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Slik startet golfeventyret i Alta – del 1
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.
Bakgrunn
På begynnelsen av 2000-tallet var det mange personer i Alta som hadde blitt kjent med golf
på reiser eller under studieopphold på steder som hadde golfbane. Dette var visjonære og
kreative mennesker som ønsket at også den generelle Altaværingen skulle få oppleve den
unike opplevelsen det er å spille golf; mestring, frustrasjon og glede hånd i hånd med masse
fysisk aktivitet og naturopplevelser.
I år 2005 ble Alta Golfklubb stiftet med mål om å legge til rette for golfaktiviteter og etablere
en golfbane i Alta.
Oppstarten
For å kunne spille golf er en avhengig av store arealer. Et golfslag kan gå 300 meter og kan
ikke utføres uten å ha egen golfbane. Derfor ble det straks opprettet en egen banekomité
som hadde som målsetting å få etablert egen golfbane med oppstart av bygging i 2008.
Dagen etter oppstartsmøte startet arbeidet i samarbeid med Norges Golfforbund med å
finne egnet areal.
Etter mange befaringer fant en flere aktuelle områder. Skoddevarre, Rafsbotn,
Tverrelvdalen, Aronnes og Kvenvikmoen hadde arealer som kunne utvikles til golfbaner.
Etter mange møter med grunneiere, kommunen og golfforbundet ble Kvenvikmoen valgt
som etableringssted for Altas Golfbane. Her var Finnmarkseiendommen grunneier og
klubben fikk leie nødvendig arealer.
Parallelt med banearbeidet startet klubben også like entusiastisk med å tilrettelegge for
golftrening. Det ble satt opp en treningsbane i Bukta ved Alta lufthavn. Område ble lånt ut av
Avinor og var plassert mellom flyplassen og kaianlegget i Bukta.
Her ble det lagt 2 lange betongelementer som fungerte som underlag for 5
kunstgressmatter. Så var det bare å starte å øve!
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Mange ble nok overrasket av hvor vanskelig dette var. Det å treffe golfballen ble et
mysterium for mange mens andre fikk det lett til. At ikke alle var nøye med at ballen skulle
gå rett fram ble en stor utfordring senere. Den største overraskelsen var nok at de som traff
godt en dag, kunne plages mye neste gang de kom for å trene!
Treningsområdet ble året etterpå flyttet til Altagårdsletta. Der var det ikke mulig å slå langt,
men her var det plass til en liten treningsbane med 6 golfhull.
Det ble også lagt til rette for innendørs trening i Finnmarkshallen. Klubbledelsen hadde en
klar idrettspolitisk intensjon om ikke å konkurrere med aktiviteter for barn og unge og annen
etablert idrettsaktivitet i Alta. Derfor ble det trening en gang i uken sent på søndagskvelden.
De ivrigste spillerne klubben stilte til trening uansett tidspunkt!
To personer var svært sentrale i arbeidet med etableringen av Alta Golfklubb og senere Alta
Golfpark: Odd Magne Aleksandersen og Gunnar Harila. Uten disse hadde ikke Alta Golfklubb
blitt en realitet med en oppstart av egen bane allerede i 2010!
Golf aktiviteten på ”gammelbanen” Altagård.
På den lille 6 hulls banen, var det gratis spill og lengste hullet var 120 meter. Når banen ikke
var i bruk til spill, ble den brukt som driving range. Driving rangen var så kort at det gikk noen
ruter i Stavangerfjord, det som i dag er Røde Kors-huset. Banen var sentrumsnær og hadde
god aktivitet.
Grønt kort / Veien til golf
For å kunne spille golf må en ha kunnskap om regler og etikk på golfbanen. Derfor startet
klubben også tidlig med å skolere personer i Alta som var interessert i å lære golfspillet. Her
gjorde Ole E. Kristensen en stor innsats. Han førte mange nye golfere inn i golfens verden.
Etter endt kurs var det teoretisk prøve og praktisk prøve ute på golfbanen. Her måtte vi vise
ferdigheter som skulle vise at vi kunne ferdes på en golfbane. Da klubben ikke hadde egen
bane, måtte vi låne Hammerfest og Kvalsund Golfklubb sin bane og dra til Repparfjord, som
ligger 13 mil fra Alta. Mange golfspillere hadde noen kalde opplevelser, men alle fullførte og
ble godkjente golfspillere.
I 2008 innførte Norges golfforbund et litt enklere system for golfopplæring. Nå heter dette:
“Veien til Golf” (VTG). Flere av de mest erfarne golfspillerne i Alta deltar nå som instruktører
når klubben lærer opp nye spillere. Opplegget som benyttes er utviklet av en av klubbens
ivrige pedagoger, Kirsten Wirkola. Hun er en av flere medlemmer som hele tiden har ønsket
utvikling av Alta Golfklubb.
