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.

2019
Styret har bestått av
Leder: Gunnar Bragi Gudmundsson
Nestleder: Kåre Simensen
Sekretær: Eva Haldorsen
Styremedlemmer: Stian Strand, Linn Knudsen og Odd Magne Alexandersen
Varemedlemmer: Helene Røkenes og Bjørnar Bull
Leder for komitéene/utvalgene:
Sportslig komité: Stian Strand
Turneringskomité: Målfrid Nøstbakken
Banekomité: Bjørnar Bull
Økonomiutvalg: Odd Magne Alexandersen
Markedsgruppe: Roar Johansen
Representant Golf Forum: Roar Johansen
Kontrollkomite: Ivar Leinan, Ivar Rasmussen og Kjetil H. Nilsen
Medlemstall 2019: 214 medlemmer
Klubbmestere: Heidi Johansen og Øystein F. Eriksen
Vinnere VM i midnattssolgolf: Heidi Johansen og Patrik Josefsen fra Hammerfest og Kvalsund
Golfklubb
Finnmarksmester: Heidi Johansen
Styremøter
Det ble i 2019 avholdt 7 styremøter hvor 49 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt
aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 2019
sesongen.
Golfting 2019
1

Den 9.-10. november ble det avholdt Golfting 2019 på Gardermoen i Oslo. Klubbens daglige
leder og Odd Magne Alexandersen deltok i storslått ting hvor største parten av alle
golfklubber i Norge var representert.
Odd Magne Alexandersen fikk tildelt prisen «Årets ildsjel» i golf Norge fra presidenten i NGF.
Odd Magne fikk pris på 25.000 kroner som går videre til klubben. Vi er utrolig stolte av vår
gründer Odd Magne. På golftinget var Guri Aarøen fra Alta GK dirigent og utførte oppgaven
eksemplarisk. Reisen ble også brukt til fordelingsmøte med de nordnorske klubbene samt et
planleggingsmøte med klubbene i Finnmark for sesongen 2020.
Prioriterte områder i 2019
• Gjennomføring av prosjekt barn og unge – herunder minigolf, frisbeegolf og
fotballgolf. Prosjektet fikk støtte fra Gjensidige Stiftelsen på 350.000 kr
• Planlegging av sesongen
• Arrangere turneringer i regi av klubb og samarbeidpartnere
• Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, videreutvikle tilbud
• Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører
• Dugnad og bane pleie i samarbeid med parken
• Drift av klubbhus og proshop
• Klubben har vært kontaktklubb i Finnmark for NGF sin satsing på regional utvikling
Bygging av frisbeebane, fotballgolf og ny minigolfbane.
Disse anleggene ble vedtatt bygget av styret etter at vi fikk en svært positiv melding fra
Gjensidigestiftelsen om at vi var innvilget kr 350.000,- i prosjektmidler.
Undertegnede (Odd Magne Alexandersen) fikk i oppgave av styret å lede prosjektet, dette er
utført med vesentlig bidrag fra Abner og Roar i planleggingen og gjennomføringen.
Minigolfanlegget ble i det vesentlige utført med innleid arbeidskraft fra Workshop
Bemanning og Kompetanse as. Resterende arbeider er gjort på dugnad av medlemmene,
Bjørnar Sparboe Simonsen har vært en sentral person i dette arbeidet.
Alta Skifer as har levert materiell vederlagsfritt til minigolfanlegget. Økonomisk ble
prosjektet gjennomført i henhold til budsjett. Arbeidene ferdigstilles våren 2020, dvs.
utplassering av hinder etc.
Utdelte hederstegn
Diplom
Målfrid Nøstbakken
Einar Skog
Ole Edvard Kristensen
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