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ALVHEM. Rikard Karl-
berg svarade för årets 
hittills bästa insats.

Alegolfaren slog till 
och blev fyra på Euro-
patourtävlingen i Öst-
errike, som avgjordes 
sista helgen i juli.

– Det var längese-
dan som jag var med 
och slogs om segern 
inför slutvarvet, så 
det kändes jätteroligt, 
säger Rikard till Ale-
kuiren.

Rikard Karlberg från Ale, 
som numera representerar 

thailändska Black Moutain 
GC, har inte fått till det rik-
tigt på touren, men när Ly-
oness Open avgjordes visade 
han vilka otroliga egenskaper 
han besitter. Rikard gick ut i 
ledarboll tillsammans med 
dansken Thorbjörn Olesen 
inför den fjärde och avslutan-
de rundan. Det blev emeller-
tid ingen av dessa skandinaver 
som stod överst på prispallen 
när tävlingen var avslutad, is-
tället gick segern till hemma-
spelaren Bernd Wiesberger.

Rikard Karlberg spela-
de på inget sätt dåligt under 
den sista rundan, men någon 
segerchans hade han aldrig. 

Det blev en 70-rond vilket 
räckte till en ensam fjärde-
plats. För den prestationen 
kunde Karlberg kvittera ut 
50 000 euro.

– Lite synd att det inte 
räckte hela vägen, men det 
var en bra erfarenhet att få gå 
ut i ledarboll och bevisa att 
man kan vara med i den abso-
luta toppen, förklarar Rikard 
Karlberg.

Vad var du mest nöjd 
med under dagarna i Öst-
errike?

– Framförallt puttningen, 
som fungerade utmärkt hela 
tiden. Generellt tycker jag 
att spelet har känts bättre och 
bättre den senaste tiden. Jag 
har fått hjälp av en ny sving-
tränare och det börjar ge re-
sultat.

Hur har sommaren varit?
– Jag har varit hemma på 

semester i Sverige, fått träffa 
familj, släkt och vänner. Jag 
har naturligtvis spelat en hel 
del golf, men däremellan har 
jag haft några lediga dagar.

Vad väntar härnäst?
– Nu ska jag spela en 

mindre tävling i Norge och 
därefter väntar två Europa-
tourtävlingar, i Skottland res-
pektive Schweiz.

Vad har du för tankar 
inför Europatourtävling-
arna?

– Självklart vill jag vara 
med där uppe i toppen. Det 
är kul att spela dessa tävling-
ar, det är mycket publik och 
ett stort medialt intresse, av-
slutar Rikard Karlberg.

Fin framgång för Rikard KarlbergKarlberg
– Blev fyra på Europatourtävling i Österrike
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Alegolfaren Rikard Karlberg visade gryende form när han 
slutade fyra på Europatourtävlingen Lyoness Open i Öster-
rike. Division 3 NV Götaland
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Matchvärd

Ale GK fanns representerade på Lag-SM som avgjordes i Barsebäck i slutet av juli. Av 18 
lag placerade sig Ale på en elfte plats vilket innebär att man är kvalificerade till nästa 
års slutspel. Laget bestod av, från vänster: Rikard Karlberg, Niklas Abrahamsson, Jonas 
Andersson, Johan Jönsson, Jejj Karlsson och Henning Lundström.

Segrade i herrklassen gjorde hemmalaget Barsebäck med åtta slags marginal före Vasa-
torp. På damsidan blev det en lika överlägsen seger för Saltsjöbaden.
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Ale GK slutade elva i Barsebäck

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Shkar Nawzad 
3, Pontus Otter 2, Henrik Anders-
son 1.

Svenska Cupen, omg 1
Skepplanda – Lärje/Angered 0-4 
(0-3)
Matchens kurrar SBTK: Emil Frii 
3, Mattias Johansson 2, Mattias 
Holmström 1.


