Årsmelding
Alta Golfklubb
2020

Årsmelding 2020
Styre har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varemedlem:
Varemedlem:

Gunnar Bragi Gudmundsson
Oddvar Uglebakken
Eva Haldorsen
Stian Strand
Linn Knudsen
Bjørnar Bull
Kåre Simensen
Gørill Føleide

Leder for komitéene/utvalgene:
Sportsligkomité:
Turneringskomité:
Banekomité:
Økonomiutvalg:
Markedsgruppe
Repr. Golf Forum:
Kontrollkomitè:

Stian Strand
Målfrid Nøstbakken
Bjørnar Bull
Linn Knudsen
Roar Johansen
Roar Johansen
Ivar Leinan og Ivar Rasmussen.
Leif Rasmussen (vara)

Det ble i 2020 avholdt 10 styremøter hvor 64 saker ble behandlet. Styre har i tillegg deltatt
aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 2020
sesongen.
Prioriterte områder i 2020:
- Gjennomføring av prosjekt barn og unge – herunder minigolf, frisbeegolf og fotballgolf.
- Planlegging av sesongen. - Arrangere turneringer i regi av klubb og samarbeidspartnere.
- Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, videreutvikle tilbud.
- Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører.
- Dugnad og bane pleie i samarbeid med parken.
- Drift av klubbhus og proshop
- Klubben har vært kontaktklubb i Finnmark for NGF sin satsing på regional utvikling.
Dugnader
Banen ble ryddet og klargjort før sesongstart på dugnad. Daglig leder har hatt god nytte av
«den sentrale» dugnadsgjengen til diverse arrangement i regi av klubben. Det bør fremheves
at en del seniorer gjør en fantastisk jobb med bane stell sammen med vår greenkeeper.
Medlemmene oppfordres også i 2021 til å stille på innkalte dugnader og å bidra til at vi
fortsatt kan få en god rullering på drift av rangen.

Generelle betraktninger
Aktiviteten på anlegget har vært stabil med flotte spilleforhold tross av en del overvintrings
skader. Det er gledelig at Gjensidige prosjektet ble gjennomført som planlagt og alle
anleggene, minigolf, frisbeegolf og fotballgolf har væt i full drift i 2020. Gjensidigestiftelsen
bidrog også til en gjennomføring av Sommerglede for unge 2020 som ble varmt mottatt av
våre unge talenter. Driften på rangen var på dugnad og var veldig flott gjennomført – takk til
alle som var med dugnaden. Drift av Pro shop ble endret i 2019 hvor varer og varelager eies
av Ola Axelsson Golfbutikken AS mens salg styres av klubben. Dette samarbeid ha ført til
vesentlig bedre utvalg av produkter og økonomisk har dette vært fordel for klubben i forhold
til tidligere. Styre takker også våre samarbeidspartnere for godt samarbeid gjennom
sesongen.
Medlemmer
COVID-19 har preget oss alle i 2020 men aktiviteten i Golfklubben har aldri vært større.
Utendørs aktivitet med lite smitterisiko har gitt mange lyst til at utforske golfen som har
resultert i en del nye medlemmer.
Klubben hadde pr 31.12.2020, 247 medlemmer, hvorav 181 menn og 66 damer. Dette er en
markant 15% stigning fra året før. Rekruteringen av nye medlemmer har vært
tilfredsstillende med 60 personer på VTG kurs mot normal deltakelse tidligere år på 20
personer.

Deltakere på en Fagtrykkgolf.

Ansatte
Roar Johansen har vært ansatt som daglig leder med følgende hovedansvarsoppgaver;
- Daglig drift av klubben
- Proshop, salg og innkjøp.
- Samarbeidsavtaler, avtaler og oppfølging.
- Informasjon til medlemmene.
- Hjemmesiden.
- Vtg kurs og pro.
- Generell markedsarbeid og strategier
- utleie av anneks / klubbhus
Abner Hykkerud har vært ansatt som greenkeeper og har fortsatt sin flotte jobb med å
utvikle banen.
Runar Røkenes har vært ansatt på deltid som medhjelper til greenkeeper.

