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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

ANMÄL DIG NU TILL EN 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. Betalning via faktura.

Pris: 295:- inkl mat, dryck och kaffe.
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÄLJERED. De kom från både när 
och fjärran.

Besökarna till Vikingatida marknad 
var många.

– Vi uppskattar besöksantalet till 
omkring 2 000 personer, säger Tina 
Friis-Hallberg.

I dagarna två, 1-2 maj, arrangerades Vikinga-
tida marknad på Ale Vikingagård. Fullt av folk 
kom för att ta del av festligheterna som erbjöds 
i form av vikingatida stridskonst och hantverk.

– Vi fördubblade nästan antalet vikingar i 
år jämfört med fjolåret. 400 vikingar och 90 
tält bidrog till en gemytlig och mycket fest-
lig stämning, förklarar Tina Friis-Hallberg.

– Vi är oerhört nöjda med hur marknaden 
förlöpte. Det var visserligen lite kallt på lör-
dagen, men vi slapp åtminstone nederbörd. På 
söndagen var det kanonväder och då noterade 
vi en ökad publiktillströmning.

Vad gör Vikingatida marknad så popu-
lärt?

– Jag tror det känns lite speciellt att få upp-
leva den här miljön tillsammans med en massa 

vikingar i olika storlekar. Hantverket är också 
väldigt uppskattat, säger Tina.

På lördagskvällen hölls ett gille för 400 per-
soner. Även det blev en lyckad tillställning.

JONAS ANDERSSON

Vikingatida marknad på Ale Vikingagård Vikingatida marknad på Ale Vikingagård 
lockade ett par tusen besökare.lockade ett par tusen besökare.

Det fanns gott om vikingar. 
Både stora…

…och små.

Vikingatida marknad lockade massor av folk 


