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ALVHEM. På tillfälligt 
besök hemma i Ale.

Snart återvänder 
Rikard Karlberg till 
Thailand och årets 
första tävling på 
Asientouren.

– Det känns inspire-
rande, säger Karlberg 
till lokaltidningen.
I förra veckans nummer av 
Alekuriren kunde ni läsa om 
Rikard Karlbergs framgång i 
kvalet till Asientouren. Hans 
18:e plats räckte med råge för 
att säkra kortet på touren.

– Min största framgång 
hittills i karriären, säger 
Rikard.

Efter misslyckandet på Eu-
ropatourkvalet hade Rikard 
Karlberg inga större för-
väntningar när han begav sig 
till Hua Hin. Kanske var det 
därför som han presterade så 
bra golf när det väl gällde.

– Drivern var stabil under 
hela kvalspelet och även spelet 
på greenerna fungerade bra. 
Jag spelade inte något fantas-

tiskt närspel, men däremot 
avsevärt bättre än vad som 
var fallet på Europatourkva-
let. Där var skillnaden.

Den första tävlingen på 
Asien Tour 2010 äger rum 
i Bangkok 4-7 februari. Yt-
terligare ett antal tävling-
ar väntar under våren, men 
spelschemat är som mest 
späckat på hösten.

– På sommaren är det inga 
tävlingar alls och det beror 
naturligtvis på den otroliga 
hetta som råder. Förhopp-
ningsvis kan jag göra några 
bra resultat redan under in-
ledningen på säsongen, säger 
Rikard.

Vad skulle det betyda 
rent ekonomiskt för dig att 
lyckas på Asientouren?

– Skulle jag vinna någon av 
tävlingarna så vore det givet-
vis ett lyft. Prissumman va-
rierar mellan små och stora 
tävlingar, 500 000 kronor upp 
till tre miljoner kronor. 

Premiär för Karlberg 
på Asientouren

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den 4-7 februari är det dags för Asientourens första Den 4-7 februari är det dags för Asientourens första 
tävling för säsongen. I startlistan återfinns Rikard Karl-tävling för säsongen. I startlistan återfinns Rikard Karl-
berg, Ale GK.berg, Ale GK.

Elving bröt benet på träning

Niclas Elving bröt benet på 
fredgens träning med Örgry-
te IS.

Arkivbild: Allan Karlsson

MÖLNDAL. Det var på 
fredagens träning med 
Örgryte IS på Freja-
plan som olyckan var 
framme.

Niclas Elving, med 
förflutet i Nol IK och 
Ahlafors IF, ådrog sig 
ett svårt benbrott.

En lång rehabilite-
ringsperiod väntar nu 
för den lille tekniske 
yttermittfältaren.

Det var i ett motlägg som 

stödjebenet träffades med 
våldsam kraft. Niclas kördes 
i ambulans till Mölndals sjuk-
hus där han opererades på 
fredagskvällen.

– Det gjorde väldigt ont,  
men först trodde jag bara att 
det var en smäll. Men när jag 
kollade på benet såg jag att 
det inte stod rätt till och av de 
andras reaktion förstod jag att 
det var av, säger Niclas Elving 
till ÖIS hemsida.

Istället för gips har Niclas 
fått en spik inopererad i smal-

benet, längs med benet, för 
att stabilisera.

En tung träningsperi-
od väntar nu Niclas för att 
komma tillbaka till toppfot-
bollen igen, men han ser ändå 
positivt på framtiden.

– Jag får använda den här 
tiden till att bygga upp krop-
pen så att jag blir stark och 
tål mycket träning i framti-
den, säger Niclas Elving.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Folkra-
cesporten är riktigt på 
gång igen.

85 personer passade 
på att provköra när 
Älvbygdens MK bjöd in.

– Intresset i klubben 
har ökat med 600% 
och i höst arrangerar 
vi på nytt en tävling, 
säger ÄMK:s Niklas 
Larsson.

För andra gången arrangera-
de ÄMK en prova-på-dag i 
Älvängen. Paradisbanan fyll-
des snabbt med motorintres-
serade. Alla hade chansen att 
få testa en folkracebil.

– Vi räknade in 85 olika 
förare och flera av dem blev 
så bitna att de körde upp till 
fem gånger, berättar Niklas 
Larsson.

I klubben finns nu 25 bilar. 
Intresset för att köra och även 
tävla har ökat rejält.

– Till helgen arrangerar vi 
ännu en licenskurs som alla 
måste ha gått som är intresse-
rade av att köra på egen hand. 
Du får börja köra folkra-
ce samma år du fyller 15 år. 
Många av lördagens deltaga-
re skrev upp sig. Kursen tar 2-
3 timmar och för de som inte 

har körkort väntar en lättare 
uppkörning direkt efter, säger 
Niklas Larsson.

Lördagens arrangemang 
ska nu summeras och ÄMK 
tar sedan sikte på en ny folk-
recetävling i augusti.

– Vi får se vad medlem-
marna säger. Det kanske blir 
ytterligare någon prova-på-
dag i vår. Intresset är hur som 
helst väldigt stort. Vi som är 
aktiva tränar nästan varje 
helg. Är man nyfiken är det 
bara att komma upp, avslutar 
Niklas Larsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÄMK arrangerade en välbesökt prov-på-dag med folkracebilar i lördags. Den vinterskrudade 
Paradisbanan tog emot.

Folkrace – folkligt värreFolkrace – folkligt värre

Folkrace på vintervägar. Prova-på-dagen i lördags lockade 
hela 85 förare och flera körde mer än en gång.
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ALE-SURTE BK’S 
HEMMAMATCHER!

LÖRDAG 30 JANUARI KLLÖRDAG 30 JANUARI KL 16.0016.00
ALE-SUALE-SURRTTE BKE BK
VS.VS. OTTERBÄCKENS BKOTTERBÄCKENS BK

Stöd Ale Surte BK:s satsning till elitserien!
Stöd oss via autogiro. Blankett fi nns att hämta på vår hemsida.

www.surtebandy.se
Entré: Vuxen över 16 år: 100:- 
Pensionär/studerande (med leg.) 50:-