Markedsutvalg.
Daglig leder har vært ansvarlig for markedsføring og salg av samarbeidsavtaler.
Avtaler for rundt 220.000.- ble reforhandlet i 2020. 2020 fikk vi på plass minigolf, frisbeegolf
og fotballgolf. Aktivitetsparken utgjorde 130.000.- i nye friske penger til golfklubben.
Vi er heldig som har veldig trofaste samarbeidspartnere som totalt utgjør ca 500.000.- i året
Trenden er at markedsavtaler blir vanskeligere og vanskeligere. Derfor er det enda viktigere
at vi i golfklubben bruker våre samarbeidspartnere.
Suksessen med mange barn og ungdommer på vår aktivitetspark blir også lagt merke til.

Turneringskomiteen.
Turneringskomiteen har bestått av:
Målfrid Nøstbakken (leder)
Thor Morten Wirkola
Eva Haldorsen
Halgeir Einvold
Roar Johansen
Årets turneringssesong har vært preget av COVID-19 som førte til at sosiale arrangement i
forbindelse med turneringer måtte utgå.

Vi har likevel hatt rekorddeltagelse på alle turneringer i år, og spesielt VM i Midnattsolgolf,
der vi måtte sette tak på antall deltakere til maks. 96 spillere. Turneringen ble gjennomført
med glans.
Turneringskomiteen ønsker å takke alle som har bidratt til at årets VM i Midnattsolgolf ble
«best games ever». Dette gjelder startere, forecaddies, kjøkkenhjelp, banemannskaper,
vaskere, sekretariat osv. Turneringskomiteen og daglig leder har bare mottatt godord fra
gjestene fra 11 ulike klubber fra hele landet.
Tusen takk også til alle som har bidratt med gjennomføring av alle turneringer i sesongen:
Klubben har arrangert følgende turneringer i 2020;
Åpningsturnering ble arrangert 6. juni og hadde totalt 70 påmeldte deltagere som er ny
rekord for turneringen. Turneringen ble gjennomført som Nettoscore.
Vinnere ble:
 Herrer: Jo Gisle Strand
 Damer: Linn Knudsen
 Senior herrer: Arnold Knut Jørgensen
VM i Midnattsolgolf ble arrangert 26. og 27 juni med rekordpåmelding med bortimot 115
påmeldte. For å få gjennomført turneringen ble det avgjort å sette tak på antall spillere til
maks. 96. Det ble konkurrert i både slag- og nettoscore. Av 96 deltagere var det kun 2 som
ikke fullførte turneringen.
Verdensmestere ble:
 Herrer: Vebjørn Hillestad Lund
 Damer: Kjersti Grini
Vinnere Nettoscore:
 Herrer: Jørn Sjøgren
 Damer: Kirsten Wirkola
Finnmarksmesterskap og Finnmark Golf Tour runde 5&6 ble arrangert 5 og 6. september og
hadde totalt 64 påmeldte deltagere fordelt på 5 klasser.
Finnmarksmestere i 2020 ble:
 Herrer: Johannes Betsi, Varanger Golfklubb
 Damer: Vivian Wara, Varanger Golfklubb, etter omspill mot Ragnhild Evjen Angell.
Sammenlagtvinnere i Finnmark Golftour 2020 ble:
1. Herrer: Geir Koppen, Varanger Golfklubb
 Damer: Heidi Johansen, Alta Golfklubb
 Nettoscore herrer: Svein J. Pedersen, Varanger Golfklubb
 Nettoscore damer: Laila Dahl, Varanger Golfklubb
 Herrer Senior: Stig Evald Andersen, Varanger Golfklubb

Klubbmesterskap ble arranger 12. og 13. september og hadde rekordpåmelding med totalt
67 deltagere fordelt på 4 klasser. 2 spillere fullførte ikke.
Vinnere ble:
 Herrer A: Klubbmester Jonas Andersen
 Damer A: Klubbmester Heidi Johansen




