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Årsmelding 2021 

Styret har bestått av: 

Leder:    Bår Røkenes  

Nestleder:   Oddvar Uglebakken  

Styremedlem:  Eva Haldorsen  

Styremedlem:  Stian Strand  

Styremedlem:  Linn Knudsen  

Styremedlem:  Bjørnar Bull 

Varemedlem:   Kåre Simensen  

Varemedlem:   Gørill Føleide 

  

Leder for komitéene/utvalgene:  

 

Sportsligkomité:  Stian Strand  

Ivaretakelse:   Oddvar Uglebakken 

Turneringskomité:  Eva Haldorsen 

Banekomité:   Bjørnar Bull  

Økonomiutvalg:  Linn Knudsen  

Markedsgruppe  Roar Johansen  

Repr. Golftinget:  Bår Røkenes og Roar Johansen  

Kontrollkomitè:  Ivar Leinan og Ivar Rasmussen.  

Leif Rasmussen (vara)  

 

Det ble i 2021 avholdt 11 styremøter hvor 77 saker ble behandlet. Styreleder har brukt mye 

tid til å delta aktivt i møter som er avholdt i komiteene. 

Prioriterte områder i 2021: 

 

- Planlegging av sesongen.  

- Arrangere turneringer i regi av klubb og samarbeidspartnere.        

- Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs (pilot klubb i regi av forbundet, for opplæring 

av nye golfere), videreutvikle tilbud. 

- Utvikle treningstilbud og utdanning av instruktører. 

- Dugnad og bane pleie i samarbeid med parken.  

- Utvidelse av spillefelt hull 1 venstre side.   

- Drift av kafe, klubbhus og proshop.  

- Klubben har vært kontaktklubb i Finnmark for NGF sin satsing på regional utvikling. 

- På slutten av året ble det satt i gang prosesser rundt ny simulator og ny kostemaskin 

til greenene.  

 

 

 



Dugnader  

Vår klubb blir i stor grad drevet på dugnad. Alt fra klargjøring av banen før sesong åpning, 

kosting av greener, raking av bunkere, klipping, verkstedarbeid, flaggbytting, ballplukking, 

beplantning, drift av kafe, administrative og tekniske bidrag, kursgjennomføring og 

bedriftsarrangement. 

Styret er glad for at vi har en bred kompetanse blant medlemmene som vi stadig drar nytte 

av. Dette er innsats som er avgjørende for at vår klubb kan fortsette sin gode utvikling. 

 Generelle betraktninger  

Aktiviteten på anlegget har vært stabil med flotte spilleforhold tross av en del overvintrings 

skader. Det er gledelig at vi i år igjen kunne gjennomføre Gjensidige prosjektet med golfskole 

for barn og ungdom. 

Driften på rangen var på dugnad og var veldig flott gjennomført – takk til alle som var med 

dugnaden. Drift av Pro shop ble endret i 2019 hvor varer og varelager eies av Ola Axelsson 

Golfbutikken AS mens salg styres av klubben. Dette samarbeid ha ført til vesentlig bedre 

utvalg av produkter og økonomisk har dette vært fordel for klubben i forhold til tidligere. 

Styre takker også våre samarbeidspartnere for godt samarbeid gjennom sesongen. 

Medlemmer 

COVID-19 har preget oss alle også i 2021 men aktiviteten i Golfklubben har aldri vært større. 

Utendørs aktivitet med lite smitterisiko har gitt mange lyst til at utforske golfen som har 

resultert i en del nye medlemmer. 

Klubben hadde pr 31.12.2021, 301 medlemmer, hvorav 217 menn og 84 damer. Dette er en 

markant 22% stigning fra året før. Rekruteringen av nye medlemmer har vært 

tilfredsstillende med 60 personer på VTG kurs mot normal deltakelse tidligere år på 20 

personer.  

Ansatte 

Roar Johansen har vært ansatt som daglig leder med følgende hovedansvarsoppgaver;  

- Daglig drift av klubben 

- Proshop, salg og innkjøp. 

- Samarbeidsavtaler, avtaler og oppfølging. 

- Informasjon til medlemmene.  

- Hjemmesiden. 

- Vtg kurs og pro.  

- Generell markedsarbeid og strategier  

- utleie av anneks /klubbhus 

- drift av Sentrum Syd 

 

 



Abner Hykkerud har vært ansatt som greenkeeper og har fortsatt sin flotte jobb med å 

utvikle banen.  

