
På lördag väntar hem-
mamatch då nykomlingen 
Öckerö kommer på besök till 

Forsvallen.
JONAS ANDERSSON
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ALVHEM. Det mot-
tagandet hade inte 
Rikard Karlberg räknat 
med.

Familj, klubbkamra-
ter och sponsorer ville 
alla fira golfhjälten när 
han kom på besök till 
Kungsgården.

– Tack för stött-
ningen, sade Rikard 
mitt i all uppståndelse.

Det var på långfredagen 
som Rikard Karlberg, Ale 
GK, fixade sin första seger 
på Asian Tour. Tävlingen 
avgjordes i New Dehli och 
Karlbergs triumf väckte 
uppmärksamhet runtom i 
Golfsverige.

I förra veckan var Rikard 
Karlberg på tillfälligt besök 
i Ale och då passade golf-
klubben på att ordna med 

en överraskningsfest. Gäs-
terna var redan på plats när 
huvudpersonen anlände res-
taurangen.

– Det kändes som om att 
det var något lurigt på gång, 
men det här hade jag inte 
räknat med. Jag vill verkli-
gen passa på att tacka för alla 
uppmuntrande sms som jag 
har fått, sade Karlberg som 
fick ta emot hjärtliga applå-
der.

Tacobuffén stod fram-
dukad och golfentusiaster-
na lät sig väl smaka. I sam-
band med middagen passa-
de Rikard på att berätta om 
sin hittills största golffram-
gång och samtidigt svara på 
gästerna frågor.

– Det känns riktigt bra nu 
och segern i New Dehli ger 
självförtroende inför fort-
sättningen, konstaterade 

Karlberg.
Lokaltidningen önskar 

lycka till i det fortsatta 
svingandet!

Hjälten firades på Kungsgården
– Överraskningsfest för Rikard Karlberg

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rikard Karlberg, Ale GK.

Tacobuffén stod uppdukad i restaurangen där Rikard Karlberg hyllades av sina klubbkam-
rater. 

ALVHEM. På ett för års-
tiden fint underlag tog 
Alvhem i derbyt mot 
Göta årets första poäng 
(1-1).

Det kunde blivit full 
pott på alla de skott-
försök som hemmala-
get radade upp under 
matchen. Men Götas 
burväktare, Chris Nor-
berg, uppträdde som 
en panter mellan stol-
parna.

 – Det var han som räddade 
oss i en match där de övriga 

inte kom upp i normal klass, 
sade Götatränaren, Johan 
Lengroth.

Trots motvind tog hem-
malaget ledningen med 1-0 
i den 8:e minuten då Ema-
nuel Stensson hittade rätt 
på en frispark.

I mitten på den första halv-
leken tvingades den annars 
utmärkte Patrik Johnsson 
att kapitulera på ett Göta-
skott av Martin Hult och 
utjämning till 1-1. Denna 
fullträff blev matchens sista.

Efter sidbytet hade båda 
lagen flera tillfällen att 

sätta nätet i dallring, men 
antingen tog skotten vid 
sidan eller över målburen. 
Men de bollar som hamnade 
innanför stolparna parerades 
av de duktiga målvakterna.

Båda lagen verkade nöjda 
med poängen och nöjd 
var också lokaltidningens 
utsände som kunde känna 
njutning av hembakat och 
gott kaffe i pausen.

Oavgjort derby på Gläntevi
– Men Alvhem låg närmast segern

PÅ GLÄNTEVI
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Det blev delad pott på Gläntevi där Alvhem och Göta spelade oavgjort, 1-1 i onsdags kväll.

SURTE. På lördag 
avgörs den andra SM-
deltävlingen i trial.

Platsen är Surte dit 
ett 80-tal deltagare 
förväntas dyka upp.

Samtidigt passar Ale 
Trialklubb på att inviga 
sin nya klubbstuga.

På lördag blir det trialfest i 
Surte. Ale Trialklubb förbe-
reder sig som bäst för den 
stundande SM-tävlingen.

– Vi hoppas på en fin dag 
så att det kommer mycket 
publik. Det är lättåtkom-
liga stationer för besökarna, 
säger arrangemangsansvarig 
Joar Bergman.

Deltagarnas ålder sträcker 

sig från 13 till 72 år. En hel 
del hemmahopp finns bland 
de startande, bland annat 
Anton Lorensson som är en 
talang utöver det vanliga.

– Vi har många duktiga 
trialförare som har framtiden 
för sig, säger Joar Bergman.

En slocknad stjärna som 
kommer att vara på plats är 
Sveriges enda VM-trialmäs-
tare, Ulf Carlsson, som ska 
agera stationsdomare.

– Slutligen vill jag slå ett 
slag för vår nya klubbstuga. 
Den kommer att invigas i 
samband med lördagens SM-
tävling, säger Joar Bergman.

JONAS ANDERSSON

Dags för SM-tävling i Surte

Hemmahoppet Anton Lorensson finns med i startlistan när 
årets andra SM-deltävling i trial avgörs i Surte nu på lördag.                                    

Arkivbild: Jonas Andersson

GRÄSTORP. Efter två 
kryss kom äntligen 
första segern.

En meriterande sådan 
dessutom.

Det forna division 
1-laget Gauthiod slogs 
tillbaka med 2-0 på 
bortaplan.

Skepplanda BTK:s damer 
svarade för en 
mycket stark 
insats på lör-
dagseftermid-
dagen när man 
vann borta-
mötet med 
Gauthiod på Lunnevi. Efter en 
jämn första halvlek, som sluta-
de mållös, tog gästerna hand 
om taktpinnen i den andra 
halvleken och överglänste sina 
motståndare.

– I den första halvleken tap-
pade vi boll lite för enkelt. Vi 
slog för många långbollar och 
fick inte igång passningsspe-

Tredje gången gillt för SBTK:s damer

let. Efter paus rullade vi upp 
bollen på våra forwards som 
kom med i spelet på ett helt 
annat sätt, förklarar SBTK-
tränaren Christian Anders-
son.

Faktum var att Skepplan-
da spelade ut Gauthiod långa 
stunder och 0-2 kunde varit 
betydligt mer.

– Vi hade ett par tillfäl-
len där bollen 
smet precis 
utanför mål-
ramen. Vi gör 
en jättebra 
andra halvlek 
och vinner väl-

förtjänt, sammanfattar Chris-
tian Andersson.

I det femte försöket kom årets första seger för Nödinge 
SK i lördagens bortamatch mot FTU. Gästerna vann med 
hela 7-2. På bilden ses de lyckliga målskyttarna: Martin 
Johansson 2, Robin S Kandemalm, Trimor Huskaj, Juan 
Weihe, Vladan Jovanovic, Wshyar Kotani.

Storseger för NSK borta mot FTU

FOTBOLL
Div 2 norra Götaland
Gauthiod – Skepplanda 0-2 (0-0)

Catrine Aronsson gjorde sin första match från start i lördags och hon tillhörde som 
vanligt förgrundsfigurerna.

Jennifer Thiel var en av mål-
skyttarna borta mot Gauthiod.

Arkivbild: Allan Karlsson


