfstraustið skiptir öllu máli í
golfi, því betra. 

Ásdís: Aldrei gefast upp og það er mjög
mikilvægt að vera þolinmóð/ur á golfvell-
inum

Hver er fyrirmyndin í golfinu?
Ásdís: Nína, Tiger Woods, Annika Sörens-

tam og Rory Mcilroy.
Nina: Brooke Henderson, Ásdís og Ann-

ika Sörenstam.
Hvað ráðleggið þið krökkum sem langar

að æfa golf?
Muna að jafnvel þótt að það gangi ekki

alltaf vel þá er aðalmálið að gefast aldrei upp. 

Iðkendur í barna- og unglingastarfi GR

Með góðu aðgengi að aðstöðunni og golfvöllunum
hefur orðið til þannig menning að venjulegur sum-
ardagur hjá barni eða unglingi í GR byrjar á skipu-
lagðri æfingu fyrri part dags með þjálfurum. Að
henni lokinni er börnunum frjálst að gera það sem
þau kjósa og verja mörg þeirra heilu og hálfu dög-
unum á golfvellinum og æfingasvæðunum. For-
eldrarnir vita af börnunum í traustu umhverfi yfir

daginn við ástundun á uppbyggilegri iðju í góðum
félagsskap.

Þetta er stór liður í þeim góða árangri sem
náðst hefur undanfarin ár og þeim góða anda sem
býr í barna- og unglingastarfinu þar sem krakk-
arnir mynda vinatengsl og draga hvort annað
áfram við æfingar og spil utan skipulagðra æfinga
með þjálfurum.

Morgunblaðið/Hari

Börn og unglingar sem æfa golf hjá GR ásamt þjálfurum sínum á Grafarholtsvelli á ágústkvöldi. 

Hvernig er aðstaðan hjá GR?



Við styðjum barna- og unglinga-
golfstarfið á Íslandi
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Ó
lafur Björn Loftsson, fyrrverandi
Íslandsmeistari í golfi og eini ís-
lenski kylfingurinn sem hefur
leikið á PGA-móti, hvetur alla
unga og efnilega kylfinga til að

fara í háskólanám í Bandaríkjunum eigi
þeir þess kost. Sjálfur fór Ólafur í UNC
Charlotte-háskólann í Norður-Karolínu, þar
sem hann gat æft og keppt í golfi við glæsi-
legar aðstæður um leið og hann menntaði
sig. 

„Augljósu kostirnir eru náttúrlega að þú
æfir og keppir í golfi við bestu aðstæður
sem gerast fyrir áhugamenn í heiminum.
Samhliða því ertu að fá menntun sem er
náttúrlega gríðarlega mikilvæg. Þetta er
einstakt tækifæri fyrir unga kylfinga til að
láta drauminn rætast. Þetta er sérstaklega
gott fyrir Íslendinga þar sem við höfum
ekki tækifæri til að spila golf árið um kring.
Við erum með góðar aðstæður inni, en það
er ekkert sem jafnast á við að æfa við kjör-
aðstæður allt árið,“ sagði Ólafur í samtali
við Morgunblaðið. Hann segir misjafnt
hvort skólar hafi samband við kylfinga eða
öfugt. 

Verður að vanda valið

„Þjálfarar skólaliðanna reyna mikið að hafa
samband við sterkustu kylfingana, jafnvel
3-4 árum áður en þeir byrja í námi. Annars
er ferlið mjög misjafnt og allur gangur á
því hvort frumkvæðið kemur frá þjálfurum
eða leikmönnum.“

Ólafur segir að kylfingar verði að vanda
valið þegar kemur að skólum í Bandaríkj-
unum, enda gríðarlega margir og misjafnir
skólar í boði. 

