
Banekomité 2018 

Banekomité består av Bjørnar Bull (leder), Bert Andersson og Oddvar Uglebakken i tillegg til 
daglig leder Roar Johansen og greenkeeper Abner Hykkerud. Leder av komitéen er også 
styreleder for Alta Golfpark AS (bane-selskapet) og møter i styremøtene til Alta Golfklubb.  
  
Komitéen er en ressursgruppe som skal styre utviklingen og øke attraktiviteten til 
golfanlegget. Ordinær drift av banen hører under greenkeeper og arbeidsgruppen underlagt 
han (klipp, bunkere, vanning, utslagene etc.). Medlemmene bidrar som andre medlemmer i 
organiserte dugnader i regi av klubben. Arbeidet i komitéen foregår tett på daglig leder, 
greenkeeper, styret og de øvrige komitéer, men hovedoppgavene til leder av komitéen og 
komitéen har stikkordsmessig vært som følger 
  

- juridisk ledelse Alta Golfpark AS, herunder styrearbeid, aksjonær-register, 
generalforsamling, AltInn samt finansiering av selskapet mot spillemidler, kommunale 
tilskudd og bank 

- investeringer og finansiering av nødvendig utstyr knyttet til anlegget (klippere, 
dressmaskin, gravemaskin, simulator, slipemaskin, kostemaskin etc.) 

- vedlikehold av lokale regler, banemerking i forbindelse med turneringer, sikkerhet 
under spill 

- skilting/merking/avstander/nummerering på banen (utslag, next tee, avstander, 

bauta, baneoversikt), filming/QR-koder og baneguide (under arbeid), fontene 

- vedlikehold av banen i GolfBox (avstander, bookingsregler), vedlikeholde 

slopetabeller og programvare simulator (baner) 

- budsjettarbeid, avtaler om baneleie og samarbeid med Kvenvikmoen AS 

- utvikling av nytt klubbhus/garasje 

- kontakt med kommune, bank, kraftlag/grunneier og sloping/forbund i banespørsmål 

- befaringer/diskusjoner/prioriteringer ved større fysiske tiltak/utbedringer på banen 

sammen med greenkeeper (bunkere, rough-kanter, GUR) 

  

Inntil videre må vi si at golfbanen har funnet sin form og at banen stort sett fremstår som 

veldig tiltalende til tross for plassering på 70o nord. Det mottas mange innspill og hentes 

inspirasjoner fra andre baner og det vil stadig skje forbedringer. Komitéen har som mål at 

banen skal være velstelt, oversiktlig og attraktiv men samtidig utfordrende. Prosjekter som 

er under planlegging for neste år er semigreen/landingsområder/bedre ballmottak på 

greener, sluttføring av skilting/baneguide, gjøre driving range mer interessant og eventuelt 

fotball-/frisbeegolf på lillebanen. 

Leder Bjørnar Bull 

 


