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VELKOMEN TIL ARRANGEMENTSBYGDA ÅL!
Alpint-festivalen i Ål skisenter har sett Ål og  
Hallingdal på kartet, ved å ha blitt eitt av dei mest 
solide og tradisjonsrike arrangementa som finn stad 
i vår kommune! Arrangørane har ein imponerande 
evne til å fornye seg og gjera at det er moro å koma 
attende. Her kviler ingen på laurbæra etter førre 
vinters suksess, men finn på nye kreative sprell som 
gjev deltakarar og besøkande nye, gode minne og 
inntrykk!

Arrangementskommunen Ål har om lag 4700 innbyg-
garar og gjennomfører  15 større og mindre ar-
rangement. I februar 2018 har enda eit arrangement 
blitt gjennomført i Ål; Rally X2 on Ice på Vatsfjorden. 
Korleis er det mogleg å få til så mykje i ein relativt 
liten kommune? 

Eg reknar med at de veit svaret: Eldsjeler er nøk-
kelen. Med eit brennande engasjement og stor vilje 
til å setja i gang, gjennomføre og bidra med smått og 
stort set dei kulturkommunen Ål på kartet. Og engas-
jementet som finst hjå så mange ålingar (og hallingar 
elles) strekker seg mykje lenger enn den tida ein 
ofrar til eigne ungar sin aktivitet. Det er imponerande 
mange frå gommo- og goffagenerasjonen som 
bidreg mykje i tillegg til vaksne elles.

Kva gjer dette med oss? Kva gjer det med ålingane? 
Dei positive ringverkandene av denne entusiasmen 
gjer at ungdomen sjølv blir med frå tidleg alder og 
får gode erfaringar med dugnadsarbeid. Dei lærer 
at gjennom fellesskap og samhald får me til utruleg 
mykje, me får gode opplevingar, skaper liv og leven i 
bygda – og me lærer at gjennom eit positivt bidrag er 
me alle med på å utvikle lokalsamfunnet vårt vidare!

Me let oss begeistre av det vakre snøvinteren! Eg 
håpar helga i Svarteberg blir fylt med gode opplev-
ingar, nye venskap og gode resultat! Dessutan håpar 
eg at de alle møter gjestfrie ålingar, både i skiheisen, 
på butikken, i sentrum og der du overnattar.

Ål har mykje å by på! Les lokalavisa Hallingdølen 
eller sjekk ut nettsidene al.no, hallingdal.no og 
kvaskjer.hallingdal.no for å få med deg det som skjer 
i Ål og Hallingdal. 
Velkomen til Ål! 
Eg ynskjer alle involverte ei strålande helg!

 Solveig Vestenfor,
 ordførar i Ål

FUNKSJON/// NAVN/// TELEFON/// EPOST///
Komit éleder Are Fosse 913 17 395 are@aalalpin.com
NK Tor Veslegard 916 58 515 tor.veslegard@banenor.no
Hovedrennleder Jørund Li 909 74 886 jli@hallingdal.no
Leder teknisk Ole Ivar Grue 414 60 541 ol-ig@online.no
Leder sosialt program Guri Skjelde 975 47 170 guri@skjelde.net
Leder rennsekreteriat Marit Øen Li 477 58 353 marit.li@aal.kommune.no
Informasjon/marked Espen Karlsen 920 38 903 espen.karlsen@sb1.no
Forpleining/mat Monika Sato 977 30 573 monika.sato@boots.no
Ål skisenter Knut Einar Haug 911 23 685 aalskisenter@gmail.com 

BAMA 
ALPINFESTIVAL PÅ ÅL, 
gjennomføres for femtende
gang og vi skal også dette året stå  
på for at alle dere som velger å besøke  
oss, skal dra hjem igjen med en god opplevelse.  
Vi er i år ca 1000 påmeldte, noe som er rekord med  
tanke på antall deltagere, det synes vi er veldig gledelig. 

