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Vi ses på McDonald’s®!
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NÖDINGE. Drygt 600 
barn i varierande ålder 
och från olika skolor 
i Ale har hittills fått 
uppleva hur kul det är 
att åka längdskidor i 
Dammekärr.

Detta tack vara OK 
Alehofs medlemmar 
som ställer upp i stort 
sett varje förmiddag. 

– För de medlemmar 
som är huvudansvariga 
för utlåning av skidut-
rustning har det nästan 
blivit en heltidssyssel-
sättning, säger ordfö-
randen Jennifer Lee.

Även efter sportlovet är skol-
klasser inbokade för att ta en 
tur i snön i Dammekärr. Sko-
lorna tar kontakt med fören-

ingen med en önskan att boka 
in en förmiddag.

– Elvy Börjesson planerar 
in besök och ser till att alla 
blir nöjda. Skolorna tas emot 
på morgonen och alla som 
inte har egen utrustning med 
sig får låna klubbens pjäxor, 
skidor och stavar för att sen 
tar sig ut i ett välpreparerat 
spår runt ängen, säger Jenni-
fer och fortsätter:

– De som är lite duktiga-
re och har åkt tidigare brukar 
ta sig en tur runt skogslingan. 
Alla har möjlighet att prova 
på eftersom klubben har skor 
och skidor i alla storlekar. 
Ibland får emellertid barnen 
turas om då de är många. Men 

Skolbarn invaderar Dammekärr
– Många vill åka skidor på längden

Prova på-skidåkning för Ales skolbarn innebär många tim-
mars jobb för Alehofs ideella krafter, men eldsjälar som Elvy 
Börjesson ställer mer än gärna upp.

Det gäller att ha koll på skidor och stavar innan det bär iväg ut på skidspåret i Dammekärr.

Efter en stund i spåret är det skönt att bara sätta sig ner 
och koppla av i det vackra vinterlandskapet.
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under tiden som de inte åker 
längd finns det möjlighet att 
åka pulka eller grilla.

Fantastisk upplevelse
OK Alehofs medlemmar är 
ute bland barnen och hjäl-
per till, ger uppmuntrande 
ord och lite tekniktips där 
det behövs. Utan förening-

ens ideella krafter hade OK 
Alehof inte kunnat erbjuda 
Ales skolor den här fantas-
tiska upplevelsen i Damme-
kärr.

– Och det är inte bara 
skolor från Ale, utan även 
skolor utanför kommunen 
har varit här på besök och 
blivit väl omhändertagna, po-

ängterar Jennifer.
Lärare och barn visar 

alltid sin uppskattning, oftast 
genom att framföra en önskan 
om att få komma tillbaka.

NÖDINGE. När Vete-
ran-VM i längdåkning 
tar sin början i Falun 
finns två representan-
ter från OK Alehof på 
plats.

Claes-Göran Claes-
son och Kjell Carlgren 
har legat i hårdträning 
inför tävlingen.

– Det ska bli fantas-
tiskt roligt, säger båda 
med spänd förväntan i 
rösten.
Samtidigt som en hel nation 
håller tummarna för Sveri-
ges längdskidåkare i Van-
couver har vi ett annat mäs-
terskap som tilldrar sig ett 
lokalt intresse. Veteran-VM, 
som avgörs under perioden 
19-26 februari, lockar delta-
gare från hela världen. Två 
Alehofare att lyckönska är 
Claes-Göran Cleasson, 62, 
och Kjell Carlgren, 70.

– Mig veterligen är det 
första gången någonsin som 
Ale har deltagare med på Ve-
teran-VM, säger Kjell Carl-
gren.

Claes-Göran åker tre klas-
siska distanser; 10 km, 15 km 
och 30 km. För Kjells del är 
det däremot enbart fristil som 
står på programmet. Distan-
serna är dock desamma.

– Formen känns bra och 
det värsta som skulle hända 
nu är att man åker på en för-
kylning, säger Kjell.

Rättvist system
Veteran blir man vid 30 års 
ålder. Deltagarna delas sedan 
in i femårsintervaller för att 
få ett så rättvist system som 
möjligt.

– Jag har inga större för-
väntningar utan ser det hela 
som en rolig upplevelse, 
säger Claes-Göran.

– Samma här, men täv-

ling är tävling. Man åker för 
att vinna och man vet aldrig 
vad som kan hända, fyller 
Kjell i.

Det är sannerligen inga 
duvungar som beger sig till 
Dalarna. Claes-Göran har 
33 Vasalopp i ryggsäcken och 
Kjell är inte långt efter med 
sina 26.

– Att åka Vasaloppet blir 
som ett gift. Det är dessut-
om bra friskvård eftersom du 
måste träna ordentligt inför 
ett sådant långlopp, säger 
Kjell.

Innan de gör sig redo för 
ännu ett Vasalopp gäller det 
först att prestera på VM. 
I konkurrens med ryssar, 
finnar, norrmän och andra 
nationers veteraner hoppas vi 
att två Alehofare ska ha prick-
at in alla tiders formtopp.

Veteran-VM hägrar för Alehofduo
– Claes-Göran och Kjell åker till Falun

LYCKA TILL!
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Claes-Göran Claesson och Kjell Carlgren, från OK Alehof, deltar på Veteran-VM i Falun 19-
26 februari.