Nettoscore: Kay Arne Hammari
Nettoscore: Kirsten Wirkola



Senior herrer: Jens Harald Hansen

Jubileumsturnering.
Alta Golfklubb ble stiftet i 2005 det ble derfor arrangert Jubileumsturnering 19. september
med totalt 36 deltagere fordelt på 5 klasser. Turneringen ble gjennomført som nettoscore.
Herrer handicap 0-22
Herrer handicap 22.1-54
Damer handicap 0-33
Damer handicap 33.1-54
Herrer senior.

Vinner ble Oddvar Uglebakken
Vinner ble Eirik Luitjes Hansen
Vinner ble Bodil Strøm Jørgensen
Vinner ble Janne Håkegård
Vinner ble Arnold Knut Jørgensen

Pga. mye snø og sen åpning av banen ble det gjennomført 13 stk Fagtrykkgolf på tirsdager.
Her ble det konkurrert i Slagspill og Scramble. (4 scramble og 9 nettoscore konkurranser).
Vi setter pris på alle de klubbens medlemmer som drar i gang turneringer på eget initiative
uten at turneringskomiteen er involvert. Dette gjelder bl.a Høstsprell, Junior og
barneturnering og workshop lag scramble.

Sportslig utvalg
SU har i 2020 bestått av
Stian Strand (leder)
Halgeir Einvold
Hans Petter Hillestrøm
Steffan Kristoffersen
Helene Pleym Røkenes
Vebjørn Lund.
Sesongen 2020 startet 29.05. Pga Covid-19 ble Sesongen 2020, en merkelig sesong. Det har
vært lite treninger, men en veldig stor økning av medlemmer i Alta golfklubb, dette gir
grobunn for stor sportslig utvikling i sesongen 2021.
Det som skulle satses på var barne- og junior golf, med Hans Petter og Steffan som
hovedansvarlig. Det har vært en økning i antall deltakere på treningene. Rapporteringen fra
2020 sesongen er at vi trenger flere trenere som kan holde barnetreninger slik at vi ikke blir
så avhengige av HP og Steffan. Frisbee golf, fotball golf og minigolf har også gitt flere
muligheter til variasjon på treningene.

Klubbens første barne- og juniorturnering.
Treningene kom i gang litt seint ut på sesongen og ble holdt av Stian og Hallgeir. Disse var
ikke så veldig populære i år, ikke mange som deltok. Dette er en trening som vil bli
videreutviklet i sesongen 2021 med et håp om at flere deltar.
VTG kurs ansvarlig har vært Ole Kristensen og Roar Johansen og vi har hatt over 50 deltakere
over 3 kurs.
Alta Golfklubb har hatt god deltakelse både lokalt og regionalt i 2020. Vi deltok i år på Lag
NM divisjon 2. Vi kom på 14 plass med diskvalifikasjon i foursome, det tapte vi en plassering
på.

Sportslig utvalg ønsker at vi i 2021 å få representanter i Både NNM og Lag NM hvor vi ikke
var representert i år.
Alta GK bruker godt med ressurser for å utdanne «trener 1» trenere. Helene Røkenes og
Heidi Johansen har gjennomført trener 1. Hans Petter Hillestrøm mangler del 2 som
forhåpentligvis blir tatt i 2021.
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 nasjonale analyser viser det seg at golfspillere som når hcp 26 og
under forblir golfspillere dette er noe vi i sportslig utvalg vil fokusere på i 2021. Vi vil holde
treninger som spesifikt rettet mot de som er over 26 i hcp.

