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ALVHEM. Det finns en 
hel del nytt att rap-
portera från Ale GK:s 
horisont.

Lagom till att som-
margreenerna ska 
öppna presenterar 
klubben såväl en ny 
kanslichef och en färsk 
banchef.

– Vi känner en oerhörd 
tillfredsställelse och op-
timism inför framtiden, 
säger Thomas Lund-
ström i Ale GK. 

Golfsäsongen är redan i 
full gång på Kungsgården 
i Alvhem. Låt vara att det 
fortfarande är vintergreener, 
men snart ska sommargreen-
erna öppnas för spel.

– Det sker vilken dag som 
helst. Det finns ingen tjäle 
kvar och greenerna är för-
skonade från snömögel, säger 
nye banchefen Bengt-Erik 
Johnson.

En annan som är ny på 
posten är kanslichefen Niklas 
Kindahl. Han är dock ingen 
gröngöling i dessa samman-
hang. Med 20 års erfarenhet 
från kansliarbete på Öijareds 
Golfklubb vet han vad arbe-
tet innebär.

– Jag ser detta som en fan-
tastisk utmaning. Jag har själv 
varit här och spelat många 
gånger och vet att det är en 
bana med fin layout och bra 
finish, säger Niklas Kindhal 
som hoppas kunna applicera 
några nya idéer som han varit 
med och utvecklat under sin 
tid på Öijared.

Starkare enhet
– Jag har mina tankar om 
hur man kan samordna klub-
bens verksamheter och bilda 
en ännu starkare enhet. Det 
gäller att de olika kommitté-
erna ser varandras arbete och 
mål. Min ambition är att vi 
ska kunna samlas kring någon 
sorts värdegrund som smittar 
av sig ända ner på medlemsni-
vå, säger Niklas Kindahl vars 
första intryck av Ale GK är 
odelat positiv.

– Folk verkar må bra av att 
vara på Kungsgården, både 
folk som arbetar här och per-
soner som är här och spelar. 
Bemötandet från styrelse, 
övrig personal och medlem-
mar har varit hjärtligt.

Hur ser du på golfens 
framtid?

– Det händer saker och det 
händer fort. Dagens golfare 
är inte lika trogna sin hemma-
klubb och istället för att betala 
en medlemsavgift vill man 
betala när man spelar. Ale GK 
har hittat en intressant sam-
arbetsform med andra golf-
klubbar i närområdet för att 
få spelarna att stanna i regio-
nen, säger Niklas.

Perfekt skick
Bengt-Erik Johnson låter 
hälsa att Ale GK:s 18-håls-
bana kommer att vara i lika 
perfekt skick som alltid när 
högsäsongen tar vid.

– Vår bana har ett gott re-
nommé och det tänker inte 
jag förstöra, skrattar Bengt-
Erik som vet vilka krav som 
spelarna ställer.

– Det ska vara 
snabba men fram-
förallt jämna 
greener. Efter-
som vi har hålpi-
pat greenerna kan 
det vara aning-
en ojämnt precis i 
början av säsong-
en, men det blir 
bara bättre och 
bättre för varje dag 
som går.

Ett datum att 
lägga på minnet 
är lördagen den 8 
maj då Ale GK, i 
likhet med många 
andra klubbar, ar-
rangerar en öppen 
golfdag på Kungs-
gården.

– Vi hoppas 
på stor uppslut-
ning. Framförallt 
hoppas vi att få se 
folk som inte tidi-
gare har spelat golf. Vi er-
bjuder våra instruktörer och 
dessutom ges det möjlighet 
att gå ett par hål på banan, 
förklarar Niklas Kindahl.

Slutligen bör noteras att 
den 20:e och 27:e maj spelas 
kvalomgångarna till Kungs-
golfen.

JONAS ANDERSSON

Det blåser nya vindar på Kungsgården

…och Jessica tar hand om restaurangen

Jessica Johansson är ny krögare på golf-Jessica Johansson är ny krögare på golf-
krogen i Alvhem. Sedan i somras driver krogen i Alvhem. Sedan i somras driver 
hon också Golfkrogen Backa Säteri. hon också Golfkrogen Backa Säteri. 

ALVHEM. I augusti öpp-
nade Jessica Johans-
son Golfkrogen Backa 
Säteri.

På fredag står hon 
redo att servera mat på 
kommunens andra gol-
frestaurang.

– Det ska bli roligt, 
säger Jessica till lokal-
tidningen.

Ale GK ville få till stånd en 
förändring för restaurang-
verksamheten inför det här 
året.

– Vi ville erbjuda något 
som bättre sammanfaller 
med vårt varumärke. Av den 
anledningen kontaktade vi 
Jessica, berättar Thomas 

Lundström.
Intresset visade sig vara 

ömsesidigt. Jessica behövde 
inte särskilt lång betänketid 
på sig innan hon svarade ja.

– Jag fick en väldigt positiv 
bild av klubben och den har 
förstärkts under hela den här 
perioden som förberedel-
serna pågått. Omgivningen 
är dessutom njutbar, säger 
Jessica som fortsättningsvis 
kommer att basa för två golf-
krogar i hemkommunen.

– Själv kommer jag att 
vara i Alvhem, så har jag per-
sonal som sköter verksamhe-
ten i Nödinge. Konceptet är 
detsamma för båda ställena. 
Det ska vara välsmakande, 
gott och enkelt.

Vad för typ av mat 

kommer Kungsgårdens 
gäster att erbjudas?

– Menyn blir likadan som 
på Backa Säteri med den 
skillnaden att jag kommer att 
ha buffé här i Alvhem. Det 
blir kött, fisk och en veckans 
pasta. Därutöver kommer jag 
också att tillhandahålla pajer, 
sallader och a lá carte.

Hur har du upplevt 
första tiden på Backa 
Säteri?

– Responsen har varit 
bra, men det gäller att ligga 
i och kämpa hårt. Det är en 
tuff bransch, avslutar Jessica 
Johansson.

Niklas Kindahl är ny kanslichef på Ale GK…

… och Bengt-Erik Johnson är ny ban-
chef.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

HANDBOLLENS DAG
Torsdag 29 april 

kl 17-21 (ca)

Årets avslutning för 
alla Ale HF:are

Prisutdelning • Lotteri 
Café • Spännande matcher

Kontakta din ledare för mer info

MISSA INTE

i samaerbetar med:

�������	
�	���	�
���

������

�
���������	��	�

���
����
�����
�������

���	��������
�
������	 

�����
�!
�����
��
"#$%!

&���
������'

(�����	
�
����
�	�
�	�'

Ett samarbete mellan

och Tidnin
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