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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. 

 

2010 
 

Et stort år i Alta golfklubbs historie. 

 

Styret fikk denne sammensetningen:  

Leder: Solveig Ottemo Paulsen,  

Nestleder og økonomiansvarlig: Odd Magne Alexandersen 

Styremedlemmer: Gerd Vollan, Alf Bongo, Bjørnar Simonsen og Guri Aarøen. 

 

Årsmøte vedtok en ambisiøst handlingsplan hvor målsettingen var å gjennomføre 10 GK-

kurs, gjennomføre inspirasjonskurs for aktivitetsledere og golfverter. Hver torsdag i 

sesongen skal medlemmer få kyndig veiledning. Det skal spilles turnering hver tirsdag. 

 

Det største arrangementet dette året er åpningsturnering for å markere at vi åpner ny 

banen. Det skal også arrangeres Finnmarkmesterskap og klubbmesterskap.  

Mange møter mellom klubben og Alta Golfpark skal gjennomføres for at banene skal fungere 

optimalt.  

 

Vi holder mediene varme med å informere disse og invitere de til å følge med hva som skjer 

på Kvenvikmoen. Vi trenger også lederutvikling og skolering av mennesker som skal utføre 

alle oppgavene i klubben. Mange komitéer ble opprettet og oppgaver fordelt. Våren ble 

hektisk og mange fikk oppgaver som krevde at de måtte tilegne seg mye kunnskap.  

 

For å arrangere golfturnering kreves det bl.a. kunnskaper om hvordan en beregner resultater 

etter hvilke spilleform en benytter, hvordan man behandler påmeldinger og hvordan en 

setter sammen grupper med spillere. Dette betydde at mange måtte sette av mye tid for å 

tilegne seg de nødvendig datakunnskaper.  
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Andre jobbet med finansiering og samarbeidspartnere som skulle sikre drift av banen. Odd 

Magne jobbet intenst med kommune og at alt skulle være korrekt ang. tippemidler, 

kommunal støtte og utfordringene rundt merverdiavgift til staten. 

  

Samtidig ble det arrangert dugnader på banen. Gleden over å se at gresset grodde  var 

fantastisk. Det ble motivert med egen dugnadsturnering på banen for alle som bidro med 

dugnad.  

 

Vi disponerer div. rom på Kvenvikmoen AS. For å kunne gjennomføre alle planlagte 

arrangementer kreves et tett samarbeid med eierne. Alt fra bespisning, overnatting, utstyrs 

lagring, registrering av spill og planlegging av turneringer o.l., krever rom. Dette får klubben 

utført i lokalene til Kvenvikmoen AS. Et samarbeid som gjør oss til en klubb som kan tilby 

våre medlemmer og gjestespillere et flott tilbud når banen åpner!! Også her er våre 

gründere unike for klubben.  

 

Nytt av året er Finnmark Golf Tour!  Et turnerings samarbeide mellom klubbene i Lakselv, 

Alta og Vadsø. Dette skal være et årlig arrangement.  Opp i all jobbingen med å realisere 

egen bane og rekruttere egne medlemmer skal vi også motivere våre medlemmer til 

deltakelse i touren.   

 

Første runde var 26. - 27 juni og bare 2 spillere fra vår klubb var påmeldt pr. 21.juni. Vi var 

alle enige om at dette skulle vi bedre neste år.  Nå var etablering av egen bane det viktigste 

for oss. 

 

Klubbstyret var opptatt av å rekruttere, beholde og utvikle nye spillere. Mange idéer ble 

drøftet og vi valgte å satse på å lage et faddersystem hvor erfarne spillere fikk som ansvar å 

følge opp nye spillere. Alle som ble spurt om å delta var positive og mange prøvde å være 

aktive i sin rolle som fadder. 

 

Torsdagsgolfen var en aktivitet som vi videreførte fra Altagårdssletta. Her ble det gitt 

instruksjon og treningsmuligheter til alle medlemmer. 