„Það er mjög mikilvægt að finna hvað
hentar hverjum og einum. Bandaríkin eru
náttúrlega rosalega stórt land, svipað stórt
og öll Evrópa. Það er því mikill munur á
menningunni í mismunandi borgum og um
1.000 skólar sem hægt er að velja á milli.
Sumir leggja mikla áherslu á námið en aðr-
ir leggja aðaláhersluna á golfið. Einhverjir
kylfingar hafa gert þau mistök að fara bara
eitthvað og það eru helstu gallarnir í þessu;

þú getur endað á stað sem hentar þér ekki
mjög vel.

Ólafur lýsti venjulegum skóladegi hjá sér
á meðan hann var í námi. Dagarnir eru mis-
munandi í mismunandi skólum, en Ólafur
fékk nægan tíma til að einbeita sér að golf-
inu. 

„Á venjulegum skóladegi hjá mér var lík-
amsrækt kl. 6:30 á morgnana. Eftir það var
skóli til 12:30 og eftir það annaðhvort farið

á golfæfingu eða spilað. Það voru und-
ankeppnir um að komast í liðið. Stundum
eru 10 í liðinu en bara fimm spila á hverju
móti. Á kvöldin fór maður svo að læra. Það
voru tólf mót hjá okkur á ári og þá fengum
við frí í skólanum. Það komu því dagar sem
var bara golf, en eftir að tímabilinu lauk var
í staðinn meiri áhersla lögð á námið. Í mínu
tilviki gerði ég lítið annað en að vera í skól-
anum og í golfi,“ sagði Ólafur Björn. 

Sérstaklega gott fyrir Íslendinga
Einstakt tækifæri að leika golf í
Bandaríkjunum og afla sér
menntunar um leið

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ólafur Björn Loftsson á Íslandsmótinu í
golfi í Grafarholti í ágúst. Þar varð hann
einmitt Íslandsmeistari árið 2009. 

Kynningardagur
fyrir börn og unglinga 18 ára og yngri

Laugardaginn 14. septemberkl. 10.00–14.00 í Básum, Grafarholti.

Laugardaginn 14. september næstkomandi heldur Golfklúbbur Reykjavíkur kynningardag
ætlaðan börnum og unglingum 18 ára og yngri sem hafa áhuga á að kynnast golfíþróttinni.

PGA menntaðir golfkennarar og afrekskylfingar úr GR taka vel á móti gestum, frá kl. 10.00
–14.00, sem geta komið og farið eftir hentugleika á því tímabili.
Forráðamenn og aðstandendur velkomnir.

Dagskrá:
- Kennsla frá PGA golfkennurum í grunnatriðum leiksins
- Kynning á barna- og unglingastarfi GR
- Skemmtilegar æfingar og þrautir
- Spil á Grafarkotsvelli
- Fríir boltar í Básum - Trackman Range

Golfklúbbur Reykjavíkur útvegar gestum búnað til útláns á meðan kennslu stendur.

Sjáumst hress og kát í Básum þann 14. september

Hjá GR eru skipulagðar æfingar
með PGA-menntuðum þjálfurum
í boði allt árið í kring og þar
sem börnin geta sótt þrjár til
fjórar æfingar í viku auk
ýmissa viðburða og
fræðslu. Æfingar fara
að mestu fram í
Grafarholti á sumrin.
Í Básum og á æf-
ingasvæði í kringum
Bása. 

Þá er boðið upp á
innanfélagsmótaröð fyrir
börn og unglinga í samstarfi
við Icelandair Cargo og hefur
þátttaka verið virkilega góð und-
anfarin ár. Tíu mót eru á dag-
skrá yfir sumarið þar sem skipt
er í flokka eftir aldri og getu.
Þar fá börn og unglingar eldsk-
írn sína í keppnisgolfi á heima-
velli sínum í ráshópum með æf-
ingafélögum sínum.

