Midt-Troms Golfklubb – Historie
Midt-Troms Golfklubb ble stiftet 28. januar 2002. Initiativtakere var lokal grunneier i Sørdalen i Bardu
kommune som så for seg å etablere et baneanlegg på området til en nedlagt skytebane.
Etter nærmere befaring fant man fort ut at grunnforholdene med mye stein gjorde det umulig å benytte
dette området og måtte se etter andre alternativer.
Mens dette pågikk ble det gjennomført kurs for klubbens første medlemmer i samarbeid med Narvik
Golfklubb.
Ettersom initiativet var kommet fra Sørdalen så man seg etter hvert ut et egnet område med utgangspunkt
på gården Lunde.
Det ble inngått intensjonsavtale om leie med gårdens eier og fire andre
omkringliggende grunneiere. Forprosjekt for baneanlegg ble utarbeidet av Tor Stiberg. Samtidig etablerte
man en midlertidig 6-hulls treningsbane samt driving range på Lunde slik at aktiviteten med golfspill kunne
holdes ved like for klubbens medlemmer.
Fram til 2005/2006 ble konkrete planer for bygging av 9-hulls bane godkjent av klubbens styre og man
startet arbeidet med finansiering, utarbeidelse av reguleringsplan og leieavtaler med grunneierne.
Grunneier på Lunde gikk bort i dette tidsrommet og skapte en ny situasjon som gjorde at klubben valgte å
stoppe prosjektet i Sørdalen og se seg om etter andre områder i Bardu kommune.
Valget falt til slutt på Finnkroken i Nedre Bardu. Området ligger idyllisk til mellom E-6 og Barduelva like
ved grensen til Målselv kommune. Her fikk vi tidlig på plass en god leieavtale og planene for
baneutbygging ble igangsatt i 2006-2007.
Vi fikk tidlig etablert et midlertidig treningsfelt, men godkjenning av planene for 9-hulls banen skulle vise
seg å ta tid. Innspill fra Statens Vegvesen og Samene gjorde at igangsetting av utbygging ikke kom i
gang før i mai 2011.
Aksjeselskapet Finnkroken Golfpark AS ble etablert og har stått ansvarlig for utbyggingen av banen.
I skrivende stund har 9-hulls bane med kunstgress greener vært åpen for spill i en måned og den 24.
august blir det offisiell åpning med Fylkesmann Svein Ludvigsen og inviterte gjester. På programmet står
åpningsturnering og festlig sammenkomst på kvelden.
Et midlertidig lite klubbhus er også på plass.
Det skulle altså ta 11 år fra klubben ble etablert til vi hadde egen bane på plass. Godt samarbeid med
Narvik Golfklubb i denne perioden har imidlertid gjort at de ivrigste medlemmene har holdt interessen ved
like. Nå som egen bane er en realitet er medlemstallet på full fart oppover. Totalt har Indre og Midtre
deler av Troms Fylke en befolkning på ca 35000. I tillegg kommer banens sentrale beliggenhet ved E6 og
Forsvarets store tilstedeværelse i området som et stort bidrag til at vi har stor tro på en positiv utvikling for
golfsportens i området.
Det foreligger planer om bygging av nytt klubbhus samt ombygging av fjøsbygning til verksted og lager for
klubbens materiell.
Historien er skrevet av klubbens første formann Hans Hammer og som også var klubbens første medlem
192-001.
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