 

Første turnering på Alta Golfpark 

19.juni 2010 fikk vi spilt den første turneringen på banen, dugnadsturneringen. Den var 

dedikert for alle som hadde bidratt til dugnad for å etablere banen. Ca. 40 stykker fikk være 

med på turneringen og det var stor stas. Turneringen var uoffisiell og en treningsøkt for 

turneringskomitéen.  

 

De av oss som var så heldige at vi traff fairway, måtte benytte matter av kunstgress som vi la 

på fairway for å beskytte gresset. Banen var ennå i en fase hvor gresset ikke hadde etablert 

seg. Alle spillerne fikk noen turer ut i lyngen og det var utfordrende å finne baller. Mye 
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furukvist ble kastet bort for å legge til rette for neste slag. Bare synd at noen kastet kvistene 

inn på banen i iveren etter å slå sitt slag. Vi var både ivrige og oppspilte! Alle var enige om at 

banen var krevende, men flott!  

 

Ove Bull og Solveig Ottemo Paulsen var stolte vinnere som fikk hver sin caps med klubbens 

logo og tekst som fortalte at de var dugnadsmestere.  

 

Det skulle vise seg at det ble lenge til de vant sin neste turnering på Alta Golfpark.  

Nye medlemmer sto i kø for å lære seg spillet og nye navn på resultatlistene skulle snart 

dukke opp. 

 

Tirsdagsgolfen 

29. juni er Alta golfklubbs første klubbturnering på Alta Golfpark; Tirsdagsgolfen. Vi benyttet 

regler som Varanger Golfklubb og Tromsø Golfklubb har praktisert. Turneringen skal ha et 

sosialt perspektiv og nye spillere skal tas godt vare på. Her hadde alle et ansvar for å skape 

trivsel og gode opplevelser. Vi konkurrerte i en dameklasse og en herreklasse og spilte på 

handicap og ved sesongens slutt ble det premiering til de som hadde spilt best på 10 runder 

og de som hadde spilt flest runder.  

 

Åpning av Alta Golfpark 

Det var åpningsseremoni med åpningsturnering 30., 31. juli og 1. august. Fredag ettermiddag 

ble banen offisielt åpnet. Odd Magne var seremonimester og ordfører Geir Ove Bakken fikk 

æren av å slå det første slaget fra tee 1.  

 

Til stede var Norges Golfforbunds representanter, Alta kommune, samarbeidspartnere, 

gjestespillere fra alle klubbene i Finnmark og våre egne medlemmer. En milepæl og et stort 

øyeblikk for oss alle!  

 

På første spilledag viste banen seg fra en flott side. Noe vind, men solen tittet fram noen 

ganger. Norges Golfforbund var representert med president og styremedlemmer på 

spillelisten. Anna Dønnestad som jobber i forbundets administrasjon, deltok også. Hun har 

tidligere vært svensk og norsk senior mester mens vi på herresiden hadde fått besøk av 

Norges største talent, 22 åringen Marius Torp.  

 

På golfparkens første turnering deltok det spillere fra mange klubber i Norge, men de fleste 

spillere kom fra klubbene i nord. Lørdagskvelden var det sosialt samvær og festmiddag på 

Kvenvikmoen. Her deltok selvfølgelig alle som hadde bidratt for at realiseringen av Alta 

Golfpark skulle bli mulig. 
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Styreleder hadde insistert på at vi skulle ha musikk og muligheter for dans for spillerne. Det 

synes som at spillerne koste seg under festmiddagen. Mange holdt taler og roste de som 

hadde fått realisert banen. Stemningen var høy og historiene mange. 

 

Men en ting lærte spesielt styreleder. Golfspillere er sosiale og ønsker å snakke og dele 

historier! Dansegulvet var tomt 95% av tiden dansebandet spilte. Etter en time ble 

musikerne permittert. 

 

Søndag var det veldig mye vind på banen, men det ble likevel spilt fantastisk golf. Marius 

Torp spilte 69 slag på 18 hull som er banerekord ennå i pr. 12.01.17. Han ble en suveren 

vinner av herreklassen mens Anna Dønnestad vant dameklassen.   

 

Tilbakemeldingen fra de som deltok på åpningsturneringen var svært positiv. Krevende, men 

flott bane. Hull 5 fikk mye skryt og det fikk også alle som har jobbet for å få realisert banen. 

