
alekuriren  |   nummer 17  |   vecka 18  |   201128

Framgångarna började 
redan förra sommaren då 
Jeff bland annat kom tvåa 
på en Nordea Tour-tävling, 
sexa på en European Chal-
lenge Tour-tävling, och fyra 
på European Amatuer, vilket 
i slutändan ledde till att han 
följde i Rikard Karlbergs 
fotspår och vann Sveriges 
Juniorranking för killar upp 
till 21 år för 2010. 

I och med sommarens 
prestationer blev Jeff även 
uttagen till att representera 
Sverige i VM 2010 där han, 
även om spelet inte stämde, 
lärde sig mycket om vart han 
står som golfare just nu.

– Att bli uttagen som en 

av tre som fick representera 
Sverige i VM var en otrolig 
motivationshöjare för mig. 
Jag kände efter sommaren att 
jag hade mycket mer poten-
tial än jag trott innan och att 
få spela VM gjorde nog att 
jag insåg det lite mer och att 
jag fick mer självförtroende, 
säger Jeff Karlsson.

– Spelet under VM var en 
besvikelse men allt jag fick 
med mig därifrån har defi-
nitivt hjälpt mig utvecklas 
ytterligare som golfspelare. 
Istället för att grubbla över 
hur bra jag är och hur långt 
jag kan nå känner jag nu istäl-
let att jag hör hemma bland 
de bästa amatörerna i världen 
och att mitt spel har såpass 
mycket potential att om jag 
fortsätter vara disciplinerad 
så kan det räcka väldigt långt.

Spelet fortsatte att gå bra 
även efter sommaren då Jeff 
åkte tillbaka till USA för att 
påbörja sin tredje college-
säsong på Kennesaw State 
University. Han började med 
att vinna första tävlingen för 
säsongen och därmed för-
svara sin titel från året därpå, 
och därefter har det blivit 
ytterligare två vinster varav 
båda kom nu i våras. 

– Jag har haft en väldigt 
stabil säsong det här året på 
college så det känns skönt att 
spelet håller i sig och att jag 
fortsätter utvecklas. Palmer 
Cup känns lite som ett kvitto 
på det, säger Jeff. 

Stabilt spel
Inklusive de tre vinsterna så 
har Jeff kommit topp tre i 6 av 
de 9 tävlingar han har spelat 
under collegesäsongen. Han 
har bara slutat utanför topp 
10 en gång i år och det stabila 
spelet har lett till att han nu 
är rankad inom topp 10 på 
collegerankingen i USA med 
en snittscore på 70.5 slag 

över 27 rundor. Detta utan 
den senaste vinsten inräknad, 
som kom samma dag som 
Palmer Cup-uttagningen.

Det stabila spelet under 
2010 ledde till att Jeff blev 
utnämnd till Årets Göte-
borgsgolfare 2010 för pojkar 
upp till 21 år, där Rikard 
Karlberg, Ale GK, även fick 
utnämningen på herrsidan.

– Jag har förvisso ett år 
kvar på college, men jag 
längtar redan efter att få 
spela professionellt. Det 
är otroligt motiverande att 
ha Rikard att jaga vilket jag 
alltid har gjort sen jag bör-
jade, säger Jeff med lite lätt 
skratt i tonen.

– Att se Rikards fram-
gångar och att ha en nära 
vän som har fått ett interna-
tionellt genombrott som han 
har är en riktig morot och jag 
hoppas vi båda kan spela på 
touren tillsammans efter att 
jag blir proffs.

Full satsning på proffsli-
vet väntar, men först Palmer 
Cup och ytterligare ett år på 
amatörsidan där Jeff hoppas 
kunna ta ytterligare titlar. 
Det verkar inte vara någon 
tvekan om att han har viljan 
och potentialen. Så det känns 
mer som en tidsfråga än 
något annat innan Ale Golf-
klubb har sitt nästa inter-
nationella genombrott på 
proffstouren.

FOTNOT. Palmer Cup spelas 9-11 
juni på The Stanwich Club i Con-
necticut, USA, där USA för närva-
rande leder statistiken med 7-6-1.

Jeff Karlsson representerar 
Europa i Palmer Cup
– Alegolfaren en av världens bästa amatörer
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Ett lyckosamt 2010 ledde till att Jeff Karlsson (t h) blev utnämnd till Årets Göteborgsgolfa-
re för pojkar upp till 21 år. Rikard Karlberg, också han från Ale GK, fick utnämningen på herr-
sidan.

ALVHEM. Onsdagen 
den 20 april blev Jeff 
Karlsson från Älvängen 
och Ale GK utnämnd till 
en av åtta spelare som 
kommer att represen-
tera Europa i en match 
mot USA för amatörer, 
där formatet efterliknar 
det av Ryder Cup.

Palmer Cup startades 
1997 då Arnold Palmer 
blev tillfrågad att vara 
värd för tävlingen och 
sen dess har världs-
stjärnor som Luke 
Donald, Rory Sabbatini, 
Lucas Glover, Dustin 
Johnson och Graeme 
McDowell med flera del-
tagit. 

– Jag hade hoppats 
väldigt hårt på att få 
spela Palmer Cup i år 
med tanke på att jag 
har haft ett bra år, så 
det känns otroligt kul 
att bli uttagen. Att 
spela för landslaget 
är en sak men att få 
spela för Europa känns 
väldigt speciellt, säger 
Jeff.
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