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ALVHEM. Ale GK 
fortsätter att fostra 
duktiga golfspelare.

Ett bevis på det är 
Edvin Jansson, 19 år 
från Älvängen, som 
vann Skandia Tour 
Regional på Gullbringa 
första helgen i augusti.

Ett annat exempel är 
Isabelle Alvarsson som 
blev uttagen till Annika 
Cup på Bro-Bålsta GK.
Edvin Jansson segrade i 
Skandia Tour Regional på ett 
övertygande sätt. Älvängen-
killen spelade strålande golf 
under 36 hål.

För Isabelle Alvarsson har 
sommaren inneburit mycket 

träning och ett möte med en 
av världens genom tidernas 
bästa damspelare – Annika 
Sörenstam. De tolv främst 
rankade flickorna i åldern 
12-16 år blev uttangna till 
Annika Cup på Bro-Bålsta 
GK. Annika Cup arrang-
eras årligen i samband med 
att den forna världsettan är 
hemma i Sverige. Cupen är 
ett kombinerat träningslä-
ger-lagtävling.

Under tre augustidagar 
fick spelarna lära sig hur 
Annika lade upp sin egen trä-
ning. Hon delade också med 
sig av sina bästa råd och tips.

– Det var väldigt givande 
och kul. Det jag lärde mig 

var att man alltid ska tänka 
positivt och aldrig lämna 
golfbanan med något dåligt 
i minnet, säger 13-åriga Isa-
belle Alvarsson.

Isabelle har just nu – 6,9 i 
handicap och spås en lysande 
framtid. Framtidsdrömmen 
är given.

– Jag vill spela på damer-
nas proffstour, säger Isabelle.

Vilken är din bästa 
egenskap som golfspelare?

– De långa slagen. Det jag 
behöver förbättra är spelet på 
greenerna.

JONAS ANDERSSON

Isabelle Alvarsson tillsammans med Annika Sörenstam i samband med Annika Cup på Isabelle Alvarsson tillsammans med Annika Sörenstam i samband med Annika Cup på 
Bro-Bålsta GK.Bro-Bålsta GK.

Isabelle coachad av Sörenstam
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– Sverige besegrade Ryssland i fi nalen
GDYNIA. Sveriges U17-
landslag för damer i 
handboll, överraskade 
alla i Europamästerska-
pet i Polen.

Så även Ryssland i 
fi nalen, där Sofi a Hven-
felt från Nödinge visste 
var bollen skulle sitta.

Det blev till sist ett blågult 
EM-guld efter en bragd-
match mot storfavoriterna.

Sofia Hvenfelt, 17, fostrad 
i Nödinge SK, men numera 
spelande för Önnereds HK, 
var en av lagets mittsexor och 
hon krönte sin briljanta tur-
nering med ett mål i finalen 
mot Ryssland. 

– Det var såklart jätteroligt 

att göra mål i finalen, men 
när man väl var på planen 
kändes det som vilken match 
som helst. Få man bollen så 
ska den in! 

Sverige tog sig till final 
genom att vinna en spän-
nande semifinal mot Dan-
mark med 30-28. Här gjorde 
Sofia Hvenfelt tre av de 
svenska målen.

– Danmark var storfavo-
riter så där blev vi verkligen 
underdogs. Ingen trodde på 
oss när vi gick och vann med 
två poäng och plötsligt ham-
nade i finalen. 

Finalmotståndet Ryssland 
mötte Sverige i gruppspelet 
och förlorade då klart med 
17-27. Det skulle bli lagets 

enda nederlag i denna EM-
turnering. Söndagens final 
blev en rysare. Blågult käm-
pade länge i underläge, men 
gav aldrig upp. Det svenska 
försvaret, där Sofia Hven-
felt är en klippa spelade tufft 
och aggressivt. Att de hade 
turneringens bästa målvakt 
i Joumana Chaddad hjälpte 
självklart till.

Ryskorna fick inte en lugn 
stund och till slut tog Sverige 
hem guldet med 26 poäng 
mot 24.

– Efter att ha förlorat mot 
Ryssland två gånger tidigare 
blev det en skön revansch, 
säger Sofia Hvenfelt.

JOHANNA ROOS
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Spela fritt i höst

Bli medlem säsongen 2014 
för endast 2 995 kr!

Betala 995 kr nu och resterande 
2 000 kr i februari.

www.backasaterigolf.se   0303-636 18  
info@backasaterigolf.se

Erbjudandet gäller endast nya medlemmar.

Banan är i 

toppskick!

Sofi a Hvenfelt, fostrad i Nödinge SK, men nu spelandes i Önnereds HK, var med och tog hem 
EM-guld för Sverige i en riktig rysarfi nal i söndags.


