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Rödjans väg 13, NÖDINGE 0303-960 70

Med det breda 
sortimentet
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Ökad livslängd 
för endast  495 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bränsleförbrukning.  
Just nu gör vi 4-hjulsinställning på din bil för 
endast 495 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2010-05-15. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg Exportg 22  |  031-742 32 30 www.dackia.se

ALVHEM. Vilken påsk-
smäll!

Rikard Karlberg, Ale 
GK, vann på långfreda-
gen sin första tävling 
på Asian Tour.

Segern har givit eko i 
hela golfvärlden.

Rikard Karlberg svarade för 
en fantastisk prestation när 
han redan i sin andra tävling 
på Asian Tour fick lyfta seger-
bucklan och inkassera 47 550 
dollar. Tävlingen avgjordes i 
New Delhi och den 23-årige 
Alegolfaren var fem slag före 
närmaste konkurrent. Efter 
ronderna 65-69-68-66 no-
terades Rikard Karlberg för 
-20.

– Jag puttade fantastiskt 
jäkla bra, säger Karlberg till 
Svensk Golf.

– Jag har inte smält det här 
ännu. Det öppnas en hel del 
nya dörrar nu.

Rikard Karlberg hann bara 
med ett inspelsvarv på Dehli 
Golf Club innan tävlingen 
drog igång på tisdagen.

– Den absolut smalas-
te banan jag spelat. Snitt-
bredden på fairway är runt 
20 meter. Sen är det knappt 
någon ruff utan bara buskar, 
beskrev Rikard på sin blogg.

Han visade sig behärska 
banan på ett föredömligt sätt 
och var till slut ohotad segra-
re. Alekuriren lyfter på hatten 
och gratulerar till framgång-
en.

Rikard Karlberg vann på Asian Tour
– Utmärkt puttning grundlade segern

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rikard Karlberg, Ale GK, vann i fredags SAIL Open som ingår i Asian Tour 2010.
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Välkomna 
till SKEPPLANDA Industriområde

Svenska Miljödäck AB • Tel:  0303-33 70 00

LÖRDAGSÖPPET I APRIL
09.30 - 14.00

Prisex. 

195/65 R 15V 
(v= max. 240 km/t.) 

550:- /st

inkl. montering 

och balansering.

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?


