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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. 

 

2005 
I klubbens papirer finnes: “Referat fra oppstartsmøte Alta Golfklubb 18.08.2005.” 

Til stede var: Henriette Bismo Eilertsen, Gunnar Harila, Odd Magne Alexandersen, Bert 

Andersson og Ivar Rasmussen. 

 

Her ble det valgt et interim styre og bestemt dato for årsmøte. Videre ble det bestemt at en 

skulle melde seg inn i Norges idrettsforbund gjennom søknad til Finnmark idrettskrets. 

Gunnar og Odd Magne fikk i oppgave å jobbe med etablering av golfbane. 

 

Første årsmøte i Alta Golfklubb arrangeres 08. september 2005.  

 

Det var 22 personer til stede på stiftelsesmøte som ble avviklet på Quality Hotell Vica. 

 

Følgende styre ble valgt: 

Leder: Kari Berg 

Nestleder: Odd Magne Alexandersen 

Sekretær: Henriette Bismo Eilertsen 

Kasserer: Jan Arnt Hammari 

Styremedlem: Berit Erdal 

 

Budsjett 

Inntekter: kr 58.000.- 

Utgifter: kr. 40.675.- 

 

Medlemstall pr. 12.01.06: 18  

Klubbmester 2005: Bert Andersson 
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Årsmøte vedtok en virksomhetsplan for høsthalvåret og styret fikk i oppgave å videreutvikle 

en ny før neste årsmøte. 

 

På årsmøte ble det orientert om planene om etablering av golfbane og at det skulle være et 

møte med Norges Golfforbund allerede dagen etter med tema etablering av golfklubb i Alta. 

Årsmøte vedtok at det skulle spilles klubbmesterskap 17. september på Hammerfest og 

Kvalsund Golfklubb sin bane i Repparfjord. Det skulle konkurreres i herre og dame klasser 

etter HCP. 

 

Medlemskap 

4.oktober 2005 ble Alta Golfklubb opptatt som medlem av Norges Idrettsforbund og Norges 

Golfforbund med klubb nr. 0343. 

 

Mediedekning 

Tirsdag 6. september var det en ⅓ side i Altaposten som fortalte om stiftelsesmøte og litt om 

fremtidige planer. Lørdag 10. september refererte Finnmark Dagblad fra årsmøte og forteller 

også at klubben er inne i en hektisk periode med besøk fra Golfforbundet for å finne 

etableringsplass for golfbanen.  

 

Onsdag 14. september 2005 hadde Altaposten en liten notis på sportssiden under fanen 

Sportsglimt at klubben var stiftet. De fulgte opp med en halvside hvor de forteller at Alta 

Golfklubb ønsket å etablere golfbane på Kvenvikmoen og at dialogen med Alta kommune om 

dette var etablert. 

 

Finnmark Dagblad hadde nesten en hel side 4. oktober som fortalte om klubbens arbeid med 

etablering av golfbane. Her var også Gunnar Harila avbildet på driving rangen i Bukta. 

 

Klubbmesterskapet 2005 

Klubbens første mester ble Bert Andersson. Ingen damer deltok i klubbmesterskapet. 

Mesterskapet ble avviklet under svært krevende værforhold. Dette var nok grunnen til at 

bare 6 deltok av 12 påmeldte.  Det var derfor hyggelig at 6 medlemmer fra Hammerfest 

deltok. Bert var en suveren mester. 

 

Medlemsmøte 

Det ble avviklet et medlemsmøte 15.12.05 med 11 oppmøtte inkludert styret. 

Klubben hadde besøk av Rune Hauge fra Norges Golfforbund.  Han fortalt om golfens 

historie og fortalte at golfforbundet er det 3. største forbundet i NIF. Kari Berg beskrev en 

svært aktiv høst og orienterte om at alle detaljer for etablering av klubben var på plass. 

Klubben har flere komitéer som jobber intenst. Etablering av bane er selvsagt svært sentralt. 

Det er også viktig å få flere medlemmer, som en del av denne strategien sende Ole E. 

Kristensen på kurs for å være instruktør på klubbens golfkurs. 
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For å etablere en egen golfklubb må en ha en viss kapital. Mye planarbeid og 

reisevirksomhet og kontakter med fagfolk koster penger. Dette ble løst med at Odd Magne 

og Gunnar stilte opp med kapital med bytte i aksjer i fremtidig bane. Klubben er disse en stor 

takk skyldig!  

 