Arrangementet kombinerer aktivitetene i Ål sentrum og i Ål  
Skisenter som tidligere. Uformelle aktiviteter og underholdning skal  
bidra ytterligere til en stor opplevelse for barna, som faktisk skal være i sentrum 
denne helgen. Vi prøver å gjøre premieutdelingen i kulturhuset til en viktig og 
høytidelig anledning.

Som før ber vi om fokus på vårt verdigrunnlag. For å utvikle gode skiløpere er vi 
avhengige av å utvikle gode holdninger og disse påvirkes i stor grad av trenere, 
foresatte og omgivelsene rundt. Håper vi sammen med dere, kan skape et godt 
arrangement som bidrar til at ungenes forventninger blir oppfylt, da det faktisk 
er ungene det handler om denne helgen.

Ål Alpin vil takke BAMA for den støtte og tillit de gir oss. Denne type barnear-
rangement er ikke bare et idrettsarrangement men også en anledning til å 
fokusere på kosthold, som vi i Ål Alpin tror blir viktigere for hvert år.

Ål Alpin vil også takke Ål kommune som har en langsiktig strategi på å satse på 
og støtte arrangementer i planlegging og gjennomføring. Dette bidrar til at det er 
Ål som leverer arrangementet, ikke alpingruppa aleine noe som gir alpinfestiva-
len en ekstra dimensjon.

For ytterligere informasjon se http://www.aalalpin.com 
og vår FB-side Bama Alpinfestival.

Velkommen skal dere være !

 Med hilsen Are Fosse
 Leder Bama Alpinfestival Ål 2018



///3
Ål Handelsforening

Velkommen til 
en trivelig handel på  Ål

3570 Ål -Tlf. 32 08 25 73

www.lampebutikken-aal.no

HUS F L I D EN

Hårfin
Salong

Sundrevegen 91 • Tlf: 32 08 24 00 • www.vetvakta.no

Kolsrud Sport ANS • Sundrevegen 99, 3570 ÅL

FOTO og MUSIKK

Velkommen til 
Burgerhouse
Vi holder til på Ålingen senter.

Take Away tlf. 906 76 997

Gro Cosmetique og Helsekost
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 Åpningsshow 

og konsert

Vilde, 15 år, trollbandt både Linn Skåber, resten av dommerpanelet og det norske folk da hun 
vant Norske Talenter i 2017. Vilde oversetter norske sanger til tegnspråk og opptrer med dette. 

Etter sin seier i Norske Talenter har hun vært med på diverse Tv2 og NRK produksjoner, samt 
opptrådd for folk i hele landet. Hun har stått på scene med Artister som Katastrofe, DDE, Vidar 
Villa m.fl. Vilde gleder seg til å komme "hjem" til ål for å opptre på stedet hun bodde sine første 
barneår. Hun vil gi dere en fantastisk opplevelse med mye flott musikk og god stemning.

VILDE WINGE

BLACK HORSES

Black Horses har vakse opp i Øvre-Ål der motbakkane 
rår. Dette har gjort bandet framoverlent, stø og seig i stega 
på veg oppover. Black Horses spelar i hovudsak kjende 
rockeklassikarar som er laga fleire tiår før dei sjølv vart laga, 
men dei har også ein neve sjølvlaga låtar på repertoaret. 
Jentene lovar full trøkk frå fyrste riff på opningsshowet.  
Black Horses er Sigrid Lerberg Holm på slagverk, Brita Laa  
på tangentar og vokal, Bergljot Bjella på bass, gitar og vokal, 
og Ronja Offerdal Gjeldokk på gitar og vokal. 

Trylleshow 
MAGICURTY
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Bama Alpinfestival ønsker at alle som liker alpinsporten både trives og har det gøy under arrangementet.  
Har du det gøy? La oss dra nytte av hverandres positive egenskaper, skape gode holdninger
 og gi alle muligheten til å en god opplevelse.

For å få dette til trenger vi hjelp av deg !

