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Flyg- & hotellpkt t. de flesta
större städer i Europa/USA!
Flyg + 3 n   
***htl från 2985:-
Gäller hela året v bokn i god tid
FOTBOLLSRESOR

Alla matcher i 
Spanien och England.

Unikt - Chelsea!
Officiellt Chelsea-paket:
Bo och ät på Chelseas
eget 4-stj htl fr. 4985:-

Reykjavik....... fr. 5985:-
SPA-resor...... fr. 7985:-
Rundresor ... fr. 14985:-
Kalifornien-Las Vegas 
13 d 7/9, 26/10,
28/12..................... 23985:-
New York-Washington 9 d
19/6, 24/9, 5/11, 
29/12..................... 18985:-
Minnesota 9 d 
19/6, 25/9, 9/10...... 18985:-

CITY-
SPECIALISTEN

ISLAND & USA

MED RESELEDARE

ALVHEM. Aldrig tidi-
gare har så många pro-
minenta gäster besökt 
Kungsgården, åtmins-
tone inte samtidigt.

Profilerna stod upp-
radade när Ale GK bjöd 
in till ”Kändisgolf” i 
torsdags.

Det blev en dag 
att minnas när forna 
landslagstjärnor som 
Thomas Ravelli, Björn 
Nordqvist och Magnus 
Wislander träffades för 
att spela golf tillsam-
mans med klubbens 
sponsorer.

Det var kändistätt på Kungs-
gården i Alvhem i torsdags. 
Bakom arrangemanget stod 
Ale GK:s kanslist, Cerry 
Holmgren, som hade lyckats 
skrapa ihop en diger sam-
ling välkända profiler med 
golf som sitt gemensamma 
intresse.

– Det här gör vi för våra 
sponsorer. Förhoppningsvis 
ska vi kunna utveckla detta 
ytterligare och ha det som 

ett årligen återkommande 
arrangemang, sade Cerry 
som inte kunde vara annat än 
nöjd med förutsättningarna.

– Detta är hur bra som 
helst! Strålande väder och 
en samling härliga männis-
kor som bjuder på sig själva. 
Bättre än så blir det inte, för-
klarade Cerry.

Som konferencier för 
tävlingen agerade Hasse 
Andersson, känd radioröst 
från P4 Göteborg. Tillsam-
mans med tävlingsledaren 
Olof Andersson genom-
förde han lottningen där en 
inbjuden kändis fick bilda 

ett fyrmannalag tillsammans 
med sponsorer. Tävlings-
formen som tillämpades var 
scramble, vilket innebär att 
varje spelare i laget får dra sitt 
strå till stacken.

Innan tävlingen sattes 
igång bjöd Ale GK på kaffe 
och macka till deltagarna 
och under spelets gång fanns 
möjlighet att få förfriskningar 
från Ahlafors Bryggerier.

– Efter avslutad tävling blir 
det middag och underhåll-
ning. Å andra sidan behövs 
inte så mycket underhållning, 
det fixar spelarna bra själva. 
Det är många goa kommen-
tarer som man får höra en 
sådan här dag, säger Cerry 
Holmgren.

I startfältet syntes förutom 
nämnda Ravelli, Nordqvist 
och Wislander även andra 
idrottshjältar. Ingen mindre 
än ”Sura-Pelle” Petters-
son hade letat sig till Kungs-
gården liksom den gamle 
brottarlegendaren Christer 
Guldén. Av dagens elitidrot-
tare märktes bland andra 
Sävehofs handbollsstjärnor 
Patrik Fahlgren och Erik 
Fritzon och Ljungskile SK:
s allsvenske mittback David 
Leinar. Även bandyn fanns 
representerad genom IFK 
Kungälvs tränare, Roger 
Knöös, och dess veteran 
Stefan Nordén, som har 

bestämt sig för spel i ”kexla-
get” ytterligare en säsong.

Dansbandseliten hade 
sin givna plats i sällskapet. 
Streaplers sångare Kenny 
Samuelsson kom tillsam-
mans med bandets grand 
old man, Göran Liljeblad. 
Vidare syntes tv-sportens 
Kjell Kjellman och IFK 

Göteborgs klubbdirektör, 
Seppo Vaihela, samt gamle 
ärkeängeln Stefan Landberg 
i vimlet.

Torsdagen den 5 juni 2008 
gjorde sannerligen avtryck i 
Ale GK:s historia.

– En golfdag med många välkända profiler

PÅ KUNGSGÅRDEN
onas Andersson
jonas@alekuriren.seSCRAMBLE

Scramble är en lagtävling där varje 
lag består av 2-4 spelare. Samtliga 
spelare slår ut från tee. Därefter 
väljer laget den bäst placerade 
bollen, dess läge markeras och 
plockas upp (även övriga lagets 
bollar plockas upp). Sedan placerar 
spelarna i valfri ordning sina 

bollar inom 15 cm (ett scorekort) 
från markeringen och spelar sina 
slag. Spelet fortsätter sedan på 
samma sätt. I bunker återskapas 
läget exempelvis med krattning 
mellan varje spelares slag. Hålet 
anses inte avslutat så länge någon 
kan förbättra resultatet.

Ale GK:s arrangör, Cerry Holmgren, i samspråk med Sveriges 
meste landslagsman i fotboll, Thomas Ravelli.

Hasse Andersson får en pratstund med Magnus Wislander.

”Sura-Pelle” fanns på plats i 
Alvhem denna dag.

Den före detta Blåvitt-spela-
ren Stefan Landberg stanna-
de till vid Ahlafors Brygge-
riers ”vattenhål”.

IFK Kungälvs bandy-
tränare, Roger 

Knöös, släcker törs-
ten. Jörgen Larsson 
från Ahlafors Bryg-

gerier serverar.

Streaplers sångare, Kenny 
Samuelsson, gör sig redo att 
putta.

Världens bästa handbollsspelare genom tiderna, Magnus Wis-
lander, omfamnar sina medtävlare, Jenny Jiodlovsky och 
Peter Nilsson från Länsförsäkringar Älvsborg.

Ale GK:s sponsorer Berndt Schmeikal, Kicki Dahlström och 
P-O Backman hade sällskap ute på banan av IFK Göteborgs 
klubbdirektör Seppo Vaihela.
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