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ALVHEM. Han har lärt 
otaliga alebor att spela 
golf.

För Henning Lund-
ström är arbetet som 
golfinstruktör på 
Kungsgården en strä-
van att få varje enskild 
spelare att hela tiden 
utvecklas.

– Det spelar ingen roll 
vilken nivå vi pratar 
om. Det är människorna 
som man kommer i 
kontakt med som gör 
det här jobbet så roligt, 
säger Henning Lund-
ström.

Henning Lundström är inget 
golfproffs, däremot en pro-
fessionell instruktör. Han har 
gjort sig ett namn inom gol-
feliten och många är de spela-
re som efterfrågar hans tjäns-
ter. Bland annat finns Hen-
ning med i ett nätverk som 
teknisk rådgivare för de svens-
ka landslagsgolfarna.

– Jag är också med och fö-
reläser om svingteknik på trä-
narutbildningar för blivande 
instruktörer, säger Henning.

Intresset för golf skaffade 
han sig som 15-åring. Innan 
dess hade han mest spelat 
fotboll hemma i Skepplanda, 
men han kom snart att bli en 
riktigt duktig golfare.

– Jag utvecklades väldigt 
snabbt och efter tre år kom 
jag med i Trollhättans elitlag. 
Efter skoltiden började jag 
arbeta som brevbärare och 
då blev det inte mindre golf 
direkt. Jag jobbade på beting 
och så fort jag var färdig blev 
det att åka till golfbanan, be-
rättar Henning.

1997 började han arbeta 
på Ale Golfklubb som assis-

tent till dåvarande instruktö-
ren, Mikael Kimberly. Sam-
tidigt påbörjade Henning en 
treårig tränarutbildning och 
vid millennieskiftet övertog 
han ansvaret som instruktör 
på Kungsgården.

– Till en början gjorde 
jag det på entreprenad, men 
numera är jag anställd av Ale 
GK.

Henning har under åren vi-
dareutbildat sig i USA och är 
idag ensam i Sverige om att 
ha titeln ”The Golfing mach-
ine”, som är en fördjupning i 
svingteknik.

Det råder inga tvivel om 
att Henning Lundström har 
hittat sitt drömyrke. Den om-
tyckte golfinstruktören brin-
ner för det han gör och några 
planer på att överge Ale GK 
har han inte.

– Titta ut så förstår du 
vilken fantastisk arbetsplats 
det är, säger Henning när han 
sitter i golfkrogens restaurang 
och intar en lunch mellan två 
kurspass.

– Jag tycker instruktörsjob-
bet är så oerhört kul och kli-
matet som vi har i klubben är 
kanon. Jag är väl hyfsat social 
och serviceinriktad och det är 
egenskaper som uppskattas av 
eleverna.

Hur blir det med ditt egna 
golfspelande, finns det 
någon tid över?

– Jag får väl ihop ungefär 
sju tävlingar per år. Min yr-
kesroll medför emellertid att 
jag själv utvecklas som golfa-
re hela tiden. Jag har aldrig 
varit så bra som jag är nu, 
säger Henning som för övrigt 
var med i Ale GK:s vinnan-
de uppställning som nyligen 
kvalificerade sig till nästa års 
Lag-SM.

Vad är det roligaste 
med golfen?

– För mig person-
ligen är det att få gå 
ut och spela en fyrboll 
ihop med grabbarna. 
Det är så jäkla kul. Jag 
älskar när tävlingsmo-
mentet finns där.

Kan alla lära sig att 
spela golf?

– Ja, det hävdar jag. 
Jag tror inte att jag 
har misslyckats med 
någon elev. Sedan 
kan det naturligtvis 
ta längre tid för vissa, 
ibland ett par år. Det 

gäller bara att man kan putta 
in den tid som krävs.

Vad är det första man bör 
lära sig som golfare?

– Att greppa klubban kor-
rekt. Inledningsvis jobbar jag 
uteslutande med övningar 
som gör att man kan frigöra 
rörelsen och få igång sving-
en, inte någon teknik alls. På 
den högsta nivån är det dock 
detaljerna som gör det.