• Fokuser konstruktivt
• Tenk på hva du kan BIDRA med, og hva som BØR være ditt bidrag
• Tenk på hvordan du BØR bruke din energi
• Tenk på hva som skal til for at du LIKER det du gjør

• Registrer at arrangementet er et flott tiltak 
• Det er barnas FORVENTNINGER som skal innfris
• Ingen er FEILFRI. Det kan du verken forlange av deg selv eller andre
• Erfaringer viser at dårlige forventninger til noe, som regel blir oppfylt

• Vær ambassadør for gode holdninger
• Både som trenere, ledere, foreldre og løpere
• Følg regelverket – gå foran med et godt eksempel og fokuser på ”FAIR-PLAY”
• Arrangementet skal være MOTIVERENDE og gi OPPLÆRING
• Flere skipar, fluorsmørning, cerapulver på start, smøretelt og overdrevet konkurransefokus fra 
 foreldrene fører bare til FEILFOKUSERING fra barna og en unødvendig fordyring av alpinidretten.

• Akseptere at feil skjer, det er noe av sjarmen med livet
• Alle gjør feil, arrangører, løpere, trenere og foreldre er ingen unntak
• Tenk over hvordan DU skal opptre for at disse verdiene skal bidra til å skape gode holdninger!
• Hva gjør jeg nå ?

Geilo

Alpinsporten skal være 
inkluderende og favne over alle 
som ønsker å være en del av den.

Verdigrunnlag!

Premiesponsorer Ål Alpin

3570 ÅL - Tlf. 902 60 000 - Mob. 913 98 780
harald@bjellamedgard.no og oddmagne@bjellamedgard.no
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HYTTER I HALLINGDAL

E-post Ål: varehussjef.al@elkjop.no  •  E-post Gol: varehussjef.gol@elkjop.no

Vi har hele det store Elkjøp-utvalget, 
til alle de lave prisene. Velkommen!

E-post Ål: varehussjef.al@elkjop.no  •  E-post Gol: varehussjef.gol@elkjop.no

Vi har hele det store Elkjøp-utvalget, 
til alle de lave prisene. Velkommen!

KONTAKT OSS FOR TILBUD

www.trofe.no

TLF: 61 22 24 50
POST@TROFE.NO

PREMIER    PINS    FLAGG    BANNER    PROFIL

MEDALJEN TIL BAMA ALPINFESTIVAL
STOLT LEVERANDØR AV 

VI HJELPER DEG MED RASK LEVERING
AV ALT DU TRENGER TIL DITT ARRANGEMENT   

KONTAKT OSS FOR TILBUD

www.trofe.no

TLF: 61 22 24 50
POST@TROFE.NO

PREMIER    PINS    FLAGG    BANNER    PROFIL

MEDALJEN TIL BAMA ALPINFESTIVAL
STOLT LEVERANDØR AV 

VI HJELPER DEG MED RASK LEVERING
AV ALT DU TRENGER TIL DITT ARRANGEMENT   

Jepp, vi syns også dette er litt komplisert. Men det viktige er:  
Nettpartner Bane (gamle KL Sørvis) ligger fortsatt på Torpo og vi bygger 
kontaktledningsanlegg på jernbanen over hele landet.   
Og enda viktigere: NÅ TAR DET SNART HELT AV! 
Derfor trenger vi flere dyktige folk. Først og fremst følgende kategorier:

• ANLEGGSLEDER MED JERNBANEERFARING
• ENERGIMONTØRER 
 (HELST MED KL-KOMPETANSE)
• SIGNALMONTØRER 
Krav til kandidater:  • Må ha gått på skole
  • Beherske norsk eller noe som ligner på norsk
  • Må kunne dokumentere relevant utdanning
  • Overnevnte dokumentasjon må se ekte ut
  • Førerkort kl B (dokumentasjonskrav som over)

Ønskelige kvalifikasjoner: • Mot i brystet
  • Vett i pannen
  • Stål i ben og armer
  • Ryggen rak og blikket fritt
  • Tåle slit
  • Tåle sludd
  • Tåle frost og varme

Vi kan tilby: • Lønn og ferie (vi har gode erfaringer med dette)
  • En moderne arbeidsplass som til  
     og med har internett. 
  • Alle våre kjøretøy er 1981 modeller eller nyere.  
     Ingen er registrert på 70-tallet. 

