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.
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Styremøter
Det ble i 2016 avholdt 5 styremøter hvor 30 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt
aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 2016
sesongen.
Styret har deltatt på golftinget, samt fordelingsmøte for de nordnorske klubbene samme
sted og Nord Norsk ledermøte i Tromsø.
I tillegg har styret ved leder vært representert i styret til Alta Golfpark AS. Klubben har vært
kontaktklubb i Finnmark for NGF sin satsing på regional utvikling.
Prioriterte områder har vært
• Planlegging av sesongen.
• 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.
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•

Innteksts bringende prosjekter som høstsprell, etc.

Klubbmester dette året ble Heidi Johansen og Ken Ingebriktsen. Vinnere VM ble Ann Kristin
Wirkola og Vebjørn Hillestad Lund. Medlemstallet er 228 dette året.
Golfhistorien fra et medlem i klubben, Ken Ingebrigtsen:
Historien bak pokalene
Etter å ha lagt opp som håndballmålvakt 3-4 ganger og med litt skrantende knær begynte jeg
med golf høsten 2010. Et intensivkurs med Lars Erik Johnsen var det som skulle til for å
komme i gang. Jeg hadde syslet med tanken om å begynne å spille golf, men når det ikke var
bane i Alta så ble det bare med tanken. Hadde riktignok en rangeøkt midt i myggsvermen
bak AEO i bukta sommeren 2008. Men når det ikke gikk an å puste pga enorme mengder
mygg og ballen ikke ville lengre enn 75-80 meter uansett hvilken kølle jeg prøvde under
Rune (Sørensen) sin kyndige ledelse så ble jeg ikke hektet for å si det sånn.
Vi spoler raskt fremover til høsten 2013 og klubbmesterskapet. Femteplassen fra året før
skulle hevnes og enorme mengder med trening, både nærspill og utallige bøtter på rangen i
alle slags vær skulle krones med en pokal. Skuffelsen når jeg oppdaget at en av mine beste
venner ikke hadde sjekket terminlisten og faktisk skulle gifte seg i det pokalen skulle deles ut
var ganske stor.
I 2011 Mediehuset Altaposten laget i samarbeid med klubben en flott filmsnutt som ble
sendt på TV Nord flere ganger denne sommeren og høsten. Men en formiddag som
forecaddie på hull 3 i strålende golfvær fikk raskt humøret til å stige og det var bare å
gratulere Olav med pokalen.
Klubbmesterskapet 2014 ble på mange måter ett bittelite gjennombrudd i den noe uferdige
unge Ingebrigtsen sin golfkarriere. En elendig første dag ble rettet opp dag to og etter en
birdie på hull 16 søndag så var pokalen for tredjeplass sikret. Nå hadde den forhenværende
håndballmålvakten fått blod på tann.
Sommeren 2015 ble en eneste lang solskinnshistorie der en litt skuffende kollaps på hull 10
og 11 i VM i midnattssol ga en i ettertid flott 5.plass, etter storheter som Kristoffer Lie, våre
egne Vebjørn Hillestad Lund og Mini Jakobsen. Lederballen med de tre søndag var en
opplevelse både sosialt og sportslig der manglende fokus på spill fra sandkassen dessverre
ødela litt av helhetsinntrykket for egen del.
Harila Finnmark Golf Tour ble vunnet i øsende regnvær etter en tett duell med Martin fra
Lakselv og formen var på topp før årets høydepunkt.
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Klubbmesterskapet ble en utrolig jevn batalje der 176 slag fordelt på to stk 88 runder var nok
til å få navnet på parkeringsplassen for første gang. Bert som lå tre slag bak etter første dag
tapte pokalen på hull 12 søndag der han fikk en 9’er. Med en par på samme hullet var jeg
plutselig foran og en birdie på hull 16 gjorde at pokalen var så godt som vunnet. En lang to
putt på hull 18 gjorde at det første klubbmesterskapet var i boks.
Vebjørn Hillestad Lund ble nord-norsk mester i herreklassen, turneringen ble avviklet i
Tromsø. Det er første gang en fra Finnmark blir nord-norsk mester.
Etter å ha sluntret unna litt med vintertrening var det en spent regjerende klubbmester som
tok fatt på ny sesong.
Skepsisen viste seg å være ubegrunnet da Åpningsturneringen ble vunnet på best tenkelige
vis med smått utrolige 78 slag og hele 43 poeng. Fire birdies og en andrerunde på 35 slag
hører også med til historien. Halgeir Einvold ble nummer to med 35 poeng og en meget solid
92 runde.
Så var det å skulle forsvare tittelen mot ett kobbel av spillere som aldri før har trent så mye
som i år.
Etter en laber sommer med varierende spill og ett katastrofalt NNM var det med litt
sommerfugler i magen man stod på første tee.
Det endte som det måtte gjøre ute i skogen rett ved siden av fremste røde utslag. Ett
klokkerent treff i bjørka litt til venstre for tee og en ball nesten plugget i mosen gjorde at
med bra nærspill så ble det en trippelboogie på første hull og pokalen virket der og da veldig
fjern.
I tillegg hadde spillere som Jo, Hans Petter, Øystein og Halgeir herjet hele sommeren med
lave score og moralen var forholdsvis lav på andre tee. Heldigvis så er man jo vant gjennom
ett langt liv med idrett at ingenting er avgjort før den siste putten er i koppen så det var bare
å bite tennene sammen.
Første dag endte som det måtte, ganske langt unna lederflight søndag. Med litt mindre
stress i fjerde siste flight så var det bare å begynne jakten tidlig søndag. Stabilt spill og 40
slag på første ni gjorde at håpet steg, og når en etter en i lederflighten sprakk stod det til
slutt mellom Halgeir og undertegnede.
Halgeir trengte en up and down fra bunker på siste hullet for å tvinge fram ett omspill, som
sagt så gjort. Ett nydelig slag fra bunkeren gjorde at han hadde en lang tometer for å få
omspill. Selvsagt leverte han under press og det ble omspill for første gang i klubbens
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historie.
Merkelig nok så var det null nervøsitet å spore da jeg ble trukket til å slå ut først i omspillet,
hull 16 ett hull som i turneringen var mitt dårligste. En nydelig 3’er wood midt i fairway og
mitt beste slag hele turneringen var ett faktum. Halgeir gikk dessverre for han, litt til høyre
inn i skogen.
Når han da brukte fire slag for å komme på green så var mye avgjort. 92 meter til flagget ble
til ett greit innspill midt på green og når tredjeslaget ble en putt 25 cm ca. fra hullet så var
seieren ett faktum. Artig med omspill og seier, men for ettertiden vil det jo stå at både jeg og
Halgeir hadde 180 slag. Og hvis jeg skulle tapt for noen skulle det vært han for jeg synes at
han spiller en meget fin golf og har en flott golfsving.
Nå er vintertreningen i gang og han som vinner neste år tror jeg må langt ned under 180
slag. Det er bare å øve!

4

