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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. 

 

2015 

 
Styret har bestått av 

Leder: Odd Magne Alexandersen, leder 

Nestleder: Gunnar Bragi Gudmundsson, nestleder 

Styremedlemmer: Alf Roger Storhaug, Eva Haldorsen, og Målfrid Nøstbakken 

Varamedlemmer: Leif Rasmussen og Bjørnar Bull 

 

Revisorer: Gerd Vollan og Ivar Rasmussen 

 

Følgende komiteer har vært nedsatt: 

Valg: Lillian Nora, Kirsten Wirkola og Heidi Johansen, med Gerd Vollan som vara. 

Turnering: Thor Morten Wirkola, Målfrid Nøstbakken, Lillian Nora og Eva Haldorsen 

Sportslig: Leif Rasmussen (leder), Halgeir Einvold  

Banekomite: Bjørnar Bull, Bert Anderson, Oddvar Uglebakken og Roar Johansen 

Markedsgruppe: Roar Johansen  

Representant til golfforum: Odd Magne Alexandersen og Roar Johansen 

 

Styremøter 

Det ble i 2015 avholdt 5 styremøter hvor 21 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt 

aktivt i samarbeid med de ulike komitéene i planleggingen og gjennomføringen av 2015 

sesongen. Styret har deltatt på golftinget, samt fordelingsmøte for de nordnorske klubbene 

samme sted og Nord Norsk ledermøte i Tromsø. I tillegg har styre ved leder vært 

representert i styret til Alta Golfpark as. 

 

Styreleder har vært representert i Alta idrettsråd i 2014 og 2015. Klubben har vært 

kontaktklubb i Finnmark for NGF sin satsing på regional utvikling. 

 

Prioriterte områder har vært: 

• Planlegging av sesongen 
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• Arrangere turneringer i regi av NGF, klubb og sponsorer 

• Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, videreutvikle tilbud 

• Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører 

• Dugnad og banepleie i samarbeid med parken 

• Innteksts bringende prosjekter som høstsprell, etc 

 

Medlemmer 

Klubben hadde pr 31.12.2014 215 medlemmer, hvorav 158 menn og 57 damer. 

Aldersfordelingen 0-20 18 pers. 21-40 46 pers. 41-80 151 pers. Rekrutteringen av nye 

medlemmer har vært tilfredsstillende med 23 stk. på vtg kurs. «Prosjekt ivaretagelse» ledet 

av Halgeir Einvold er gjennomført med god respons fra medlemmene. 

 

Ansatte 

Roar Johansen har vært ansatt som daglig leder med følgende hovedansvarsoppgaver; 

• Daglig drift av klubben 

• Proshop, salg og innkjøp 

• Sponsorer, avtaler og oppfølging 

• Informasjon til medlemmene 

• Hjemmesiden 

• Veien til golf-kurs og pro 

• Generelt markedsarbeid og strategier 

 

Abner Hykkerud har vært ansatt som greenkeeper og har fortsatt sin flotte jobb med å 

utvikle banen. 

 

Både Roar og Abner har vært deltidsansatt i klubben i sommermånedene, for øvrig har de 

jobbet hos våre samarbeidspartnere som Kvenvikmoen AS, LNS og Sentrumsyd. I 

resepsjonen har Simen, Anna Sofie og Marte vært ansatt i sommersesongen. 

 

Økonomi 

Klubben har i 2015 et overskudd på kr 57.197,-. Det positive resultatet er skyldes i det 

vesentlige god og nøktern drift. Vi har imidlertid hatt noe overskridelse på lønn og 

vedlikehold bane pga overvintringsskader. Klubben bygger også opp en betydelig inntekst 

kilde ved opparbeidelse av trailerparkering og drift av denne. Egenkapitalen i klubben er pr. 

årsskifte positiv med kr 102.850,- 

 

Kurs, opplæring og golfpro 

Bjørnar Simonsen har gjennomført del 2 på utdanning Trener 1 med tillegg for instruksjon av 

funksjonshemmede. Abner Hykkerud har deltatt på en ukes gresskurs i regi av golfforbundet. 

 

Prosjekter 
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Golfklubben har også i 2015 gjennomført prosjektet «Golf – Grønn glede». Prosjektet er et 

samarbeid mellom norske golf klubber og funksjonshemmedes organisasjon samt Codan 

Forsikring. I Golf – Grønn glede tilrettelegges golftilbudet for personer som av ulike årsaker 

har et særskilt behov. Formålet er å gi deltakerne mulighet til å drive aktivitet etter egne 

forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. 

