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Varmt

välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

ÄLVÄNGEN. Båtmässan 
är ett säkert vårtecken.

Lika säkert är att 
Repslagarmuseet finns 
representerade på den-
samma.

Till helgen öppnas 
portarna till den 53:e 
Båtmässan i Svenska 
Mässans regi.

Startskottet går på lördag 
morgon, men redan på 
fredag smygstartar Båtmäs-
san med en så kallad VIP-
kväll för särskilt inbjudna 
gäster.

– Det stämmer. Då passar 
vi på att bjuda in våra spon-
sorer och samarbetspartner. 
Förra året hade vi 380 inlösta 
biljetter, berättar Bernt 
Larsson som upplever Båt-
mässan för 15:e gången.

– Vi börjar få rutin på 
detta. Båtmässan är utan 

tvekan vår största och mest 
betydelsefulla utåtriktade 
verksamhet som vi gör under 
året, förklarar Bernt som 
är tacksam över att många 
erfarna personer, som bland 
andra Börje Johansson och 
Kurt Flodin, fortfarande 
är med och deltar i arrang-
emanget.

Repslagarmuseet har för-
setts med en något större 
monter än vad man har haft 
tidigare. 65 kvadratmeter har 
Ales stolthet till sitt förfo-
gande.

– Många besökare går på 
lukten, så de ska nog hitta 
oss. I montern ska vi bland 
annat demonstrera hur rep-
slagning går till och vi har 
även en del souvenirer med 
oss. En nyhet är den flätma-
skin som vi kommer visa upp. 
Knopskola är en annan nyhet 
som vi är stolta över att pre-
sentera.

För Bernt Larsson är Båt-
mässan inte det enda pågå-
ende projektet. Ett samar-
bete har inletts med Vikinga-
skeppsmuseerna i Norge 
respektive Danmark.

– Därför är jag väldigt 
tacksam över att det finns så 
många frivilliga krafter i vår 
förening som vill dra sitt strå 
till stacken när det gäller Båt-
mässan. Av tradition brukar 
vi locka mycket folk till vår 
monter, säger Bernt.

På fredagens VIP-kväll 
blir det underhållning av 
Lennart Thorstensson och 
tal av Isabell Korn (M), ord-
förande för Kultur- och fri-
tidsnämnden.

Båtmässan pågår till och 
med den 12 februari.

Båtmässan nästa för 
Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuseet tar i vanlig ordning plats på Båtmässan, som öppnar till helgen. Maj-Lis 
Carlsson och Bernt Larsson kommer bland annat att visa upp hur den här flätmaskinen 
fungerar, ett nytt inslag för mässbesökarna.

NÖDINGE. Skolcupen 
utgör tveklöst den 
största rekryteringsba-
sen för Ale IBF.

På sportlovshelgen 
17-19 februari avgörs 
den populära inne-
bandyturneringen för 
15:e året i rad.

– Skolcupen är en 
bra reklampelare för 
oss och den har hjälpt 
till att sätta inneban-
dysporten på kartan, 
säger Ale IBF:s ordfö-
rande, Hans Westerlind.

På fredag är sista dagen för 
kommunens grundskoleklas-
ser att anmäla sig till Skol-
cupen. Anmälningarna har 
börjat droppa in, men det är 
alltid under de sista dagarna 
som det rasslar till riktigt or-
dentligt förklarar Hans Wes-
terlind.

– Man är alltid lika orolig 
vid den här tidpunkten, men 
till slut brukar det ändå landa 

på cirka 50 klasser.
Sportlife är ny huvudspon-

sor till turneringen och sedan 
tidigare finns också Vakna 
med som samarbetspartner.

Tacksamma
– Vi är oerhört tacksamma för 
den stöttning som vi får från 
våra partners. Vi arrangerar 
inte Skolcupen i första hand 
för att tjäna pengar. Det är 
trots allt 650 t-shirtar som 
ska köpas in till deltagarna 
och dessutom lockar vi med 
prispengar i varje åldersklass, 
säger Hans Westerlind och 
fortsätter:

– Vi ser istället cupen som 
ett alldeles utmärkt sätt att 
profilera klubben, rekrytera 
nya barn och ungdomar till 
föreningen. Efter turnering-
en ser vi alltid en tillström-
ning av nya spelare. I höstas 
drog vi igång verksamhet för 
såväl pojkar som flickor födda 
05/06. Det kunde ske tack 
vare Skolcupens genomslag.

Hur mår Ale IBF just nu?

– Bra! Vi ha fått fin sup-
port rent organisationsmäs-
sigt, mycket folk som hjälper 
till med bland annat spons-
ring, caféverksamhet och 
våra olika arrangemang. Det 
innebär att styrelsen kan kon-
centrera sitt arbete på att ut-
veckla föreningen. Det är 
vår största tillgång att vi har 
så många ungdomar och för-
äldrar som vill ställa upp och 
jobba ideellt, förklarar Hans 
Westerlind.

Vad har du för förvänt-
ningar på Skolcupen 2012?

– I vanlig ordning hoppas 
jag på en rolig turnering 
där glädjen är i fokus. Visst 
finns det ett tävlingsmoment 
också, men det viktigaste är 
att spelare, ledare och funk-
tionärer har kul tillsammans.

Skolcupen 15-årsjubilerar med ny sponsor

Skolcupen i innebandy firar 15-årsjubileum. På fredag går anmälningstiden ut för de klasser 
som vill vara med i turneringen.                                                         Arkivbild: Allan Karlsson
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