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ALVHEM. Flera gam-
la landslagsprofi ler, 
ex-änglar och en brot-
tarlegend.

Det var kändistätt på 
Kungsgården i fredags 
när Ale Celebrity Golf 
avgjordes.

Lag Jeff Karlsson tog 
hem förstapriset och i 
den individuella täv-
lingen segrade Danny 
Eriksson.

Den forne landslagsbacken 
i fotboll, Stig Fredriksson, 
var den som hade sett till att 
bjuda in kändisar till Ale Ce-
lebrity Golf. Initiativet togs 
av Lennart Johansson och 
Lisbeth Karlberg vars idé 
köptes med hull och hår av 
Ale GK. Totalt kom 17 fyr-
mannalag till spel där de in-
bjudna celebriteterna fördela-
des i de olika bollarna.

– En jättelyckad dag och 
vi vill verkligen rikta ett stort 
tack till Stig Fredriksson och 

det engagemang han har lagt 
ner. Vädret var det bästa tänk-
bara, banan i kanonfi nt skick 
och väldigt många positiva 
röster hördes från deltagarna, 
säger Lisbeth Karlberg som 
utgjorde arrangörskommit-
tén i sällskap med Lennart Jo-
hansson, Ingvar Masser och 
ordföranden Merja Forsäng.

Irish Rumble
Klockan nio gick startskottet. 
Lagen startade från olika hål 
och tävlingsformen som till-
lämpades var Irish Rumble, 
poängbogey.

– Du kan lika gärna ta 
bilden på segerlaget här och 
nu, skrattade den gamle mål-
vaktsikonen och IFK Göte-
borgs tidigare klubbdirektör 
Thomas Wernerson, när 
han gjorde sig redo att slå da-
gens första drive.

I lag sju återfanns Ralf Ed-
ström som utmanade Claes 
Gustafsson, Team Sportia på 
Ale Torg, om dagens kortaste 
utslag.

– Vi får ta fram måttban-
det, fl inade Ralf som trots det 
misslyckade slaget var på ett 
strålande humör.

Den kändis som lyckades 
bäst individuellt var Pontus 
Kåmark. Kåmark slutade 
tvåa. Vann gjorde doldisen 
Danny Eriksson, Ale GK, 
med 45 poäng. Tredjepriset 
gick till Tobias Hellberg, 
Swedbank i Älvängen.

– Jag spelade mitt livs run-
da, förklarade Danny Eriks-

son efter att ha sänkt dagens 
sista putt.

Lagtävlingen blev dra-
matisk men efter noggrann 
räkning konstaterades att lag 
Jeff Karlsson tog hem segern 
före lag Stefan Rehn och lag 
Christer Gulldén.

Övriga kändisar som syn-
tes på Kungsgården denna 

dag var bland annat Magnus 
Erlingmark, Magnus 
”Ölme” Johansson, Dick 
Last och Björn Nordqvist. 

– Förhoppningsvis kan 
Ale Celebrity Golf bli till en 
tradition. Flera av de inbjud-
na gästerna sade att de gärna 
återkommer till Alvhem, sä-
ger Lisbeth Karlberg.

Kändistätt på Kungsgården
– Men en doldis
vann förstapriset

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Segrade i lagtävlingen gjorde Morgan Westerberg, Andreas Blomgren, Stefan Gustavsson och Jeff 
Karlsson. Priset var en golfresa till Sicilien.

Danny Eriksson spelade sitt 
livs golf när Ale Celebrity Golf 
avgjordes i fredags. Danny 
segrade individuellt och fick 
en korg fylld med godsaker 
som belöning.

Brottarlegenden Christer 
Gulldén trivdes på Kungsgår-
den och hans lag slutade trea i 
tävlingen.

 Ralf Edström och Claes Gustavsson, Team Sportia, gick i 
 samma boll. 

 Blåvitts gamle målvakts- 
 hjälte Thomas Wernerson 
 fanns med i startfältet. 

Pontus Kåmark gjorde en bra 
runda, fick ihop 43 poäng och 
blev tvåa individuellt. 

 Två forna IFK-profiler – 
Per-Erik ”Perra” Eriksson 
 och Magnus Erlingmark. 

 Lars-Gunnar Carlstrand 
 med ett förflutet i Elfsborg 
 höll både tungan och 
 peggen rätt i mun. 

 Stämningen var på topp i lag ”Erra” Eriksson. Från vänster 
 Björn Staaf, Lennart Segerdahl, Danny Eriksson och Peter 
 ”Erra” Eriksson. 

Dick Last kollar in puttlinjen. 

 Björn Nordqvist spelade 
 kändisgolf på Ale GK 2009. 
 I fredags var han tillbaka. Utanför prispallen men ändå tillfreds med dagen. Från vänster 

Oscar Henriksson, Svante Larson, Magnus ”Ölme” Johansson och 
Kent Haarala.

Den gamle landslagsbacken och 
Blåvitthjälten Stig Fredriksson 
var den som hade ringt in kän-
disarna till Kungsgården. 
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Gymnasium 
onsdag 4 juni kl 18:30

Alla medlemmar
är välkomna!

Ale Torg

Motioner lämnas per mail eller skriftligen 
till styrelsen senast 25 maj. För att ta 
del av verksamhetsberättelse och övriga 
handlingar innan årsmötet, kontakta  
styrelsen på nskkansli@telia.com.
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