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ALVHEM. Tillbaka där 
allting började.

Intresset var stort när 
hemmasonen Rikard 
Karlberg var tillbaka på 
Kungsgården i torsdags.

– Jättekul och en 
respons över förväntan 
med tanke på att det 
blev lite kort varsel, 
förklarade Rikard som 
bjöd besökarna på sina 
allra bästa golftips.

Ett par hundra personer kom 
till Ale GK i torsdags morse 
för att delta på den så kall-
lade Golf Clinic som Rikard 
Karlberg bjudit in till. Karl-
berg, som är i Sverige på till-
fälligt besök, passade på att 
under en timmes tid ge lite 
råd och inspiration om hur 
man kan förbättra sitt golf-
spel. Inbjudna var klubbens 
medlemmar och sponsorer.

– Det är självklart att jag 
har en speciell relation till 
Kungsgården. Det var här 
jag började spela golf och 
detta kommer alltid att vara 
hemma för mig även om jag 
och fästmön Pernilla för 
närvarande bor i Abu Dha-
bi nära Dubai, säger Rikard 

Karlberg som fl ackar mellan 
spel på Asientouren och Eu-
ropatouren.

– Detta är tredje veckan i 
år som jag är hemma i Sveri-
ge. Det blir inte så ofta. Täv-
lingarna duggar tätt under 
säsongen.

På ett pedagogiskt och 
samtidigt väldigt lättsamt 
sätt förklarade den ödmjuka 
27-åringen med Ale GK som 
hemmaklubb om vad man 
bör tänka på som golfare i 
olika situationer. Lektionen 
inleddes vid driving rangen, 
fortsatte i bunkern och där-
efter runt övningsgreenen.

– Lofta upp klubban, var 
en uppmaning som ofta åter-
kom.

Rikard Karlberg servera-
de några mästerliga slag som 
anstår ett golfproffs. Han fi ck 
en rungande applåd som tack 
för uppvisningen. Ale GK:s 
ordförande Merja Forsäng 
överräckte en present och 
passade samtidigt på att öns-
ka lycka till i fortsättningen.

– Jag har spelat stabilt hela 
året och väntar egentligen 
bara på att få sätta pricken 
över i:et. Det har varit otro-
ligt nära ett par gånger på 
Europatouren. Målet är att 
få vinna en tävling där. Det 
gäller att få till fyra bra run-
dor.

Känner du fortfaran-

de att du utvecklas som 
golfare?

– Absolut! Jag har utveck-
lats mentalt de senaste åren 
och är mer trygg i mitt spel. 
Det blir så när man får möta 
bättre och bättre spelare. I 
samma takt har jag också ut-
vecklat min sving och fått en 
bättre förståelse för spelet, 
säger Rikard som just nu är 
rankad tvåa på Asientouren.

Vem anser du vara värl-
dens bäste golfspelare för 
tillfället?

– Då säger jag Rory 
McIlroy.

Din favoritbana i värl-

den?
– Det är Black Mountain 

som är himla rolig att spe-
la på och som alltid har en 
grym kondition. Sentosa i 
Singapore är en annan fa-
vorit som har en fantastisk 
miljö.

Har du hunnit spela på 
Ale GK i år?

– Ja, det har blivit två 
18-hålsrundor. Banan är jät-
tefi n och det har skett en rad 
förbättringar under de senas-
te åren vilket är kul.

Torsdagens event avsluta-
des med en tävling (scram-
ble) där 140 spelare deltog.

Golfl ektion med hemmasonen
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Rikard Karlberg bjöd in till en så kallad Golf Clinic på Kungsgår-
den i torsdags morse. 

Ale GK:s ordförande Merja Forsäng tackade för besöket och 
önskade Rikard Karlberg fortsatt lycka till.

– Rikard Karlberg gästade Ale GK

ALVHEM. Ale GK sva-
rade för en formidabel 
avslutningsdag, avance-
rade sju placeringar, och 
slutade på en hedrande 
sjätteplats när Lag-SM i 
golf avgjordes på Barse-
bäck 16-19 juli.

Med 291 slag var Ale 
GK hela nio slag bättre 
än värdklubben, som 
slutade sjua i tävlingen.

Segrade gjorde Lin-
köping före Borås och 
Djursholm.

Killarna i Ale GK spelade 
som i trans och överraskade 
många när man avancerade i 
resultatlistan i samband med 
den sista dagens spel på Lag-
SM. Stor del i framgången 
hade Rikard Karlberg, den 
högst rankade spelaren i lag-
tävlingen.

– Det är alltid lika kul att 
få spela Lag-SM. Vi är ett 
härligt gäng som har väldigt 
roligt tillsammans. Vi umgås 
mycket vid sidan av banan 
och det bidrar till den fan-
tastiska lagkänsla som fi nns i 

Ale GK, förklarar Karlberg.
– Vi är ett antal spelare 

som har hållit på ett tag och 
byggt upp en god samman-
hållning. Nu kommer också 
ett antal duktiga juniorer 
upp underifrån. Jag hoppas 
och tror att Ale GK går en 
ljus framtid till mötes, avslu-
tar Rikard Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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Ale GK sexa på Lag-SM
Ale GK slutade sexa i årets Lag-SM. Bakre raden från vänster: Rikard Karlberg, Jeff Karlsson, Niklas 
Abrahamsson, Jonathan Ahrnberg, Filip Forslund och Henning Lundström (lagkapten). Främre raden: 
Simon Knutsson, Johan Jönsson och Jonas Andersson. 

Nio killar från Älvängens IK har deltagit i Milan Junior Camp i 
Göteborg. Killarna, som är mellan 9-14 år, tränade fotboll varje 
dag mellan 9-16.30 på det läger som anordnades av FC Milan och 
IFK Göteborg. Deltagarna var indelade i olika grupper, som letts 
av en italiensk och en svensk tränare. Övre raden från vänster: 
Olle Hansson, Björnram, David Christensson, Gustav Andreasson, 
Hannes Berggren, Lucas Sjöborg, Oscar Lindo, Elias Norberg, Emil 
Hansson-Björnram, Melvin Berggren. Liggande Alexander Steen.

ÄIK-killar med på 
Milan Junior Camp

HÅLANDA. Helgen 5-6 
juli genomfördes SM 
i Nordisk trap för da-
mer och juniorer samt 
Svenskt Veteranmäs-
terskap på Skepplanda 
Sportskyttars anlägg-
ning.

Värdklubben hade tre 
egna skyttar som deltog 
och bäst av dem lycka-
des Jake Söderström 
från Skepplanda som 
blev silvermedaljör i sin 
andra tävling någonsin. 
Debuten begick han hel-
gen innan på Distrikts-
mästerskapet. Jake avlade 
lerduvekortet så sent om 
helgen före midsommar 
och därmed så kunde han 
lösa tävlingslicens och 
börja tävla. Jake Söder-
ström slutade tvåa endast 
en duva efter segraren 
efter att ha skjutit fullt i 
fi nalskjutningen.

För övrigt så deltog 
Douglas Hjärtinge och 
Kim Andersen i klassen 
50+ med något blygsam-
mare placeringar. Som 
vanligt så fi ck klubben 
mycket beröm för ett 
proffsigt arrangemang 
från skyttarna och Skyt-
tesportförbundets repre-
sentant.

JONAS ANDERSSON

Jake Söder-
ström tvåa i 
Nordisk trap


