
2009  |   vecka 39  |   nummer 33  |   alekuriren 35SPORT

Redan under årets 
första tävling, Sam Hall 
Invitational, var det 
dags för Ale Golfklubbs 
Jeff Karlsson att slå 
till.

Jeff svarade för en 
makalös prestation.

I och med rundorna 
71-67-65 och totals-
coren på 203 slag, tio 
under par, var det inte 
bara seger som gällde 
utan även nytt skolre-
kord i lägsta totalscore 
någonsin över 54 hål.

Tisdagen den 15 september 
var en stor dag för Ale GK.s 
senaste talang. För första 
gången i karriären var det 
dags att plocka hem en seger 
på amerikansk mark, och till-
sammans med nytt person-
bästa samt skolrekord över 
54 hål var det en extra skön 
milstolpe.

– Det var en sådan otrolig 
lättnad när jag kom in efter 
sista rundan och såg att mitt 
namn var överst på resultat-
tavlan. Det känns som jag har 
väntat på den här vinsten så 
länge nu, och äntligen fick jag 
den. Sen är det ju självklart 
extra kul att man lyckades slå 
skolrekord också, säger Jeff 
Karlsson. 

Högsta divisionen
Jeff började precis sitt andra 
år på Kennesaw State Univer-
sity, som spelar i högsta divi-
sionen av collegegolf i USA, 
och redan förra året var det 
nära vinst under Columbia 
Invitational, men då slutade 
kampen om förstaplatsen 
sämre och en tredjeplats fick 
stå som årets bästa resultat.

– Förra året hade jag en 
del bra tävlingar, och det 
kändes som att en vinst skulle 
komma när som helst, men 
sedan förlorade jag med ett 
slag under Columbia Invita-
tional och fick aldrig vinsten. 
Så det var som en revansch 
den här gången, att få gå vin-
nande ur kampen om titeln, 
berättar Jeff.

Och kamp var det, ända in 
till sista hålet då ställningen 
var lika för förstaplatsen.

– Sista rundan av tävlingen 
var en av de bästa jag nånsin 
spelat, och det var verkligen 
jämnt. Så fort jag gjorde 
birdie, så gjorde han jag spe-
lade med birdie, och tvärtom. 
Så inför sista hålet låg båda 
sex under par för dagen, och 
han slog sitt andraslag i vatt-
net. Jag gjorde par och slog 
han med ett, och det visade 
sig att det också räckte för 
vinst. Det var verkligen en 
revansch för min del.

En av fem bästa
I slutet av förra året blev Jeff 
utvald till en av de fem bästa 
förstaårsspelarna i sydöstra 
delen av landet, till något 
som kallas ”All-Conference-
Freshman-Team”. Det var 
således med gott självför-
troende han kunde inleda 
säsongen, efter att också ha 
tagit två vinster hemma i 
Sverige över sommaren. I 
och med vinsten i Sam Hall 

Invitational har nu också fler 
ögon riktats mot Alesonen.

– Jag fick ett mejl dagen 
efter från svenska herrlands-
lagscoachen, där han grat-
tade mig och var imponerad 

av resultatet. Nu i veckan 
kommer han och besöker 
mig på skolan. Han ville lära 
känna mig bättre, så att vi 
kan hålla kontakten framö-
ver och förhoppningsvis kan 

jag fortsätta spela bra och ta 
en plats i landslaget. Vi får se 
hur det utvecklas, men det är 
riktigt kul att man får sådan 
uppmärksamhet, avslutar Jeff 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON
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– Och har ögonen på sig från landslagsledningen
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Värmande
plagg för hösten

ADIDAS WINTERAN GTX
Joggingsko med GORE-
TEX för vattentäthet och 
god andningsförmåga. 
Stötdämpande adiPRENE 
i häl och adiPRENE+ i 
framfot för extra komfort. 
Juniorstorlekar.
ORD. PRIS 699:-

499:-

DIDRIKSON SHANNON
Jacka i 100% nylon med tejpade söm-
mar. Speciellt framtagen för Team 
Sportia. Finns i damstorlekar.

1395:-

VIKING THERMO PU
Stövel med fl eecefoder. Strl 26-36.

399:-

BAGHEERA ASPEN
Varmfodrad känga med ovan-
del i skinn. DryCat-teknologi 
som garanterar 100% vat-
tentäthet. Urtagbar innersula 
med extra dämpning för häl 
och framfot. Strl 28-35.
ORD. PRIS 499:-

399:-

699:-
STUF NOME PARKA
Funktionell jacka med alla 
sömmar tejpade. Vind- 
och vattentättyg som 
andas, avtagbar huva. 
Fyllning i 100% polyester. 
Juniorstorlekar.

DIDRIKSON SMITH JR PRINT
Vadderad vind- och vat-
tentät i 100% polyamid, 
tejpade sömmar. Finns i 
juniorstorlekar.

899:-

VIKING STORM JR GTX
Vattentät GORE-TEXÆ 
känga med ullfoder för 
värmeisolering. Natur-

gummisula för bra fäste. 
Juniorstorlekar. Finns 

endast på 
Team Sportia.

Strl 28-41.
ORD. PRIS 899:-

699:-

NB MINA COAT
Vadderad 3/4 lång jacka med avtagbar 
huva. Vattentätt material som andas, 
alla sömmar är tejpade. Damstorlekar.

999:-


