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Vintern har för ovanligheten 
skull behållit sitt fasta grepp 

över Västsverige. Alehof har 
kunnat erbjuda skidspår i 

Dammekärr sedan dagarna 
före jul varför många av ons-
dagskvällens deltagare kom 
väl förberedda till skidcupens 
premiär.

– En sådan här vinter som 
vi upplever nu kommer att 
betyda mycket för framtiden. 
Det finns ett uppdämt behov 
av att få åka skidor och med 
sådana här förutsättningar 
blir det naturligtvis lättare 
att rekrytera nya medlem-
mar, säger Mats Persson.

Positivt
Till tävlingen i Dammekärr 
kom 45 ungdomar till start, 
fördelat på killar och tjejer i 
åldern 7-19 år. Deltagarna 
delades in i elva olika klasser 
och förutom 16 hemmaå-
kare fanns sex andra klubbar 
representerade.

– I vanliga fall brukar det 
endast vara vi och Landehof 
som har ungdomsverksam-
het igång, men att sporten 
breddas är oerhört positivt, 
säger Mats Persson.

Distanserna varierade, 
från 1,3 kilometer upp till 
6 kilometer. De allra yngsta 
deltagarna åkte klassisk stil 
medan övriga tillämpade 
skate.

– Vi fick samsas med 
motionsåkarna om utrym-
met i spåren, men det fung-
erade alldeles utmärkt. Alla 
deltagare var nöjda med 
arrangemanget, konstaterar 

Mats Persson.
Av Alehofarna utmärkte 

sig Erik Blick, som vann i 
överlägsen stil i klass H11-
12 (2,0 km). Erik hade drygt 
två minuter tillgodo på tvåan 
Otto Lettevall från IK Stern 
och nästan sex minuter ner 
till trean, lagkamraten Dou-
glas Fransson-Lee.

Fler ansluter sig
Dubbelt Alehof blev det i 
D15-16 (6,0 km) där Tilda 
Karlsson segrade före Sofia 
Johansson. Likadant var det 
i H17-20 (6,0 km) där Johan 
Blick knep guldet före Emil 
Karlsson.

– De flesta av våra ungdo-
mar kombinerar skidor och 
orientering. Skidsektionen 
växer och allt fler ungdomar 
ansluter sig, förklarar Mats 
Persson.

Skidserien går nu vidare. 
Sista helgen i februari ska 
Alehofs ungdomar dessutom 
medverka på Ungdomsva-
san.

– Vi har varit med tre 
gånger tidigare och den 
tävlingen utgör en bra final 
på säsongen, avslutar Mats 
Persson.

Lyckad skidkväll i Dammekärr
– Premiär för Göteborgsdistriktets ungdomsserie
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Fransson-Lee knep en Fransson-Lee knep en 
bronsplats i H11-12.bronsplats i H11-12.

Alehofaren Erik Blick får en uppmuntrande klapp på kinden 
av farmor Brita efter en väl genomförd tävling. Erik vann i 
överlägsen stil i klassen H11-12.

NÖDINGE. Kvicksilvret visade – 13 grader.
Det hindrade inte OK Alehof från att genomföra 

premiären av Göteborgs skiddistrikts ungdoms-
serie.

– Perfekt före och en jättelyckad skidkväll, kon-
staterade arrangemangsansvarig Mats Persson.

Tilda Karlsson, OK Alehof, var en av många tävlande i Tilda Karlsson, OK Alehof, var en av många tävlande i 
Dammekärr som behärskade skatestilen till fullo.Dammekärr som behärskade skatestilen till fullo.

Låt oss inspirera dig 

med nya fräscha 

träningspass

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Erbjudandet gäller tom 10/2-10
*gäller inte på Åby. I Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort .

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.
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Ale/Nol , 0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1)

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
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Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)
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Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)
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