Runar Røkenes har vært ansatt på deltid som medhjelper til greenkeeper. 

 

Markedsutvalg. 

Daglig leder har vært ansvarlig for markedsføring og salg av samarbeidsavtaler. 

Vi har i år klart å selge avtaler for tett oppunder 500.000.- noe som vi bør være godt fornøyd med. I 

denne summen har vi 110.000.- som kommer fra fotball, mini og frisbee golf. Dette gjør slik at vi kan 

la uorganisert barn og ungdom få spille gratis på vårt aktivitetsanlegg. Noe som er blitt veldig 

populært. Alta kommune har brukt noe penger slik at skolene opp til 10. klasse kan komme og spille 

her. Dette tilbudet har også blitt godt mottatt av de forskjellige skolene. 

I tillegg til disse avtalene har vi en del avtaler som vi får betalt i produkter og tjenester, som 

eksempel nevnes Mediehuset Altaposten som blant annet drifter vår hjemmeside.  

Trenden i Alta er at det blir vanskeligere å oppnå avtaler med Altas bedrifter. Vi har til nå ikke merket 

noe til det, og håper at det fortsetter.  

Golfklubbens medlemmer er en veldig stor og kjøpesterk gruppe. Det er viktig at vi bruker de 

samarbeidspartnere som vi har og det er naturlig å bruke.  

 

Turneringskomiteen. 

Turneringskomiteen har bestått av: 
 
Eva Haldorsen (leder) 
Halgeir Einvold 
Veronica Johansen 
Ole Viggo Føleide 
Fra administrasjonen har daglig leder Roar Johansen deltatt.   
 
Utvalget har hatt 6 møter i løpet av sesongen.  Det har vært stort fokus på klubbens største 
turnering, VM i Midnattsolgolf.  Det var rekordstor påmelding til årets turnering og det ble 
satt tak på 100 spillere.  Det er utarbeidet et reglement for framtidige turneringer. 
Turneringene skal fortsatt ha et tak på 100 spillere som er noe vi kan gjennomføre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åpningsturneringen ble holdt 29. mai med 64 påmeldte spillere fordelt slik på klasser: 
Herrer 33, damer 6, senior herrer 7, herrer netto 7, damer netto 11.  Av disse var det 2 som 
ikke fullførte og 1 som trakk seg før start. 
 
Vinnere ble: 
 Herrer: Arne Hammari 
 Damer: Ann Kristin Wirkola 
 Senior herrer: Arnold Knut Jørgensen 
 Herrer netto: Ottar Fredagsvik 
 Damer netto: Janne Håkegård 
 
Finnmark Golf Tour 1. og 2. runde ble holdt 19. og 20. juni med 64 påmeldte spillere fordelt slik på 
klasser: herrer A 26, damer A 6, herrer B 8, damer B 10, senior herrer 14. 
 
Sammenlagt vinnere for runde 1 og 2 ble: 
 Herrer A: Stian Strand 
 Damer A: Heidi Johansen 
 Herrer B: Svein Cato Samuelsen Wian 
 Damer B: Gørill Føleide 
 Senior herrer: Kåre Simensen 
 
Sammenlagt vinnere i FGT er alle fra vår klubb: 
 Damer A: Heidi Johansen 
 Damer B: Gerd-Sølvi Andersson 
 Herrer B: Widar Hansen  
 
Finnmarksmesterskapet ble holdt i Vadsø samtidig med runde 5 og 6 i FGT. 
 Her ble Ann Kristin Wirkola, Alta Golfklubb, Finnmarksmester i Damer A. 
 
VM i Midnattsolgolf ble holdt 02. og 03. juli med 100 startende spillere fra 11 klubber, fordelt slik på 
klasser: herrer A 49, damer A 13, herrer netto 24, damer netto 14.  3 spillere fullførte ikke.  
 
 Verdensmester ble: 
 Herrer A: Partick Josefsen, Hammerfest og Kvalsund golfklubb 
 Damer A: Kjersti Grini, Gjøvik og Toten golfklubb 
 
 Vinnere nettoscore: 
 Herrer: Eirik Luitjes Hansen 
 Damer: Gerd-Sølvi Andersson 
 
Spill og grill - turnering for spillere med hcp mellom 30 og 54.  Det er holdt 2 turneringer med spill 
over 6 hull scramble. 
 
