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.

2008
Styret:
Leder: Odd Magne Alexandersen
Nestleder: Solveig Ottemo Paulsen
Styremedlemmer: Lars Erik Johnsen, Rune Glad og Tom Jørgensen
Klubbmestere 2007: Alita Kristensen og Bert Andersson
Regnskapet for 2007 viste et overskudd på kr 77.717.Budsjett for 2008 viste omsetning på kr 340.000.-, hvor en forventet et overskudd på kr
117.000.Året skal preges av stor aktivitet på organisasjonssiden, på Altagårdsletta og på
Kvenvikmoen. På første styremøte dette året var leder i valgkomitéen Alf Bongo tilstede.
Han fikk klar melding om å rekruttere nye styremedlemmer og komitéer. Det trenges flere
hoder for å utrette klubbens ønsker om utvikling av nye golfspillere og egen bane.
Styrets medlemmer har jobbet intens for å skaffe seg kunnskaper om hva som er økonomisk
lønnsomt ved etablering av egen bane. Gjennom samtaler og div. møter med andre som har
bygd golfbaner baner, kom erkjennelsen av at vi måtte etablere et eget aksjeselskap som
skal være eier av golfbanen. I aksjeselskapet skal Alta Golfklubb eie minst 51% av aksjene.
Dette var hovedsak på årets årsmøte. Etter en kort debatt ble det vedtatt å etablere Alta
Golfpark AS. Dette ble altså vedtatt 4. mars 2008. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for Alta
Golfpark med Gunnar Harila som leder.
Under valg av styre ble et ømt punkt berørt. Valgkomitéen hadde til tross for intenst arbeid,
ikke klart å skaffe noen kvinnelige medlemmer slik det skal være ifølge NIFs lov norm. Dette
er en erkjennelse om at klubben må forsterke arbeidet med å få flere kvinnelige
medlemmer.
1

Klubbsamarbeid
Denne våren var preget av samarbeid med de andre klubbene i Finnmark. Vi er enige om å
samarbeid om talentoppfølging, leie av pro, felles dato for klubbmesterskap og linker på
egen hjemmeside til alle klubbenes hjemmesider.
Odd Magne har også deltatt på Lederforum mellom alle klubbene i Nord-Norge og NGF. Han
forteller om stor entusiasme og vilje til deling av erfaringer. Han mener at gjennom
samarbeid vil vi kunne lære mye av andre. Derfor ble vi enige om å fortsette å delta på
fremtidige Lederforum og anser dette som kompetanseutvikling.
Nye planer og aktiviteter
En fyldig aktivitetsplan utvikles og iverksettes. Grønt kort kurs gjennomføres,
søndagstreningen har menge deltakere, i juni får vi besøk av pro, autorisert golftrener. Nå
kan klubbmedlemmene for en billig penge kjøpe seg treningstid for å utvikle egne
ferdigheter.
Medlemmene fikk også tilbud om å delta på treningssamling i Tromsø for egen regning og
eventuelt ta grønt kort kurs der over en helg. På Altagårdsletta ble det arrangert
treningskvelder på torsdager og turneringer på tirsdager. Det ble avviklet turnering og
trening i Levi i juni og en ny runde med pro ble arrangert i starten av august.
Erik Dønnestad var en pro hentet fra Østlandet og som vi hadde mye glede av de første
årene klubben var i drift. Det var ikke varmt og godt alle gangene Erik stilte opp for oss.
Derfor husker vi at han fort lærte at ullundertøy og lue var en nødvendighet å ha med til
Alta. Dette tok han med godt humør og mange lærte hvordan et korrekt golfslag skulle
utføres av Erik. Men teori og praksis var og er to forskjellige ting. Noen lærte fort mens
andre plages! Men, det flotte med golfen er at når en først får inn et godt slag så er alle de
dårlige glemt! Dette gjelder for 90% av oss!
Baneutvikling
Odd Magne og Gunnar jobber mye opp mot kommunen for at de skal støtte byggingen av
golfbanen med 15% ut fra tidligere vedtatte retningslinjer. Geo Finnmark jobber med
oppmåling av banen. Dette er tidkrevende, hver 5. meter skal merkes.
Odd Magne skal møte representanter fra Departementet, Finnmark fylke og kommunen for
å befare baneområdet. Dette skal skje 3. juni, banearkitekten kommer 14. juni. Odd Magne
skal også ta med seg arkitekt og Abner Hykkerud til Bardu for å sjekke om de har en maskin
som kan benyttes til bearbeiding av massen som skal benyttes på golfbanen.
Aksjesalget starter for Alta Golfpark. Styret i klubben går inn med kr 139.000.- og vi er alle
spente på om medlemmene kjøper aksjer. Det arbeides også opp mot FEFO med leie av
arealene til golfparken.
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Klubbmesterskap
Årets klubbmesterskap ble lagt til Gällivare i Sverige. Banen vi spilte på var en skogsbane
som mange mente var litt lik den vi skal få i Alta. I flott høstvær ble det spilt mye god golf og
Alita Kristensen ble mester i dameklassen mens Bert Anderson nok en gang ble mester i
herreklassen.
Organisasjonsarbeid
Før årsmøte konkluderte leder med at sponsorinntektene kunne vært større, men et
driftsresultat på kr 54.000,- pr. 23.02 kunne vi være fornøyd med. På styremøte samme dag
sier styret at de er svært imponert over jobben som Odd Magne Alexandersen og Gunnar
Harila legger ned i klubben. Beundringsverdig. Styret er fornøyd med fremdriftsplanen for
banen, de fleste bygge kostnadene synes å være belyst og vurdert.
Nå er tiden inne for å delta på tinget til Norges Golfforbund. Leder Odd Magne skal delta.
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