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RIKARD KARLBERG GOLFTEAM
Hej!

Mitt andra år som proffs (2007) hade jag målet att vinna 
tre tävlingar på den nordiska ligan som skulle leda till top-
5 på den slutliga rankingen. 
Anledningen att målet var top-5 är att det leder till spel 
följande år på en internationell tour kallad Challenge tour.

Första tävlingen på året började inte som jag hade 
hoppats där jag inte ens fi ck spela den sista rundan.
Men jag ryckte upp mig snabbt så 2 veckor senare tog 
jag första segern för året på telia-tour. St:ibb Open!

Det var starten för en riktig fi n säsong med 12 top-
10- placeringar på 21 starter varav 3 st segrar,  2 på 
telia-tour (svenska golftouren) och en på scanplan-tour 
(danska golftouren). Därmed nåde jag mitt mål med 3 segrar och det räckte hela vägen till 
vinst i både telia-tour ranking och Nordic League.

Arbetsplatsen för mig 2008 blir Challenge-touren där tävlingarna spelas allt ifrån Nairobi, 
Kenya till Bogotá, Columbia men det fl esta tävlingarna spelas i europa. Målet för detta året 
blir att ta en seger  och att komma top-50 på rankingen, kommer jag top- 20 får man till 
och med Europatour kortet för 2009. Når jag ”bara” till top-50 så är jag även då nöjd.
Vill även ta tillfället i akt att tacka mina sponsorer för 2007 och hoppas att 2008 kommer 
att bli minst lika bra.

Svinga lugnt  Rikard Karlberg
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