1. turnering ble holdt 17. juni med 20 påmeldte (10 lag). 
 Vinnere ble: 
 Nikolai Nikolaisen og Terje A. Johansen 
 
2. turnering ble holdt 23. august med 16 påmeldte (8 lag). 
 Vinnere ble: 
 Marco de Jong og Simon Aleksandersen 
 



Klubbmesterskapet ble holdt 11. og 12. september med 73 påmeldte spillere fordelt slik på klasser: 
herrer A 35, damer A 11, herrer netto 8, damer netto 3, senior herrer 10, junior klasse 6. Av disse var 
det i alt 10 som ikke fullførte og 1 som trakk seg før start. 
Gledelig i år er at det for første gang er juniorklasse i klubbmesterskapet. 
 
 Vinnere ble: 
 Herrer A: Klubbmester Øystein Furulund Eriksen  
 Damer A: Klubbmester Målfrid Nøstbakken 
 Nettoscore herrer: Ole Johan Aas 
 Nettoscore damer: Veronica Johansen 
 Senior herrer: Kåre Simensen 
 Junior: Noel Kristoffersen 
 
Klubbmester i dameklassen, Målfrid Nøstbakken vant i tillegg longest drive og closest to the pin! 
 
Fagtrykkgolfen har også i år vært en populær turnering å være med på.  For å få plass til alle 
deltakerne, har det vært holdt to turneringer samme dag – en på formiddagen og en på 
ettermiddagen, disse teller som en turnering resultatmessig. Totalt er det holdt 17 turneringer – 10 i 
nettoslag og 7 i scramble.   
 
Klubbens medlemmer har dratt i gang turneringer på eget initiativ og av disse er vel Høstsprell i 
Steffan Kristoffersens regi kommet for å bli.  Impulsturneringer som lørdagsscramble og Røffen open 
har også blitt spilt.  Slike initiativ er gledelig og ønskelig. 
 
Turneringsutvalget takker alle medhjelpere for god jobb med gjennomføring av turneringene, dette 
gjelder banemannskap, renholdere, kjøkkenhjelp, forecaddies, startere, sekretariat osv. og ikke 
minst, en stor takk til alle som har deltatt i turneringene.  Vel møtt til neste sesong! 

 

Sportslig utvalg  

 SU har i 2021 bestått av  

Stian Strand (leder) 

Hans Petter Hillestrøm 

Steffan Kristoffersen 

Øystein Furulund Eriksen 

Vebjørn Lund.  

 
Det er holdt treninger gjennom sommeren, med fokus på å  medlemmene     men en veldig stor 

økning av medlemmer i Alta golfklubb, dette gir 

grobunn for stor sportslig utvikling i sesongen 2022. 

Det som skulle satses på var barne- og junior golf, med Hans Petter og Steffan som 

hovedansvarlig. Det har vært en økning i antall deltakere på treningene. Rapporteringen fra 

2021 sesongen er at vi trenger flere trenere som kan holde barnetreninger slik at vi ikke blir 

så avhengige av HP og Steffan.  

Treningene kom i gang på ut på sesongen og ble holdt av Stian. Det var flere deltagere i år enn i fjor.. 

Dette er en trening som vil bli videreutviklet i sesongen 2022 med et håp om at flere deltar. Målet 

med treningene er å gi medlemmer som vil bli bedre og gå ned i handicap en mulighet til å utvikle 

seg. Spesielt på nærspill. 



Sportslig utvalg har også ambisjoner om å starte innendørstreninger i simulatoren på vinteren før 

sesongen 2022 starter i gang.  

VTG kurs ansvarlig har vært Ole Kristensen og Roar Johansen og vi har hatt over 50 deltakere 

over 3 kurs. 

Alta Golfklubb har hatt god deltakelse både lokalt og regionalt i 2021. Vi deltok i år på Lag 

NM divisjon 2. Vi kom på 14 plass med diskvalifikasjon i foursome, det tapte vi en plassering 

på. 

Sportslig utvalg ønsker at vi i 2023 å få representanter i Både NNM og Lag NM hvor vi ikke 

var representert i år. 

Alta GK bruker godt med ressurser for å utdanne «trener 1» trenere. Helene Røkenes og 

Heidi Johansen har gjennomført trener 1. Hans Petter Hillestrøm mangler del 2 som 

forhåpentligvis blir tatt i 2023. Trener 1 kursene ble avlyst i årets sesong så ingen fikk tatt kurset i år.   

