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.

2012
Styret
Leder: Odd Magne Alexandersen
Nestleder: Kirsten Wirkola
Sekretær: Gerd Vollan
Styremedlemmer: Gunnar Harila, Victor Isaksen, Kristin Wirkola og Thor Morten Wirkola
Denne sesongen krevdes det flere hender for å gjøre jobben da aktiviteten var stor og
klubben ønsket å gi en best mulig service til medlemmene og de gjestene som benyttet
banen. Derfor måtte en ansette 5 personer i delstillinger for å arbeide på banen, pro shopen,
kaféen og som instruktører.
Klubben investerer også i mer driftsmateriell på anlegget og banen utvikles stadig.
Medlemmene ser at det legges ned mye dugnad og dugnadsgjengen med Abner i spissen
som bas får mye skryt. Her bør nevnes Inge Wirkola, Einar Skog, og Bjørn Paulsen. Betydelig
dugnad nedlegges og klubben sendte ved sesongens slutt en faktura på kr. 95.000,- til Alta
Golfpark.
En annen stor dugnad ble gjennomført denne høsten. Banen ble utleid til en musikk- festival
som heter Høstsprell. Drivingrangeen ble fylt med campingvogner og bobiler og
medlemmene våre organiserer det hele og er vakter. Dette gir penger i kassa for klubben!
Turneringsresultater
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Klubbmesterskapet ble arrangert 24. og 25.august. Dameklassen ble vunnet av Ann Kristin
Wirkola. Hun vant med 3 slag mindre enn Kirsten Wirkola. Vebjørn Hillestad Lund ble
suveren mester i herreklassen, hele 7 slag foran Olav Trondsen.
Finnmarksmesterskapet ble dette året arrangert 01.09. av Varanger Golfklubb. Dette ble et
mesterskap hvor altaspillerne ikke kom høyt på resultatlistene. Herreklassen ble vunnet av
Alf Rune Planting fra Hammerfest GK vår beste ble Bert Anderson på 7. plass. I dameklassen
ble vår beste spiller Ann Kristin Wirkola på 6. plass. Her vant arrangørklubbens egen Ragnhild
Angell.
Klubbens sponsorer og samarbeidspartnere er svært viktig for virksomheten på Alta
Golfpark. I 2012 ble det for første gang gjennomført turnering i egen regi av en av våre
samarbeids partnere; Harila Golf Tour.
Dette året investerer klubben mye i å tilføre daglig leder kompetanse gjennom deltakelse på
kurs og møter i regi av Norges Golfforbund. Leif Rasmussen og Roar Johansen har
gjennomført trener 1 opplæring i regi av golfforbundet. Vi var også representert på div
møter i Nord Norsk golfforum og Nord Norsk greenkeepersamling.
Nå er økonomien blitt strammere og en velger for første gang å øke medlems- kontingenten
med kr. 50 for alle. Servicavgiften økes fra kr. 1000 til 2000. Dette hadde stor aksept på
årsmøte og enstemmig vedtatt. Klubben hadde pr. 31.12. 2012 208 medlemmer, hvorav 156
menn og 52 kvinner.
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