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ALVHEM. Framgångarna 
fortsätter för Ale GK:s 
Rikard Karlberg.

Tidigare i år tog han 
sin första internatio-
nella tourseger i Indien.

I förra veckan över-
träffade han den pre-
stationen genom att 
kvala in till årets US 
Open.

Golflivet leker för Rikard 
Karlberg. Knappt hade 
segerruset efter fullträffen på 
Asien Tour hunnit lägga sig 
innan det blev dags att fira 
igen. Förra måndagen säk-
rade nämligen Karlberg en 
plats på årets US Open. Det 
krävdes visserligen särspel 
på Walton Heath utanför 
London, men väl där visade 
Rikard Karlberg inga nerver. 
På det första särspelshålet 
sänkte han en birdieputt från 
sju meter och saken var klar.

– Det här överträffar allt 

annat som jag upplevt inom 
golfen. Det känns redan lite 
pirrigt, men det ska samti-
digt bli fantastiskt kul att få 
spela US Open, säger Karl-
berg till lokaltidningen.

Årets upplaga av US Open 
avgörs på Pebble Beach, som 
ligger cirka 20 mil från San 
Fransisco. Tävlingen startar 
torsdagen den 17 juni.

– Jag ska vara på plats 
ungefär en vecka innan täv-
lingen drar igång. Jag vill lära 
känna banan, kolla in områ-
det och insupa atmosfären. 
Det ska bli ett äventyr. Nu 
gäller det att ladda om men-
talt så att jag kan göra en bra 
tävling, säger Karlberg.

Vad har du satt upp för 
mål i ditt livs första major?

– Det gäller att inte impo-
neras för mycket utav övriga 
medtävlare utan vara mentalt 
förberedd och spela som en 
vinnare. Jag ser mer till pre-
stationen än till resultatet. 
Jag hoppas göra en bra täv-

ling, så får vi se hur långt det 
räcker, avslutar Rikard Karl-
berg.

Karlberg klarade kvalet till US Open
– Snart spelar han sitt livs första major

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alegolfaren Rikard Karlberg 
har all anledning att se be-
låten ut. I förra veckan säk-
rade han en plats till årets 
US Open.

Nödinge SK tog en ny trepoängare när man besegrade 
Bjurslätts IF i söndags kväll hemma på Vimmervi med 
3-2. Därmed tog alelaget ytterligare ett kliv uppåt i ta-
bellen och parkerar nu på femte plats efter åtta spelade 
matcher. På bilden ses målskyttarna Vladan Jovanovic, 
Jethro Jackson och Marcello Milli. Samtliga hemmamål 
kom i den första halvleken.

Nödinge SK tog ny trepoängare

ÄLVÄNGEN. I snålblås-
ten på Älvevi fick publi-
ken vänta på första 
hemmamålet till cirka 
tio minuter återstod.

Sedan följde ytter-
ligare två mål innan 
domaren signal förkun-
nade eld upphör.

Älvängen stod då 
som segrare med 3-0 
mot gästande Lundby 
06.

Det var en skön och ytterst 
viktig seger för tränaren Stig 
Perssons manskap.

– Alla kämpade verkligen 
i den hårda vinden och det 
vore orättvist att framhålla 

någon före den andre, ansåg 
ÄIK-tränaren.

Vid några tillfällen var inte 
spelare och ledare ur båda 
lagen, nöjda med domarens 
agerande.  Rättskiparen Amir 
Huseinovic varnade bland 
annat spelare för obetydliga 
struntsaker.

Lundby hade den hårda 
vinden i ryggen före paus och 
vid några tillfällen fanns bud 
på flera nätrassel. ÄIK-försva-
ret lyckades hålla målet fritt 
från påhälsning där främst det 
bakre försvaret samt målvak-
ten Johan Wester agerade 
säkert.

Tre fullträffar i slutminuterna
– ÄIK hemmavann mot Lundby

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Duktige målvakten Johan Wester i sällskap med tvåmåls-
skytten Rahel Faraj (t v) och Simon Enyck.

SKEPPLANDA. Nya, 
unga Skepplanda BTK, 
pressade och oroade 
länge topplaget Östad-
kulle.

En frispark tjugo 
minuter före slutet blev 
gästernas räddning på 
Forsvallen.

För första gången i år 
gick SBTK mållösa av 
planen.

– Vi borde fått hål på dem i 
matchinledningen. Killarna 
gör en bra match och med 
lite tur hade vi kunnat fira 
även idag. När deras frispark 
letar sig in i mål tvingas vi 

Skepplanda förlorade 
första toppmatchen

Johan Lorensson på språng, 
men förgäves denna gång.

flytta fram det vi har, men 
det blev istället Ösatdkulle 
som kunde kontra in 0-2, 
sa huvudtränaren Jonas 
Andersson efter slutsigna-
len.