Hvis alt eller noe av dette passer deg bra, spanderer vi lunsj mot en prat. 

Kontakt oss på: knp@nettpartner.no, eller 
på telefon til Kenneth Nordahl-Pedersen, 95157201

Nettpartner Bane er ikke lenger eget AS. Vi er fusjonert med 
Nettpartner Drift som er fusjoner med Nettpartner Holding 
som er fusjonert med Nettpartner Prosjekt, og vi er nå alle 
i et stort selskap med det helt nye navnet Nettpartner AS. 
Gamle KL Sørvis har altså vært Nettpartner Bane med to 
avdelinger, nemlig Banestrøm og Bredbånd. Bredbånd er 
flyttet til Nettpartner Divisjon Drift og Avd Banestrøm er 
blitt Avd Bane og ligger nå i Nettpartner Divisjon Prosjekt. 
Powerline AS er fortsatt et eget selskap, men nå en datter 
av Nettpartner AS, uten at det egentlig har noe med alt 
dette å gjøre.

SE NORGE
-BYGG LANDET
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HYTTETOMTER FRA 800.000,-
1000 MOH - PÅ TOPPEN AV ÅL SKISENTER

www.primhovda-sor.no -  Tlf: 911 58 088



PROGRAM
15. - 18. mars 

8///

TORSDAG/// 15.MARS///
1800 - 2100 Rennkontor i Ål kulturhus betjent
 Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret
 Utdeling av effekter
 Heiskort selges i Ål kulturhus
2000  Lagledermøte for festivalen i Ål kulturhus

FREDAG/// 16.MARS/// SG KLASSE 11 OG 12 ÅR
07.30 Rennkontor åpent Ål skisenter
07.45 - 08.30 Besiktigelse jenter og gutter 12 år, innslipp til 08.00
09.00 - 11.45  Renn jenter og gutter 12 år
11.45 - 12.30  Besiktigelse jenter og gutter 11 år, innslipp til 12.05
12.45 - 15.00  Renn jenter og gutter 11 år

Det blir premieutdeling fortløpende i bakken ved målgang på Fredagens Super-G. 
De 3 beste i kl 11 år jenter og de 3 beste i 11 år gutter blir premiert i bakken.
De 6 beste i kl 12 år jenter og de 6 beste i 12 år gutter blir premiert på åpningsshowet.

17.00 - 21.00  Rennkontor i Ål kulturhus betjent 
 Startnummer hentes klubbvis på rennkontoret
 Utdeling av effekter
 Heiskort selges i Ål kulturhus
18.45  Innmarsj åpningstog gjennom sentrum.
19.00  Åpningsshow – m/premieutdeling til de 6 beste fra  
 SG-rennet  i klassen 12 år
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SØNDAG/// 18.MARS/// 
ALLE KLASSER, SL 12 ÅR, SSL 11 ÅR, SSL 10 ÅR, PSL 9 ÅR, ALPINCROSS 8 ÅR OG YNGRE
07.30  Heisen starter
07.30-15.00  Rennkontoret åpent i Ål skisenter
07.45 - 08.30 Besiktigelse 12 år SL
08.00 - 08.45 Besiktigelse 11 år SSL og 8 år og yngre, innslipp til 08.25
08.45 Start 12 år SL
09.00 Start 11 år SSL
09.00 Start 8 år og yngre. Kjøres fortløpende til rennet er over og startnummer leveres.
09.15  Besiktigelse 9 år og 10 år, innslipp til 09.40
10.00  Start 9 og 10 år
11.30  Start 2. omgang 9  år og 10 år
12.00  Start 12 år, 11 år 

Det blir premieutdeling fortløpende i bakken 
ved målgang for 10 år, 9 år og 8 år og yngre. 
ca.14.30 premieutdeling til de 3 beste i 
klassene 11 år og 12 år, samt bestemanns- 
premie for jenter og gutter 12 år. 

