
10  |  alekuriren   |   nummer 19 |   vecka 20  |   2008

NOL. Nu är tre av totalt 
fyra grenar i Nolklassi-
kern avverkade.

I förra veckan cyklade 
Nolskolans elever en 
sträcka på knappt två 
mil.

– Återigen hade vi 
tur med vädret. En helt 
fantastisk dag, förkla-
rade läraren och tillika 
initiativtagaren Ragne 
Bengtsson.

Vandring, simning, cykling 
och löpning utgör Nolklassi-
kern, som eleverna i årskurs 3-
6 på Nolskolan får genomfö-
ra. Efter att vandring och sim-
ning klarats av var det förra 
torsdagen dags för cykling. 
En sträcka på 1,8 mil vänta-
de eleverna, som släpptes iväg 
årskursvis tillsammans med 
sina lärare. Cykelturen gick 
från Nolskolan till Sjövallen, 
via Uspastorp mot Nödinge 
och sedan tillbaka till Nol-
skolan. Vädret var strålande, 
drygt 20 grader visade ter-
mometern och knappt någon 
vind att tala om.

Cykeletappen skedde utan 
tidtagning, huvudsaken var att 
komma i mål. Utefter vägen 
gjordes pauser för vattenin-
tag och i en skogsglänta vid 
Uspastorp skedde ett längre 
stopp för korvgrillning.

Hjälm var obligatoriskt för 
samtliga deltagare. Två bilar 

följde också med på färden, 
ifall något skulle inträffa 
under resans gång.

– Säkerheten är viktig vid 
sådana här arrangemang, 
säger Ragne Bengtsson.

Nolvarvet är den gren som 
sätter punkt för Nolklassi-
kern. Den traditionsenliga 
löpartävlingen går av stapeln 
torsdagen den 5 juni.

Cyklar mot en fullbordad klassiker
– Nolskolans elever trampade i strålande solsken
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Cykling utgjorde det tredje 
av totalt fyra delmoment i 
Nolklassikern. Eleverna i års-
kurs 3-6 på Nolskolan fick 
trampa en sträcka på 1,8 mil.

Det var varmt och skönt när Nolskolans elever var ute och 
cyklade i förra veckan. Här ses några av barnen på cykelba-
nan mellan Nol och Alafors.

BOHUS. I torsdags 
arrangerades Lilla 
Bohusvarvet för första 
gången.

Det blev en lyckad 
och mycket uppskattad 
premiär.

– Jag tyckte det var 
jätteroligt. Jag blev lite 
trött, men det gjorde 
inget, förklarade Filip 
Karlsson, 4 år, en av 
drygt 100 deltagare 
från Bohus förskola.

I torsdags firades Förskolans 
dag på olika håll i landet. I 
Bohus uppmärksammades 
högtidsdagen med ett helt 
nytt arrangemang. Initiativ-
tagare är Marie Nordgren.

– Barnen hör om Vårru-
set, Lilla Göteborgsvarvet 
och så vidare. Jag tyckte det 
var på sin plats att vi skapade 
ett eget lopp och en egen tra-
dition här på Bohus förskola, 
säger Marie Nordgren.

Samtliga sex avdelningar 

på förskolan, cirka 115 barn i 
åldern 1-6 år, sprang eller gick 
den 500 meter långa snitslade 
sträckan. De yttre förutsätt-
ningarna var perfekta, ingen 
sol förvisso men ändå relativt 
varmt i luften.

– Barnen har varit väldigt 
förväntansfulla inför den här 
dagen. Vi har provgått banan, 
så att alla skulle veta vad som 
väntade dem, säger Marie 
Nordgren.

När deltagarna kommit 
i mål stod personalen redo 
att dela ut medalj och festis. 
Senare på dagen firades det 
dessutom med chicken nug-
gets.

– Jag gillar att springa och 
hoppas få göra detta nästa 
år också, sade Filip Karlsson 
innan han rusade vidare till 
sina kamrater för fortsatt fi-
rande av Förskolans dag.

JONAS ANDERSSON

Lyckad premiär för Lilla Bohusvarvet

Starten har just gått för Lilla Bohusvarvet.Starten har just gått för Lilla Bohusvarvet.

Nova har gått i mål och belö-
nas med medalj av Yvonne.

Lilla Bohusvarvet var jätte-
kul tyckte Filip Karlsson från 
avdelning Diamanten.

Efter att ha sprungit den 500 meter långa 
sträckan var det skönt med lite vila och en 
kall festis. 
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