
ALVHEM. Är två golf-
klubbar en för mycket?

– Nej, snarare en för 
lite. I Kungälv finns det 
sex, säger Jan-Erik 
Olsson, ordförande i 
Nödinge GK.

Tillsammans med Ale 
GK vill han marknads-
föra golfen som frisk-
vård för alla.

I golfsammanhang verkar inte 
ordet konkurrent förekomma. 
I Ale har de båda golfklub-
barna, Nödinge och Ale, 
redan funnit många skäl till att 
samarbeta.

– Ja, vi ser varandra som 
partners och det går att 
utveckla mycket tillsammans. 
Idag har medlemmarna vissa 
förmåner om de vill spela på 
respektive bana, men vi ser 
också andra – kanske mer 
betydelsefulla skäl till samver-
kan, säger Björn Emegård, 
ordförande i Ale GK.

– När det gäller maskinpar-
ken finns det stora ekonomiska 
vinster att göra om vi i framti-
den kan samutnyttja den tek-
niska utrustningen. Det finns 
maskiner som kostar upp till 
en halv miljon, men som bara 
används ett par gånger om 
året. Kan vi dela den kostna-
den på två kan alla applådera.

Ett annat område som för 
tillfället är mer aktuellt, är en 
gemensam marknadsföring av 
sporten – som friskvård.

– Vi vill få hjälp med att 
föra ut budskapet om att golf 
är vägen till ett längre liv, 
säger Jan-Erik Olsson som 
hoppas mycket på att läkarna 
ska fortsätta skriva ut friskvård 
på recept.

På sikt hoppas golfklub-
barna också kunna arrangera 
en större gemensam tävling.

– Vi ska börja med ett enk-
lare "derby" nästa säsong. En 
tävling som spänner över en 

helg och där vi spelar nio hål 
på varje bana, spekulerar Jan-
Erik Olsson.

Framtidsplaner saknas inte 
och båda klubbarna upplever 
för tillfället en positiv trend.

–Det känns som om suget 
för golf har kommit tillbaka 
efter en liten svacka, säger de 
båda.

I Alvhem finns det planer på 
att någon gång försöka anlägga 
ytterligare nio hål, något som 
Nödinge också gärna vill 
komma till stånd med.

– Det har tyvärr dragit ut på 
tiden. Det är komplicerat att 
bygga golfbanor, avslutar Jan-
Erik Olsson.
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SKEPPLANDA BTK

Tider
Pojkar 02-00 9.00-12.00, pojkar 99-95 11.00-16.00
Flickor 02-99 9.00-12.00, fl ickor 98-95 11.00-16.00

Pris: 460:-
I priset ingår: Boll, vatten-fl aska, T-shirt, Varm lunch, Diplom.

Anmälan och betalning senast 080806.

Anmäl er till: 
Christer Lilja 0705-33 33 89, christer@liljassvets.se
Magnus Ericsson 0735-33 26 97, info@jmebyggservice.se
Betalning sker till postgiro 479 187-7
Vid betalning ange namn, personnummer, 
storlek och förening.

Vill ni spela fotboll? Gör det hos SBTK.
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FOTBOLL I ALE
Lördag 14 juni kl 13.00

Sjövallen
Ahlafors – Laholm

Måndag 16 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Åsaka

Onsdag 18 juni kl 19.00
Nolängen

Nol dam – Landala

Torsdag 19 juni kl 19.00
Forsvallen

SBTK dam – Södra 
Härene

Torsdag 19 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Hisingen

Torsdag 19 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Komarken

Tack
till alla inblandade i 
samband med vår

”KÄNDISGOLF”
den 5 juni.

Succé är bara förnamnet...

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen – Göteborg SIF 1-3 (1-1)
Mål ÄIK: Jens Nilsson.
Kurrar: Markus Hedberg 3, Johan 
Parinder 2, Jens Nilsson 1. 

Marieholm – Älvängen 5-2
Mål ÄIK: Ali El-Refael, Raid Yoel.
Kurrar: Johan Karlsson 3, Johan 
Parinder 2, Axel Lindegren 1.

Älvängen – Bergsjö 0-0
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Johan Parinder 2, Patrik Johnsson 1.

Division 5 västsvenska västra
Skepplanda – Sjuntorp 5-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Larsson, Niclas 
Hylander, Emanuel Stensson, 
Christoffer Otzén, Christian Rönkkö. 
Kurrar: Christian Rönkkö 3, Emanuel 
Stensson 2, Filip Hörnlund 1.

Division 6 Trollhättan
FC Ale – Göta 1-2 (1-2)
Mål Ale: Sandro Garvetti. Göta: 
Fredrik Abrahamsson, Johan 
Lengroth.
Matchens kurrar: Ola Holmgren 3, 
John Moberg 2, Jonatan Wadström 1.

Reservelit
Gunnilse – Ahlafors 4-3 (1-1)
Mål AIF: Christian Berntsson, Kalle 
Svensson, Jonny Stenström
Matchens kurrar: Kalle Svensson 3, 
Peter Kihlgren 2, Stefan Johansson 1.

Alekorpen
DaMille/Älv7an – HIF 4-2
Lödöse – Sega Steget 3-9
Alebyggen – Älvängens Färg 2-6
Iron Pigs – Hålanda IF 4-0

Konkurrenter? Nej partners!
– Nödinge och Ale Golfklubb samverkar allt mer

Jan-Erik Olsson, ordförande i Nödinge GK, med kollegan i Ale GK, Björn Emegård, försöker att 
hitta samarbetsformer.

ALE GK

Grundad: 1986.
Bana: Alfhems Kungsgård, klar 
1992. 18 hål.
Ordförande: Björn Emegård
Antalet medlemmar: 1300 (1000 
aktiva)
Antalet juniorer: 200.
Främste golfare: Rikard Karlberg.
Vision: "Vi har mark för ytterligare 
nio hål, men avvaktar tills ekono-
min känns helt stabil."
Övrigt Alfhems Kungsgård är 
historisk mark med anor till 1300-
talet. Här finns också en vacker 
natur och kulturstig anlagd.

Nödinges nio nya hål dröjer
Nödinge GK vill bygga 
färdigt de resterande nio 
hålen, men planprogrammet 
är färdigt först i september.

Utställningar och detalj-
planearbete måste sedan 
också föregå.

– Så vitt jag kan bedöma 
kan en eventuell byggnation 
inte starta förrän tidigast i 
slutet av 2009, säger Len-
nart Nilsson, samhällspla-
neringschef.

Problemet i Backa har 
varit att komma åt lämplig 
mark för golfbanan. Nu är 
dialogen bra med den norska 
markägaren, Orkla.

– Den slutliga lösningen 
kommer att bli den bästa. 
När vi väl är klara kommer 
även golfklubben känna att 
det var värt att vänta. Alla 
parter på området kommer 
att bli nöjda, säger Lennart 
Nilsson.

MINIGOLF?

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE GK
Grundad: 2001.
Bana: Nödinge Golfklubb har för 
tillfället nio hål och ligger belägen 
vid Backa Säteri.
Ordförande: Jan-Erik Olsson
Antalet medlemmar: 530, samt-
liga aktiva.
Vision: "Att med ytterligare nio 
hål leva upp till reklamen som 
Göteborgs nya superbana. I sam-
band med att banan får sina 18 hål 
byggs också ytterligare 150-200 
bostäder. En golfby där de boende 
har 18 hål i sin trädgård är därmed 
förverkligad."


