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ALVHEM. Rikard Karl-
berg, Ale GK, har 
dubbel anledning att 
fira.

Nyligen tog han hem 
slutsegern i Telia Tour 
och den gångna helgen 
blev det totalvinst i 
Nordic Leauge.

– Det var skoj att få 
sätta pricken över i:
et, säger Karlberg till 
lokaltidningen.

Rikard Karlberg, 21, har svarat 
för en enastående golfsäsong 
så här långt. När han blev trea 
på Österlen för ett par veckor 
sedan innebar det vinst i Telia 
Tour. Han behövde en topp 5-

placering och samtidigt hålla 
värste konkurrenten Joakim 
Rask, Kungsängen, bakom 
sig i resultatlistan.

– Det grejade sig och det 
kändes jättebra att få vinna 
Telia Tour, säger Karlberg.

Som om inte totalsegern 
i Telia Tour vore nog såg 
Rikard Karlberg till att ta hem 
segern även i Nordic Leauge 
helgen därpå. Tävlingen av-
gjordes på Skanderborgs golf-
bana, två timmars bilresa från 
Fredrikshamn.

– Jag spelade stabilt hela 
helgen. Efter den andra av de 
tre rundorna ledde jag med ett 
slag före Joakim Rask, förkla-
rar Rikard Karlberg.

Den avslutande rundan 
blev en enda lång uppvis-

ning av den unge Alegolfa-
ren. Karlberg var ohotad och 
vann tävlingen med tre slag.

– Oerhört skönt. Jag har 
spelat väldigt bra hela året 
och har tolv tio-i-topp-pla-
ceringar på 21 starter. Jag 
trodde inte jag skulle klara av 
att vara så stabil hela säsong-
en, så av den anledningen får 
jag väl säga att det har gått 
över förväntan, säger Rikard 
Karlberg till Alekuriren.

Segern i Nordic Leauge 
innebär att Rikard Karlberg 
har säkrat spel på Challen-
getouren nästa år. Han har 
dock chansen att förbättra 
sin status ytterligare om han 
lyckas kvala in på Europa-
touren.

– Första kvalet till Europa-
touren sker i Spanien i början 
av november. Tiden fram till 
dess ska jag använda till trä-
ning. 

Någon särskild detalj som 
du kommer att öva på?

– Det jag ska slipa mest är 
slagen från 50-100 meter och 
naturligtvis också puttning-
en. Alla golfare gör dåliga slag 
emellanåt, men det gäller att 
kunna rädda situationen och 
hålla ihop sitt spel, avslutar 
Rikard Karlberg.

Rikard Karlberg dubbel vinnare
– Och snart stundar Europa-tourkval

Rikard Karlberg har svarat för en kanonsäsong så här långt. I höst har han säkrat segern såväl på Telia Tour som i Nordic 
Leauge. I november inleds kvalet till Europatouren i Spanien.
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Ale Torg 0303-973 01

VERONA
FUNKTIONSJACKA
med avtagarbart vinterfoder. 
Finns även till killar i blått.
Stl. 130-170.

889999:-:-

ST
RE

ET

HÅLL
VÄRMEN!

JESTER PARKA
Varm och moderiktig 
vinterjacka. Finns även 
till tjejer i vitt och 
svart. Stl. 130-170.

669999:-:-

VINTEROVERALL
Finns i fl era olika 
färgkombinationer. 
Stl. 80-130 cl.

669999:-:-BÄST
I TEST!

BOARDMAN
Fleecefodrat
vinterregnställ
Finns i fl era olika 
färgkombinationer. 
Stl. 80-120 cl.

449999:-:-

EXTEND MID
Halvhög Gore-Tex-känga.
Stl. 35-39.

669999:-:-

VIKING CHERROX
Varmfodrad regnstövel. 
Finns även i rött. 
Stl. 26-38.

242499:-:-

VIKING WINTERSMILE
Vattentät varmfodrad känga med 
Gore-Tex-membran.
Stl. 29-41.
Ord. pris 799:-

559999:-:-
- Älska handboll- Älska handboll

22/10
Dam div 5 

20.30
Ale HF - Järnvägen FF

Älvängens kulturhus 22/10 & 25/10

Ale HF - Bjurslätt

Ale HF - Kroppskultur

Ale HF - Lysekil

Ale HF - Stenungsund

Ale HF - ÖHK

Ale Gymnasium 28/10

25/10
P-96

18.00

25/10
A-fl ick
18.50

25/10
A-pojk
19.50

25/10
Damjun.
20.30

28/10
Herr div 3

13.30

Veckans matchvärd

Billigaste
räntan i
Sverige

2,95%
Gäller finanser som tecknas under oktober. 

Vi hjälper dig med lösen och finans. 
Alltid ca 60 bilar i lager

E6:an syd Kungälv 2 km. 
Tel. 0303-24 80 10 � 0303-23 08 08 

www.backmanbil.se
Öppettider

Vardagar 9-18  � lördagar 10-15