 

Alta Golfklubb har siden starten 2012 utdannet følgende trenere: Roar Johansen, Leif 

Rasmussen 2012, Halgeir Einvold, Silje Johansen 2013, Bjørnar Simonsen 2015, Kim Engseth 

2016, Ole Kristensen 2017. Helene Røkenes og Heidi Johansen 2018. 

Sportslig utvalg ønsker de neste årene å satse på barnegolf, ivaretakelse og økt treningsglede 

for våre medlemmer. Etter nasjonale analyser viser det seg at golfspillere som når hcp 26 og 

under forblir golfspillere dette er noe vi i sportslig utvalg vil fokusere på i 2021. Vi vil holde 

treninger som spesifikt rettet mot de som er over 26 i hcp. 

 

Rekruttering og ivaretakelse. 

Rekruttering- og ivaretakelseskomiteen har bestått av: 

Oddvar Uglebakken 

Gøril Føleide 

Kåre Simensen 

 
Gruppa har avholdt 2 møter. Ett planleggingsmøte og ett oppfølgingsmøte. I tillegg har vi hatt 

koronamøter på Kvenvik med evaluering av det vi har gjort og avtalt nye strategier. 

 

Tiltak:  

- I samarbeid med klubbens trenere hatt trening for nybegynnere hver mandag. I år har vi ikke hatt 

like mange treninger. Men oppmøte har vært godt 

- I samarbeid med turneringskomite avtalt turneringer tilpasset de som har høyt Hcp. 

Nybegynnerturnerer og Fagtrykkgolf. 2 golf og grill arrangementer. Disse har vært veldig populære 

- Distribuert ett skriv som sier noe om hvordan klubben ønsker å fremstå. Inkluderende og positiv for 

våre nye medlemmer. Ta vare på nye medlemmer. 

Gruppa ser det som viktigst å satse på ivaretakelse. Dvs å fortsette arbeidet på det som har med å 

inkludere alle nybegynnere.  Vi mener det er viktig å arrangere trening for nybegynnere. Kanskje vi 

også kan avholde noen nybegynnertreninger i simulatoren rett før antatt  sesongstart ute. Og vi 

synes det er viktig å tilrettelegge turneringer lagt til rette for de med høyt Hcp. 

 

 

 



Banekomitéen 

Banekomité består av Bjørnar Bull (leder), Odd Magne Alexandersen, Bert Andersson, Ken 

Ingebrigtsen og Heidi Johansen. I tillegg møter daglig leder Roar Johansen og green-keeper Abner 

Hykkerud. Leder av komitéen er også styreleder for Alta Golfpark AS (bane-selskapet) og møter som 

medlem i styremøtene til Alta Golfklubb. Magne Overvik er styremedlem i Alta Golfpark AS sammen 

med Bjørnar, Odd-Magne og Heidi. Vi har gjerne felles møter i komité og styret i baneselskapet. 

Komitéen har som mål at banen skal være velstelt, tiltalende og oversiktlig, men samtidig attraktiv og 

utfordrende for alle nivå av spillere. Ordinær drift av banen hører under green-keeper og 

arbeidsgruppen underlagt han (klipp, bunkere, vanning, utslagene etc.).  

Arbeidet med finansiering av baneselskapet er så langt fullført. Vi mottok sluttutbetaling av 

spillemidler med kr. 819.000, - sommeren 2021. Ca. 300.000, - ble disponert til å lage nye utslag (tee-

steder). Tee-stedene ble også vatret opp og justert rett mot spilleretningen. Baneselskapet sitter da 

igjen (som planlagt over lang tid) med en gjeld på 3,5 mill. kroner som skal nedbetales over 15 år. Det 

er i alt investert ca. 20 mill. kroner (eks. mva. og eks. dugnadsarbeider) siden oppstarten i 2010.  

Leiekostnad for bane, driving range, klubbhus, garasjer er nedjustert iht. dette. Senhøstes ble det 

bestemt å gjøre terrengjusteringer på venstre side av fairway på hull 1 (10). Ellers gjenstår det å kjøre 

på en del masser og så til de områdene som vi fjernet torv fra i 2020.   

