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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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ALAFORS. För lite mer 
än ett år sedan för-
längdes Alebacken och 
försågs med ett nytt 
liftsystem.

I lördags kom det 
stora beviset på att 
anläggningen nu är att 
räkna med.

I Alebacken avgjor-
des kvalet till alpina 
Ungdoms-SM.

60 ungdomar i åldern 14-15 
år gjorde upp om tio platser 
till Ungdoms-SM i Funäs-
dalen. Förutsättningarna var 
perfekta när kvaltävlingen av-
gjordes i Alebacken. Några 
plusgrader och en strålande 
vintersol.

– Tack vare backens för-
längda fallhöjd är vi nu kva-
lificerade för den här typen 
av tävlingar. Att få vara med-
arrangör till ett SM-kval är 
tveklöst en dröm som går i 
uppfyllelse, säger Aleback-
ens eldsjäl, John Hansson.

Tävlingens övriga ar-
rangörer var Väst Alpin och 
och Partille Alpin. Den sist-
nämnda klubben hade också 
ett bekant alenamn i startlis-
tan för den nationella skid-
tävlingen som kompletterade 
USM-kvalet. 18-åriga Jose-
fin Larsson är från Nol och 
tävlar för Partille Alpin, men 

är mer eller mindre uppväxt 
i Alebacken.

– Jättekul att få tävla på 
hemmaplan. Jag är ju ganska 
van vid den här backen… I år 
har det inte blivit så många 
tävlingar, men tidigare har jag 
åkt runt i norra Sverige och 
även i norska backar. Några 
segrar har det blivit, sa Jose-
fin Larsson som såg fram mot 
tävlingen i Alebacken.

När väl tävlingen drog 
igång var oturen framme och 
Josefins ena skida löste ur. Ar-
rangören lät henne ändå köra 
andra åket, som hon gjorde 
med bravur, utom tävlan.

USM-kvalet vanns av 
Sandra Jansson, 15, från 
Höghedens SLK, på flicksi-

dan och av Johan Persson, 
15, från Väst Alpin Göteborg.

Alebacken var självklart 
mycket nöjd med arrange-
manget och marknadsföring-
en som det har inneburit för 
anläggningen.

– Många åkare har aldrig 
tidigare varit här. Nu hoppas 
vi kunna få arrangera fler lik-
nande tävlingar. Vi sätter de-
finitivt Ale på kartan, avsluta-
de John Hansson.

Kval till Ungdoms-SM i Alebacken
– Som hoppas på fler liknande arrangemanngg

Josefin Larsson i aktion i hemmabacken. Trots en olycklig 
incident i första åket lät arrangören Josefin köra även det 
andra.

Noltjejen och ensam alerepresentant när Partille Alpin, Väst Alpin och Alebacken arrangera-
de slalomtävling i strålande solsken.

Johan Persson från Väst Alpin segrade i USM-kvalet för 
14-15-åringar.
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