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Chi-ball
18.00-19.00

Helena

YinYoga
19.15-20.15

Helena

Barn Afro Yoga
18.00-19.00

Hanna

Vinyasa Yoga
Fortsättning

19.15-20.15
Hanna

Vinyasa Yoga
Nybörjare

18.00-19.00
Helena

Pilates
18.00-19.00

Ammi

Vinyasa Yoga
Avancerad

19.15-20.30
Helena

Vårens kursstart vecka 3.
Barn AfroYoga (8-12 år) 10 gånger 1000:- v.3-13 (ej v.7) 

Övriga kurser 13 gånger 1400:-   v.3-17 (ej v. 7+14)

Yin Yoga
08.00-09.00

Helena

AFRO Dans
18.00-19.00

Helena

NÖDINGE. Full fart mot 
Vasaloppet.

Det är vad som 
gäller för många av de 
skidentusiaster som 
gästar Dammekärr.

– Vår snöpremiär 
blev ungefär en månad 
tidigare jämfört med 
fjolåret, säger Kjell 
Carlgren i OK Alehof.

Dagarna före jul var det pre-
miär för OK Alehofs konst-
snöslinga i Dammekärr. Nu 
erbjuds besökarna en knapp 
kilometer dubbelspår för 
klassisk åkning och därtill 
finns en slinga på 2,5 kilome-
ter respektive 3,5 kilometer 
som preparerats för skateåk-
ning.

– Det är för lite snö för att 
kunna göra spår, men många 
väljer att åka klassiskt även 
här, säger Kjell Carlgren.

Intresset för att åka längd-
skidor i Dammekärr har hit-
tills varit väldigt stort. Det är 
inte bara alebor som söker sig 
till vinteridyllen i Nödinge 
utan även många Götebor-
gare.

– Vi har besökare i alla 
åldrar. I år har vi satsat 
mycket på iordningställan-
det av en skidlekplats där de 
allra yngsta kan uppehålla 
sig. Pulkaåkning är populärt, 
säger Kjell.

Alehofs eldsjälar har lagt 
ned åtskilliga timmar för att 
få dubbelspåret i bra skick 
och mer snö ska tillverkas om 
väderleken tillåter.

– I år går det inte att 
klaga på förberedelserna 
inför Vasaloppet. De flesta 
har redan fler skidtimmar i 
benen än vad som annars är 
fallet under en hel säsong, 
konstaterar Kjell.

Ska du åka Vasaloppet?
– Ja, det ska jag och det har 

blivit en hel del skidåkning 
även för egen del.

Vad vill du säga till de 
alebor som ännu inte har 
besökt Dammekärr?

– Ta med er skidorna och 
upplev ett kanonfint vinter-
landskap. Spåren är hur bra 
som helst!

Vackert vinterlandskap 
i Dammekärr
– Och många tränar inför 
Vasaloppet

UTAN SKIDOR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

OK Alehof erbjuder perfekta dubbelspår i vacker vinterter-
räng i Dammekärr.
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ALAFORS. På juldagen 
klockan 11 öppnades 
nya Alebacken.

Sedan dess har det 
varit full fart mest hela 
tiden.

– Tänk att dröm-
men om en vargavinter 
skulle slå in, säger en 
lyrisk John Hansson.

Lagom till att Alebackens 
utvecklade anläggning med 
två nya liftar och längre ner-
farter stod färdig slog vintern 
till med full krafrt. När för-
eningen Alebacken öppnade 
för säsongen på juldagen var 
glädjen stor bland pistpre-
paranterna. Innan allmän-
hetens åkning tog vid pas-
sade föreningens trotjänare, 
Roland Johannesson, 78 år, 
på att avverka det historiska 
premiäråket. 

– Helt fantastiskt att få 
uppleva det här. Backen 
är helt suverän och jag ger 

den fem knappliftar, skojade 
Roland innan han tog sig upp 
till toppen igen för ännu ett 
åk.

Besöksrekord
Från dess att Alebacken 
öppnade har skidsugna väst-
svenskar vallfärdat till Alafors 
eget skicenter. På trettonda-
gen slogs alla tiders rekord 
med över 400 besökare på en 
och samma dag.

– Då uppenbarade sig ett 
annat problem, nämligen 
att vår värmestuga börjar bli 
för liten. Stundtals var kön 
tio meter lång av skidåkare 
som ville värma frusna krop-
par och handla i serveringen, 
berättar John och fortsätter:

– Vi brukar i snitt ha 6-7 
000 besökare under en bra 
säsong, beräknat på en tio-
veckorsperiod. På två veckor 
den här säsongen har vi 
kunnat räkna in 3 600 per-
soner.

Inga problem med de 
nya liftarna?

– Nej, allting har rullat på 
friktionsfritt. Det har inte 
uppstått några som helst 
köer och skidåkarna ger oss 
beröm för anläggningen.

Varifrån kommer besö-
karna?

– Vi har många skidgäster 
från Göteborg och Kungs-
backa, men även invånare 
från Trollhättan med omnejd 
reser gärna hit. Sedan har vi 
naturligtvis alla alebor som 
vill uppleva utförsåkning på 
hemmaplan.

Öppet vardagkvällar
Snön som föll i mitten av 
förra veckan var välkommen. 
Den gjorde en redan bra 
åkyta ännu bättre.

– Vi kommer också att 
komplettera med mer konst-
snö för att ha underlaget 
i fortsatt gott skick, säger 
John.

Från och med den här 
veckan håller Alebacken 
öppet alla vardagskvällar 
samt på helgerna.

– Skolor får gärna boka 
upp anläggningen om de 
vill. När sportlovet infaller i 
februari tänker vi naturligt-
vis ha öppet dagtid också, 
förklarar John.

Andra aktiviteter som är 

inbokade är Vakna-kvällen, 
som infaller fredagen den 30 
januari då alla kommunens 
ungdomar erbjuds gratis 
skidåkning och grillad korv 
med bröd. Dagen därpå pla-
neras det för officiell invig-
ning av nya Alebacken.

– Vi ska ha ett möte för 
att spika alla detaljer rörande 
invigningen, säger John.

Snörapporter
Avslutningsvis kan rappor-
teras att Alebacken också 
kommer att lanseras på Snö-
rapporten, en webbtjänst 
med ett 60-tal svenska skid-
orters dagsfärska uppgifter 
om väder, snödjup med mera. 
Informationen presenteras 
också på text-tv.

– Det höjer Alebackens 
status ännu mera, poängterar 
John.

Du verkar ganska nöjd 
med livet just  nu?

– Det kan inte vara bättre. 
Om det blivit en grön vinter 
hade säkert folk undrat om 
vår satsning var nödvändig. 
Nu blev det dock den vinter 
vi hade hoppats på och för-
hoppningsvis håller den i sig 
ett bra tag till, avslutar John 
Hansson.

Drömstart för Alebacken
– Västsvenskar vallfärdar till nya anläggningen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nöjda premiäråkare. Erik Karlsson, 5 år, och Alebackens eld-
själ, Roland Johannesson, 78 år, var först ut i pisten. Sedan 
öppnandet på  juldagen har skidentusiaster från hela Västs-
verige vallfärdat till Alebacken.

John Hansson, ordförande i föreningen Alebacken.
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Bergendahls Längta
- Den smakfyllda butiken

Välkomna!

Hos Bergendahls Blommor Tel 0303-74 94 88

Vi har 
alltid goda 
presenter!

Praliner
(mer än 40 sorter)

Kaffe

Spännande
kryddblandningar, 

från 10:-

Massor av 
kvalitetschoklad


