
ALAFORS. För andra 
året i rad gick Vatten-
fall ut i april till samt-
liga medlemmar i 
Svenska Skidförbundet 
med möjligheten att 
ansöka om ”Snöspons-
ring” om max 100 000 
kronor. 

Nära 300 av Sveriges 
skidklubbar nappade 
och nu har juryn tagit 
sitt beslut.

Alebacken SK fick 
maxbeloppet!

– Fantastiskt roligt! Bidraget 
var väldigt värdefullt för oss 
nu när vi investerar tungt i 
backen, säger en av klubbens 
eldsjälar, Niklas Helin.

Vattenfall har sedan 1994 
stöttat Svenska Skidförbun-
det och idag omfattar samar-
betet alla grenar inom Svens-
ka skidförbundet och Skid-
skytteförbundet.

Våren 2008 introducera-
des ”Snösponsring” med mål 
att direkt stötta lokala skid-
klubbar runt om i landet. Mo-
tiveringen för att få sponsring 
kan handla om olika behov 
kopplade till snö så som snö-
kanoner, ny belysning i skid-
spåren, träningsresor eller 
frakt av snö från ishall till 
backe.

Av Sveriges omkring 1500 

skidklubbar är 700 aktiva. Av 
dessa ansökte närmare 300 
klubbar om snösponsring.

– Det är mycket roligt att 
intresset var så stort. Alla som 
sökt har haft bra motivering-
ar så det var en utmaning för 
juryn att utse de klubbar-
na som ska få snösponsring. 
Självklart hoppas vi att de 
som inte valts ut denna gång 
tar chansen att söka igen 
nästa år, säger Annika Brän-
ning, Tf. Sponsorchef Vat-
tenfall Norden.

– Snösponsringen gör det 
möjligt för oss att ge välbe-
hövligt finansiellt stöd till 
lokala klubbar som ofta drivs 
runt av engagerade medlem-
mar helt utan ersättning. 
En välkommen sidoeffekt 
av alla ansökningar är också 
att vi fått värdefull informa-
tion om klubbarna och deras 
behov, säger Per Lehmann 
förbundsdirektör, Svenska 
Skidförbundet.

Alebacken SK har känt till 
beslutet en tid och pengarna 
har redan använts.

– Vi lagt ner nya vatten-
rör upp till toppen av vår 
nya backe samt nya el- och 
luftledningar, säger Niklas 
Helin.

Arbetet med det nya skid-
systemet följs noga av Alebor-
na längs E45. Snart ska de nya 

fundamenten för liften ner i 
backen och om ytterligare 
ett par tre veckor är det dags 
att börja resa stålkonstruk-
tionen.

– Det blir som vi tidiga-
re har berättat två parallel-
la liftar. En ankarlift och en 
knapplift. Allt ska förhopp-
ningsvis stå färdigt till jul-
dagen och då hoppas vi att 
backen är skinande vit, hälsar 
Niklas Helin.
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halloween
Maskeradkläder,Maskeradkläder, smink & accessoarer. smink & accessoarer.

fi nns hosfi nns hos

på Postvägen i Älvängen.på Postvägen i Älvängen.

Missa inte årets storaMissa inte årets stora

HalloweenpartyHalloweenparty
Lördag 7 novemberLördag 7 november

på Rosa Husetpå Rosa Huset

Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

 Kom &
bowla hos oss!

Passa på att njuta 
av en bit mat 
och dryck i vår 
nyrenoverade 
bowlinghall

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
www.nordmannabowling.se

Ytterby Kungälvs Konståkare

Ytterby Kungälvs Konståkare, YKK 
startar skridskoskola på Ale Arena. 

Vill du lära dig åka skridskor av våra duktiga tränare 
är du välkommen till Ale Arena 

onsdagen den 11 november för inskrivning. 
Alla pojkar och fl ickor födda 2005 och tidigare får vara med. Vi 
tränar en timma mellan kl 17.00 och 18.00. Inskrivningen sker 

från kl 16.00. Sista gången är onsdagen den 10 / 3. 
Pris 1100kr betalas kontant vid inskrivningen.

Glöm ej ta med hjälm och vantar förutom skridskor. Vill du 
föranmäla maila till skridskoskolanykkale@gmail.com.

Vill du se vår hemsida är den 
www.ykk.se

SKRIDSKOSKRIDSKO
SKOLASKOLA

NU BÖRJAR 
SKRIDSKO/

BANDYSKOLAN

Ale Surte BK | www.surtebandy.se

Ale Surte BK, Box 121, tel: 031-980471, fax: 
031-981088, e-post: kansli@surtebandy.com

ALE. Helgens täv-
lingar i GP-ponnyn 
blev en stor fram-
gång för tre Aletje-
jer.

Belinda Henriks-
son, Ninni Lilja och  
Elin Wessberg kvali-
ficerade sig alla för 
semifinal i Kungs-
backa.

Bra resultat även 
där kan innebära 
finalhoppning i Scan-
dinavium.

Kvartsfinalerna i GP-
ponnyn arrangerades på 
olika platser i helgen. Be-
linda Henriksson, Lilla 
Edets RK, hoppade bra i 
Varberg, Ninni Lilja, Ale-
Jennylunds RK, gjorde 
samma sak i Billdal och 
Elin Wessberg, Ale-Jen-
nylunds RK, visade klas-
sen på Grevagården.

De fina resultaten leder 
nu tjejerna vidare till 
Kungsbacka där GP-pon-
nyns semifinaler avgörs 
senare i år.

Finalen avgörs i sam-
band med Scandinavi-
um Horse Show i själv-
aste Göteborg. Det vore 
väl nåt?
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tre Aletjejer 
vidare i GP-
ponnyn

Vattenfall sponsrar Alebacken

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alebacken SK sponsras i år 
av Vattenfall med 100 000 
kronor.

Handbollsskolan 

BBolloll&&LekLek
För alla barn födda -00, -01 och -02

Skepplanda idrottshall kl 11.00 - 12.30
Älvängens Kulturhus kl 12.00 - 13.30

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 0702-20 50 17

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

Sponsorer

MATCHER
Älvängens Kulturhus - Söndag 8 november

12.10 P99 ALE - NÖDINGE
13.00 F99 ALE - NÖDINGE
13.50 P99 ALE - SÄVEHOF
14.40 P95 ALE - TORSLANDA

15.30 Herr div 5 ALE - RUNA HK
16.30 A-pojkar ALE - REDBERGSLID

Elfi xaren i Ale AB


