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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. 

 

2007 
 

Årsmøte ble avholdt 22. februar. 

 

Det nye styret ble: 

Leder: Odd Magne Alexandersen 

Nestleder: Solveig Ottemo Paulsen 

Sekretær: Berit Erdal 

Kasserer: Rune Glad 

Styremedlem: Lars Erik Johnsen 

 

Medlemstall per 31.12.2007: 87 

Klubbmestere 2007: Solveig Ottemo Paulsen og Bert Andersson 

 

Klubben registreres i Brønnøysundregisteret. Økonomien er fortsatt en utfordring. Pr. 31. 

januar har klubben utestående fordringer og ubetalte regninger på kr 21.250.- og kontoen 

viser kr 800.- Klubben prøver å “selge” hull på Altagård. Den betydelige aktiviteten i klubben 

gjenspeiler seg i at årsmøte vedtar et budsjett på kr 226.000,- 

 

Dette året ansetter NGF Vegar Andreas Haugen, han er pro i Tromsø. Han skal jobbe som 

klubbutvikler i Nord-Norge. Våren 2007 besøkte han klubben for å orientere om NGF sine 

planer og for å spørre hva vi trenger hjelp til. Han tipser oss om nødvendige grep som må 

gjøres for at vi skal utvikle oss som klubb. 

 

Klubben ønsker flere medlemmer og ønsker derfor å utvikle flere aktivitetsledere. Vegar 

kjører kurs i juni i samarbeid med Hammerfest og Kvalsund Golfklubb, Karasjok Golfklubb og 

North Cape Golf Club (Lakselv). 
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Det inngås et samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Pr. mars er 4 av 6 hull “solgt” på 

Altagård. 

 

Banekomitéen jobber for å markedsføre banen for reiselivsbedriftene i Alta samtidig som 

det arbeides intens med planer og div. søknader for å realisere banen, Alta kommune ved 

Åse Kristin Abrahamsen er en viktig samarbeidspartner.  

 

Sportslig aktivitet 

Det stor aktivitet på Altagård og hver torsdag arrangeres det golfturnering. Nytt grønt kort 

kurs arrangeres og Vegard Andreas arrangere kurs i nærspill. Dette er en stor nødvendighet 

da mange ikke hadde stor kontroll på hvor langt de slo ballene. 

Denne høsten ble ferdighetene til medlemmene tydelig bedre. Nå begynner medlemmene 

og få kontroll på hvordan de forskjellige køllene fungerer og hvilke køller det er lurt å bruke 

for å slå ønsket lengde. Da området rundt hullene ikke var spesielt bra var de siste slagene 

mot hullet svært krevende, men etterhvert klarte mange også å bruke putteren på en god 

måte.  

 

Klubbmesterskapet arrangeres dette året i Levi, Finland. Det ble et fint arrangement med 15 

deltakere. Konkurranseformen var slag. Den som på to runder á 18 hull hadde minst slag, ble 

klubbmester. Konkurranseformen krever at en spiller alle hull ferdig og ikke løfter ballen. 

Dette hadde ikke alle forstått og ble en tøff lærepenge for et par av deltakerne.  

 

For første gang deltok det damer i klubbmesterskapet. Solveig Ottemo Paulsen ble 

klubbmester i dameklassen som hadde 4 deltakere. Herreklassen ble vunnet av Bert 

Anderson og hadde 11 deltakere. Bert vant for 3. året på rad! Nå hadde klubben fått laget 

gensere med klubblogo på og hver klubbmester fikk genser i premie. Stor stas! 

 

Ny milepæl 

Reguleringsplanen for golfbanen ble behandlet i Alta Kommunes hovedutvalg for kultur 

15.oktober. 

 