Velkommen igjen i 2019 !

LØRDAG/// 17.MARS///
ALLE KLASSER, SSL 12 ÅR, SL 11 ÅR, PSL 10 ÅR, SSL 9 ÅR, SSL++ 8 ÅR OG YNGRE
07.15  Heisen starter
07.15 - 14.00  Rennkontoret åpent Ål skisenter
07.45 - 08.30  Besiktigelse 12 år SSL innslipp til 08.10
08.00 - 08.45  Besiktigelse 11 år SL og 8 år og yngre, innslipp til 08.25
08.45  Start 12 år - SSL
09.00  Start 11 år- SL 
09.00  Start 8 år og yngre 
09.15  Besiktigelse 9 år og 10 år, innslipp til 09.40
10.00  Start 9 år og 10 år 
11.45  Start 2. omgang 12 år
12.00  Start 2. omgang 11år
12.00  Start 8 år og yngre
12.30  Start 2. omgang 9 år og 10 år
15.00 - 20.00  Rennkontoret åpent i Ål kulturhus
15.30 - 20.30  Premieutdeling Ål kulturhus
 • 15.30 - 16.30 Premieutdeling 9 år
 • 16.30 - 17.30 Premieutdeling 8 år og yngre
 • 17.30 - 18.30 Premieutdeling 10 år
 • 18.30 - 19.30 Premieutdeling 11 år
 • 19.30 - 20.30 Premieutdeling 12 år

NB: Pga. store klasser skal kun løpere i riktig klasse (m/foresatt) være tilstede på premieutdeling.
Salen blir tømt mellom hver klasse.
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60 % RABATT PÅ FRUKT, 
GRØNT, BÆR, JUICE OG 
SMOOTHIES!
Idrett handler om sunnhet og helse. Det samme bør gjelde for 
alt idrettslagene tilbyr av mat og drikke på sine arrangementer, 
enten det er til utøvere eller tilskuere, til barn eller voksne.  

Derfor tilbyr vi i BAMA alle idrettslag å kjøpe inn frukt, grønt, bær, 
smoothies og juice i dagligvarebutikken til 60 % rabatt. Rabatten  
får dere enten frukten skal spises i forbindelse med vanlig trening, 
eller selges til deltakere og tilskuere på en cup eller et stevne. 

Tilbudet heter Idrettsfrukt. Det er tilgjengelig for alle lag, i alle idretter  
og over hele landet. Vil du vite mer, se bama.no/idrettsfrukt.

Ved å selge frukt, støtter du og ditt idrettslag opp om EAT MOVE SLEEP. Et konsept som  
setter fokus på helheten i det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet for oss mennesker  
– nemlig kombinasjonen av et sunt kosthold, fysisk aktivitet og nok søvn. 
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• Pukkverk Hol – Ål – Gol • Transport av maskiner og utstyr
• Mobile Knusverk  • Levering av knuste masser i hele Hallingdal

Telefon 32 08 13 95 • 970 92 942 • post@pukkverk.no • www.pukkverk.no

Vi er et maskinentreprenørfirma fra Gol,  

med hele østlandsområde som arbeidssted. 

Vi utfører det meste innen vegarbeid,  

kommunalteknisk-, jernbanetekniske anlegg 

samt grunn- og tomtearbeid. 

Vi har stor fokus på kvalitet, punktlighet og kunnskap.  

Vi prøver så langt som mulig å ansette 

lokale medarbeidere.  

Er du den vi ser etter?