Rekruttering og ivaretakelse.
Rekruttering- og ivaretakelseskomiteen har bestått av:
Oddvar Uglebakken
Gøril Føleide
Kåre Simensen
Gruppa har avholdt 2 møter. I tillegg har vi hatt koronamøter på Kvenvik med evaluering av
det vi har gjort og avtalt nye strategier.
Tiltak:
-Sendt SMS og Mail til alle medlemmer som har spilt 3 eller færre runder golf i 2019
sesongen. De fleste av disse har vi sett på banen i 2020
- Åpen dag for alle. Åpning av Frisbeegolf, minigolf og fotballgolf

- I samarbeid med klubbens trenere hatt trening for nybegynnere hver mandag. Disse har
vært veldig populære. Dvs stor deltakelse og vi har vært 2 veiledere tilstede
- I samarbeid med turneringskomite avtalt turneringer tilpasset de som har høyt Hcp.
Nybegynnerturneringer og Fagtrykkgolf. Klubben har hatt rekorddeltakelse på turneringer i
år
Gruppa ser det som viktigst å satse på ivaretakelse. Dvs. å fortsette arbeidet på det som har
med å inkludere alle nybegynnere. Vi tenker på at det vil være viktig å arrangere åpen dag
hvor klubben stiller opp og viser frem hva vi holder på med. Vi mener også det er viktig å
arrangere trening for nybegynnere. Kanskje vi også kan avholde noen nybegynnertreninger i
simulatoren rett før antatt sesongstart ute. Og vi synes det er viktig å tilrettelegge
turneringer lagt til rette for de med høyt Hcp.

Banekomitéen
Banekomiteen har bestått av:
Bjørnar Bull (leder)
Odd Magne Alexandersen
Bert Andersson
Ken Ingebrigtsen
Heidi Johansen
I tillegg møter daglig leder Roar Johansen og green-keeper Abner Hykkerud. Leder av
komitéen er også styreleder for Alta Golfpark AS (bane-selskapet) og møter som medlem i
styremøtene til Alta Golfklubb.
Banekomitéen er en ressursgruppe som skal styre utviklingen og øke attraktiviteten til
golfanlegget. 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, tiltalende og
oversiktlig, men samtidig attraktiv og utfordrende for alle nivå av spillere. I tillegg har vi
ønsket å få rekrutering til sporten ved at det er etablert frisbee-/fotballgolf og at
minigolfbanen er flyttet/oppgradert.
Ordinær drift av banen hører under green-keeper og arbeidsgruppen underlagt han (klipp,
bunkere, vanning, utslagene etc.). I tillegg til godt vedlikehold av spilleflatene, har greenkeeper de siste årene gjort et stort arbeid med utvidelse av spilleflater, rough-kanter,
terrengjusteringer o.l. for å gi bedre spilleforhold og lettere vedlikehold.

Arbeidet med finansiering av baneselskapet er kontinuerlig. Vi mottok 2,668 mill. kroner i
spillemidler i 2020 som vi benyttet til nedbetaling av lån på klubbhus/garasje og reduksjon
av baneleie for klubben. Vi vil få siste rest av spillemidler (kr. 819.000, -) i 2021 og vil da ha et
restlån som forespeilet på 1,7 mill. kroner på klubbhus/garasje. Fra tidligere har vi rest på
opprinnelig lån til banebyggingen som nå også er på 1,7 mill. kroner (nedbetalt med kr.
240.000, - i 2020). Straks alle spillemidlene er på plass vil vi refinansiere alt til
nedbetalingslån eventuelt disponere noe midler til nye eller fremtidige tiltak på banen (f.eks.
9 nye hull). De totale kostnadene med lån er avgjørende for den leie som klubben må betale
til parken.
Hovedoppgavene til leder av komitéen og komitéen har ellers stikkordsmessig vært som
følger:
-