Varför lyckas ett så litet 

land som Sverige få fram så 
många duktiga golfare?

– Vi har sinne för organi-
sation. Sedan tror jag att vi 
svenskar har ett bra psyke och 
mentalitet.

Finns det några av Ale 
GK:s talanger som kan nå 
toppen?

– Rikard Karlberg och 
Niklas Abrahamsson har 
definitivt potentialen. Jag tror 
absolut att vi kan få se dem på 
någon av de högre tourerna i 

framtiden, avslutar Henning 
Lundström.

– Proffs eller amatörer 
spelar ingen roll

HENNING LUNDSTRÖM
Ålder: 39.
Bor: Göteborg. Har dock köpt en 
tomt vid Vimmersjön i Nödinge och 
beräknar flytta in i sitt nybyggda hus 
nästa sommar.
Familj: Flickvännen Pia Grönquist.
Yrke: Golfinstruktör.
Hcp: 0.

Det bästa med sommaren: ”Mina 
två veckors semester.”
Finaste golfbanan i Sverige: ”Då 
får jag säga Hills.” 
Favoritmusik: ”Det är blandat.”
Världens bästa golfare: Tiger 
Woods.

Henning Lundström instruerar två av Ale GK:s duktiga golftjejer, Frida Karlsson från Älvängen och Sara Johansson från Skön-
ningared.

Henning lär ut golfens alla kneplla knep

PÅ KUNGSGÅRDEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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ÄLVÄNGENS CYKELÄLVÄNGENS CYKEL  

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA

www.alvangencykel.se

ÖPPET: MÅN - FRE  9.30-18.00, LÖR 9.30-13
Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

Ord pris 2.995:-Lås, belysning och 
korg ingår. 
Färg: svart.

11..9995:-95:-

v Utgångspris 1 550 000:-

v 3 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 70 kvm, biyta 70 kvm

v Tomt 1 303 kvm Plan

v Byggt 1947
v Adress: Södra Ängsvägen 6

v Visas tis 14/8 17.30-18.30

Välskött 1-planshus med välinredd källare som används som bostadsdel. Fristående förråd/garage.

Plan trädgårdstomt med viss utsikt över älven. Nära skola och dagis. Huset är omdränerat 2002. Trevligt

barnvänligt område. Bokade visningar. Ring för bokning. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1205

NOL

v Utgångspris 1 795 000:-

v 4 rok, varav 2-3 sovrum

v Boyta 93 kvm, biyta 44 kvm

v Tomt 1 760 kvm Naturtomt

v Byggt 1949
v Adress: Ivar Arosenius Väg 82

v Visas ons 15/8 17.30-18.00

1 1/2 planshus med källare på stor härlig tomt med möjligheter. Lantligt läge men ändå närheten till

Älvängens centrum. Påbörjad utbyggnad där grunden är klar. Bokade visningar. Ring för tid.

Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1181

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 3 300 000:-

v 9 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 156 kvm, biyta 237 kvm

v Tomt 1 270 kvm

v Byggt 1969
v Adress: Björkåsen 3

v Visas tor 16/8 17.30-18.30

Mycket tilltalande o välbyggd fasadstensvilla med högt o bra läge.

Tillfälle för den som söker en stor villa med många möjligheter. Mycket centralt läge i Älvängen.

Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1229

ÄLVÄNGEN

Vi har flyttat till
nya, större lokaler.

Göteborgsvägen 80 Älvängen
(F.d. Björns kontorsservice)

Älvängen 0303-74 62 50

snabbfrågor till Henning…6 Putter  eller  Drive

Fasth  eller  Parnevik

Hole in one  eller  Lyxkryssning

Grillat  eller  Skaldjur

Bad  eller  Skidåkning

Reinfeldt  eller  Sahlin

Kungsgården i Alvhem är Henning Lundströms andra 
hem. Som instruktör på Ale Golfklubb lägger han ned 
oräkneliga timmar på att utveckla golfspelare från den 
nivå de befinner sig på.


