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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. 

 

2011 
 

På årsmøte 24.02 kom Odd Magne Aleksandersen tilbake som klubbleder. Gerd Vollan ble 

valgt til sekretær. Som en konsekvens av ny organisasjonsplan kom lederne av komitéene inn 

som styremedlemmer. 

 

Leder av turnerings komitéen: Thor Morten Wirkola 

Leder av banekomitéen: Gunnar Harila 

Leder av økonomiutvalget: Kristin Wirkola 

Leder av markedsutvalget: Roar Johansen (han ble også konstituert på første styremøte 

etter årsmøte til nestleder av styret). 

Leder av sportslig utvalg: Kirsten Wirkola. 

 

Referatet fra årsmøte viser god kontroll på økonomien. At hele 26 medlemmer deltok på 

årsmøte forteller om en fin oppslutning av styrearbeidet i klubben. 

 

Vinteren 2011 ble brukt til å utvikle en ny organisering av golfklubben. Dette var en stor 

prosess da det var viktig å finne medlemmer som var villig og hadde kunnskaper til å fylle de 

oppgavene som var nødvendig for at klubben skulle videreutvikle seg 

 

Banearbeidet 

Klubben har en ansatt i 50% stilling, det er vår greenkeeper, Abner Hykkerud. Han 

organiserte dugnader for å fortsette utviklingen av banen. Mange medlemmer stiller fortsatt 

opp på dugnad, men de aller viktigste er gjengen med pensjonister som etter hvert blir flere 

og flere. Mange plasserer bobiler eller campingvogner på området for å kunne stille opp på 

dugnad når Abner ønsker hjelp. Andre medlemmer som fungerer som instruktører eller har 

andre funksjoner kommer også med bobiler/campingvogner på plassen. 
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 Leder av banekomiteen Gunnar Harila, forsto fra første dag av at dette var en viktig ressurs 

for klubben/banen. Han var svært aktiv for å tilrettelegge for parkering for aktive 

dugnadsarbeider. Dette skapte miljø og samhold. I uka bodde mange i vognene og hjalp 

Abner på banen. I helgene ble det sosialt samvær og mye golfspill.   

 

Etter hvert fikk plassen navnet: “Gunnars plass.” Dette til ære for Gunnar som selv benyttet 

div. maskiner til å planere plassen og som jobbet for at alle skulle forstå at dette var viktig 

for klubbens kultur. 

 

Mediearbeid 

Mediehuset Altaposten laget, i samarbeid med klubben en flott filmsnutt som ble sendt på 

lokal-tv flere ganger denne våren, sommeren og høsten. Disse filmene fikk god respons og 

mange positive tilbakemeldinger fra altaværingene.  

 

Besøk fra andre som ønsker å benytte banen. 

Nå merker klubben at flere bedrifter ønsker å besøke klubben. Dette er en unik mulighet for 

klubben til å tjene penger, men også å få nye medlemmer. Medlemmene stiller villig opp 

også her for å gjennomføre golfaktiviteter.  

 

20.08.11 Finnmarkmesterskapet  

Selv om vi bare har hatt bane i et år ser vi på resultatliste at Altaspillerne begynner å innta 

toppen av listene. Vinner i herreklassen ble Vebjørn Hillestad Lund fra Alta Golfklubb. Han 

brukte 3 slag mindre enn Ørjan Mathisen fra Lakselv. I dameklassen vant Karin Thorsteinsen, 

North Cape Golf Club. Altas beste dame ble Kirsten Wirkola på 6.plass.  

 

27.08.11 Klubbmesterskapet 

I herreklassen (slag) ble det en flott turnering for unge Vebjørn Hillestad Lund. Han vant med 

3 slag mindre enn Bert Anderson. Ungjenta Silje Johansen vant kvinneklassen (slag) foran 

Bodil Strøm Jørgensen på 2 plass. I stableford vant Tor Sara herreklassen og Marit Einvold 

dameklassen. 

 

Finnmark Golf Tour 

I herreklassen vant Roar Johansen. 

 


