
NÖDINGE. I fredags 
avgjordes årets upp-
laga av tekniktävlingen 
Klurig och klok.

Uppdraget för de 
elever i årskurs nio som 
gästade Ale gymnasium 
var att konstruera en 
fungerande fallskärm i 
snygg design.

Kyrkbyskolan drog 
jackpot och vann såväl 
första som andrapris.

Elevers intresse för teknik sti-
muleras årligen av Ale gym-
nasium. Det sker bland annat 
genom att i samarbete med 
huvudsponsorn, Millipore, 
arrangera tävlingen Klurig 
och klok. Målgruppen i år 
var nyfikna elever i årskurs 
nio. Tidigare har även års-
kurs åtta bjudits in, men bris-
ten på salar begränsade årets 
upplaga.

Sju lag med tre deltagare i 
varje fick i uppdrag att med 
en piprensare, tejp, tunn plast, 
sugrör, grillpinne, lim, färgat 
papper, en tyngd och en mugg 
skapa en fallskärm som skulle 
både flyga och ha en snygg 
design.

– Det var en kul utmaning 
och det tog en stund innan 
man kom på hur alla saker 
kunde användas. Fast vi tror 
inte att  teknik är något för 

oss, säger Karin Tuvskog, 
Mikaela Blomgren och 
Linnea Ingelsbo från Aro-
seniusskolan.

Falltid och design
Fallskärmarna tävlade sedan 
i falltid och design. Juryn 
bestod som vanligt av hu-
vudsponsorn Millipore och 
i år var också förvaltnings-
cheferna Carina Abreau och 
Annika Sjöberg med.

Till vinnare utsågs Johan 
Halldén, Amanda Bankel 
och Joakim Löfgren från 
Kyrkbyskolan klass 9B. På 
samma poäng, men med en 
mindre delseger kom skol-
kamraterna i klass 9C.

– De fick till det riktigt 

bra med sina konstruktio-
ner. Hemligheten för att få 
fallskärmarna att flyga länge 
var att utnyttja plasten maxi-
malt. Ju större segelyta desto 
mer bromsar fallskärmen i 
luften, förklarar tekniklära-
re i Ale gymnasium, Patrick 
Phillips.

Segrande klass erhöll 2500 
kronor till klasskassan, tvåan 
1500 kronor och trean (Ala-
fors Fria skola) 1000 kronor.
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ALPINREAALPINREA Nyinkomna klipp!Nyinkomna klipp!
BERGLAND HANDSKE
Stl. 3-11. 99:-

995:-

SALOMON
PERFORMA 4 TX
Ord pris 1.695:-

2.995:-

Atomic SL 9
Ord pris 
4.995:-

V3Tec Xr cross
80-120 cm

+
Alpina R20

Skidpaket

inkl pjäxa

fr1.295:-

1.995:-
SALOMON X-Wing 4TX/610
Ord pris 2.995:-

Fjolårets
vinter-

kollektion,
jackor, byxor 
m.m. ner till

HALVA 
PRISET!
Se över dina 
skidor inför 

vinter-
säsongen!

Vi slipar, vallar, lagar.

Skidverkstad
med skiduthyrniing.

349:-

HALVAHALVA 
PRISETPRISET!!

Skidset JR
Ord pris 699:-

Kluriga konstruktioner bar längst
Tekniktävling för årskurs nio i Ale gymnasium

Fallskärmsbyggare. Karin Tuvskog, Mikaela Blomgren och Linnea Ingelsbo från klass 9D i 
Aroseniusskolan medverkade i tekniktävlingen som Ale gymnasium arrangerade för årskurs 
nio. Allt för att öka intresset för teknik.

Vinnare i bästa fallskärmskontruktion blev Johan Halldén, 
Amanda Bankel och Joakim Löfgren i klass 9B Kyrkbyskolan.

KLURIG OCH KLOK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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