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.

2006
Det ble valgt nytt styre:
Styreleder: Odd Magne Alexandersen for 2 år
Nestleder: Lars Lossius for 1 år
Sekretær: Berit Erdal for 2 år
Kasserer: Jan Arnt Hammari for 1 år
Styremedlem: Henriette Bismo Eilertsen for 2 år
Styremedlem: Per Ivar Rasmussen for 1 år
Medlemstall per 31.12 2006: 42
Klubbmester 2006: Bert Andersson
Logo
På styremøte i sak 147.06 ble klubbens logo vedtatt. Det kommer fram av referatene at det
var en god prosess i forkant av vedtaket. Logoen har en grønn hovedfarge med en oransje
sol. Fin å reflektere om når en skal spille golf i midnattssol. Logoen er designet av Alexander
Flåtten hos Hurtigtrykk.
Dette året preges av oppstart. Alle golfklubber skal ha egen bane til spill og godkjenning av
golf ferdighetene til de som gjennomfører golfkurs, slik at en kan utstede kort som gir
anledning til å spille golf på en organisert golfbane. Derfor ønsker klubben å inngå et
samarbeid med Hammerfest og Kvalsund Golfklubb.
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Det utvikles visjon for den nye klubben og handlingsplaner med formål å lage egen bane og
tilrettelegge for medlemmer. Disse preges også av at en ønsker en sterk klubb som er
organisasjonsutviklende i god tradisjon som alle de andre idrettslagene i Alta.
Visjon
Alta Golfklubb skal bli den ledende golfklubben i Finnmark og blant de beste i Nord-Norge.
Klubben skal tilby sine medlemmer og gjestespillere et godt golftilbud på en bane av god
kvalitet.
Det skal også arbeides for et godt samarbeid med de andre klubbene i Nord-Norge.
Det er også svært viktig å rekruttere flere medlemmer. Klubben starter med
innendørstrening i Finnmarkshallen og det inviteres til introduksjonskveld for nye
medlemmer. Det avvikles grønt kort-kurs og hjemmesiden oppdateres. Samtidig jobbet
styret med å skaffe sponsorer og støtter fra næringslivet og Alta kommune.
Banekomitéen fortsetter sitt arbeid med Odd Magne Alexandersen og Gunnar Harila mens
aktivitetskomitéen består av Berit Erdal og Ole E. Kristensen.
I det videre arbeidet våren 2006 ser en det som nødvendig å styrke komitéene da
aktivitetene øker. Henriette styrker aktivitetskomitéen mens Per Ivar skal bidra når banen
blir en realitet.
Styret arbeider også for å styrke økonomien gjennom gode rutiner med medlemskontingent
innkreving og motivere sponsorer. Det utarbeides også en mengde søknader for å søke
midler.
Nå begynner Altaværingene å få interesse for golf! Hele 25 deltakere deltar på kurs i mars.
Treningsbane på Altagårdssletta
Det arbeides også med å etablere treningsbane på Altagårdssletta samtidig som arbeidet
med realisering på Kvenvikmoen står sentralt i klubbarbeidet.
I styresak 23/06 står det: “Alta Kommune og Alta Kraftlag er positive til å la Alta Golfklubb
benytte område rundt Altagård til øvingsområde. Område er forholdsvis stort og planen er å
få til en 6 hulls bane her, i tillegg til putting green, nærspills- område samt driving range.
Banen vil derimot ikke bli profesjonell, men nokså grov pga. økonomien til klubben; målet er
å få et område å spille på. Det ble beregnet at øvingsbane på Altagård vil koste klubben
60.000 til 100.000 kr. Økonomiske midler måtte skaffes fort og Jaro stilte opp og lånte
penger til klubben med bytte i aksjer i fremtidig bane.
Det ble jobbet intens med å skaffe andre sponsorer. En vurderte også muligheter for å inngå
leasingavtaler for anskaffelse av gressklipper og fairwayklipper. Kreative løsninger
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kjennetegner mye av arbeidet i klubben!
Altagårdssletta ble en fin arena hvor mange fikk god erfaring før storbanen ble realisert!
Dette var en milepæl for klubben.
I ettertid ser vi at de medlemmene som fant veien til Altagårdssletta dannet stammen blant
fremtidig aktive medlemmene i klubben. Her startet de første dugnadstimene å rulle og
golfballene fløy høyt og lavt på banen!
Ved etablering av øvingsbane kom også avtalen med Hammerfest og Kvalsund Golfklubb på
plass. De kan utstede golfkort fordi de har slopet (godkjent og vanskelighets vurdert av
golfforbundet) bane. Klubben måtte bare forhandle litt om pris pr. kort, men det kom på
plass og samarbeidet var en realitet!
Nå er det stor aktivitet i klubben! Våren preges med dugnad og etablering av treningsfeltet
på Altagård. Alle gamle medlemmer husker at vi ventet på at gresset skal gro på Altagård.
I en styreprotokoll kommer det fram at div. klippere ble kjøpt inn av private investorer (da
leasing ble problematisk) og leid/lånt ut til klubben etter behov.
Økonomien i klubben er en utfordring pr. 3. juli, og arbeidet med sponsorer intensiveres.
Driving rangen på Altagård ble benyttet sommeren og høsten 06. Organisert spill på banen
startes opp våren 2007. Status på Kvenvikmoen per 27. september er at budrunde er i gang
på bygningsmassen og område rundt.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskap 2006 ble avviklet på Hammerfest og Kvalsund Golfklubb sin bane i
Repparfjord og også i år ble Bert Andersson klubbmester. Nå er det bare opp til klubbens
medlemmer å trene på Altagård for å utfordre Bert!
Stedsvalg
Etter intens jobb fra banekomiteen ble det endelige sted for golfbane, Kvenvikmoen, vedtatt
i november. Paul Midtvaag har gitt tilbud på 80.000,- for skisse av 9 hulls bane.
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