Telefon: 99 52 62 62 
E-post: post@oatek.no
www.oatek.no

Me bygger med 
kvalitet og erfaringMe bygger med kvalitet og erfaring!

www.hendug.no – 32 08 59 40 – post@hendug.nowww.hendug.no  - 32 08 59 40 - post@hendug.no
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DALENS 
BRØNNBORAR
SIDAN 1952

Vatn • Pumpeanlegg 
Fundamentering 
Gjennomboring • Energi

TLF. 32 08 59 00 • 3570 ÅL 
www.bergboring.no

DALENS 
BRØNNBORAR
SIDAN 1952

Vatn • Pumpeanlegg 
Fundamentering 
Gjennomboring • Energi

TLF. 32 08 59 00 • 3570 ÅL 
www.bergboring.no

ArenA for skisAmlinger og bArmArkstrening
Vi kan ta i mot inntil 150 gjester
 • 50 rom med god standard
 • God mat
 • Rimelige priser

Ta kontakt for mer info, tilbud og bestilling!
Telefon: 32 08 29 20 • www.torpomoen.no
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Tilbudet varer f.o.m 05.03.18  t.o.m 02.04.18. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og varer så langt beholdningen rekker

Boots apotek Ål 
Myren 12, tlf 32 08 44 00 
åpent: 09.00-16.30 (09.00-14.30)

Hent din e-resept hos oss
– vi har kort ventetid!

Klikk & hent

 

Cliniderm
50 %

Solpleie til ansikt
30%

Gode sammen
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 
er stolt hovedsponsor til Ål Alpin.

Vi engasjerer oss og støtter opp 
om lokalt kultur- og idrettsliv.

Kom gjerne innom for en bank-, 
forsikring-, regnskap eller eiendomsprat.

www.sb1.no
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HALLINGDALS STØRSTE TRENINGSENTER

Velkommen til BAMA Alpinfestival!

1.100.000KIWI PLUSS-kunder!

NÅ650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

NÅ over650.000

ALLEREDE650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

KIWI PLUSS-kunder!

1.500.000KIWI PLUSS-kunder!

Snart

ALLEREDE

BLI TRUMF- OG KIWI PLUSS-KUNDE I DAG

15% BONUS
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT PÅ  

TOPPEN AV VÅRE ALLEREDE LAVE PRISER!
Registrer deg på kiwi.no

TIPP 

OG VINN 

en handlevogn 

full av varer. 

Vi trekker en vinner 

søndag 18. mars

KIWI Ål

Mandag-lørdag  7-23 Søndag  9-21
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Vi har lang erfaring inne bygningsglass. 
Spør oss om glass til dusj, rekkverk eller 
f.eks. på kjøkken, mellom benk og overskap.

Vi har utstilling av dører og vindu.
Kom innom for en hyggelig dør- 
og vindusprat. 

Vi har egne montører

www.strendo.no • Tel. 32 08 16 23

Vi fikser 
punktert 
glass

FAGKUNNSKAP GJENNOM 70 ÅR

MYREN 10, 3570 ÅL
(ved siden av apoteket)

tlf. 979 62 026

Vi legger ut  
nyheter på 
- følg oss gjerne!

NY FRITTSTÅENDE BUTIKK  
FOR VOKSNE «JENTER» 

Håndplukket, trendy og klassisk mote for 
en cool & chic hverdagsstil

Velkommen til

Ål Turistinformasjon hjelper deg 
med booking og informasjon for 
alle overnattingsstader i Ål og 
fortel om aktivitetar, attraksjonar 
og arrangemnet i bygda.

Glad i sykling, fjellturar og fiske? 
Besøk Ål i Hallingdal sommarstid for 
minnerike opplevingar i mektig natur!  
Turtips: al.no/ www.outtt.com/aal

Oppdatert arrangementskalender 
finn du på kvaskjer.hallingdal.no

Besøksadresse:
Ål kulturhus
Tlf. 32 08 10 60 
post@alturistinfo.no Ål i Hallingdal



Tlf: 913 37 380 / 917 06 222  •  www.leveldaasen.no

Ni tomter selde

Oppfyll 
draumen

- eit av dei flottaste hytteområda i Hallingdal

Ta kontakt for visning

Sjå film på
www.leveldaasen.no
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