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STALL ALFHEM
• Privatlektioner 

För dig utan egen häst. Mkt välutbildade hästar

• Hyra häst 
Lektioner ingår!

• Pensionat
Lämna din häst hos oss kortare eller längre tid. 
(Full service)

• Dressyrträning
För dig med egen häst

www.stallalfhem.se
Bethine Levin tel: 070-5918518

Dipl Ridinstruktör / C-tränare i dressyr

Lördag och söndag 29-30 
augusti hölls NSK Kam-
raterna klubbmästerskap i 
boule under mycket trevliga 
och gemytliga former på 
våra fina banor på Vimmervi 
i Nödinge.

Vädrets makter var på vår 
sida under båda dagarna. 
Det var inte många regn-
droppar vi behövde skydda 
oss mot. Mellan matcherna 
fanns det förtäring i form av 
korv och bröd, dricka, kaffe, 
kaka, frukt och choklad när 
vi behövde en välbehövlig 
paus mellan matcherna.

På lördagen spelades 
dam- och herrdubbel och 
efter fem spelomgångar stod 

Siv Carlsson och Eivor 
Bengtsson som segrare för 
damerna och på herrsidan 
blev det Fred Thorsson 
och Ove Hansson som gick 
segrande ur kampen.

Söndagens mixed dubbel 
blev spännande. Vi spe-
lade även denna dag fem 
omgångar i varje grupp. 
Många täta matcher, men 
förhoppningsvis vann rätt 
lag varje gång.

Efter en jämn och välspe-
lad final kunde Anita Arf-
vidsson och Gunnar Mag-
nusson stå som Mixedmäs-
tare. Grattis till vinnarna!

GTh

Klubbmästerskap hos NSK Kamraterna

Klubbmästare i herrklassen blev Fred Thorsson och Ove 
Hansson.

Siv Carlsson och Eivor Bengtsson tog hem förstapriset i 
damklassen när NSK Kamraterna genomförde sitt klubb-
mästerskap förra helgen.

Efter en välspelad final stod det klart att Anita Arfvidsson 
och Gunnar Magnusson blivit mixedmästare.

ALVHEM. Rikard Karl-
berg är hemma efter en 
intensiv tävlingsperiod.

Han laddar batte-
rierna inför slutspurten 
av Challenge Tour.

Närmast väntar spel i 
Amsterdam och däref-
ter i Kazakhstan.

Rikard Karlberg, Ale GK, 
upplevde en tung inledning 
på säsongen. De två första 
tävlingarna på touren blev 
inte alls vad han hade för-
väntat sig, vilket föranledde 
honom att ta hjälp av en 
mental coach.

– Jag var inte nöjd med 
fjolåret och ville bevisa direkt 
i inledningen på årets säsong 
att jag kan bättre. Efter de två 
första tävlingarna gjorde jag 
ett break, kom i kontakt med 
Anders Haglund från Borås, 
en mental coach som också 
är en erfaren golfare med 
förflutet från Europatouren, 
berättar Rikard Karlberg.

– Anders lärde mig att 
hantera de dåliga slagen och 
få fram känslan hos mig när 
jag slog de bra slagen. Jag 
blev tryggare i mitt spel och 
det har hållit i sig. Det har 
varit ett bra komplement till 
den utmärkta träning jag får 
av Hennig Lundström.

Inte missat cutten
Efter den svajiga inledningen 
har Rikard Karlberg inte 
missat cutten vid ett enda 
tillfälle.

– Tyvärr har jag inte fått 
till det på helgerna. Min bästa 
placering var i Finland för tre 
veckor sedan då jag hamnade 
på 16:e plats.

Karlberg har avancerat 
och tillhör nu topp-100 på 
Challenge Touren. Det inne-
bär att han är direktkvalifice-
rad till det andra av de totalt 
tre kvalstegen till nästa års 
Europatour.

– Jag kan också ta mig till 
Europatouren genom att 
vinna tävlingen i Kazakhstan. 
Det är en jättestor tävling där 
vinnaren, förutom en direkt-
plats till Europatouren, 
erhåller 70 000 euro. Det är 
att jämföra med 20-28 000 
euro, som brukar vara fallet 
på Challenge Tour.

Hur är formen?

– Det känns bra, jag 
känner att jag blir en bättre 
och bättre golfare hela tiden.

Vad är det bästa med att 
komma hem till Ale?

– Det är skönt att kunna 
komma hem och slappa, 
träffa kompisar och umgås 
med flickvännen. Att kunna 
koppla bort golfen emellanåt 
och tänka på något annat är 
viktigt, avslutar Rikard Karl-
berg.

Karlberg har blivit mentalt starkare
– Och en bättre golfare

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rikard Karlberg, Ale GK, tränar hemma på Kungsgården 
inför kommande tävlingar på Challenge Tour.

KILANDA. Det var utan 
tvekan den bästa höst-
matchen som de guls-
varta hittills presterat.

Det blev seger för 
Skepplanda BTK 
hemma mot Spark i 
söndags.

Slutresultatet skrevs 
till 4-1 (2-0).

Även om gästande Spark fick 
till en reducering i den andra, 
var det hemmalaget som stod 
för bollinnehavet. Båda lagen 
trivdes för övrigt på det fina 
underlaget som Skogsvallen i 
Kilanda visade upp. En allde-
les fantastisk gräsmatta.

I denna match satsade 

SBTK mer på kortpassnings-
spel än tidigare långbollar. I 
mitten på första halvleken 
gjorde Svante Larson 1-0 
på  en volleykanon och sedan 
fortsatte Emil Färdmar mål-
skyttet genom att elegant slå 
in 2-0 innan pausvilan.

Rickardo Nachimento 
är spelaren som serverar 
många bra passningar. Men 
i söndagsmatchen fick han 
själv höra nätets rassel då 
han prickade in 3-0 bakom 

Conny Svensson.
Gästerna skulle emellertid 

få ett tröstmål och det ord-
nade Johan Davidsson till i 
mitten på slutperioden.

Skepplanda har fått en hel 
del kritik för sin säsong, men 
i denna match visade man 
verkligen god lagmoral.

Bästa höstmatchen av Skepplanda BTK
– Övertygande seger mot Spark

PÅ SKOGSVALLEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Glada målskyttar i SBTK, från vänster: Ricardo Nachimento, Svante Larson (med dottern 
Ida) och Emil Färdmar.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus
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