Det fanns trots förlusten 
mycket att glädjas över för 
lagledningen. Skepplanda 
kom till spel utan den givna 
centrallinjen med Mikael 
Maliniemi, Robert Anders-
son och Daniel Larsson.

– Tre tunga namn som 
självklart innebär att vi 
tvingas göra förändringar. 
Återigen visar vår breda trupp 
att det finns många alternativ 
på alla positioner. Vi är som 
sagt inte långt borta idag, 
manfallet till trots, sum-

m e r a d e 
A n d e r s -
son.

B l a n d 
tre av 
matchens 

stora glädjeämnen har inte 
alla ens fyllt 20 år. Mattias 

Johansson är blott 18 år och 
agerar felfritt som mittback, 
Oscar Frii, 21, är en jätte 
på mitten och vänsterbacken 
Niklas Antonsson är precis 
20 fyllda och en spännande 
vänsterback att följa. 

– Framför allt är det bra 
killar med en härlig inställ-
ning. Det ska bli kul att se 
hur långt det här kan räcka, 

konstaterar Andersson.
När jumbon Åsaka väntar 

borta på onsdag kommer 
unga Skepplanda BTK att 
fira stora triumfer. Det finns 
en utpräglad löpvilja och 
målhunger som blir svår att 
bemästra för kommande 
motstånd.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framgångar för Ale Trialklubb
SURTE. Ale Trialklubb 
stod som värd för 
årets andra SM-del-
tävling.

Surteskogen var 
platsen där arrang-
emanget ägde rum.

Samtidigt invigde 
Ale TK sin nya klubb-
stuga.
Lördagen den 15 maj avgjor-
des den andra SM-deltäv-
lingen i trial. För Ale TK 
blev det en lyckad dag, både 
sportsligt och arrangörsmäs-
sigt.

– Det regnade och då är 
det utmärkt trialförhållande 
menar många. Faktum är att 
vi också hade en hel del publik 
på de lättåtkomliga sektio-
nerna, säger Joar Bergman, 
kassör i Ale TK.

Att Ale Trialklubb har 
många duktiga ungdomar 
visade man med eftertryck 
denna lördagsförmiddag. 
Bland annat segrade Viktor 
Alfredsson i USM. I samma 
klass placerade sig blott 
13-årige Oskar Fransson på 
en 17:e plats.

Framtidslöftet Anton 
Lorensson, 15 år, knep en 
bronsplats i JSM. En tion-
deplacering noterade Johan 
Alfredsson.

– Anton har verkligen 
framtiden för sig och den 
gångna helgen medverkade 
han på Svenska Motorcy-
kelförbundets elitläger här i 
Surte, berättar Joar Bergman.

Resultat för övriga Ale 
TK-förare från SM-tävling-
arna i Surte:

A-Cup: 1. Lars Edvards-
son. B-Cup: 7. Joakim 

Ohlsson. C-Cup: 4. Daniel 
Andréasson, 5. Patrik Lind, 
13. Billy Thelin. 80-Cup: 
2. Tobias Johansson, 3. 
Oscar Alfredsson, 9. David 
Lundin. Ladies A-Cup: 
3. Linnéa Björkdahl, 4. 
Emmelie Andersson.

JONAS ANDERSSON

Viktor Alfredsson, Ale Tri-
alklubb, i USM-klassen i 
den deltävling som avgjor-
des på hemmaplan i Surte 
den 15 maj.
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Dags att anmäla sig till

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
LÖRDAG 3 JULI 2010
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Spelordning:
48 lag deltager och är uppdelade på 16 grupper.

Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna 

till C-slutspel. 
Regler:
Svenska fotbollsförbundets regler för 7-manna fotboll.

Med undantag av:
Matchtid är 2 gånger 10 min (fi nalspel 2 gånger 15 min).

Max 2 st. licensierade spelare per lag.

Max 1 st. licensierad spelare på planen.

Spelare som är 35 år eller äldre räknas ej som licensierade (oldboys).

Varje lag får ha ett obegränsat antal avbytare.

Vid lika resultat under kval, semi- och fi naler, avgörs matcherna med straffar.

För att skilja på lag som har fått samma poäng och målskillnad under grupp-

spelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig:
Fotbollssektionen Skepplanda BTK
 
Avgift: 1000 kr 
Pris:
 A-slutspel Ettan 1 800 kronor   Tvåan 1 200 kronor

 B-slutspel Ettan 1 000 kronor  

 C-slutspel Ettan 800 kronor
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Anmälan gör du på 
www.skepplanda.se

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Östadkulle 0-2 (0-0)


