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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. 

 

2020 
Styret har bestått av 

Leder: Gunnar Bragi Gudmundsson 

Nestleder: Oddvar Uglebakken 

Sekretær: Eva Haldorsen 

Styremedlemmer: Stian Strand, Linn Knudsen og Bjørnar Bull 

Varemedlemmer: Gørill Føleide og Kåre Simensen  

 

Leder for komitéene/utvalgene: 

Sportslig komité: Stian Strand 

Turneringskomité: Målfrid Nøstbakken 

Banekomité: Bjørnar Bull 

Økonomiutvalg: Linn Knudsen 

Markedsgruppe: Roar Johansen 

Representant Golf Forum: Roar Johansen  

Kontrollkomite: Ivar Leinan, Ivar Rasmussen Vara Leif Rasmussen 

Valgkomite: Bår Røkenes, Tor Sara, Vara Kristin Wirkola 

 

Medlemstall 2019: 258 medlemmer 

 

Klubbmestere: Heidi Johansen og Jonas Andersen 

Vinnere VM i midnattssolgolf: Kjersti Grini Haga Golfklubb og Vebjørn Hillestad lund  

Vinner av FGT: Heidi Johansen 

Styremøter 

Det ble i 2020 avholdt 10 styremøter hvor 65 saker ble behandlet. Styret har i tillegg deltatt 

aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 

2020sesongen. 

 

Golfting 2020 

Golfforum 2020 ble av avlyst pga korona situasjonen.  
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Prioriterte områder i 2020 

• Gjensidige prosjektet med Frisbeegolf, fotballgolf og minigolf ble ferdigstilt i 2020. 

• Planlegging av sesongen 

• Arrangere turneringer i regi av klubb og samarbeidspartnere 

• Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, videreutvikle tilbud 

• Gjennomført sommerskole med 30 elever over 3 dager. Til prosjektet stilte klubben 

med 12 veiledere og andre hjelpere.  

• Avviklet Alta Golfskole med Ole Axselsson som pro. 3 fulle kurs, totalt 24 deltakere. I 

tillegg til protimer.  

• Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører. I løpet av året er 2 nye trener 1 

ferdig utdannet, Helene Røkenes og Heidi Johansen. 

• 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 

• Det er bestemt av styret at i 2021 skiftes alle utslag på bane og driving rangen.  

 

Generelle betraktninger 

2020 ble et spesielt år på flere måter. Vi åpnet ikke banen før siste helga i mai noe som er 2-

3 uker senere enn et normalt år. I tillegg ble hele Norge ble stengt ned pga korona, men golf 

klubbene fikk drive med en del restriksjoner. Dette medførte at medlemstallet økte og vi fikk 

økt aktivitet.  

 

 

Utdelte hederstegn 

Honnørdiplom 

Gunnar Bragi Gudmundsson 

 


