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Nu är det dukat för stor 
vinterfest i Alebacken. På lör-
dag hälsas den internationella 
snowboardeliten välkommen 
till Ale Invite. Arrangemanget 
är en av de största snowboard-
händelserna i vinter – starkast 
startfält, mest prispengar och 
förhoppningsvis mest publik!

De svenska snowboardhjältarna 
Tor Lundström och Kevin Bäck-
ström är motorerna på endags-
festivalen Ale Invite. Tävlingen 
kompletteras med kända svenska 
artister på scen, foodtrucks, öltält, 
lokala försäljare och Burton Rig-

let Park för de minsta. Ale Invite 
är ett familjeevenemang utan ål-
dersgräns och kanske det bästa av 
allt - det är fri entré! Med hänsyn 
till tillgången på parkeringsplatser 
ombeds närboende att välja alter-
nativt färdmedel till eventet. Från 
pendelstationerna i Nödinge och  
Älvängen går det till exempel 
shuttle-bussar.

Ale Invite ingår i World 
Snowboard Tour och jakten på 
världscuppoäng bidrar till att höja 
temperaturen på tävlingen och är 
självklart ett av skälen till att de 
allra främsta har valt att delta i 

Alebacken. Bland de 20 deltagar-
na finns bland annat den finländ-
ske och regerande världsmästaren 
i Big Air Roope Tonteri, kana-
densaren Sebastien Toutant, som 
vunnit X-games i slopestyle 2013, 
Sven Thorgren, svensken som kom 
fyra i OS förra året, kanadensaren 
Maxence Parrot, guldmedaljör i 
X-games Big Air 2014, islänningen 
Halldor Helgason, guldmedaljör i 
X-games 2010.

På stora scen uppträder omått-
ligt populära Teddybears, Tracy 
Irve och Tjuvakt. Förbered er på 
en riktig höjdare!

Öppettider/program/entré
Området är öppet 12:00-23:00 den 28e 
februari. Ale Invite är ett evenemang med 
fri entré så du behöver ingen biljett för 
att komma in. Vi kommer ha två entréer, 
en på södra sidan av backen genom 
Himlaskolan och en mot parkeringen på 
norra sidan av backen. Hela programmet 
hittar du på aleinvite.se

Parkering 
Parkeringen sköts av Ahlafors IF och 
de tar inte kort. Parkering kommer 
kosta 30 kr kontant för hela dagen, ta 
med jämna pengar. Alebackens egna 
parkering kommer bli full snabbt och 
efter det kommer vi hänvisa till andra 
parkeringsytor i närheten. Åk som vanligt 
till Alebacken så hänvisar Ahlafors IFs 
funktionärer dig rätt till närmaste lediga 
parkering. 

Barn
Alla åldrar är välkomna till Ale Invite. 
Evenemanget har ingen åldersgräns. För 
barn mellan 2-6 år kommer Burton ha 
en snowboardskola där barnen kan få 
testa på snowboard för första gången. 
Bräda och boots lånar du gratis på plats. 
Barnbacken kommer vara öppen under 

dagen om snöläget tillåter. Hemsidan 
uppdateras på fredag kväll med senaste 
info. Liftkortet bjuder Alebacken på! 

Betalning
Det flesta försäljarna inne på området 
kommer ta kort, men ta med kontanter för 
säkerhets skull. 

Mat och Dryck
Det kommer finnas flera olika 
matförsäljare i olika prisklasser inne på 
området. Tre lokala försäljare som säljer 
allt från wraps, ärtsoppa till korv och 
bröd, men även två Food Trucks där du 
kan köpa god hamburgare, vegetariskt/
vegan samt strömming mm. Öl, vin och 
drinkar säljs inne på serveringsområdet 
som har happy hour mellan 12-15 och har 
öppet ända fram till stängning kl.23:00. 
Har du yngre barn så kan du ta med 
dem in på serveringsområdet, annars är 
åldersgränsen 18 år. Även varm dryck 
så som kaffe och varm choklad kommer 
finnas att köpa. Medhavd mat och dryck är 
ej tillåten på Ale Invite.

Fler svar på vanliga frågor hittar du på 
aleinvite.se/faq

Big Air med 
världseliten!

Program
12:00 Området öppnar

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

15:00-15:30 Tracy Irve (Live)

16:00-18:00 Kvalificering

18:00-18:45 Tjuvjakt (Live) / Reshape

19:00-20:30 Finaler

20:45-21:00 Prisutdelning/ceremoni

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

22:00-23:00 DJ’s / Happy Hour i öltältet

23:00 Området stänger

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

19:00-20:30 Finaler

23:00 Området stänger

16:00-18:00 Kvalificering

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

TEDDYBEARS (DJ-SET)

TRACY IRVE

BRA ATT VETA

Vår speaker ”Bollen” tar hand  

om er under hela dagen!

Snowboardskola för barn 2-6  

år är öppen 12:00-18:00
(Boots och brädor får du låna gratis på plats

TJUVJAKT