Samarbeidende klubber
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Klubben har helt siden oppstart hatt et godt samarbeid med Norges Golfforbund. Vegard
Andreas Haugen er ansatt som klubbkontakt i Troms og Finnmark og har vært klubbkontakt
for klubben siden oppstarten. Klubben har også hatt et tett og aktivt samarbeid med alle de
andre klubbene i Nord Norge, men viktigst har samarbeidet med klubbene i Finnmark vært.
“Finnmark Golf Tour” ble straks en realitet da det ble etablert golfbaner i Varanger, Lakselv
og Alta.
Finnmark Golf Tour
Dette er en flott golf utfordring for alle som ønsker å delta i golf konkurranse. Konkurransen
går over tre helger og har klasser for Slag og Stableford for både damer og herrer. At de som
deltar her må kjøre 121 mil og betale alle utgifter selv for å delta har nok vært en utfordring,
men de mest ivrige får sin belønning!

Tre viktige personer som vi gjerne framsnakker i vår historiske beskrivelse
Det som kjennetegner dem alle er at de aldri ønsker å bli fremhevet, men det er et faktum at
uten disse hadde vi ikke fått åpnet Alta Golfpark i 2010.
Gründer, maskinkjører og golfentusiast Gunnar Harila
Gunnar var med å ta initiativ til etableringen av banen og stiftingen av Alta Golfklubb.
Hans rolle som næringslivsleder og kontaktnett var en viktig faktor for at planene ble
realisert.
Første skritt i prosessen var møter med forbundet og senere kontakten med arkitekten. Det
ble gjort flere befaringer for å søke det best egnede område for etableringen av banen.
Dette innebar også flere møter med Alta kommune, ref. reguleringsplaner for de aktuelle
områdene.
Da området på Kvenvikmoen og bygningsmassen kom for salg, var Gunnar som privatperson
med på å kjøpe anlegget. Anlegget ble etter hvert etablert som overnattingsanlegg og
tilpasset golfaktivitetene på Kvenvikmoen.
Gunnar var den som tok lederskap i Alta Golfpark AS og var en viktig pådriver i
finansieringen, eksempelvis med salg av spillerettsaksjer for å fremskaffe egenkapitalen i
selskapet. Når prosessen var kommet så langt som til bygging av banen, var Gunnar en del av
byggekomitéen og la i tillegg ned et formidabelt arbeide når noe skulle gjøres i prosessen.
En liten historie fra bygging av banen:
De fleste er vel kjent med at Gunnar og Abner jobba natt og dag under bygginga av parken.
De hadde fått en avtale med Istak, som da bodde på hotellet i forbindelse med vegbygginga,
at de kunne låne maskinene når de ikke var i bruk. Etter en lang natts arbeid, i 5-tia på
morgenen, hoppet Gunnar ut av gravemaskina for å ta en røyk og en prat. Abner spør da om
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de snart skal gi seg, det er jo tross alt arbeidsdag i morgen. "E du gal" svarer Gunnar, "det e
jo nesten halv tank diesel igjen på gravemaskina".
Dette sier noe om arbeidsinnsatsen som ble lagt ned, og ikke minst hvorfor kostnadene ikke
ble for store.
Golfentusiasten, organisasjonsmannen, arbeidsjernet og gründeren Odd Magne
Alexandersen
Odd Magne var med å ta initiativ til etableringen av banen og stiftingen av Alta Golfklubb.
Han var den som ble valgt til den andre lederen av klubben og satt som leder i 10 år, avløst
av Solveig Ottemo Paulsen i byggeperioden. Odd Magne var medlem i byggekomitéen og var
den som hadde kontakten med arkitekten og ansvaret for søknadene til kommunen etc.
Han var også som privatperson med på investeringene på hotellanlegget på Kvenvikmoen.
Vår green keeper Abner Hykkerud
Abner forteller at han ble kontaktet av to ildsjeler (Odd Magne og Gunnar) i Alta Golfklubb
som hadde ansvar for å finne egnede arealer for en golfbane i Alta. Våren 2009 ble han
engasjert i å lede det praktiske arbeidet ved utbygging av banen.
En forutsetning for dette var kunnskap om gress og golfbane drift. Derfor deltok han i to år
på gresskurs før vi kom i gang med byggingen. Og slik havnet mannen som aldri hadde satt
sine ben på en golfbane, på gresskurs. Bratt læringskurve har det vært, i tillegg til høyt
tempo i arbeidet med banen. Han forteller at han ofte tenkte at man skulle ha deltatt på
slike prosjekter tidligere før man sto i det selv. Han understreker også at kontaktene han fikk
på de første gresskursene og råd på faglige spørsmål har betydd mye underveis på de seks
årene siden åpningen av banen.
Typisk Abner å understreke andres betydning i eget arbeid!
Det vi har erfart er at han er en god pedagog og menneskekjenner som motiverer andre med
sin lune og gode væremåte. Ofte kom denne uttalelser fra en i dugnadsgjengen: “I dag må
æ hjelpe han Abner!” Alle i dugnadsgruppa trivdes i Abner sitt nærvær og han er en naturlig
arbeidsleder.
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