Það vekur kannski undrun
þeirra sem stunda ekki golf að
ekki er slegið slöku við yfir vet-

urinn og sækir fjöldi barna æf-
ingar innanhúss á Korpúlfs-
stöðum og í Básum.
Foreldrafélag GR heldur svo úti

púttmótaröð fyrir börn og for-
eldra alla sunnudaga frá

áramótum fram að vori
þar sem góð stemning
myndast og börn og
foreldrar setjast niður í
mótslok og fá sér hress-

ingu saman. 
GR hefur einnig skipu-

lagt og sótt æfingaferðir til
útlanda að vori til undanfarin

10-12 ár þar sem iðkendur og
foreldrar sameinast og fínslípa
golfleikinn á grænu grasi við
bestu aðstæður áður en golfvell-
irnir eru opnaðir og sum-
artímabilið hefst formlega heima
á Íslandi. 

Börnin eru í skipulögðum
æfngum og spila með þjálfurum
sínum frá morgni til kvölds og
foreldrar leika golf eða njóta sól-
arinnar samhliða.

Hvað er í boði hjá GR fyrir
iðkendur yngri en 18 ára?

GR býður upp á val þegar kemur að æfingum barna og unglinga eftir
því sem hentar hverjum og einum best. Að sögn Snorra Páls Ólafs-
sonar, yfirþjálfara, þá er æfingagjöldunum skipt í þrjá flokka: heils-
ársæfingar, hálfsársæfingar og sumaræfingar. 

Eins og fram kemur í blaðinu er ýmislegt innifalið í æfingagjöldum
utan skipulagðra æfinga með þjálfurum og því má vel halda fram að
golfið sé ódýr kostur þegar horft er til ýmissa annarra íþrótta.

Heilsársæfingar: 46.200 krónur.
Hálfsársæfingar: 26.775 krónur.
Sumaræfingar: 17.010 krónur.
Þeir lesendur sem hafa áhuga á því að fræðast frekar um starfið geta

haft samband við skrifstofu Golfklúbbs Reykjavíkur í síma 585-0200 eða
haft samband við yfirþjálfara GR, Snorra Pál Ólafsson, í gegnum net-
fangið snorri@grgolf.is eða í síma: 5850216.

Hver er kostnaðurinn
við æfingagjöld?
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Vertu
framúrskarandi
Til að skara fram úr í flóknum aðstæðum þarf
ástríðu, einbeitingu, viljastyrk og útsjónarsemi.

Í rekstri líkt og atvinnumennsku í íþróttum skiptir
máli að hafa forgangsröðunina í lagi og hugrekki til
að fara nýjar leiðir er byggja á þekkingu, reynslu og
réttum upplýsingum.Við leggjum okkur fram svo þú
skarir fram úr.

Kynntu þér þjónustuframboð KPMG á vefsíðu
félagsins eða hafðu samband í síma 545 6000
og við verðum þér innan handar.

kpmg.is

S
umar fjölskyldur sameinast
um áhugamál, hvort heldur
það heitir fjallamennska,
hestaíþróttir, veiði af öllu
tagi, eða golfið, en það er

einmitt sú íþróttagrein sem á hvað
auðveldast með að þétta hópinn innan
stórra sem smárra heimila.

Í tilviki hjónanna Elínar Sveins-
dóttur og Sigmundar Ernis Rúnars-
sonar er golfið fjölskyldusportið, en
ekki einasta sveifla þau hjónin kylf-
unum sumarlangt og drjúgan hluta
vetrar, heldur eru börnin þeirra Ernir
og Auður heilluð af sportinu og hafa
æft það frá unga aldri innan raða GR,
en þess utan eru systur Elínar og fjöl-
skyldur þeirra á kafi í golfi, svo og
gamli maðurinn, pabbi systranna sem
áttræður gefur ekkert eftir í því að
pútta fyrir fugli eða pari, stundum
reyndar skolla, eins og gengur.