 

Prosjektet har vært drevet av Bjørnar Simonsen, Magnus Høyklev og Stig Nuth. 

Klubben har fått på plass vintertrening i simulator finansiert ved aksjetegninger i parken og 

anlegget er satt i drift desember 2014. Dette har vært et positivt bidrag både økonomisk og 

sportslig.  

 

Parken har investert i slipeanlegg som Abner har driftet og slipt aggregater for naboklubber  

 

Markedsutvalg 

Daglig leder har vært ansvarlig for markedsføring og salg av samarbeidsavtaler. Over 40 % av 

avtalene var til reforhandling og det tilsvarte i overkant av 20 avtaler. Vi mistet noen få, men 

i hovedsak re-tegnet bedriftene avtalen. De hullene som ble ledig, solgte vi til nye 

samarbeidspartnere.  

 

Alle hullene på 9-hulls banen er solgt og alle hull på 6 hulls banen ble solgt, samt at vi har 

mange andre samarbeidspartnere på andre områder. Markedsutvalget er godt fornøyd med 

oppnådd budsjettert mål. Det jobbes kontinuerlig for å utvikle nye produkter. 

 

Turneringer 

Klubben har arrangert følgende turneringer i 2015: 

• Scandic åpningsturnering 

• 16 stk. Fagtrykkgolf på tirsdager 

• Klubbmesterskap 

• Finnmarks Golf Tour 

• Uoffisielt VM i midnattssolgolf 

 

Dugnader 

Banen ble ryddet og klargjort på dugnad før sesongstart. Medlemmene har hatt ansvaret for 

vakthold og camp i forbindelse med høstsprellet. Daglig leder har også hatt god nytte av 

«den sentrale» dugnadsgjengen til diverse arrangement i regi av klubben. Sist, men ikke 

minst så har vi en del seniorer som gjør en fantastisk jobb med bane stell sammen med vår 

greenkeeper. 

 

Medlemmene oppfordres også i 2016 til å stille på innkalte dugnader og å bidra til at vi får 

en rullering på drift av rangen, da vi i 2015 sesongen måtte ansette sommervikar for 

plukking.  
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Generelle betraktninger 

Aktiviteten på anlegget har vært stabil, med flotte spilleforhold på anlegget i sesongen på 

tross av betydelige overvintrings skader. Klubben har også investert i betydelig med 

driftsmateriell på anlegget. Rangen er drevet denne sesongen på dugnad og en 

deltidsansatt. 

 

Det er lagt ned betydelige ressurser i drift av proshop. Dette er ikke noe god butikk, så 

medlemmene anmodes om å bruke denne slik at vi kan opprettholde tilbudet. 

 

Styret takker også våre sponsorer og samarbeidspartnere for godt samarbeid gjennom 

sesongen. 

 

Sportslig 

Sportslig har klubben bemerket seg i sesongen ved blant annet god deltagelse hjemme i 

Finnmark Golf Tour. Vi har ikke vært god nok til å stille på resten av turneringene i Touren, 

noe styret anmoder medlemmene om, da dette er en viktig turnering å opprettholde, både 

sportslig og økonomisk. 

 

De beste prestasjonene i Finnmark Golf Tour sto i herreklassen Ken Ingebrigtsen og i 

dameklassen Heidi Johansen for med seiere på hjemmebane 

 

På hjemmebane har det spesielt vært stor deltagelse på Fagtrykk golfen på tirsdagene. 

Klubbmester for herrer ble Ken Ingebrigtsen og i dameklassen ble Heidi Johansen vinner. 

 

Uoffisielt VM i midnattssolgolf ble vunnet Kristoffer Lie fra Atlungstad Golfklubb og vår egen 

Ann Kristin Wirkola. 

 

Det har i sesongen vært arrangert diverse aktivitetsturneringer, dette for å aktivisere 

nybegynnere, samt å skape sosiale rammer rundt dette. 

 

Golfklubben ønsker at damegruppa som en viktig gruppe klarer å rekruttere enda flere 

damer til damegolfen. Golfforbundet satser store ressurser mot rekrutering av damer til 

golfen i årene fremover.  

 

Banen 

Arbeidet med anlegget er i grove trekk utført i henhold til til banekomitéens plan for 

sesongen. Etter sesongavslutning er det utført betydelige arbeider for å bedre overgangene 

fra fairway til lyngområder, ved at det er etabler nye ruff områder. Det er også felt trær i 

spillefelt og strategiske områder for å få en bedre spilleopplevelse. 

 


