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ALVHEM. Han motsva-
rade förväntningarna 
och vann klubbmäster-
skapet på Kungsgården 
i överlägsen stil.

Två dagar senare 
satte sig Jeff Karlsson 
på planet till USA.

– Jag ska gå fyra år 
på college i Atlanta. 
Det är en fantastisk 
möjlighet som jag har 
fått och det ska bli hur 
roligt som helst, säger 
Jeff till lokaltidningen.

Jeff Karlssons golfkarriär har 
gått spikrakt uppåt. Redan 
första gången som han grep-
pade klubban insåg omgiv-
ningen att talangen fanns 
där.

– Det var för fem och ett 
halvt år sedan som jag följde 
med mina kompisar till golf-
banan i Alvhem för att slå 
lite grann. Det gick bra från 
första början och sedan har 
det bara flutit på, säger Jeff 
Karlsson och fortsätter:

– Jag blev verkligen biten 
av sporten och de två efter-
följande somrarna spelade jag 
väldigt mycket. Det gjorde att 
jag sänkte mig och vid 16-års 
ålder bestämde jag mig för 
att sluta med fotbollen och 
enbart satsa på golf.

Ett klokt beslut har det 
visat sig. Under Henning 
Lundströms ledning har 
Jeff Karlsson utvecklat sitt 
spel på ett mycket framgångs-
rikt sätt.

– Det är tack vare Henning 
som jag har hittat rätt teknik, 
förklarar Jeff.

När 
Jeff 
Karlsson 
spelade 
fotboll 
var han 
allround, 
samma 
sak är 
det på 
golfbanan. Jeff behärskar alla 
typer av slag, även om drivern 
är något av favoritklubban.

– Jag har en fördel av att jag 
slår längre än de flesta, så visst 
skulle man kunna säga att dri-
vern är min bäste vän, skrat-
tar Jeff.

Förutom att Jeff är långtslå-
ende så har han en annan oer-

hört viktig egenskap, nämli-
gen lugnet.

– Jo, jag brukar kunna hålla 
mig lugn på banan oavsett hur 
det går och det är naturligt-
vis en fördel, säger Jeff men 
medger samtidigt att han var 
betydligt hetsigare under de 
första tävlingsåren.

Alekuriren träffar Jeff 
Karlsson på Kungsgården i 
Alvhem, dagen innan han ska 
sätta sig på planet till USA. 
Det är med stor entusiasm 
och förväntan som den 19-
årige Alegolfaren intar Ken-
nesaw State University, norr 
om Atlanta. Han blir en av 
totalt åtta golfare som träna-
ren för detta college valt ut 
till sitt lag. 

– Det här ger mig helt 
andra förutsättningar att ut-

vecklas 
som gol-
fare. Vårt 
colle-
ge ligger 
i högsta 
divi-
sionen, 
vilket be-
tyder att 

jag kommer få spela mot de 
bästa collegespelarna i USA. 
Jag har inga negativa tankar i 
huvudet utan tycker bara att 
det ska bli ett väldigt roligt 
äventyr.

Vad har du för framtids-
drömmar?

– Jag hoppas att jag ska bli 
en bättre spelare såväl tek-

niskt som mentalt och samla 
på mig den erfarenhet som 
gör att jag kan etablera mig på 
någon av de större tourerna. 
Det är i alla fall mitt mål.

Vad gör du om tio år?
– Då är golf mitt yrke och 

jag spelar på Europatouren 
och PGA-touren. Jag njuter 
av att kunna göra det som 
jag tycker är absolut roligast 
i livet.

Har du någon förebild 
inom golfsporten?

– Som många andra måste 
jag svara Tiger Woods. Det 
är en otrolig idrottsmänniska, 
säger Jeff och tillägger:

– Tiger har både slagen 
och en mental styrka. Han 

lyckas prestera när han ska 
göra det.

Förhoppningsvis kan Jeff 
Karlsson prestera så pass bra 
att vi får se honom bland värl-
dens golfelit vad det lider.

Ale GK:s klubbmästare har dragit västerut
– Nu väntar college i USA för Jeff Karlsson

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fyra år på college i USA 
väntar nu för Alegolfaren 
Jeff Karlsson.

Jeff Karlsson höll för tryck-
et och vann klubbmäster-
skapet på Kungsgården förra 
helgen.

Jeff Karlsson, 19 år från Älvängen, spås en lysande framtid.

JEFF KARLSSON
Ålder: 19 år
Bor: Älvängen
Klubb: Ale GK
Hcp: +1.7

För andra året i rad åkte 
Nygård IF:s F-15 till Dana 
Cup i Hjörring, Danmark. 
Tjejerna gick obesegra-
de genom gruppspelet med 
målskillnaden 21-1. Resul-
taten i gruppspelet blev föl-
jande: NIF-Skattskär IF 8-
0, Malvik-NIF 1-2, NIF-
Gnesit IL 4-0, Lilleström-
NIF 0-5.

I A-slutspelet mötte man 
IF Tönsberg och vann den 
åttondelsfinalen med 2-0. I 
kvartsfinalen kom dock den 
första förlusten mot Athene 

Moss IK med 1-6, Nygårds-
tjejerna höll 1-1 i 60 minu-
ter. Detta var också det lag 
som vann F-15:s grupp.

NIF gjorde en fantastiskt 
insats de kom på 7:e plats av 
46 stycken lag. Flera av spe-
larna är med och har provat 
på spel i damlaget som leder 
division 4.

Nästa år vill de ut på nya 
äventyr, vi får se vart det bär.

En eloge till Roger 
Hansson och Fikret Yapici 
som skötte spelarmaterialet 
hela veckan.        ���

NIF:s F-15 imponerade 
i Dana Cup

Nygårds IF:s F-15 blev sjua i Dana Cup. Övre raden från vän-
ster: Thomas Johansson (tränare), Amanda Eres, Rebecka 
Hermansson, Cassandra Åkerblad, Josefin Hansson, Stina 
Persson, Evelina Löftström, Malin Danielsson, Johanna Fors-
berg, Olivia Bengtsson, Linda Johnsson, Julia Hedberg och 
Camilla Löfström (tränare).

Nedre raden från vänster: My Löfström, Isabella Christians-
son, Märta Stammarnäs, Emma Nilsson, Isabella Åkerblad 
och Mathilda Strömberg. 

Jag har en fördel av att jag slår 
längre än de flesta, så visst 
skulle man kunna säga att 
drivern är min bäste vän.

Jeff Karlsson

I förra veckan arrangerade Skepplanda BTK ”Sommarproffs” 
på Forsvallen. Ett knappt hundratal killar och tjejer, födda 
1995-2002, tog chansen att fördjupa sina fotbollskunskaper 
såväl praktiskt som teoretiskt. Fotbollens hemligheter ut-
gjorde basen för proffsveckan där ungdomsledare från SBTK 
agerade instruktörer. Varje deltagare erhöll boll, vattenflaska 
och t-shirt. Efter avslutat träningspass serverades det mat i 
klubbstugan.   Foto: Jonas Andersson 
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