Hvorfor trenger regionen et slikt anlegg?
Fordi golf er en fantastisk utendørsidrett som kan utøves av alle i alle
aldre og på alle nivå!

Fordi golf er Norges tredje største organiserte idrettsaktivitet!
Fordi dette er den eneste regionen i landsdelen som mangler et slikt
fullverdig golftilbud, til tross for sin store befolkningstetthet!

Fordi det her allerede finnes et stort og livskraftig miljø av etablerte
golfere (vokst ut fra to eksisterende treningsanlegg, ett på Røkenes
ved Harstad og ett i Sigerfjorden ved Sortland)!

Fordi dette er en region som i årene som kommer vil oppleve en stor
vekst gjennom Statoils satsing på nordområdene og gjennom
etableringen av flybase på Evenes! Regionen vil få arbeidssøkere
som vil etterspørre aktivitetstilbud der golf vil stå høyt på listen.

Fordi banen med sin lokalisering har potensial til å bli landsdelens
fineste, og med sin nærhet til riksveg og hovedflyplass vil være
et lett tilgjengelig reisemål for golfere også utenfor regionen!

Hinnøy Golfpark
vil ligge sentralt plassert i regionen Sør-Troms/Vesterålen,
lokalisert til meget idylliske omgivelser i Halsebø/Sørvik, bare
17 km sør for Harstad sentrum. Banen vil bli en naturskjønn
18- hulls skogsbane med lengde på over 6000 meter (par 72)
og vil golfmessig bringe regionen opp på nivå med Tromsø,
Narvik og Lofoten.

Hinnøy Golfklubb
ble stiftet 6. oktober 2011.
Klubben er medlem av
Norges idrettforbund og
Norges Golfforbund.
Klubben har som sitt primære
mål å få etablert et fullverdig
18-hulls golfanlegg i området
Sørvik/Halsebø innen
2015 - 2016.

HINNØY GOLFPARK
Fra drøm til virkelighet?
Ja, med din hjelp og ditt bidrag!

Postboks 2270 - 9479 Harstad
E-post: postmaster@hinnøy-gk.no

Vi støtter etableringen av
Hinnøy Golfpark:
PW Arkitekter AS
Nordea Bank Norge AS
Hinnstein AS
Vindkraft Nord AS
Sørvikmark Idrettslag
TOOLS Industributikken AS
Hålogaland Kraft AS
Norconsult AS
Hålogaland Avis AS
Byggesystemer AS
Harstad Maskin AS
Consis AS
Håkon Hansen AS
Harstad Elektro AS
Hotell Arcticus AS
Bennet Nord Norge AS
Best Sørvik
Joker Sørvik
Tømrerservice AS
WS Maskin & Transport AS
Brødrene Sunde
Harstad Batteriservice AS
Harstad Tekniske 3D Design AS
Adv. Iversen & Bäckstrøm Iversen AS

Gå inn på vår hjemmeside på Internett for å hente mer utførlig
informasjon om prosjektet!
Vår web-adresse er:
www.hinnøy-gk.no

Dersom alle gode krefter i
Sør-Troms og Vesterålen
støtter prosjektet
kan denne regionen om få år
ha sitt eget
18-hulls golfanlegg.

