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.

2018
Leder: Gunnar Bragi Gudmundsson
Nestleder: Kåre Simensen
Sekretær: Eva Haldorsen
Styremedlemmer: Linn Knutsen og Odd Magne Alexandersen
Varemedlemmer: Helene Røkenes og Bjørnar Bull
Leder for komitéene/utvalgene:
Sportslig komité: Roar Johansen
Turneringskomité: Målfrid Nøstbakken
Banekomité: Bjørnar Bull
Økonomiutvalg: Odd Magne Alexandersen
Dameutvalg: Helene Pleym Røkenes
Markedsgruppe: Roar Johansen
Representant Golf Forum: Roar Johansen
Revisorer: Gerd Vollan og Ivar Leinan
Medlemstall: 204
Klubbmestere: Heidi Johansen og Ken Ingebrigtsen
Vinner VM i midnattssolgolf: Ann Kristin Wirkola og Vebjørn Hillestad Lund
Finnmark Golf Tour sammenlagt: Heidi Johansen
Finnmarksmester: Heidi Johansen
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Styremøter
Det ble i 2018 avholdt 7 styremøter hvor 63 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt
aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 2018
sesongen.
Det store prosjekt i år har vært bygging av klubbhus og servicehus. Dette prosjektet har hatt
førsteprioritet og mange klubbmedlemmer har vært involvert og bidratt med stor dugnads
innsats. Uten disse ville vi ikke ha kunne gjennomføre så flott og stort prosjekt.
I januar 2018 fikk vi en stor prosjektstøtte fra Gjensidige til at realisere et nytt skritt i
klubbens utvikling. En prosjektstøtte på 350.000 kroner til å bygge opp aktiviteter til barn og
unge – herunder minigolf, frisbeegolf og fotballgolf.
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
• Innteksts bringende prosjekter som høstsprell, etc
• Nytt klubbhus
Klubbhus
Prosjekt klubbhus ble utarbeidet av byggekomité utnevnt av styret. Komitéen utarbeidet
reguleringsplan, søknad om utslipp, sendte ut anbuds- forespørsel og engasjerte arkitekt
Peter Maisenhölder. I tillegg ble det søkt prosjekt-midler fra SNN stiftelsen til forprosjektet,
hvor vi fikk kr 175.000,-.
Det ble besluttet bygging på ekstraordinært årsmøte 18. september 2017. Undertegnede
fikk i oppdrag å lede arbeidet som prosjektleder, med god hjelp av Ove Bull som fagansvarlig
for VVS delen av prosjektet.
Ut fra tilbudene som kom inn ble Jo Strand as engasjert som entreprenør, med følgende
underentreprenører: Halvorsen Elektro as (el. arbeid), Ole Fredrik Suhr (graving), Rør og Bad
as (rørarbeid). I tillegg ble det inngått avtale med Bjørn Mella as som entreprenør på
ventilasjon.
Aage Thomassen fra Jo Strand as ble av entreprenøren utnevnt til byggeplassleder.
Abner Hykkerud ble engasjert av Jo Strand as som prosjektansatt på byggeplassen,
samt at han hadde ansvaret for grøfter for tilkobling strøm, vann og avløp.
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I forutsetningene om bygging var det lagt inn dugnader vedr. innredning av kjeller,
utvendige platter, utvendig maling, belegningsstein etc. Disse arbeidene ble utført med god
hjelp av Tore Haldorsen og Ivar Rasmussen i spissen. Videre utførte Målfrid Nøstbakken den
branntekniske prosjekteringen på dugnad og undertegnede bisto med byggeledelse.
Utvendig maling ble utført med brødrene Kristoffersen i spissen og Bert var leder for legging
av belegningssteinen. Bjørnar Bull hadde ansvaret for den økonomiske biten av prosjektet,
dvs. kontakt med bank, spillemidler etc.
Økonomisk gikk prosjektet som forutsatt, med mindre overskridelser.
Ferdigattest og godkjenning fra kommunen ble utstedt 27. juni 2018.
Garasjeanlegg
Garasjeanlegget inngikk i entreprenør Jo Strand as sin entreprise. Anlegget består av isolert
del verksted (innredet på dugnad) samt kaldt lager for lagring av utstyr og maskiner.
Hederstegn i Alta Golfklubb
For første gang i historien til Alta Golfklubb har vi satt opp statutter for utdeling av
hedersbevisninger.
Styret beslutter hvem som tildeles hederstegn i Alta Golfklubb. Styret kan innhente forslag til
hederstegn fra klubbens medlemmer, eller styret selv finner det riktig å gjøre det uten
innkomne forslag.
Alta Golfklubb Æresmedlem
Dette er den høyeste æresbevisningen i Alta Golfklubb og henger meget høyt. Kan tildeles
medlem som gjennom en lengre periode har gjort seg fortjent ved:
• stor arbeidsinnsats for klubbens beste administrativt og/eller fysisk arbeide
• å ha bidratt til trivsel og medlemstilgang til klubben
• å ha styrket klubbens omdømme
• å ha bidratt til styrket økonomi for klubben
• sportslige prestasjoner på region- og/eller landslagsnivå
• Tildeling av æresmedlemskap foretas når det er en klar kandidat og styret har
• besluttet at vedkommende er fortjent til denne heder.
• Med utmerkelsen medfølger diplom der Klubbens logo er preget i gull og varig
• æresmedlemskap i Alta Golfklubb.
Tildelingen kan gjøres på et årsmøte eller medlems tilstelning.
Denne tildeles i snitt hvert 5. år.
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Alta Golfklubb Honnørdiplom
Dette er en honnør til et medlem av Alta Golfklubb som over år har gjort en spesiell og
særdeles god innsats.
• Stor arbeidsinnsats for klubbens beste administrativt og/eller fysisk arbeide
• Å ha bidratt til trivsel og medlemstilgang til klubben
• Med utmerkelsen medfølger diplom de Klubbens logo er preget i sølv
Tildelingen kan gjøres på et årsmøte eller medlems tilstelning.
Denne tildeles i snitt hvert 3. år
Alta Golfklubbs Diplom
Dette er diplom som tildeles en person som har drevet frem prosjekter, dugnader, eller
lignende over tid.
• stor arbeidsinnsats for klubben.
• å ha bidratt til trivsel og medlemstilgang til klubben
• Med utmerkelsen medfølger diplom der Klubbens logo er preget i bronse
Tildelingen kan gjøres på et årsmøte eller medlems tilstelning.
Denne kan tildeles hvert år.
Greenkeepers heders kopp
• Ekstra ordinær dugnads innsats på banen eller i tilknytning til banen
• Med utmerkelsen medfølger greenkeepers kopp som innebærer fri drikke fra
• kaffeautomaten.
• Greenkeeper bestemmer hvem som skal få utmerkelsen.
Tildelingen kan gjøres på et årsmøte eller medlems tilstelning.
Denne kan tildeles hvert år til en eller flere medlemmer.
Utdelte hederstegn
Æresmedlem
Odd Magne Alexandersen
Honnørdiplom
Bjørnar Bull
Solveig Ottemo Paulsen
Diplom
Thor Morten Wirkola
Inge Wirkola
Helene Pleym Røkenes
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Leif Rasmussen
Bår Røkenes
Kirsten Wirkola
Bjørnar Sparboe Simonsen
Halgeir Einvold
Tore Haldorsen
Eva Haldorsen
Bjørn O. Paulsen
Arnold Jørgensen
Ivar Rasmussen
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