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Onsdag 18 aug kl 18.45
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans IF

Torsdag 19 aug kl 18.45
Jennylund

Bohus – Färjenäs

Fredag 20 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – 
Friscopojkarna

Lördag 21 aug kl 14.00
Surte IP

Surte – Kalvsund

Lördag 21 aug kl 14.00
Vimmervi

Ale J United – Väster

Lördag 21 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Hovås/Billdal

Lördag 21 aug kl 15.00
Älvevi

Älvängen – FTU

Söndag 22 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hyppeln

FOTBOLL I ALE

ALVHEM. Jeff Karls-
son går från klarhet till 
klarhet.

Den 21-årige Ale-
golfaren har spelat en 
fantastisk golf hela 
sommaren.

För det belönas han 
med en plats i VM, som 
avgörs i Buenos Aries i 
oktober.

I oktober avgörs Lag-VM för 
amatörer i den argentinska 
huvudstaden Buenos Aries. 
Damerna har ett guld att för-
svara och herrarna ska försö-
ka förbättra sin bronsmedalj 
som man knep 2008.

Coachen Peter Svallin 
presenterade sin trupp i förra 
veckan och då visade det sig 
att Jeff Karlsson, Ale GK, får 
göra Bro Hof-duon Jesper 
Kennegård och Henrik 
Norlander, som fanns med 
förra gången, sällskap till Ar-
gentina.

– Vad ska jag säga? Det 

känns otroligt roligt och 
stort. Jag är jätteglad, säger 
Jeff när lokaltidningen ringer 
för att gratulera.

Jeff Karlsson flög tillbaka 
till sitt college i USA i ons-
dags morse efter att ha varit 
på svensk mark under en 
längre tid. 

– Det har gått väldigt bra 
den senaste tiden. Jag känner 
mig trygg när jag går ut på 
banan och resultaten har 
blivit därefter, säger Jeff.

Han har en andraplats och 
en sjätteplats från Nordea 
Tour att luta sig tillbaka på. 
Dessutom noterade Jeff en 
imponerande sjätteplats i Eu-
ropean Challange Tour som 
avgjordes i Båstad i början 
av juli.

– Tiden i USA har gjort 
mig väldigt gott. Nu hoppas 
jag att den fina formen ska 
hålla i sig och det ska bli oer-
hört spännande att få spela 
VM, avslutar Jeff Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Jeff Karlsson uttagen i VM-laget

Jeff Karlsson, Ale GK, har blivit uttagen till VM som avgörs i 
Buenos Aries i slutet av oktober. Arkivbild: Jonas Andersson

Låt oss inspirera dig med 
den senaste träningen 

Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst,

 kom och svettas till dom bästa discohitsen

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

DISCO FEVER

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden
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För dig som tecknar medlemskap under augusti månad får ett 

DISCO PAKET
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NÖDINGE. Golfen har 
fått sin motsvarighet 
till fotbollens Gothia 
Cup.

Göteborg Golf Cup 
bygger nämligen på 
samma princip – idrott, 
gemenskap och en her-
rans massa upplevelser.

– En kul satsning, 
säger Claes Andersson 
på Nödinge GK.

Nödinge Golfklubb var en av 
de banor som stod som värd för 
Göteborg Golf Cup, 10-13 au-
gusti. Invigningen ägde rum på 
måndagskvällen på Partille GK 
där bland annat tävlingens am-
bassadör, Carin Koch, var på 
plats för att slå det historiska 
första slaget.

Premiärupplagan av Gö-
teborg Golf Cup lockade 28 
svenska lag, fördelade på tio 
banor runtom i regionen. Inga 
utländska lag kom till spel den 
här gången, men det är arrang-
örens förhoppning att så ska 
ske i framtiden.

Tanken är att Göteborg 
Golf Cup ska bli ett liknande 
skyltfönster för unga golfare 
som Gothia Cup blivit för fot-
bollsspelande killar och tjejer.

– Det är lite för dålig fart 
på juniorverksamheten och 
för dålig återväxt, säger golf-
tävlingens idékläckare Bo Me-
lander.

Alekuriren fanns på plats i 
Nödinge på onsdagsmorgo-
nen där lagen stod och vänta-

de på att få komma ut på banan.
– Ett bra initiativ av Göte-

borgs Golfförbund och dessut-
om väldigt roligt för oss att få 
komma till västkusten. Den här 
banan i Nödinge tycker jag är 
kanon. Det är lite annan stil än 
vad man är van vid, mer kupe-
rat, säger Christopher Sidg-
wich från Stockholms GK.

Disco
Spelformen som tillämpades 
var fyrboll med match över nio 
hål med fullt handicap. Varje 
lag bestod av sex spelare plus 
två reserver.

– En sådan här tävling är 
så mycket mer än bara själva 
golfen. På kvällarna är det 
disco och Liseberg som gäller, 
förklarar Edvard Ritzén från 
SGK.

Återstår att se om Göteborg 

Golf Cup på sikt kan nå samma 
status som fotbollens föregång-
are...

Golfens motsvarighet till Gothia Cup
– Ny spännande ungdomssatsning 

PÅ NÖDINGE GK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Första slaget på Nödinge 
GK. Edvard Ritzén från 
Stockholm var förhoppnings-
full inför niohålsrundan.

I förra veckan var det premiär för den nya ungdomsturne-
ringen Göteborg Golf Cup. Här ses en kvartett deltagare från 
Stockholms GK.


