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NÖDINGE. Det har varit 
medaljregn över de 
svenska längdskidå-
karna i Vancouver den 
senaste tiden.

Likadant var det i 
Dammekärr i söndags 
där det delades ut inte 
mindre än 50 guldpla-
ketter.

Så många deltog 
nämligen i Barnens 
Vasalopp.

Barnens Vasalopp blev en 
succé med deltagare från 
hela kommunen. De som 
inte hade egna skidor kunde 
låna av arrangören. Barnen, 
3-13 år, fick själva bestämma 
hur många varv de ville åka 

på den utstakade banan runt 
ängen.

– Slingan var 500 meter. 
20 deltagare köpte Snö-
stjärnan efter avslutad skid-
åkning. Snöstjärnan är ett 
märke som kan köpas när 
man har åkt minst en kilo-
meter, säger Olle Schälin, 
som tillsammans med övriga 
medlemmar ur rekryterings-
gruppen stod bakom sönda-
gens arrangemang.

– Vi vill också lyfta fram 
Swedbank som hjälpt till med 
att sponsra årets evenemang, 
säger Olle.

– Det är fantastiskt att se 
alla entusiastiska barn och 
ungdomar som åker skidor. 
Vi i OK Alehof vill passa på 

att tacka alla som varit här och 
åkt skidor under säsongen 
och för den uppskattning 
vi fått för anläggningen, för 
alla dom ideella timmar som 
lagts ner på snötillverkning 
och spårarbete, säger Alehofs 
Bengt Johansson och fort-
sätter: 

– Skidsäsongen är ju inte 
slut, men som ett tack till alla 
skidåkare bjuder Alehof från 
och med 1 mars alla skidå-
kare på gratis skidåkning res-
ten av säsongen i våra spår. 

Vi hoppas att så många som 
möjlig utnyttjar skidföret och 

Dammekärrsterrängen.

Medaljregn i Dammekärr

Det smakade gott med blå-
bärssoppa efter avslutad 
skidåkning. Här är det Alfred 
och Felix Johansson som 
slurpar i sig lite varm dryck.

Klara var först ut i Barnens Vasalopp. Här når hon snart 
målet efter en tapper insats.

Alla deltagare försågs med medaljer. Här har Emil Weidmert, 
4 år från Surte, just erhållit sin plakett. Totalt blev det tre 
varv i spåret för Emil.

ALVHEM. Nedräk-
ningen för Guldtunnan 
har börjat.

Teatervindens 
ensemble väntar nu 
på att få börja repe-
tera på Kungsgården i 
Alvhem.

– Det här blir så 
himla bra, säger pro-
ducent Kent Carlsson.

Guldtunnan är  ett musika-
liskt lustspel om kärlek och 
makt, svartsjuka och pengar 
bland herrskap och tjänste-
folk på Kobergs slott 1782. 
Den förmögna Anna-
Margareta Alströmer, 
Guldtunnan kallad och som 
spelas av Johanna Hector, 
börjar bli giftasvuxen och 
tre friare kommer i hennes 
väg. Men vill hon gifta sig?

– Svaret på den frågan 
ges den 12 juni när Guld-
tunnan har premiär, säger 
Kent Carlsson hemlighets-
fullt.

Sånger och musik håller 
nu på att arbetas fram paral-
lellt med repetitionerna. 
Musiken arrangeras av Dan 
Hector.

– Det blir musik av Bell-
man med nyskrivna texter, 
berättar Kent.

Behagligt lugn
Kläder till föreställningen 
sys på Nolvinden varje 
måndag. Mycket vackra 
1700-talskostymer är att 
vänta.

– Jag känner mig behag-
ligt lugn. Vi har repeterat 
hela pjäsen ett par gånger 
och det ser väldigt bra ut. 
Nu väntar vi bara på att få 
komma på plats i Alvhem, 
säger Kent.

B i l j e t t fö r s ä l jn ingen 
pågår för fullt och faktum 
är att några av de totalt 20 
föreställningarna redan är 
slutsålda.

– Intresset för Guldtun-
nan är stort, inte bara i Ale 
kommun. Nu börjar dess-
utom marknadsföringen 
komma igång på allvar. I 
förra veckan var vi och tog 
bilder för affischen och 
dessutom håller vi på att 
iordningställa ett program-
blad.

Är du orolig för att 
väderleken ska spela er 
ett spratt?

– Nej, det är jag inte. 
Eftersom vi upplever en 
sådan extrem vinter så får vi 
hoppas på en kanonsommar 
och idel solskensföreställ-
ningar, avslutar Kent Carls-
son.

Teaterensemble går 
i väntans tider
– Stort intresse för Guldtunnan

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Guldtunnan (Johanna Hector), kammarjungfrun Lovisa Guldtunnan (Johanna Hector), kammarjungfrun Lovisa 
(Linda Törnqvist) och husfrun Karin (Gunilla Poppe) är i (Linda Törnqvist) och husfrun Karin (Gunilla Poppe) är i 
full gång med repetitionerna av Teatervindens musika-full gång med repetitionerna av Teatervindens musika-
liska lustspel. Guldtunnan har premiär på Kungsgården i liska lustspel. Guldtunnan har premiär på Kungsgården i 
Alvhem lördagen den 12 juni.Alvhem lördagen den 12 juni.

Teatervindens producent, 
Kent Carlsson.
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20
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