
Kjære golfer i Hinnøy Golfklubb ! 
 

 

 

2018 ble et godt år for oss fordi klubben endelig fikk gjennomslag hos myndighetene for etablering 

av golfbanen i Sørvik / Halsebø. Tidligere har klubben fått avslag på grunn av hensynet til 

naturmangfoldet i området. Den nye baneløsningen er komprimert, krysser ikke Vikevatn og 

Fylkesmannen sier derfor at han kan tilrå at det etableres en golfbane der. 

Klubben er nå i full gang med å få de formelle forholdene på plass.  Usikkerheten er ryddet av vei 

fordi golfbanen er tatt inn i Kommuneplanens arealdel.  

Nå i desember har klubben kjøpt eiendommen «Soltun» i Sørvik. På denne eiendommen skal vi 

omgjøre eksisterende bolig til klubbhus og garderober, bygge lager og opparbeide parkeringsplass. 

Her blir det også treningsområde for nærspill og utslag for hull 1 og hull 18. Vi regner med at vi 

kanskje så smått kan begynne arbeidet på klubbhuseiendommen sommeren 2019.  

Målsettingen for klubben er å få bygget de første 9 hull i 2020. Hvis alt går etter planen kan vi åpne 

for spilling høsten 2021, ca. 10 år etter at vi stiftet Hinnøy Golfklubb. Det vil gi en verdig 

jubileumsfeiring for klubbens medlemmer ! 

Til alle dere som har vært medlemmer og støttet oss er vi evig takknemlig. Uten dere hadde vi ikke 

kommet dit vi er i dag. Vi er avhengige av dere videre framover også. Men byggingen av banen vil 

kreve en større dugnadsinnsats fra flere av medlemmene enn det som har vært nødvendig til nå. Så 

gjør klar til innsats 😊 



Når vi nå ser mållinjen er vi optimistiske med hensyn til at flere kan se at fremtiden for golfen i Sør-

Troms ligger i Sørvik. Vi ønsker derfor nye medlemmer velkommen til klubben.  

Fremdeles har vi utfordringer foran oss, men vi har en god plan for å løse disse. Andre klubber med 

mindre ressurser har lyktes med å realisere tilsvarende planer. Vi er derfor sterk i troen på at også vi 

skal få det til !  

Med disse ordene ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god jul  

og et fremgangsrikt og godt nytt golfår ! 
 

Styret 

  

 

 


