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ALVHEM. En av svensk 
golfsports största pro-
filer genom tiderna, 
Mats Lanner, gästade 
Kungsgården i tisdags.

Det skedde i sam-
band med att Ale GK:
s Rikard Karlberg bjöd 
in till en så kallad Pro-
Am.

Med fanns också Nina 
Reis som spelar på 
damernas Europatour 
och framtidsmannen 
Felix Fihn.

Rikard Karlberg är på tillfäl-
ligt besök hemma i Sverige 
innan Challengetouren fort-
sätter med tävlingar på olika 
håll i världen.

– Jag ska spela någon täv-
ling i Sverige, sedan fortsät-
ter det i Italien och Belgien, 
säger Rikard Karlberg när 
lokaltidningen träffar honom 
på hemmabanan i Alvhem.

– Det är alltid roligt att 
komma hem och träffa sina 
vänner, förklarar Rikard.

Fjolårssäsongen blev inte 
riktigt vad han hade tänkt sig. 
Han landade på hundrade 
plats på rankingen, men i år 
är siktet inställt på topp 50.

– Jag spelade väldigt bra 
i början av förra säsongen, 
men avslutningen var sämre. 
Jag lärde mig mycket av fjol-
året även om resultaten inte 
gick i stegrande riktning 
hela tiden, säger Rikard vars 
slutliga mål är att ta sig in på 
Europatouren.

En som har spelat på 
Europatouren, och dessutom 
vunnit på densamma, är Mats 
Lanner. Den svenske golfi-
konen fungerar numera som 
mentor till Rikard Karlberg.

– Vi började samarbeta 
så smått förra året. Han ger 
mig en del tips inför tävlingar 
om bland annat spelstrategi. 
Henning Lundström är 
dock kvar som tränare och 
sköter allt det tekniska.

När Rikard Karlberg 
genomförde en Pro-Am på 
Kungsgården fanns Mats 
Lanner med som professio-
nell instruktör tillsammans 
med Nina Reis, Lysegårdens 
GK, Felix Fihn, Delsjö GK, 
och Rikard Karlberg själv 

förstås.
– Det blev en mycket 

lyckad dag. Det regnade till 
en början, men lagom till 
att vi skulle gå ut på banan 
så sprack det upp, berättar 
Rikard.

Var det gårdagens Euro-
patourlegend som vi såg 
tillsammans med några av 
morgondagens svenska golf-
stjärnor?

Svensk golflegend 
besökte Kungsgården
– Mats Lanner hjälper Rikard Karlberg

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

När Rikard Karlberg, Ale GK, bjöd in till Pro-Am på Kungs-
gården hade han hjälp av Nina Reis, Felix Fihn och Mats 
Lanner.

Storseger för Nödinge
NÖDINGE. Nödinges 
herrar har fått upp 
ångan i sexan.

Laget öser på för 
fullt framåt och håller 
tätt bakåt.

Fotö fick se sig bese-
grade med klara 4-0.

NSK-tränaren, Stefan Szila-
gyi, kunde rapportera om en 
stabil insats på Vimmervi IP. 
Hemmalaget skapade mäng-
der av chanser.

– Vi vinner klart, men 
segern borde nog ha varit ett 
par mål större. Fast det var 
minst lika viktigt att vi höll 
nollan för andra matchen 
i rad. Det 
gjorde vi 
aldrig förra 
året, säger 
Szilagyi.

Målet vak-
tades åter-
igen av 16-åringen, Oskar 
Eriksson. Det fanns dessut-
om fler ungdomar som fick 
chansen i fredags. Lagkapte-

nen och kvällens första mål-
skytt, Kristoffer Åkersten, 
skadade sig efter en halvtim-

me. Rasmus 
Ekström, 
17, fick 
göra debut. 
Samma sak 
gällde för 
Roman 

Stahlman, 17, som agerade 
vänsterback.

– Ingen gjorde bort sig, 
tvärtom. De visade definitivt 

att de håller på den här nivån, 
berömde Szilagyi som också 
gladde sig åt några rutinera-
de rävar.

– Med Marcello Stojnic 
och Robert Maxe i laget får 
motståndarna spela bra för att 
slå oss.

Närmast väntar Lundby 
och Hermansby borta.

