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Vardag 10-19 
lördag 10-15

söndag 11-15

Ale Torg 0303-973 01

Golf för alla!
GOLFNYHETER 2008

Cobra FP

Stålskaft

4.4.494955:-:-
Grafi tskaft

5.5.494955:-:-

Wilson ci7

Stålskaft

55..229955:-:-
Grafi tskaft

66..229955:-:-

Wilson di7

Stålskaft

33..999955:-:-
Grafi tskaft

44..999955:-:-

Cobra
speed driver

22..999955:-:-

Wilson
spine driver

22..999955:-:-

OnCourse
hybrid
Herr + dam vänster, 
höger 3,4,5. 
Ord pris 699:-

399399:-:-

Footjoy aql

Dam
895895:-:-
Herr
999595:-:-

Footjoy contour Footjoy dry

1.7991.799:-:-

Titleist

PRO VI
529529:-:-

Titleist

NXT TOUR
343499:-:-

Wilson

DX2 SOFT
292999:-:-

Pinnacle

15-pack
161699:-:-

Wilson

24-pack. Ord pris 249:-
NU 1NU 19999:-:-

REA PÅ FJOLÅRETS 
MODELLER AV SKOR OCH KLUBBOR

30% RABATT

Välkomna in 
i butilken!
/Claes ”hcp 8,9”
 & Håkan ”hcp 18,2”

Dam vit
1.191.1955:-:-
Herr vit/svart
1.21.29595:-:-

ALVHEM. Rikard Karl-
berg hade en osannolikt 
bra fjolårssäsong. 

Ale GK:s stjärnskott 
hade tolv topp-tio-
placeringar och vann 
Nordiska Ligan.

I år debuterar han 
på Challange Tour, som 
förhoppningsvis ska 
ge honom den erfaren-
het som krävs för att 
så småningom kunna 
nå den betydligt mer 
penningstinna Europa-
touren.

Rikard Karlberg är hemma 
på Kungsgården i Alvhem 
och förbereder sig inför nästa 
deltävling på Challenge Tour, 
som äger rum i Marocko 1-
4 maj. Inledningen på touren 
har inte riktigt blivit vad 
Rikard hade tänkt sig, en 38:
e plats som bäst i Kenya. Dä-
remot nådde han ingen place-
ring på tävlingarna i Madeira, 
Argentina och Colombia.

– Jag gick in lite väl hårt 
och ville helt enkelt för 
mycket. Fortsättningsvis ska 
jag försöka spela lite mer 
avslappnat, säger Rikard.

2007 blev ett fantastiskt 
år för Rikard Karlberg. Han 
uppfyllde sin målsättning om 
att vinna tre tävlingar och 
jämnheten i spelet var impo-
nerande.

– Det gick jättebra och sta-
biliteten gjorde att jag lycka-
des vinna Nordiska Ligan, 
säger Rikard som anser att 
han hela tiden utvecklas som 
golfare.

– Jag har blivit mognare, 
såväl mentalt som i själva 
spelet. Jag gör färre misstag 
och slår jag ett dåligt slag kan 
jag rädda upp situationen på 

ett annat sätt än tidigare. Jag 
spelar smartare, enklare och 
har en förmåga att veta när 
jag ska gasa och bromsa på 
banan, säger Rikard och fort-
sätter:

– Dessutom har jag blivit 
mentalt starkare, psyket är 
bättre. Det är mycket det som 
det handlar om i golf.

Nordiska Ligan i all ära, 
men på Challange Tour är 
konkurrensen mycket tuffare. 
Resorna är betydligt längre 
och Rikard Karlberg kommer 
att få spela på banor som han 
inte tidigare beträtt. Ändå är 
han försiktigt optimistisk och 
hoppas kunna vinna någon av 
de 20-talet deltävlingar som 
står på programmet.

– Det är svårt att sätta upp 
resultatbaserade mål den här 
säsongen, men visst skulle 
det vara roligt att få vinna en 
tävling. Når jag upp i samma 
nivå som i fjol är en topp-20-

placering ingen orimlighet, 
vilket innebär spel på Euro-
patouren nästa år. Jag blir 
emellertid inte besviken om 
det bara skulle bli en topp-50-
placering det här året. Första 
säsongen handlar mycket om 
att samla på sig erfarenheter 
och målsättningen är att inom 
en treårsperiod nå Europa-
touren, säger Karlberg.

Golfåret 2008 innebär 
också Lag-SM för Ale GK 
där Rikard Karlberg hoppas 
kunna vara med. En annan 
tävling som han ser fram 
emot är Scandinavian Mas-
ters i Stockholm, som spelas 
i augusti.

– Det skulle vara roligt att 
få vara med där. Det är Sve-
riges största golftävling som 
lockar 20-25 000 åskådare 
varje dag.

Lokaltidningen ber att få 

önska Rikard Karlberg lycka 
till under året.

JONAS ANDERSSON

Rikard Karlberg finslipar 
formen hemma på Kungsgår-
den i Alvhem inför fortsätt-
ningen på Challange Tour.

Ale GK:s Rikard Karlberg Ale GK:s Rikard Karlberg 
upplevde ett fantastiskt upplevde ett fantastiskt 
golfår 2007. Frågan är om golfår 2007. Frågan är om 
han kan hålla samma höga han kan hålla samma höga 
nivå den här säsongen?nivå den här säsongen?

– Karlberg står inför nya utmaningar på Challange Tour 

Ett golfår som ska gge 
viktigg erfarenhet

Äntligen dags för vårpremiär påÄntligen dags för vårpremiär på 

ÖppettiderÖppettider
Mån-Fre .... 17-21
Lördag ...... 12-17
Söndag
& helgd. .... 12-20

Torsdag 1 maj kl. 12.00

Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Sponsor:

- Älska handboll- Älska handboll

Flickor födda 96, 95, 94
ring Ewa: 0704-360290

Pojkar födda 96
ring Kjell: 0708-188571

Pojkar födda 95 
ring Mikael 0704-498510

Pojkar & fl ickor födda 00-97 
Ring Håkan: 0706-254992 

www.klubben.se/alehf


