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häst- & ridskola

GÖTEBORG. I tisdags var 
LN-70:s båda duktiga 10-
åringar Ronja Henriksson 
och Felicia Grundell i Scan-
dinavium och spelade i peri-
odpausen när Frölunda och 
Brynäs drabbade samman 
(1-3).

Det var två förväntans-
fulla och nervösa tjejer som 
åkte till Göteborg för att 
dels spela i periodpausen, 
men också för att träffa 
andra tjejer som represente-
rade åtta olika föreningar i 
Göteborg med omnejd. 

Tjejerna delades upp i 
två lag och spelade otroligt 

underhållande ishockey. De 
båda LN-70-tjejerna spelade 
en framträdande roll. Allting 
flöt på bra och tjejerna 
tyckte det var jättekul. 
Man kan se att förbundet 
anstränger sig för att göra 
flick- och damhockey till en 
sport att räkna med. 

Ronja och Felicia hoppas 
att fler tjejer i Ale och Lilla 
Edet vill testa på denna 
sport, då de tycker att det är 
något av det roligaste som 
finns att göra på fritiden.

Magnus & Roger

Ronja och Felicia spelade 
inför 10 000 åskådare

Här är tjejerna som underhöll publiken i pausen mellan 
Frölunda och Brynäs i tisdags, däribland två spelare från 
LN-70 HC.

ALVHEM. Ale GK är 
en av få golfklubbar 
i Göteborgsdistriktet 
som har övergått till 
spelrätter utan en 
rekonstruktion som 
följd.

Det konstaterar 
nuvarande kanslichef 
Thomas Lundström, 
som ser framtiden an 
med tillförsikt.

– Det är viktigt att 
vi gör rätt för oss gen-
temot de medlemmar 
som varit med och 
byggt upp klubben. Vi 
är måna om vårt varu-
märke, säger han till 
Alekuriren.

Ale GK är liksom övriga 
golfsverige mitt inne i en 
ekonomisk kärv period. Den 
1 januari i fjol övergick för-
eningen fullt ut till spelrät-
ter.

– Golfen generellt har haft 

en vikande trend under ett 
antal år och det föranledde 
oss att gå över till spelrät-
ter. I samband med det valde 
många medlemmar att lämna 
klubben. Dessa ska under 
2010 få tillbaka sina med-
lemslån, förklarar Thomas 
Lundström men tillägger 
samtidigt:

– Blickar vi framåt så 
kommer vår löpande verk-
samhet att generera goda 
årliga överskott. Det är vik-
tigt ur resultatsynpunkt, så 
att vi kan bibehålla den starka 
ekonomiska grund vi har.

Om många golfklubbar 
upplever ett fortsatt sval-
nande intresse för sporten, så 
är situationen en helt annan 
för Ale GK.

– Efter övergången till 
spelrätter har vi faktiskt fått 
in över 210 nya medlemmar. 
Plussamarbetet som vi har 
med Lärjedalens GK, Stora 
Lundby GK och Torslanda 
GK är en del av förklaringen. 

För en extra kostnad på 900 
kronor får medlemmarna 
spela avgiftsfritt på fyra 
banor. Det är oerhört upp-
skattat.

Ny ordförande
Vid årsmötet veckan före jul 
fick Ale GK en ny ordförande 
i Kågan Karlsson, som tar 
över efter Thomas Klein 
som valde att träda tillbaka. 
Övriga personer som ingår i 
styrelsen är: Kent-Ole Niel-
sen, Göran Österholm, 
Jari Purompää, Margareta 
Miles, Christian Kjellberg 
(suppleant), Peter Beckne 
(suppleant).

– Det blir ett händelse-
rikt år på Kungsgården. Ur 
golfsynpunkt blir Ica-slaget, 
Kungsgolfen och vår tradi-
tionella golfvecka i juli verk-
liga höjdpunkter. Sportsligt 
hoppas vi mycket på vårt 
elitlag som i fjol blev sexa i 
Lag-SM. Förhoppningsvis 
kan det gå ännu bättre i år, 

säger Lundström.

Lustspel
– Vid sidan av golfen händer 
det en del annat kul här uppe. 
Det musikaliska lustspelet 
Guldtunnan kommer att ha 
sin premiär den 12 juni och 
sedan planerar Ale Slöjdare 
för sin sedvanliga sommarut-
ställning i den gamla maga-
sinsbyggnaden.

För tillfället är Kungsgår-
den inbäddat i snö och inte 
mycket tyder på att sommar-
greenerna ska lysa gröna om 
några månader.

– Att det ligger snö på 
banan nu är bara bra. Det 
vita täcket ger ett bra skydd 
för greenerna. Dessutom gör 
snön att folk kan åka skidor i 
det här oerhört vackra vinter-
landskapet, avslutar Thomas 
Lundström.

Ale GK ser ljust på framtiden
– Övergången till spelrätter har skett utan rekonstruktion 

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På Ale GK:s kansli arbetas det På Ale GK:s kansli arbetas det 
för högtryck trots att golfsä-för högtryck trots att golfsä-
songen ännu inte har kommit songen ännu inte har kommit 
igång. Till vänster Carina Karls-igång. Till vänster Carina Karls-
son och Thomas Lundström.son och Thomas Lundström.

Ale Aerobic & Dansstudio i samarbete med SISU

I Älvängen

(tel.svar: 0303-748480)

Välkomna att besöka vår hemsida 
för senaste informationen.

www.dansstudion.org

Nu kör vi 
igång igen!

Barndans, aerobic gymnastics, jazz, funk, balett m.m.

ALVHEM. Rikard Karl-
berg, Ale GK, har säkrat 
spelrättigheten till 
Asientouren.

Finalkvalet avsluta-
des i  Hua Hin i lördags.

Karlberg slutade på 
en delad 18:e plats med 
fyra slags marginal till 
det magiska topp 40-
strecket.
Rikard Karlberg, som de två 

senaste åren har tävlat på Chal-
lenge Tour, är nu kvalificerad 
till en av de stora tourerna 
i världen. Asian Tour 2010 
inleds med tävlingar i Thai-
land och Indien i början av 
nästa månad.

– Jag pratade med Rikard på 
telefon och han var naturligt-
vis mycket lättad och glad över 
den här framgången, berättar 
mamma Lisbeth Karlberg.

Alekuriren lyfter på hatten 
och gratulerar!             ���

Karlberg klar för Asian Tour

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
16 februari 

kl 19.00
Forsvallen Skepplanda

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 2 februari.

Välkomna!


