
2008  |   vecka 22  |   nummer 21   |   alekuriren   |   17

ALVHEM. Ett antal väl-
bekanta ansikten 
kommer till Kungsgår-
den på torsdag.

Anledningen är att 
Ale GK bjudit in till kän-
disgolf för sina huvud-
sponsorer.

I startfältet märks 
handbollslegenderna 
Magnus Wislander och 
den förre förbundskap-
tenen Bengt Johans-
son.

På torsdag får Kungsgården 
finfrämmat. Ale GK:s kans-
list, Cerry Holmgren, är 
den som har tagit initiativ till 
den här kändistävlingen, som 
kommer att lottas vid halv tio 
tiden på morgonen.

– Hasse Andersson, känd 
radioröst från Göteborgs P4, 
är konferencier och den som 
sköter lottningen. Tävlingen 
beräknas dra igång strax efter 
tio och då är det så kallad 
shot gun-start som gäller. 
Det innebär att lagen sprids 
ut och startar från olika hål, 
säger Cerry Holmgren.

Allmänheten är välkom-
men att ta del av tävlingen, 
där kändisar från regionen 
spelar i lag tillsammans med 

Ale GK:s inbjudna sponso-
rer. Profiler som förväntas 
dyka upp i Alvhem är, utöver 
Magnus Wislander och Bengt 
Johansson, IFK Göteborgs 
klubbdirektör Seppo Vai-
hela tillsammans med någon 
spelare, IFK Kungälvs bandy-
tränare Roger Knöös, dans-
bandsveteranerna Kenny 
Samuelsson från Streaplers 
samt Hasse Carlsson och 
Dennis Janebrink från Fla-
mingokvintetten.

– Mycket talar också för 
att Frölunda Indians klubbdi-
rektör Mats Adrian besöker 
oss, förhoppningsvis tillsam-
mans med spelaren Niklas 
Andersson. Vidare så är 

Lasse Kronér och Thomas 
Ravelli tillfrågade om de vill 
medverka, men vi har ännu 
inte fått besked, säger Cerry 
Holmgren.

Efter avslutad tävling 
kommer det att anordnas 
grillbuffé med tillhörande 
prisutdelning och underhåll-
ning.

– Vi hoppas på en trivsam 
dag. Banan är i toppskick 
och förhoppningsvis håller 
det fina vädret i sig, avslutar 
Cerry Holmgren.

Dags för kändisgolf 
på Kungsgården
– Profilstarkt startfält i Alvhem

PÅ KUNGSTORGET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Cerry Holmgren på Ale GK är initiativtagare till den tävling 
med kändisar och lokala sponsorer, som kommer att äga rum 
på Kungsgården i Alvhem nu på torsdag. Den före detta för-
bundskaptenen i handboll, Bengt Johansson, är en av de in-
bjudna gästerna.

Arkivbild: Jonas Andersson

BJÖRN
ROSENSTRÖM
KOMMER!
KOMMER DU?

Anmäl ditt korplag till 
Skepplanda Öppna på 
www.skepplanda.se

BILJETTER SÄLJS PÅ STATOIL, 
ÄLVÄNGEN FR.O.M. 4/6!

FESTEN STARTAR 
KL 17.00!

ÖVERRASKNINGAR
GARANTERAS!

VÄLKOMMEN TILL 
ÅRETS SOMRIGASTE 

PARTY!

FORSVALLEN  28 JUN I


