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ALVHEM. Ale GK finns 
representerade när EM 
för damer avgörs nästa 
vecka.

Sara Johansson står 
inför sitt livs utmaning.

– Jag har inga för-
väntningar, det ska 
bara bli väldigt roligt 
att få vara med, säger 
den 17-åriga super-
talangen till lokaltid-
ningen.

Sara Johansson har aldrig 
tidigare spelat på Falsterbo. 
När hon gör sin premiär sker 

det i samband med Europa-
mästerskapen.

– Att få spela EM var inget 
som jag hade förväntat mig 
och ens funderat på. Det ska 
bli oerhört roligt att få upp-
leva stämningen och det är 
ett utmärkt tillfälle att samla 
på sig rutin och erfarenhet 
för framtiden, säger Sara 
ödmjukt.

Golf började hon spela 
redan som åttaåring, då hon 
hängde med sin äldre bror 
Daniel och dennes kompisar 
till banan.

– Fotbollen med Skepp-
landa BTK kom dock i första 
hand när jag var liten. Det 
var där som jag hade mina 
kompisar.

Det var först när Sara fyllt 
12 år som hon började satsa 
lite mer seriöst på golfen. 
Henning Lundström såg 
en talang i henne och på den 
vägen är det.

– Att jag så småningom 
valde golfen fullt ut istäl-
let för fotbollen är inget jag 

har ångrat. Nu är det golf för 
hela slanten, berättar Sara.

Hon är sannerligen hängi-
ven sitt idrottsutövande och 
tränar i snitt 6-7 timmar per 
dag.

– På vintern blir det en 
del fysträning, vilket jag 
verkligen älskar. Nu under 
sommaren är träningen för-
lagd nästan uteslutande till 
Kungsgården. Det blir något 
av mitt andra hem, förklarar 
Sara.

Vad är din styrka som 
golfare?

– Jag är lugn ute på banan 
och försöker njuta så gott det 
går. Rent golfmässigt så är väl 
längdslagen min specialitet.

Vad är det främst som 
du behöver förbättra?

– Min wedge. Slagen som 
mäter 60-80 meter behöver 
bli bättre.

Hur ser du på din fram-
tid som golfare?

– Jag vill gärna till college i 
USA. Det vore väldigt roligt 
att få testa på det. Annars är 

jag sådan som person att jag 
tar en dag i taget och försö-
ker uppleva så mycket som 
möjligt. Jag skulle å andra 
sidan kunna tänka mig ett liv 
som golfproffs i framtiden, 
avslutar Sara Johansson.

ALVHEM. Nästa lördag 
är det final i Kungsgol-
fen.

En resa till Spanien 
ligger i prispotten.

– Nu hoppas vi på bra 
väder, så kan det bli en 
riktigt festlig inram-
ning, säger Johnny 
Hagberg i Ale GK:s 
marknadskommitté.

Lördagen den 29 augusti 
klockan 12 går startskottet 
för finalspelet i Kungsgolfen. 
34 tvåmannalag gör upp om 
titeln i denna första upplaga 
av Ale GK:s företagstävling.

– För att vara första året 
så är vi nöjda med uppslut-
ningen. Nästa år hoppas vi 
på ännu fler lag, säger Johnny 

Hagberg.
Finaldagen bjuder på 

mycket mer än bara golf. 
Ett serveringstält kommer 
att sättas upp vid klubbhu-
set på Kungsgården, där det 
kommer att serveras mat och 
dryck under eftermiddagen 
och kvällen. Efter avslutad 
prisutdelning drar musikun-
derhållningen igång.

– Vi har fått klartecken 
från Peter Lindhes orkes-
ter, som får sällskap av Janne 
Lucas Persson samt Bjarne 
Lundqvist. Vi ser fram emot 
en riktigt trevlig dag, avslutar 
Johnny Hagberg.

Sara Johansson redo för damernas EM
– Golflöfte som drömmer om college i USA

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sara Johansson, Ale GK, åker till Falsterbo i nästa vecka för 
att vara med på damernas EM.

SARA JOHANSSON

Ålder: 17 år.
Bor: Skönningared.
Studerarar: Naturvetenskap på 
Katrinelund (golfgymnasium).
Hcp: -2,3.
När jag inte spelar golf? Är jag 
med kompisar.
Bästa minnet från sommaren? 
När jag vann särspelet på Greppås.

Sara Johansson.

Final stundar i 
Kungsgolfen

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Johnny Hagberg i Ale GK:s marknadskommitté hoppas på fint väder när finalen i Kungsgolfen avgörs nästa lördag. 


