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Generelt om Alta Golfklubb 

Navn: Alta Golfklubb 

Stiftet: 2005 

Bane ferdig: 2010 

Klubbhus ferdig: 2018 

Adresse: Kvenvikmoen 17, 9541 Alta 

Telefon: +47 977 64 229 

Mail: post@altagolf.no 

Daglig leder: Roar Johansen  

Medlemmer pr. 31.12.2020: 260 

 

Styret 2020 

Leder: Gunnar Bragi Gudmundsson 

Nestleder: Oddvar Uglebakken 

Styremedlemmer: Linn Knudsen, Bjørnar Bull, Stian Strand og Eva Haldorsen 

Varamedlemmer: Gøril Føleide og Kåre Simensen 
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Slik startet golfeventyret i Alta – del 2 

 

Dette er en enkel framstilling av Alta golfklubbs historie.  

Del 1 beskriver hvorfor klubben ble stiftet. Gjennom etablering av klubb og bane var det 

mange personer som la ned et stort stykke arbeid, men tre personer må beskrives som 

fødselshjelpere for golfhistorien i Alta.  

 

Del 2 er en årlig oppsummering av klubbens historie ispedd en del historier som 

medlemmene har delt med tastetrykkeren. 

 

2013 
 

Styret har bestått av: 

Leder: Odd Magne Alexandersen  

Nestleder: Kirsten Wirkola 

Sekretær: Gerd Vollan 

Styremedlemmer: Gunnar Harila, Alf Roger Storhaug, Greta Suhr Thornmassen og Thor 

Morten Wirkola. 

Revisorer: Bjørnar Bull og Ivar Rasmussen 

 

Følgende komitéer har vært nedsatt: 

Valg: Lillian Nora, Ivar Rasmussen og Bodil Strøm Jørgensen, med Gerd Vollan som vara. 

Turnering: Tor Morten Wirkola, Pål Einar Lund og Bjørnar Bull. 

Sportslig: Kirsten Wirkola, Alf Roger Storhaug, Halgeir Einvold, Solveig Otterno Paulsen, Gerd 

Vollan og Greta Suhr Thommassen 

Banekomité: Gunnar Harila, Bert Anderson, Amold Jørgensen og Vinjar Solberg. 

Kvinnegruppe: Greta Suhr Thomassen, Solveig Ottemo Paulsen og Heidi Johansen. 

Markedsgruppe: Roar Johansen, Odd Harila og Tor Sara 

Representant til golftinget: Odd Magne Alexandersen 

 

Styremøter 

Det ble i 2013 avholdt 4 styrermøter hvor 21 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt 

aktivt i samarbeid med de ulike komitéene i planleggingen og gjennomføringen av 2013 

sesongen. Styret har deltatt på golftinget, samt fordelingsmøte for de nordnorske klubbene 

samme sted, Nord Norsk ledermøte i Tromsø. I tillegg har styret ved leder vært representert 

i styret til Alta Golfpark AS. 

 

Prioriterte områder har vært: 

• Planlegging av sesongen 

• Arrangere turneringer i regi av NGF, klubb og samarbeidspartnere 

• Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, videreutvikle tilbud 
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• Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører 

• Dugnad og banepleie i samarbeid med parken 

• Inntekstsbringende prosjekter som høstsprell, etc 

      

Medlemmer 

Klubben hadde pr 31.12.2013 211 medlemmer hvorav 157 menn og 54 damer. 

Rekruteringen av nye medlemmer har vært tilfredsstillende med 23 stk. på vtg kurs, men 

klubben mister aktive spillere. Denne utfordringen må følges opp videer av styre i 2014 og 

tiltak iverksettes. 

           

Ansatte 

Roar Johansen har vært ansatt som daglig leder med følgende hovedansvarsoppgaver: 

• Daglig drift av klubben 

• Proshop, salg og innkjøp 

• Avtaler og oppfølging med samarbeidspartnere  

• Informasjon til medlemmene 

• Hjemmeside 

• Veien til golf-kurs og pro 

             

Abner Hykkerud har vært ansatt som greenkeeper og har fortsatt sin flotte jobb med å 

utvikle banen. Roar og Abner har vært deltidsansatt i klubben i sommer-månedene. Ellers 

har de jobbet hos våre samarbeidspartnere som Kvenvikmoen AS, Harila AS og Sentrum syd. 

I resepsjonen har Karina Wirkola, Silje Johansen, Vebjørn Hillestad Lund og Marte Wirkola 

vært ansatt i sommersesongen.      

       

Økonomi: 

Klubben hadde i 2013 et overskudd på kr 47.500,-. Det positive resultatet skyldes i det 

vesentlige at baneleien til parken har gått ned som følger av utbetalte tilskudd til banen, 

samt at parken har hatt solide inntekter på utleie av annekset. Klubben bygger også opp en 

betydelig merverdi i maskiner, som i 2015 vil være leaset til 0,-.  Egenkapitalen i klubben er 

fremdeles negativ, men det er lagt opp til et budsjett i 2014 slik at denne bør være positiv 

innen årsskifte.  