Hovedoppgavene til leder av komitéen og komitéen har ellers stikkordsmessig vært som følger 

Banen og bruk av anleggene 

- vedlikehold av lokale regler, banemerking i forbindelse med turneringer, sikkerhet under spill 
- skilting/merking/avstander/nummerering på banen (utslag, next tee, staker, avstander) 
- baneguide (GLFR) samt filming/QR-koder ved utslag  
- vedlikehold av banen/simulator i GolfBox (avstander, bookingsregler), vedlikeholde 

slopetabeller og programvare simulator (baner) 
- innføring og vedlikehold av forenklet betaling/betjening i proshop via TidyPay 
- befaringer/diskusjoner/prioriteringer ved større fysiske tiltak/utbedringer på banen sammen 

med greenkeeper (veier, for-greener, bunkere, rough-kanter, GUR) 
 

Alta Golfpark 

- juridisk ledelse Alta Golfpark AS, herunder attestering av regninger, styrearbeid, aksjonær-
register, generalforsamling, AltInn samt finansiering av dette selskapet 

- investeringer og finansiering av nødvendig utstyr knyttet til 
golfbanen/anneks/klubbhus/garasje (klippere, dressmaskin, gravemaskin, simulator, 
slipemaskin, kostemaskin etc.) 

- budsjettarbeid, avtaler om baneleie og samarbeidsavtale med klubben 
- kontakt i eiendom-/banespørsmål med kommune, bank, kraftlag/grunneier og forbund 

(sloping, lokale regler)  
 

Banen ble åpnet for spill 21.05 (1-2 uker etter «skjema»). Overvintringen hadde vært god og det ble 

straks gode spilleforhold. Vi har likevel spilt med ballplassering hele sesongen.  

Inntil videre må vi si at golfbanen har funnet sin form og at banen stort sett fremstår som veldig 

tiltalende til tross for plassering på 70o nord. Det er hyggelig å registrere god tilbakemelding på 

banen i medlemsundersøkelsen. 



Vi har fortsatt som målsetning å sikre arealer for fremtidig utvidelse av banen til 18-hulls bane. Til 

tross for mange forsøk har det ikke vært mulig å få avklaring med Forsvaret som har festeavtale på 

det aktuelle området med Fefo. Komitéen ønsker å bygge opp kapital i slike gode tider vi opplever for 

golfsporten, for å stå rustet til å møte fremtidige investeringer i anlegget. 

Økonomi  

I den grad vi har hatt et eget økonomiutvalg har det bestått av Linn Knudsen og Roar Johansen. Så 

har vi trukket på ekstra ressurser som Bår Røkenes og Bjørnar Bull ved behov. 

Klubben hadde i 2021 en omsetning på kr 4.143.791, -, en økning på 555.000 i forhold til 2020. Vi 

kommer ut med et positivt resultat på kr 325.405, - noe som i langt over budsjett. De største 

avvikene på inntekt i forhold til budsjett er inntekter fra golfskole, momskompensasjon og økt 

medlemsmasse. 

På grunn av Covid 19 har vi heller ikke dette året fått inntekt på utleie av klubbhuset.  

Leiekostnadene til Alta Golfpark har i regnskapsåret vært på kr. 520.800, -. Egenkapitalen i Alta 

Golfklubb er på kr 562.375, -. 

Regnskapet er i inneværende år ført av Linn Knudsen på dugnad.  

  

Husutvalg (klubbhuset) 
 

Leder av driftsenheten har vært Roar Johansen.  
Medlemmer Eva Haldorsen, Greta Suhr Thomassen og Kirsten Wirkola. 
Covid-19 har også i år hatt stor innvirkning på utleie av klubbhuset. og av et budsjett på 
50.000 nådde vi 23.000, noe som er litt bedre enn i fjor. Slik utsiktene er i dag ser det ut til at 
Covid-19 tiden er forbi, og vi håper på et vanlig driftsår.   
 
Kafedrift 
Det ble gjort store endringer på drift av kafe i 2021. Tirsdager, lørdager og søndager var faste 
dager for varm mat, ellers var det utvalg av toast, sandwich, salat og fruktbeger i tillegg til 
vanlig kioskvarer. Å ha betjent kafe var en suksess da samme personalet også kunne hjelpe 
til i proshop.  
Disse ha stått for oppgavene: Kirsten Wirkola, Gørill Føleide, Anne Sundstrøm, Ann Merete 
Hansen, Bodil Strøm Jørgensen, Gerd Sølvi Andersson og Eva Haldorsen 
 

Alta, 21.3.2022 

 

                                                    _____                                

Bår Røkenes       Oddvar Uglebakken 

Leder        Nestleder  

   

________________________                                      _______________________                                                                                                                          

Eva Haldorsen      Stian Strand 

Styremedlem       Styremedlem 

  

                                                                                 _______________________                                                

Bjørnar Bull       Linn Knudsen   

Styremedlem       Styremedlem 


