
alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   200912

NÖDINGE. Ales största 
LAN med 400 ungdo-
mar blir mer än så.

Det blir en festival.
– Att det blir mycket 

spel är inget nytt i 
LAN-sammanhang, 
men det finns fler krea-
tiva saker att göra med 
datorn och det kommer 
vi att sätta fokus på, 
säger Filip Jansson, 18.

Tillsammans med fyra kom-
pisar i Ale gymnasium plane-
rar han att genomföra ett jät-
telikt LAN. Det är ett pro-
jektarbete som går hand i 
hand med fritidsintresset.

Killarna har bildat fören-
ingen Heaven Hack och för-
beredelserna inför arrange-
manget startade för över ett 
år sedan.

– Det har varit enormt 
mycket planering, men plöts-
ligt började alla pusselbitar 
falla på plats och nu har vi ett 
grymt bra koncept, berättar 
Filip för lokaltidningen.

Ekonomin var länge ett 
bekymmer, men i jakten på 
sponsorer dök Bredband2 
upp.

– Vi är djupt imponera-
de av studenterna som ligger 
bakom HeavenHack. Deras 
driv och entreprenörsförmå-
ga bådar gott inför framtiden 
säger Mats Gustafsson, Bred-
band2.

Företaget står för en länk 
på 1 Gbit/sek som kommer 
att ge deltagarna en media-
upplevelse de troligtvis aldrig 
tidigare har varit med om. 

– Det är typ 100 gånger 
snabbare än normalt, berät-
tar Mattias Bood.

Måste tänka på allt
Att göra plats för 400 upp-
kopplade ungdomar i sport-
hallen i Ale gymnasium 
kräver mycket.

– En sak är väl hur alla ska 
få plats och sitta på ett bra 
sätt, men de stora frågorna 
handlar om service. Vad er-
bjuder vi om 400 personer 
blir hungriga, vill sova eller 
gå på toaletten? Det gäller att 
tänka på allt och det tror jag 
vi har gjort. Det känns väl-

digt bra i alla fall. Vi har fått 
ett bra samarbete med Vaknas 
Thomas Berggren och Ale 
Fritid. Även skolan har ställt 
upp positivt, säger Adam Er-
iksson.

Lösningen på matfrågan 
har utvecklats under projek-
tets gång. Från början tänkte 
de erbjuda panpizza för en 
billig peng.

– Vi drog iväg och köpte 
en begagnad frysbox som 
vi skulle fylla med panpiz-
za för att sedan värma i mi-
crougn. Sen började vi räkna 
på det och kom fram till att 
det varken var praktiskt eller 
särskilt attraktivt. Vi har 
gjort en bra överenskom-
melse med Roger i gymna-

siets cafeteria. De kommer 
att kunna erbjuda bra service 
under stora delar av arrang-
emanget. LAN-deltagare är 
inte så kräsna, många av dem 
är duktiga på att fylla ryggsäc-
ken innan de åker hemifrån, 
säger Adam Eriksson.

Stort och attraktivt
Det enda som återstår just nu 
är deltagarna, därför är arbe-
tet för tillfället enbart inrik-
tat på marknadsföring.

– Vi kommer att marknads-
föra Heaven Hack i forum där 
vår publik 
finns, mesta-
dels spelsidor 
på internet, 
men även på 
gymnasie-
skolor i Gö-
teborg. Vårt 
upptagnings-
område är i 
princip hela 
landet och vi har redan an-
mälningar från Malmö och 
Värnamo. Många ungdo-
mar har som intresse att åka 
på stora LAN, ju större desto 
mer attraktivt. Vårt LAN är 
stort och upplägget är attrak-
tivt, menar Adam Eriksson.

Det unika i det som kan 
bli Ales största LAN är det 
breda utbudet. Till skillnad 
från många andra arrange-
mang så blir det inte bara spel 
vid datorn.

– Vi har försökt skapa en 
LAN-festival eller ett LAN-
party. Spelet är en del i festi-
valen, men sedan komplette-

rar vi med många andra kre-
ativa aktiviteter. Det handlar 
om bild- och videoredige-
ring, musik, animering med 
mera, säger Filip Jansson.

Det mesta kretsar utåt sett 
om datorn när ordet LAN 
dyker upp, men kreatörer-
na bakom arrangemanget 
Heaven Hack hävdar av er-
farenhet att det är annat som 
lockar.

– Gemenskapen och möj-
ligheten att träffa nya likasin-
nade vänner är den stora mo-
roten, säger Mattias Bood.

Heaven 
Hack är ett 
stort arrang-
emang med 
en budget på 
närmare 150 
000 kronor, 
därför har 
ledningen 
garderat sig.

– Kommer 
det in tillräckligt många an-
mälningar så avbryter vi en 
vecka innan, säger Mattias 
Bood.

Då återstår bara att hitta på 
något med frysboxen.

– Äch, den kommer alltid 
till användning någon gång i 
livet, skrattar arrangören.

Fotnot: LAN är ett lokalt nätverk 
där deltagare kopplar ihop sina 
datorer för att kunna spela med 
och mot varandra.

De förbereder Ales största LAN
– 400 deltagare hälsas välkomna i april

Arrangerar Ales största LAN för 400 deltagare, 3-6 april. Filip Jansson, Mattias Bood och Adam Eriksson. Saknas på bilden gör: Mikael Kuivisto och 
Hampus Glennåker.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Företaget står för 
en länk på 1 Gbit/sek 

som kommer att 
ge deltagarna en 

mediaupplevelse de 
troligtvis aldrig tidigare 

har varit med om.ARRANGÖRER
Namn: Filip Jansson.
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Studerar: Naturvetanskap i Ale 
gymnasium
Roligast med datorn: ”Använder 
den till musik och att konversera 
med vänner”

Namn: Mattias Bood
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Studerar: Tekniskt program i Ale 
gymnasium
Roligast med datorn: ”Smålanar, 
spelar ihop med fyra fem kompisar”

Namn: Adam Eriksson

Ålder: 19
Bor: Nödinge
Studerar: Tekniskt program i 
Nödinge
Roligast med datorn: ”Musik, chatt 
och mejl”

Namn: Mikael Kuivisto
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Studerar: Tekniskt program i Ale 
gymnasium

Namn: Hampus Glennåker
Ålder: 18
Bor: Lilla Edet
Studerar: Naturvetenskap i Ale 
gymnasium

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus


