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Vi tackar alla 
sponsorer &
medlemmar 
för detta

fantastiska år!!

Istället för julkort skänker
vi pengar till BRIS

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar LNIK

- Älska handboll- Älska handboll

Sponsor

God JulGod Jul  &&
  Gott Nytt ÅrGott Nytt År

www.klubben.se/alehf

önskar vi alla spelare, 
tränare, ledare, 

medlemmar, sponsorer 
och alla andra som är 
en del av vår förening

NÖDINGE. Den tidiga 
vintern har gjort att 
skidåkandet i Dam-
mekärr är igång sedan 
några veckor tillbaka.

Varje tisdag samlas 
ett drygt 30-tal barn 
i åldern 7-11 år för att 
lära sig grunderna i 
fristil och klassisk 
åkning.

– Fantastiskt fina 
förutsättningar, kon-
staterar Mats Persson, 
ordförande i skidsek-
tionen.

Det tillhör ovanligheterna 
att Dammekärrs elljusslinga 
ligger spårad för skidåkning 
vid den här tiden.

– Vi njuter av den tidiga 
vintern, säger Mats Persson.

2,5 kilometer har spårats 
för klassisk åkning, men det 
finns också plats för skating. 
På själva stadion, vid OK 
Alehofs klubbstuga, finns en 
mindre slinga som mäter 1,2 

kilometer.
– Det är här som vi håller 

till med våra ungdomar. Vi 
delar in barnen i grupper 
och lär dem grunderna för 
skidåkning. Hur man tar sig 
upp och ner för en backe, hur 
man glider och hur man han-
terar stavarna. Det är mycket 
att tänka på, säger Mats Pers-
son.

Lucas Boström, 6 år, är 
en av Alehofs många entusi-

astiska skidåkare, som verkli-
gen har framtiden för sig.

– Jag tycker det är kul att 

åka skidor, säger Lucas sam-
tidigt som han kämpar med 
att ta sig upp för den bran-
taste av backar.

– Det är roligare att åka 
nerför, tillägger han snabbt.

När lokaltidningen är 
på besök visar kvicksilvret 
minus 12 grader, men skidå-
karna är väl påpälsade och 
ingen tycks frysa.

– Nej, det gäller att ha 
ordentligt med kläder på 
sig, säger Lucas vars overall 
håller kylan borta.

– Att vi får ett par rejäla 
vintrar betyder mycket för 
vår verksamhet. Det finns ett 
stort intresse för skidåkning 
och nu kan vi i OK Alehof 
erbjuda bästa möjliga förut-
sättningar till träning, säger 
Mats Persson och påmin-
ner om den kvällscup som är 
inplanerad i Dammekärr den 
19 januari.

Full fart i Dammekärrs skidspår
– Framtidens Vasaloppsåkare lär sig grunderna

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
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Lucas Boström, 6 år, njuter av vintern och möjligheten att 
kunna åka längdskidor.

Med ett leende på läpparna testade Adam Gustavsson glidet 
i Dammekärrs skidspår.

Erik Johansson, en av Ale-
hofs många unga skidta-
langer.

Tors 27 januari 

kl: 19.30

Motioner lämnas

senast 14 januari

ÅRSMÖTE

www.skepplanda.se
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