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I samband med att Ale Golf-
klubb fick en ny marknads-
kommitté i höstas tog dis-
kussionerna om Kungsgol-
fen rejäl fart. Efter noggrann 
planering gick inbjudan ut 
för några veckor sedan och 
redan har 73 lag anmält sig. 
Sista anmälningsdatum är 
den 15 april.

– Vi vänder oss till företag 
runtom i regionen. Uppläg-
get är snarlikt det som till-
lämpas på GP-golfen kval-
spel och finalspel, säger Bent 
Nissen och fortsätter:

– För att delta skall minst 
en spelare i laget represen-
tera ett företag. Spelaren 
skall inneha officiellt handi-
cap (36) och vara registrerad i 
Svenska Golfförbundet.

Nätverk är ett ord som 
återkommer gång på gång 

när Ale GK vill beskriva sin 
nya satsning.

– Kungsgolfen ska bli 
något unikt att samlas kring. 
Det blir ett tillfälle att träffas 
över ett gemensamt intresse, 
samtidigt som man kan knyta 
kontakter, både ur ett socialt 
och affärsmässigt perspektiv, 
säger Cerry Holmgren.

– Arrangemanget ska upp-
fattas som kul. Den person-
liga och lantliga atmosfären 
som Kungsgården erbjuder 
är något som vi är stolta över 
och som uppenbarligen att-
raherar många. Vi hade en 
vision om att kunna locka 
150 deltagande lag och det 
är ingen utopi att vi når dit. 
Därefter är det emellertid 
stopp. Vi kan inte ta emot 
fler lag, säger Bent Nissen.

Kvalspel kommer att ske 

två lördagar i maj, sjunde och 
fjortonde. Semifinal blir det 
den fjärde juni och den slut-
liga finalen äger rum sista 
lördagen i augusti.

– Finalen kommer att 
sammanfalla med ett kvälls-
arrangemang här på Kungs-
gården dit samtliga deltagare 
inbjuds. Som en extra krydda 
kan vi utlova underhållning 
av en känd artist, säger Cerry 
Holmgren.

Fler datum är att lägga 
på minnet detta händelse-
rika år hos Ale GK. Den 23 
april inbjuds föreningens 

sponsorer till en kombinerad 
lunch och föreläsning. En 
ikon inom svensk ishockey, 
Håkan Loob, ska tala under 
rubriken från spelare till vd i 
Färjestad BK.

Den 12 juni sker en repris 
av fjolårets kändisgolf. För-
beredelserna pågår för fullt 
och startfältet lär enligt 
arrangören bli än mer namn-
kunnigt än förra året.

Stort intresse för Kungsgolfen
– Succé för Ale GK:s nya satsning

Kungsgolfen, en lagtävling för företag, ser ut att bli en stor 
succé. Leif Bengtsson, Bent Nissen och Cerry Holmgren i 
Ale GK:s marknadskommitté kan glatt konstatera att anmäl-
ningarna strömmar in.
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Lördag 21 mars
inviger vi vår däckverkstad i våra lokaler i 
Skepplanda industriområde (f d Mac Ripper AB).

Vi säljer i första hand våra egentillverkade däck Galaxie och Mac Ripper
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ALVHEM. Kungsgolfen ser ut att bli den succé som 
arrangören hade hoppats på, men knappast vågat 
tro skulle infrias första året.

Anmälningskvoten till den företagsknutna lag-
tävlingen är redan fylld till hälften.

– Tävlingsmomentet är en del, minst lika viktigt 
är att det skapas förutsättningar att knyta kon-
takter företagare emellan, säger Bent Nissen i Ale 
GK:s marknadskommitté. 

Ale Rotary belönade i veckan författarna Bo Björklund och Karl-Erik Andersson för sitt 
mångåriga arbete med trilogin om Risveden. "Ett fantastiskt verk, fyllt med historiska fakta, 
fantasieggande skrönor och vackra bilder. En enastående kulturgärning till glädje för nuva-
rande och kommande generationer", motiverade juryn sitt beslut. Ale Rotarys president, 
Kent Carlsson, överlämnade priserna. För de stolta pristagarna var detta bara början på en 
framgångsrik vecka. På onsdagskvällen räckte inte stolarna till i Älvängens bibliotek varför 
arrangören snabbt fick tänka i nya banor. Lokalen byttes till Aroseniusskolans aula där drygt 
170 personer tog plats. – Det blev en fantastisk kväll. Författarna Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund har hittat ett nytt sätt att engagera. De berättar om vägar och stigar och ut-
flyktsmål, till exempel Verle gammelskog, berättar bibliotekarie Mattias Lööw.
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