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ALAFORS. Publiktillströmningen 
överträffade alla förväntningar.
Drygt 150 personer kom till Medbor-
garhuset för att ta del av premiär-
upplagan av Ale Allvetare.
Stor dramatik utspelade sig när Ale-
bygdens RPG tog den första histo-
riska inteckningen.

Idén att samla alla Ales pensionärsförening-
ar till en frågesportstävling i Medborgarhu-
set skulle visa sig bli en stor succé. Initiativta-
garna, Lennart Mattsson och Helge Hell-
man, kunde glatt konstatera att budskapet 
nått fram.
– Jätteroligt att vi fick den här responsen. Nu 
får vi se till att göra detta till en tradition, för-
klarade Lennart med belåten min.
– Frågesport är populärt bland den äldre ge-
nerationen, men att det skulle komma så här 
mycket folk hade vi inte räknat med.
När alla tagit plats i salongen och konferen-
cier Kent Carlsson hälsat välkommen kunde 
frågesporten ta sin början. De sex tremanna-
lagen hade sällskap på scenen av tävlingsled-
ningen, bestående av domare Thore Skån-
berg, dennes bisittare Uno Claesson och tid-
tagaren Sten-Åke Carlsson. Dessa klarade 
sin uppgift med bravur, precis som de delta-
gande lagen ska ha en eloge för sina kunska-
per inom de mest skiftande områden.

Tävlingen var uppdelad i två halvlekar, med 
tio frågor att besvara i respektive omgång. I 
pausen bjöds det kaffe och fralla med tillhö-
rande musikunderhållning av PRO-pojkarna.
SPF Alebygden såg länge ut att gå mot segern, 
men Alebygdens RPG lyckades knappa in och 
få till utslagsfrågor. När tätlagen skulle för-
kunna de fem längsta floderna i Europa note-
rades RPG för fyra rätt och SPF för tre. Saken 
var klar och Alebygdens RPG kunde titule-
ra sig Ale Allvetare 2010. Därmed blev man 
också stolta innehavare av den glasstatyett som 
Ulrika Hedman-Vallien skapat. 
I segerlaget ingick: Daniel Höglund, Gunnel 
Klerfors, Herbert Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Succé för 
Ale Allvetare
– Alebygdens RPG visste mest

Deltagarna i SPF Alebygden gnuggar geniknölarna, Uno Pettersson, Inger Olausson och 
Thomas Elfving.

Tävlingsledningen höll ordning på ställning och tid. Här ses domaren Tävlingsledningen höll ordning på ställning och tid. Här ses domaren 
Thore Skånberg i egen hög person. Thore Skånberg i egen hög person. 

Vad vore en frågesporttävling utan hejaram-
sor? Här är det Märta-Stina Dahlberg som 
ger sitt stöd åt PRO Ale Norra. Till vänster 
konferencier Kent Carlsson.
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Kan änglar fl yga?
Möt två av IFK Göteborgs viktigaste kuggar 
i jakten på nya framgångar. Medverka i ett 
intressant samtal om ledarskap i med- och 
motgångar. Bestseller arrangerar i samarbete 
med Handelsbanken och Alekuriren ett exklusivt 
event för entreprenörer som vill framåt. Vad kan 
näringslivet lära av idrotten? Är det någon 
skillnad att leda 20 professionella fotbollsspelare i 
yrket jämfört med personal i ett vanligt företag? 
Och kan änglar verkligen fl yga?

Måltjuven 

Tobias Hysén
och sportchefen 

Håkan Mild

En givande kväll med

Håkan Mild
Sportchef IFK Göteborg
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Ett event för nyfi kna företagare

Måndag 17 maj kl 18.30
Furulundsparken i Alafors

Endast föranmälan: event@ahlaforsif.se
Ange antal biljetter. Max 4/företag. Betalning via faktura.

Pris: 295:- inkl mat, dryck och kaffe.


