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Bränsleförbrukning blandad körning  3,9 – 5,3 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 102  – 121 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. (effektiv ränta 4,59%). **Förmånsvärde netto per 

månad vid  50 % marginalskatt. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.
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SKOGSTORP/RISVEDEN. 
Efter tre års förbere-
delser är tiden äntligen 
inne.

Den 21-22 september 
arrangerar OK Alehof 
och Göteborg-Majorna 
OK långdistans-SM i 
Risveden.

Sammanlagt väntas 
totalt omkring 1300 
orienterare delta under 
helgens tävlingar.

Första gången SM, eller 
Riksmästerskapen som det 
då kallades hölls i trakten var 
år 1945.

Senast SM avgjordes i 
skogarna kring den lilla byn 
Skogstorp i Risveden var för 
30 år sedan. Helgens arrang-
emang väntas därför bli en 
historisk händelse. 

Banläggaren Klas Dal-
berg, som tillsammans med 
Fredrik Larsson står bakom 
det gedigna arbetet med 
att staka ut tävlingsbanan, 
menar att området är idea-
liskt för ändamålet. 

– Det är en kuperad vild-
marksterräng med både tät 
granskog och tall- och ekskog 
med mossar och tjärn. 

Eftersom skogen tillhör 
ett naturreservat måste man 
ansöka om dispens för att få 
orientera i området. 

Sammanlagt väntas 
omkring 600 orienterare i 
sex olika klasser från hela 
Sverige att delta i helgens 
långsdistans-SM. Under lör-
dagen gör de upp om plat-
serna till söndagens finaler. 
På söndag går även start-
skottet för publiktävlingen 
Aleträffen med omkring 700 
anmälda. 

Många avvägningar
Bakom arrangemanget står 
OK Alehof och Göteborg-
Majorna och sammanlagt är 
omkring 250 personer enga-
gerade. 

Eftersom man framställer 
en ny karta över Risveden 
som bidrar till ett bestående 
värde för kommunen får 
man finansiellt stöd av bland 
annat Leader Göta Älv. 

– Det är kul att vi fått 
möjlighet att arrangera SM 
här och visa upp Ales otro-
ligt vackra skogar. Dessutom 
mynnar karteringsarbetet 
ut i en vandringskarta som 
innebär en stor vinst för alla 
som vill uppleva naturen här, 
säger Greger Olofsson från 
OK Alehof, tävlingsledare 
för SM.

Klas Dalberg har spende-
rat mycket tid i Risvedens 
skogar, både tidigare och 
nu i samband med banlägg-
ningen. Allt för en så utma-
nande och rättvis tävling som 
möjligt. 

– Det ska bli det allra bästa 
utslagsgivande så att de täv-
lande sätts på prov och blir 
värdiga vinnare. En bra bana 
ska vara som ett riktigt svårt 
korsord som ska gå ut i båda 
ändar med både långa och 
korta ord. Många avvägan-
den blir det och man ändrar 
sig in i det sista. 

Nu ska dock banan stå klar 

inför helgens tävlingar, som 
på flera sätt kommer att bli 
en historisk händelse.

– Långdistans-SM i orientering hålls i Risveden

Historiskt SM i Ale

På historisk mark. Klas Dalberg, banläggare, har lagt ner mycket arbete för att SM-tävlingen 
i Risveden ska vara så utmanande och rättvis som möjligt. Tävlingsledaren Greger Olofsson 
från OK Alehof håller i trådarna.

27 medlemmar i SPF Ale-
bygden hade en skön vand-
ring kring Surtesjön. Vädret 
var utmärkt med lagom 
sol och vindstilla. Flera av 
deltagarna hade aldrig varit 
i dessa natursköna trakter 
förut och förvånades över 
hur vackert här är. Sträckan 
är ungefär 8 kilometer och 
mycket lättgången.

Avslutningsvis gavs Arne 
Boge en rungande applåd 
för valet av vandring. Nästa 
vandring är i Verled med 
besök i den gammelskog 
som räddades från förödel-
sen. Veckan därpå är det 
Höstflax – en spännande 
frågesporttävling i Medbor-
garhuset.

Lennart Mattsson

Skön fredagsvandring kring Surtesjön.

Surtesjön runt med SPF Alebygden

– Det här är utan tvivel 
once in a lifetime, säger Klas 
Dalberg.
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6.400 mil. Aut. Delskinn.
CD-Stereo med AUX-ingång.
El-stolar. 2-zons klimatan-
läggning. Multifunktionsratt. 
Färddator. Farthållare. 
Regnsensor. Parkerings-
hjälp. Vinterhjul.
Xenonstrålkastare. m.m.
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