
ALAFORS. Världseliten i 
snowboard är på väg till 
Alebacken.

Nu finns det ingen 
återvändo och inte ens 
snöbristen verkar oroa 
arrangören.

– Allt löser sig, frågan 
är bara på vilket sätt, 
säger Kevin Bäckström.

Ale Invite, en snowboard Big 
Air festival, med världens 
främsta utövare är nu bara 
elva dagar borta. De tidigare 
landslagsåkarna, Kevin Bäck-
ström och Tor Lundström, 
som tillsammans med Ale 
kommun och en rad spon-
sorer ansvarar för arrange-
manget gick i måndags ige-
nom de sista detaljerna. Nu 
återstår bara det praktiska – 
ord ska bli till handling.

– Det är en härlig käns-
la när alla pusselbitar börjar 
falla på plats. Det är vårt för-
sta egna event, men inte ens 
snöbristen skrämmer oss. Vi 
har varit med om liknande 
situationer och på något kre-
ativt sätt löser vi det oavsett, 
säger Kevin bestämt.

Hur då, undrar vän av 
ordning?

– Vi kommer att bygga 
stommen till hoppet av con-
tainrar som vi sedan snöbe-
lägger. Kan vi inte spruta 
snön här får vi hämta den nå-
gonstans, svarar Kevin vars 
pappa kommer att ansvara 
för hoppbygget.

Tävlingen ingår i världs-
touren och kommer att 
streamas i en mängd olika 
mediakanaler jorden runt. 
Att ingå i touren sätter lite 
extra krydda på eventet, men 
ställer också ökade krav.

– Vi har lite mer att leva 
upp till nu, men det är bara 
positivt. Åkarna hade kom-
mit ändå. Inom snowboard 
är vi som en enda stor familj 
och säger vi att vi har ett 
grymt event på gång i Göte-
borg så kommer man, säger 
Tor.

Bland de 20 deltagar-
na finns bland annat den 
finländske och regerande 
världsmästaren i Big Air 
Roope Tonteri, kanaden-
saren Sebastien Toutant, 
som vunnit X-games i slope-
style 2013, Sven Thorgren, 
svensken som kom fyra i 
OS förra året, kanadensa-

ren Maxence Parrot, guld-
medaljör i X-games Big Air 
2014, islänningen Halldor 
Helgason, guldmedaljör i 
X-games 2010.

Världseliten
– Det är den yttersta världs-
eliten som kommer. Vi har 
haft några återbud, men så är 
det alltid. Det är ett mycket 
starkt startfält ändå, det star-
kaste som tävlat i Sverige nå-
gonsin, menar Tor.

Han och Kevin kommer 
själva också att medverka.

– Det blir speciellt. Vi 
kommer ha mycket att tän-
ka på den dagen, men efter 
allt arbete kommer det att 
kännas som en befrielse att 
få göra några hopp, säger 
Kevin.

Tävlingsformatet har an-
passats till just Ale Invite, nå-
got som inte är helt ovanligt.

– Det finns inga givna 
regler, men kan du hoppa 
spelar formatet ingen roll. Vi 
har bestämt oss för att bjuda 
publiken på något extra och 
därför ställer vi krav på del-
tagarna. För att vinna den 
åtråvärda checken på 10 000 
dollar kommer det att krävas 
två bra hopp.

– Det medför att du måste 
variera dig och visa upp två 
olika trick, förklarar Tor.

Huvuddomare är svenske 
Fredrik Westman och han 
har två meriterade assisten-
ter.

– Ingenting är definitivt, 
utan när alla är på plats, do-
mare och åkare, går vi ige-
nom förutsättningarna. I 
snowboard Big Air ska alla 
vara överens och det brukar 
vi vara, beskriver Kevin den 
något annorlunda tävlingen.

Syftet med Ale Invite är 

betydligt större än att visa 
upp världseliten i snowboard.

– Det ska vara en familje-
fest med underhållning och 
aktiviteter för besökare i alla 
åldrar, säger Kevin.

Eftersom det är fri en-
tré finns det inga förköp att 
beräkna publiken efter. Det 
spekuleras om allt mellan 
1000 och 3000 personer.

– Intresset har varit stort 

på Facebook, men man vet 
aldrig. Vi hoppas på en folk-
fest, säger Kevin och Tor.
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Om en vecka börjar bygget av det jättelika hoppet som 
ska stå färdigt för provhoppning två dagar senare. Exakt 
hur detta ska gå till i snöbristens Alafors funderar projekt-
ledningen på nu. Tor Lundström och Kevin Bäckström som 
bjudit in världseliten till Ale Invite vet bara en sak: att allt 
löser sig på något sätt.
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Den populära kampanjen  
pågår t o m 30 april!

PASSA PÅ!

•  MÖBLER

• BREDBAND

• KONFERENSRUM

• KÖK

•  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:

Endast 

750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 30/4

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

Lördag 7 februari spelade 
Surte BK:s bandyskola (föd-
da 07,08,09,10) sina första 
matcher någonsin på Åby 
isstadion i Mölndal. Surte 
ställde upp med två lag. 
Varje lag spelade tre match-
er mot lag som Kungälv, 
Kareby, Mölndal, Höjden 
och Frillesås. Det blev totalt 
fyra segrar, en oavgjord och 
en förlust. Barnen kämpade 
på hela dagen och belönades 
efteråt med en egen medalj 
att hänga om halsen. Tack 
allihop för en kanondag!

 Ledarna
 Surte BK:s bandyskola har spelat sina första matcher. 

Bandyskolans första matcher

Inte ens snöbrist oroar

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

HOPPET

Satssträcka: 200 meter.

Hoppets längd: 100 meter.

Flygsträcka: 20 meter.

Hastighet: 80 km/h.


