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NÖDINGE. OK Alehofs 
längdåkningsspår av 
konstsnö i Dammekärr 
har satt guldkant även 
på den här vintern. 

Trots plusgrader och 
regn under förra veckan 
lyckades man ändå få 
till ett fint spår tills 
barnens vasalopp i sön-
dags, men nu sjunger 
skidsäsongen på sista 
versen.

Sedan landshövdingen Bengt 
K-Å Johansson invigde OK 
Alehofs skidspår i Damme-
kärr för 1997 är det bara två 
vintrar som vädret inte till-
låtit någon åkning.

Även i år har konstsnö-
spåren legat vita och många 
längdskidåkare har hittat till 
anläggningen. 

Förra tisdagen hade det 
blivit dags för elever från 
Himlaskolan att glida fram 
på den 900 meter långa 
sträckan längs skogsbrynet. 
På andra sidan gräsmattan 
hade snön smälts av solen, så 
de fick nöja sig med den kor-
tare sträckan. 

Konstsnön tillverkas 
genom en enklare version av 
snökanoner och med hjälp av 

vatten från en intilliggande 
damm. Hur kallt det måste 
vara för att kunna tillverka 
snön hänger ihop med luft-
fuktigheten, men åtminstone 
ett par minusgrader. 

– Arbetet görs helt ideellt 
av personer som är snälla och 
ställer upp. Snön sprutas på 
nättrena och av säkerhetsskäl 
ska man vara minst två som 
hjälps åt. Varje pass pågår i 
tre, fyra timmar så det är ett 
bra jobb de gör, säger Bengt 
Börjesson och blickar ut 
över ett soligt Dammekärr.

Skol-DM inställt
Även i söndags fylldes 
idrottsanläggningen av unga 
skidåkare när barnens vasa-
lopp gick av stapeln och inte 
mindre än 28 barn i åldrarna 
2-12 satte fart i spåren.

– Vi var skeptiska innan 
till om snön skulle få ligga 
kvar, men natten till söndag 
frös det på igen och det blev 
över förväntan. Det var för 
varmt för att vi skulle kunna 
använda snökanonerna, men 
snön som tillverkats tidigare 
fanns kvar så det var bara 
att lägga den på plats, berät-
tar Jennifer Lee från OK 
Alehof dagen efter. 

Söndagens evenemang 
blir förmodligen det sista i 
skidväg för i år. Skol-DM 
som skulle ha ordnats nu på 
torsdag har ställts in efter-
som det kräver en längre 
sträcka. 

Skidsäsongen lider mot 
sitt slut, men för orienterarna 
har träningen nyss börjat, 
även om det inte finns några 
kontroller utsatta ännu. 

– Första tävlingen brukar 
gå under vasaloppshelgen 
i Åhus nere i Skåne och det 
brukar alltid vara ett gäng 
härifrån som åker ner, säger 
Bengt Börjesson. 

Skidor och stavar eller 
karta och kompass, förening-
ens engagemang för idrotten 
är alltid lika stort.

Årets sista åk
– Men snart är orienterarna 
tillbaka på OK Alehof
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Åker på längden. Elever från 
Himlaskolan testade spåren.

Klara, färdiga GÅ! Barnens vasalopp gick i söndags.

NÖDINGE. I Oberwie-
senthal avgörs årets 
Veteran-VM i längd-
skidåkning.

I klassen H70 tävlar 
Kjell Carlgren från OK 
Alehof.

– Min bästa chans till 
medalj finns i stafetten, 
säger Kjell till lokaltid-
ningen.

Kjell Carlgren, som fyller 72 i 
år, har upplevt två VM-tävling-
ar, i Falun och Vancouver. Båda 
gångerna har han fått vända 

hemåt utan medalj.
– Nu ställer jag upp på tre 

distanser, 10-, 15- och 30 ki-
lometer fristil samt stafett. Jag 
hoppas komma bland de tio 
bästa på de individuella distan-
serna. Bästa chansen till medalj 
finns i stafetten där vi har ett 
väldigt bra lag, säger Kjell.

Tränat har han gjort varje 
dag sedan mitten av novem-
ber. Det började med skrid-
skoåkning på Skarpe Nord och 
senare även i Ale Arena, rull-
skidor i Svartedalen och däref-
ter skidpass i Norge och i Tors-

bytunneln. 
– Jag har också kört en hel 

del skidträning här i Damme-
kärr, så formen är det inget fel 
på. Jag hade en efterhängsen 
förkylning för ett par veckor 
sedan, men nu känner jag mig 
helt kry. Det ska bli roligt att 
få komma till Tyskland och 
återigen få träffa skidvetera-
ner från hela världen, avslutar 
Kjell Carlgren.

Veteran-VM nästa för Carlgren
Kjell Carlgren laddar för sitt tredje Veteran-VM, som i år avgörs i tyska Oberwiesenthal.
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GÖTEBORG. Finalen i GP-
ponnyn gick av stapeln i 
Scandinavium i lördags. 
Vinnare blev Alva Viktröm 
Leijon från Trollhättans SR. 
Av de tio finalisterna kom 
elvaåriga Emma Cappelen 
från Ale-Jennylunds RK på 
åttonde plats på c-ponnyn 
Shelly. Hon tränas av Claes 
Jansson.

Aleryttare 
åtta i GP-
ponnyn