– Det är svåra, men inga 
omöjliga matcher.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg, fred 8/5
Nödinge – Fotö 4-0 (2-0)

Lagkapten, Kristoffer Åkersten, satte en balja.

www.nodingegk.se  | tel 0303-636 18
e-mail: info@nodingegk.se

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Nödinge Golfklubb kommer att ha en Öppen Golfdag mellan 
kl 11.00-15.00 för att visa upp vår sport och locka till oss fl er 
golfare. Under dagen kommer vi att:  

 • Visa sporten som passar alla 

 • Förevisa vår vackra golfbana och fi na miljö 

 • Erbjuda ett bra alternativ för friskvård 

 • Erbjuda alla som vill, att få prova spel på golfbanan 

Låter det intressant? 
  • Besök Nödinge Golfklubb den 17 maj och du kommer att få 
  information om golfklubben och golfspelet 

 • Du kommer också erbjudas möjlighet att prova på 
  olika typer av slag samt prova olika klubbor 

 • Vi kommer att ha fördelaktiga erbjudande och bjuder på fi ka 
  till alla våra besökare.

Välkomna!

Öppen Golfdag på Nödinge 
Golfklubb Söndag 17 maj

Ale-Surte förstärker truppen
BOHUS. Den enes bröd, 
den andres död.

Ale-Surte BK har 
gjort klart med mål-
vaktstalangen, Alex-
ander Wetterberg, från 
IFK Motala.

Därmed erbjuds 
ikonen och veteranen, 
Gert Svensson, 39, 
inget nytt kontrakt.

–Det är sant. Vi har tagit det 
beslutet och det var inte lätt. 
Vår förhoppning är ändå att 
Gert ska fortsätta i förening-
en och träna våra ungdoms-
målvakter. Han är en ikon för 
dem, säger Lars-Erik Ei-
narsson, A-lagsansvarig.

Alexander Wetterberg, 
21,  var reservmålvakt i IFK 
Motala den gångna säsong-
en och gjorde nio matcher i 
elitserien.

– Det är en jättetalang 
som Motala gärna ville be-
hålla, men nu väntar studier 
i Göteborg och då var vi ett 
bättre alternativ. Han gillar 
vårt koncept och framför allt 
hallen, berättar Einarsson.

Truppen innehåller tre 
målvakter. De andra två är 
David Ekholm-Bryngels-
son, 26,  och Kristoffer Stil-
ler, 18.

Ale-Surte BK har också 
gjort klart med försvarsspe-
laren, Martin Gustafsson, 

27, från Frillesås.
– En mycket svårforsche-

rad back som är jobbig att 
möta. Han är duktig på skrid-
skorna och snabb i sidled, re-
dogör Einarsson.

Från Ljusdal kommer 
med stor sannolikhet Fred-
rik Rexin att ansluta.

– Förhandlingarna är 
långt gångna, men vi är inte 
helt färdiga än. Fredrik och 
Ljusdal är inte överens om 
vissa delar i deras kontrakt. 
Det kommer att lösa sig. 
Med Fredik i laget får vi en 
tung  och mycket vass mål-
skytt som kommer att kom-
plettera Johan Grahn på ett 
utmärkt sätt, säger en hopp-
full Einarsson.

Mycket kraft läggs nu 
också på att få klart med 
Nils Wikström, som Ale-
Surte lånade från Väners-
borg säsongen 2007-2008, 
och som sedan har spelat för 
IFK Motala.

– Nils utbildar sig till 
läkare och vill gärna flytta hit. 
Vi hoppas hitta en lösning för 
honom, säger Einarsson.

A-lagstruppen är igång 
med försäsongsträning-
en som leds av fystränaren, 
Peter Ward.

– Det är ett minst lika 
viktigt nyförvärv. Peter trä-
nade IFK Kungälv i fjol, 
men har också erfarenheter 

från Frölunda Hockey, BK 
Häcken med mera, berättar 
Einarsson och fortsätter:

– Anledningen till att vi 
inte orkade slutföra säsong-
en lika bra som vi inledde den 
berodde troligtvis på att vi 
saknade viss styrka. Den ska 
vi bygga upp nu. Sedan mins-
kar vi också antalet tränings-
matcher jämfört med i fjol.

Ale-Surte BK ser också 
fram mot Sportservice 
Reebok Jofa cup som arrang-
eras i Ale Arena sista helgen 
i september. Cupen inne-
håller nu tio lag, däribland 
ryska Jenisej och elitseriel-
agen IFK Vänersborg och 
Sirius Bandy.

– Men Gert Svensson får inget nytt kontrakt

BANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Veteranen, Gert Svensson, 
erbjuds inget kontrakt.


