
Årsmelding 2018 Sportslig utvalg. 

SU har i 2018 bestått av Roar Johansen leder Halgeir Einvold, Leif Rasmussen, Gunn Persen, 

Linn Knudsen, Hans Petter Hillestrøm, og Ole Kristensen. Sesongen 2018 kom i gang 06.05. og 

er veldig tidlig.  

Sportslig utvalg «starta sesongen» allerede i februar 2018 med å sette opp en liste over tiltak 

som man ønsket å jobbe med utover sesongen 2018.  

Rekruttering, barn- og ungdomssatsing, flere damer, ivaretakelse, treningstilbud og merking 

av driving rangen var områder som vi ønsket å bruke ressurser på. 

Barne golf med Hans Petter og Leif i spissen var en kjempe suksess. De hadde mellom 20 og 

25 på treningene. VTG kurs, det ble satt i gang 3 kurs og gledelig mange ungdommer som vi 

så på banen i etterkant. Trening for nybegynnere ble satt i gang med brukbar suksess. Det 

møtte opp alt fra 6-12 deltagere hver torsdag. 

Alta GK har også i år deltatt på mange turneringer både lokalt og regionalt. Det er viktig at 

vår klubb som er den største i Finnmark fortsetter og delta på turneringer spesielt i Finnmark 

hvor deltagelse hos andre betyr inntekter og ikke minst større deltagelse og dermed nye 

spillere og spille mot. Vi oppfordrer de yngre spillerne til å ta steget ut og delta. 

Resultater finner dere på Golf Box og turneringskomiteen kommer med en oppstilling i sin 

års rapport. 

Alta GK bruker godt med ressurser for å utdanne «trener 1» trenere. Helene Røkenes og 

Heidi Johansen har gjennomført trener 1, de mangler noen timer med praksis i klubben før 

de er helt ferdig.  Hans Petter Hillestrøm mengler del 2 som blir tatt i 2019.  

Alta Golfklubb har siden starten 2012 utdannet følgende trenere.  

Roar Johansen, Leif Rasmussen 2012, Halgeir Einvold, Silje Johansen 2013, Bjørnar Simonsen 

2015, Kim Engseth 2016, Ole Kristensen 2017. Helene Røkenes og Heidi Johansen 2018 

Sportslig utvalg ønsker de neste årene å satse på barnegolf, ivaretakelse og økt treningsglede 

for våre medlemmer.  

Etter en analyse i løpet av vinteren ser vi at vi har nok spillere på kurs hvert år (ca. 20-30) 

men vi får for få ut på banen etter endt kurs. Dette er noe vi må jobbe med de neste årene. 

Med takk for 2018, og gode ønsker for 2019 

Halgeir Einvold, Leif Rasmussen, Linn Knudsen, Gunn Persen, Ole Kristensen, Hans Petter 

Hillestrøm og Roar Johansen (leder for utvalget)     