„Golfið sameinar fjölskylduna og
býr til hennar gæðastundir, það er nú
ekkert flóknara,“ bendir Elín á og
maðurinn hennar bætir við: „Það er
magnað að geta spilað einn og sama
leikinn með barni sínu og maka,
venslafólki, vinum og tengdapabba á
jafnréttisgrundvelli. Einmitt þannig
er golfið,“ segir Sigmundur Ern-
ir.„Forgjafarkerfið gerir það að verk-
um að getan skiptir minna máli en
samveran.“ Elín tekur undir þetta:
„Það er óviðjafnalegt að sjá pabba

minn og dóttur mína í sama leik á sín-
um forsendum, með einbeitnina í al-
gerum forgangi, keppa hvort við ann-
að, en líka við sig sjálf – og geta svo
verið saman í einu og sama hollinu
eins og náin fjölskylda.“

Gæðastundir á golfvellinum

Sigmundur Ernir segir golfið hverf-
ast um gæðastundir, jafnt heima og
erlendis, í hans tilviki þétti það ekki
aðeins hjónalífið og fjölskylduböndin
heldur færi það honum slíkan fjölda
af félögum og vinum að vart eða ekki
verði jafnað við aðrar íþróttir: 

„Það er eitthvað í sportinu sjálfu
sem gerir þátttakendurna að vinum,
jafnvel þótt þeir séu bara saman eina
dagstund í skemmtilegu holli.
Kannski er það vegna þess að hver og
einn er að keppa hvað mest við sjálfan

sig – og fær til þess óskoraðan stuðn-
ing frá spilafélögunum. Golfið gengur
nefnilega út á það að keppinautunum
gangi vel.“

Pabbi Elínar og tengdafaðir Sig-
mundar Ernis fékk fyrsta golfsettið
sitt í fimmtugsafmælisgjöf og tók
áminninguna alvarlega. Hafði verið
þessi dæmigerði iðnaðarmaður sem
lifði fyrir starfið og vildi helst hanga
eins lengi í vinnunni og hugsast gat,
en golfið breytti miklu: 

„Við konan mín prófuðum þetta
skrýtna sport fyrir hvatningu dætra
okkar – og féllum bara fyrir því. Allt í
einu vorum við saman í frístundum og
nutum okkar með allri fjölskyldunni,
bæði heima og erlendis, en einnig
uppi í bústað á Flúðum sem við kom-
um á fót sakir nálægðarinnar við golf-
völlinn þar. Og svo hef ég á seinni ár-
um heillast af því hvað barnabörnin
mín eru að verða fær í golfinu. Ég
legg mig fram við að fylgjast með
þeim á mótum og það er ekkert síðra
að ganga með þeim átján holur en að
leika þær sjálfur. Svona sameinast
fjölskyldan í golfi,“ segir Sveinn, faðir
Elínar og Sigmundur Ernir tengda-
sonur hans bætir við: „Það er nú ekk-
ert verra að sjá þann gamla hreyfa
sig á meðan hann fylgist með ætt-
kvíslinni slá í gegn.“

Golfið er náttúrlega eitt helsta um-
ræðuefnið við matarborðið heima hjá
Elínu og Sigmundi Erni og það tak-
markar ekki umræðuefnið að verð-
andi tengdadætur og tengdasonur
þeirra eru líka heilluð af sportinu. 

„En aðalatriðið er þetta,“ segja
hjónin: „Við getum leikið okkur með
börnunum okkar og líklega barna-
börnunum eins lengi og við viljum, jú
og gamla manninum í einu og sama
hollinu.“ 

Elín Sveinsdóttir og Sig-
mundur Ernir eru með
bakteríuna sem virðist
vera bráðsmitandi í
þeirra tilviki 

Sveinn og ásamt barnabarninu Auði í golfi á Spáni árið 2011. 

Fjölskyldan sameinast í golfi

Fjölskyldan við 18. flötina á Korpúlfsstaðavelli að loknum golfhring í sumarblíðunni. 



Þökkum aðalstyrktaraðilummótsins
fyrir þeirra framlag til barna-

og unglingastarfs GR

Barna- og unglinganefnd GR þakkar öllum
þeim sjálfboðaliðum sem unnu að undirbúningi og við

mótið sjálft fyrir þeirra óeigingjarna starf.
Án ykkar væri þetta ekki hægt.

Reykjavík Junior Open