 

Finnmarkmesterskapet 2010 

Neste turnering på Alta Golfpark er fylkesmesterskapet som også er siste runde av årets 

Finnmark golftour. På lørdag fikk vi banens første offisielle “hole in one”. Det var det Elin 

Rognmo fra North Cape Golf Club i Lakselv som fikk denne fenomenale opplevelsen. Slaget 

ble utført på banens hull 8 som er et par 3 hull som krever stor presisjon. Dermed ble det 

stor feiring med champagne til alle da spillerne kom inn etter første dag.  kke bare Elin fikk 

en stor opplevelse, men alle som spilte med henne synes dette var gøy og  banens første 

“hole in one” var et faktum.  

 

Etter at søndagens runde var gjennomført var det klart for klubbens første Finnmark mester i 

herreklassen, unggutten Vebjørn Hillestad Lund. Han lå på andreplass med 95 slag etter 

lørdagens runde, men på søndag brukte han bare 92 slag og slo Ståle Johan Karlsen som 

ledet med 89 slag etter første dag. Vebjørn vant suverent, med 7 slag mindre enn nr. 2! 

 

Bert Anderson klubbens mestvinnende klubbmester fram til denne dagen kom på 7.plass 

som nest beste Altaspiller. Dameklassen ble vunnet av Sør-Varanger Golfklubbs Wenche 

Pedersen med et slag mindre enn Elin Rognmo. Så her var det spennende helt til siste slag! 

Beste Altaspiller ble Kirsten Wirkola på 4. plass. 

 

Da vi avsluttet sesong 2010 hadde vi lært utrolig mye. Klubben var blitt stor og aktivitetene 

mange. Klubbledelsen forsto at vi trengte en ny organisering og flere personer til å gjøre alle 

oppgavene som krevdes. Jobben med ny organisasjonsplan startet. 

 

Den økonomiske situasjonen var under kontroll, takket være systematisk arbeid for å  
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få inn all mulig offentlig støtte, sponsorinntekter og medlemsavgifter. I forbindelse med 

bygging av banen var det ingen overraskelser underveis, bare vanningsanlegget ble dyrere 

enn budsjettert. 

 

Klubbmesterskapet 2010 

Årets siste store turnering var klubbmesterskapet arrangert 28.08 2010 - 29.08.2010 

34 herrespillere deltok, det er bra når en vet at dette er første sesong med egen   bane! 8 

damespillere stilte til start. 

 

Lørdagens runde ble svært jevn i herreklassen. Bert Anderson med 101 slag lå 3 slag etter 

Vebjørn Lund Hillestad med 98 slag og Jo Gisle Strand med 99 slag var nærmest, bare 1. slag 

bak. 

   

Vebjørn viste seg som den sterkeste også på søndag. Han brukte bare 86 slag på runden og 

vant til slutt med totalt 13 slag mindre enn Bert som ble nr. 2. Vebjørn ble en suveren 

klubbmester og gutta forsto at de måtte kaste seg i trening dersom de skal ha muligheter til 

å spille jevnt med han til neste sesong! 

 

I dameklassen ledet Bodil Strøm Jørgensen over Torild Lossius med 9 slag mindre etter første 

dag. Søndagen ble likevel spennende da Torild spilte en god runde mens Bodil ikke spilte helt 

like godt som første dagen. Men til slutt gikk Bodil av med seieren med 2 slag mindre enn 

Torild. 

 

Bodil forteller: «Klubbmesterskapet 2010 ble en stor opplevelse for Altas golfentusiaster. Alta 

golfbane ble åpnet. For meg ble dagen helt spesiell og overveldende. Jeg ble ropt opp som 

beste kvinne og kåret til årets klubbmester, litt historisk ble jeg også.  Husker ikke særlig mye 

fra selve turneringen, men gleden og stoltheten husker æ godt! Den har jeg hatt med hele 

veien frem til i dag. Unner alle å kjenne på den, en vidunderlig følelse!” 

 

Dette året startet tirsdagsgolfen, klubbens viktigste medlemstilbud. Dette ble en suksess fra 

dag 1. 

 


