
ALAFORS. Ale Invite 
började som en liten 
halvgalen idé, men in-
går nu som en del i den 
största världstouren för 
snowboard.

Den 28 februari smäl-
ler det i Alebacken och 
hela världseliten kom-
mer att vara på plats.

– Som läget är nu blir 
Ale Invite årets stora 
snowboardhändelse 
med mest publik, mest 

kända åkare, säger Lisa 
Esberg, projektledare 
för Ale kommun.

Det är Sveriges kända 
snowboardåkare, Tor Berg-
ström och Kevin Bäck-
ström, som är motorerna på 
endagsfestivalen Ale Invite i 
Alebacken. Arrangemanget 
har växt och beskedet om att 
tävlingen nu blir ett stopp 
på WST, världens mest res-
pekterade och prestigefyllda 
snowboard tour, var den sista 
pusselbiten. Det medför inte 
bara att Ale Invite är interna-
tionellt bekräftat, utan också 
att åkarna måste prestera då 
resultatet påverkar deras pla-
cering på världsrankingen.

– De positiva effekterna är 
flera. Det medför också att vi 

får ett helt annat utgångslä-
ge gentemot våra tilltänkta 
sponsorer. Självklart hade 
det varit ännu bättre om vi 
fått klart detta tidigare, men 
det här är första året och vi 
ser Ale Invite som ett åter-
kommande arrangemang. 
Det gör att vi kommer att 
kunna få en större del av 
sponsorkakan nästa år, säger 
Lisa Esberg. 

Snowboardentusiaster är 
en given målgrupp för even-
tet, men störst kraft kommer 
att läggas vid att locka barn-
familjer.

Snowboardskola
– Vi kommer att erbjuda 
snowboardskola i barnback-
en, hoppborg och annat kul. 
Det är inte troligt att vi har 
samma publik hela dagen, 
utan barnfamiljerna blir nog 
avlösta när kvällen närmar 
sig, säger Lisa Esberg som 
utlovar en festlig avslutning 
på kvällen.

– Ja, vi kommer ha bra 
artister på scen. Vi skriver 
förhoppningsvis kontrakt nu 
i dagarna och offentliggör 
detta så snart allt är på plats. 
Restaurangtältet kommer att 
skötas av ett externt företag, 
men vi har också frigjort ett 
område för lokala matleve-
rantörer. Jag hoppas det blir 

ett event där Ales näringslivs 
tar chansen att synas.

Arrangemangets sponso-
rer kommer också att erbju-
das möjligheten att exponera 
sig på festivalområdet.

– Ju större sponsor de är, 
desto större utrymme får de 
att promota sin verksamhet 
och sina produkter. Vi för-
handlar just nu med både 
stora och små sponsorer. Det 

finns ett tydligt intresse.
Hur upplever ni allmän-

hetens intresse för Ale In-
vite?

– På sociala medier har vi 
cirka 1200 personer som lo-
vat att de kommer att närva-
ra. Det känns som en väldigt 
bra siffra. Vi får inte glöm-
ma att det är första gången 
en snowboardtävling med 
världseliten arrangeras i Ale-

backen. Det blir skillnad näs-
ta år, då får vi mer gratis. Vi 
kommer att planera för att ta 
emot cirka 5000 besökare to-
talt under eventet och vi job-
bar hårt med att lösa all lo-
gistik, parkeringsplatser med 
mera, säger Lisa Esberg.

Det milda vädret har än 
så länge inte skapat någon 
oro hos arrangören. Först 
14 dagar före eventet måste 

det finnas en prognos som 
skvallrar om minusgrader.

– Det vore väldigt tråkigt 
och jag bedömer risken som 
minimal att backen förblir 
grön. Vi pratar inte ens i 
termer som att blåsa av. Jag 
är helt övertygad om att ar-
rangemanget kommer att bli 
av. 
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Ale Invite redan på världskartan
– Sveriges största snowboard-
tävling lockar eliten till Alebacken

Tävlingen Ale Invite kommer att erbjuda en helt annan form av snowboard. Lördag 28 februari går arrangemanget av stapeln i Ale-
backen och hela 20 elitåkare från hela världen har anmält sig.