            

Kurs, opplæring og golfpro 

Silje Johansen og Halgeir Einevoll har gjennomført trener 1 opplæring i regi av Norges 

Golfforbund i 2013. Klubben har også i år hatt besøk av Erik Dømestad, som har drevet kurs 

og intern opplæring i klubben. 

 

Abner Hykkerud har deltatt på Nord Norsk greenkeepersamling i Tromsø, samt en ukes kurs i 

regi av golfforbundet. Alta Golfklubb er tildelt ansvaret som vertsklubb for trener 1 
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utdanningen i Nord Norge for 2014. Denne muligheten bør vi utnytte til å utdanne flere 

lokale trenere.  

       

Prosjekter 

Klubben har gjennomført et prosjekt for fremme av fysisk aktivitet i folkehelseperspektivet. 

Prosjektet ble støttet av Finnmark fylkeskommune. 

Bjørn Ole Paulsen og Bjørnar Simonsen har vært ansvarlige for prosjektet og gjennomført 

dette meget bra. 

       

Markedsutvalg 

Daglig leder har vært ansvarlig for markedsføring og salg av samarbeidsavtaler. 

Budsjettet ble oppnådd på markedsavtaler. Noe mer potensiale på rangen, samt at to hull på 

hovedbanen ikke var solgt. Det jobbes kontinuerlig i gruppa for å utvikle nye produkter. 

 

Noen av våre samarbeidspartnere har benyttet anlegget til aktiviteter og sosialt samvær, 

d.v.s. at vi har hatt ca. 10 slike arrangementer i samarbeid med hotellet hvor klubben har 

inntekten på aktiviteten og hotellet på mat.I 2014 er det ca. 40 % av avtalene som må 

reforhandles. 

       

Tumeringer 

Klubben har arrangert følgende turneringer i 2013   

• Rica åpningsturnering 

• 14 stk. Fagtrykkgolf på tirsdager 

• Nordea Pairs 

• Pink cup 

• Klubbmesterskap (Slaggolf og uoffesielt mesterskap i match) 

• Finnmarksmesterskap/Finnmark Golf Tour 

• Harila kunde tour 

  

Dugnader 

Banen ble ryddet og klargjort for sesongstart på dugnad. Medlemmene har hatt ansvaret for 

vakthold og camp i forbindelse med høstsprellet på Kvenvikmoen. Daglig leder har også hatt 

god nytte av «den sentrale» dugnadsgjengen til diverse arrangement i regi av klubben. Sist, 

men ikke minst så har vi en del seniorer som gjør en fantastisk jobb med bane stell sammen 

med vår greenkeeper. 

 

Medlemmene oppfordres også i 2014 til å stille på innkalte dugnader og å bidra til at vi får 

en rullering på drift av rangen. 

      

Generelle betraktninger 

Klubben har høsten 2013 vært preget av Gunnar Harilas bortgang. 
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Aktiviteten på anlegget har vært litt nedadgående, men med flotte spilleforhold på anlegget 

i sommermånedene. Klubben har også investert i betydelig med driftsmateriell på anlegget. 

Rangen er denne sesongen drevet på dugnad. 

      

Det ble lagt ned betydelige ressurser i drift av proshop. Dette var ikke noe god butikk, så 

medlemmene ble anmodet om å bruke denne slik at tilbudet kunne opprettholdes.  

      

Ved sesong slutt takket styret våre sponsorer og samarbeidspartnere for godt samarbeid 

gjennom sesongen. Klubbmester for herrer ble Olav Trondsen og i dameklassen ble Silje 

Johansen vinner. Ann Kristin Wirkola ble Finnmarksmester, det er den første 

Finnmarksmesteren vi har i klubben. 

 

Det ble i sesongen arrangert diverse aktivitetsturneringer, dette for å aktivisere 

nybegynnere, samt å skape sosiale rammer rundt dette. 

 

Åpen dag på anlegget ble arrangert to ganger i sesongen, ansvarlig Halgeir Einevoll. Det har 

vært stor oppslutning på de ukentlige damegolfturneringene. 

 

Torsdagsgolfen med muligheter for opplæring med instruktør, har vært gjennomført. 

Juniorgruppa bør i sesongen 2014 organiseres bedre. 

      

Banen 

Arbeidet med anlegget er i grove trekk utført ihh. til banekomitéens plan for sesongen. 

Bjørnar Bull overtok i høst ledelsen i banekomitéen etter Gunnar Harila. Etter 

sesongavslutning er det utført betydelige arbeider for å bedre overgangene fra fairway til 

lyng områder, ved at det er etabler nye ruff områder. Det er også felt trær i spillefelt og 

strategiske områder for å få en bedre spilleopplevelse. I løpet av vinteren har uværet blåst 

ned en del trær som må ryddes før sesongstart. 


