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Program:

11.00 Högtidlig invigning med kanonsalut
11.05 Alla hantverkare på plats

13.00 Repslagning på maskin från 1940-talet
14.30 Visning av Tjärverket

15.00 Dagen avslutas

Ca 60 hantverkare: visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, repprodukter, knivmakare, 
bastabinne, träslöjdare, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, läderarbeten, smycken, keramiker, böcker, kort, 

lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, segelsömmare, havtornsprodukter, honung, linprodukter m.fl.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

REPSLAGARDAGEN
lördag 19 september kl 11.00 - 15.00

ICA Supermarket Älvängen, provsmakningav egna specialiteter

Fiskdamm samt Korv- 
och Glassförsäljning

Lotteri och 
Souvenirförsäljning

FRI ENTRÈ

Gör ditt eget repUtställningen Sjömaning
fortsätter att visas t. o. m. 2/10

Kaffe & 
repslagarbakelse

30:-

Nytt för i år:
Lammskinnsprodukter

Kläder i hampa
Claessons trätjära m.m.

Närproducerad mat

ÄLVÄNGEN. 2009-09-
09 klockan 09.09.

Då gick startskot-
tet för Skoljoggen i 
Älvängen.

Med ett leende på 
läpparna gav sig låg- 
och mellanstadieele-
verna ut på den bana 
som hade snitslats just 
för denna aktivitet.

För 27:e året i rad arrang-
erade Svenska Skolidrotts-
förbundet ”Skoljoggen”, 
Sveriges största motionslopp 
alla kategorier. Skoljoggen 
vänder sig till alla elever, från 
förskolan till gymnasiet. I fjol 
lockade arrangemanget cirka 
500 000 deltagare, det vill 
säga 40 procent av landets 
alla skoleelever.

Älvängen- och Maden-
skolan hade hörsammat 
inbjudan om Skoljoggen och 
förberedelserna drog igång i 
god tid före start. Samtliga 
barn deltog i uppvärmningen 
på gräsplanen bakom idrotts-
hallen. Förutsättningarna var 
de bästa tänkbara, inget regn 
och en perfekt temperatur 
för löpning.

När tiden var inne släpp-
tes eleverna iväg årskursvis, 
för att förhindra alltför stor 
trängsel ute på banan. Några 
valde att springa, andra jog-
gade medan somliga prome-
nerade i rask takt. Huvudsa-
ken var att alla tog sig i mål.

I samband med Skoljog-
gen samlade personalen in 
en frivillig springslant. En 
del av slanten går till Barn-
cancerfonden för att göra 
sjuka barn friska genom 
att stödja forskning kring 
barn och cancer och för att 
stötta drabbade barn och 

deras familjer. En del går till 
Svenska Skolidrottsförbun-
det för att genomföra projekt 
och aktiviteter som förebyg-
ger ohälsa hos friska barn.

Skoljoggen är Sveriges största motionslopp
– Eleverna i Älvängen deltog i arrangemanget

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Uppvärmningen är i full gång inför Skoljoggen.

Startskottet har just gått för den 27:e upplagan av Skol-
joggen. Elever från Madenskolan ger sig ut på den snitsla-
de banan.

Invigning
av nytt motionsspår 

i Furulund, Alafors

Tipspromenad
Med anledning av nytt motionspår anordnar vi en

på nya och befintliga sträckningen 2,5 km

lördag 19 september 
Start mellan kl 10-12 i Furulundsparken 
där det finns möjlighet till fika och att se utsikten 
från skidbacken. Tipspromenaden erbjuder både 

vuxen- och barnfrågor (barn upp till 13 år). 

1:a pris till barn är 
ett säsongskort i skidbacken

LE KOMMUNA