-

vedlikehold av lokale regler, banemerking i forbindelse med turneringer, sikkerhet
under spill
skilting/merking/avstander/nummerering på banen (utslag, next tee, staker,
avstander)
baneguide (GLFR) samt filming/QR-koder ved utslag
vedlikehold av banen/simulator i GolfBox (avstander, bookingsregler), vedlikeholde
slopetabeller og programvare simulator (baner)
innføring og vedlikehold av forenklet betaling/betjening i proshop via Vipps. Dette
systemet blir endret til TidyPay i 2021 siden Vipps-menyer avvikles
befaringer/diskusjoner/prioriteringer ved større fysiske tiltak/utbedringer på banen
sammen med greenkeeper (veier, for-greener, bunkere, rough-kanter, GUR)
Alta Golfpark
juridisk ledelse Alta Golfpark AS, herunder attestering av regninger, styrearbeid,
aksjonær-register, generalforsamling, AltInn samt finansiering av dette selskapet
investeringer og finansiering av nødvendig utstyr knyttet til
golfbanen/anneks/klubbhus/garasje (klippere, dressmaskin, gravemaskin, simulator,
slipemaskin, kostemaskin etc.)

-

budsjettarbeid, avtaler om baneleie og samarbeidsavtale med klubben
kontakt i eiendom-/banespørsmål med kommune, bank, kraftlag/grunneier og
forbund (sloping, lokale regler)

Etter tidenes snøvinter og stor innsats med snø fresing ble banen åpnet 29.05 (et par uker
etter skjema).

Overvintringen hadde vært god og det ble straks gode spilleforhold. Vi har likevel spilt med
ballplassering hele sesongen. Som planlagt forble områder på nr. 2, 3 og 4 GUR med
spilleforbud hele sesongen. På slutten av sesongen gjennomførte vi store tiltak i rough
mellom utslagene og start fairway. Dette vil ikke bli GUR neste sesong. 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.

Økonomi
I den grad vi har hatt et eget økonomiutvalg har det bestått av Linn Knudsen og Roar Johansen. Så
har vi trukket på ekstra ressurser som Odd Magne Alexandersen og Bjørnar Bull ved behov.
Klubben hadde i 2020 en omsetning på kr 3.588.527, -, en økning på 755.000 i forhold til 2019. Vi
kommer ut med et positivt resultat på kr 27.333, - noe som i grove trekk i samsvar med budsjettet,
vedtatt på årsmøte. Vi har endret på et regnskapsprinsipp. Dvs. vi har tatt hele omsetningen i
Proshop inn i regnskapet, ikke bare provisjon. Det være seg på inntektssiden og utgiftssiden. Det
utgjør kr 475 000,- på omsetningen. Videre har vi en meget fin økning i medlemskontingenten på kr
70 000,- i forhold til 2019. De største avvikene kostnadsmessig er drift og vedlikeholdskostnader av
bane og driftskostnader på klubbhuset. Resultatet skyldes i det vesentlige god og nøktern drift, samt
gode inntekter på utleie av anneks, parkering og salg av tjenester til samarbeidspartnere.
På grunn av Covid 19 har vi ikke fått den inntekten på utleie av klubbhuset dette året.
Leiekostnadene til Alta Golfpark har i regnskapsåret vært på kr. 580.000, -. Egenkapitalen i Alta
Golfklubb er på kr 237.970, -.
Regnskapet er i inneværende år ført av Linn Knudsen på dugnad.

Husutvalg (klubbhuset)
Arbeidsutvalget har vært Roar Johansen og Eva Haldorsen.
Disse hadde sagt seg villig til å hjelpe til ved utleie: Greta Suhr Thomassen, Bjørnar Sparboe
Simonsen og Kirsten Wirkola.
Covid-19 har hatt innvirkning på utleie av klubbhuset i året som gikk, og av et budsjett på
50.000 nådde vi 15.305. Det er bare å håpe på at 2021 gir færre restriksjoner på utleie da vi
har erfart at mange gjerne vil bruke klubbhuset til møter og tilstelninger.

Alta, 24.2.2021

_____
Gunnar Bragi Gudmundsson
Leder

Oddvar Uglebakken
Nestleder

________________________
Eva Haldorsen
Styremedlem

_______________________
Stian Strand
Styremedlem

Bjørnar Bull
Styremedlem

_______________________
Linn Knudsen
Styremedlem

