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NOL. Sebastian Bråten, 
6a, och Emelie Kast-
berg, 5b.

Där har ni vinnarna i 
pojk- respektive flick-
klassen när Nolvarvet 
genomfördes förra tors-
dagen.

I strålande solsken 
och bitvis tryckande 
hetta hade de bäst kraf-
ter av alla deltagare.

När Nolvarvet avgjordes var 
allting precis som det brukar. 
Ragne Bengtsson stod med 
klockan och bockade av alla 

löpare som kom i mål, i denna 
numera klassiska löpartävling. 
Detta var 22:a gången som 
Nolvarvet gick av stapeln.

– Detta är något av Nol-
skolans nationaldag skulle 
man kunna påstå, sade Ragne 
när han blickade ut över alla 
svettiga och utmattade löpare 
som kommit i mål.

Snabbast av alla runt den 
3 860 meter långa slingan var 
Sebastian Bråten, som note-
rades för tiden 15.47. Det 
är bara sju sekunder från det 
gällande banrekordet.

– Det kändes bra och jag 
visste att jag hade segerchans, 

sade den lycklige vinnaren till 
lokaltidningen efter att han 
hämtat andan i målfållan.

Emelie Kastberg hade 
svårt att hålla tillbaka sina 
glädjetårar när hon fick reda 
på att hon klockats för den 
bästa tiden av alla tjejer på 
Nolskolan.

– Helt fantastiskt, sade 
Emelie som hade laddat upp 
med pasta och vatten innan 
tävlingen.

PÅ NOLSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Lyckliga vinnare av Nolvarvet 2008, Sebastian Bråten och 
Emelie Kastberg.

Det var många löpare som 
fick plåga sig i värmen när 
Nolvarvet avgjordes för 22:
a gången.

NOL. Nolskolan Jorden 
Runt var ett projekt 
som drogs igång den 4 
september i fjol.

Målsättningen var att 
eleverna på Nolskolan 
skulle promenera 40 
000 kilometer innan 
skolårets slut.

Förra onsdagen 
genomfördes den sista 
vandringen och ini-
tiativtagaren Ragne 
Bengtsson kunde glatt 
konstatera att målet 
om ett varv runt jord-
klotet infriats.

Mr Walkman har fungerat 
som en symbol för Nolskolan 

Jorden Runt. Han har dykt 
upp med jämna mellanrum 
under terminens gång och 
uppmuntrat eleverna i deras 
vandrande. Givetvis var Mr 
Walkman även centralfiguren 
när det blev dags att ro i land 
projektet på onsdagsmorgo-
nen.

– När vi stod här den fjärde 
september 2007 lyste solen, 
den blågula fanan vajade och 
ni lyssnade till Dire Straits 
”Walk of life”. När vi står 
här idag den fjärde juni 2008 
skiner också solen, fanan vajar 
och ni får återigen lyssna till 
”Walk of life”. Ni har gått, 
promenerat, småsprungit och 
joggat, dag efter dag, vecka 

efter vecka, månad efter 
månad, sade en stolt Ragne 
Bengtsson innan Mr Walk-
man gjorde sin entré.

Till tonerna av Europes 
”The Final Countdown” tog 
Mr Walkman alias Fredrik 
Blomqvist med Nolskolans 
elever på en sista promenad. 
Som belöning för att man 
klarat av ett varv runt jorden 
fick samtliga elever avnjuta 
glass i den sköna sommarvär-
men.

Frågan är när Mr Walkman 
dyker upp nästa gång?
FOTNOT. Slutresultatet blev 41 188 kilo-
meter.

JONAS ANDERSSON

En sista vandring tillsammans med Mr Walkman. 

…och Mr Walkman har gått i mål!…och Mr Walkman har gått i mål!

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
MÅNDAG-TORSDAG  0900-2000

MIDSOMMARAFTON 0900-1400

MIDSOMMARDAGEN 0900-1800

SÖNDAG 0900-1800

Utöver vår vanliga fi na service får du pack-
hjälp av Lödöse/Nygårds fotbollsungdomar 

på torsdag och fredag!

Vi har allt som hör 
midsommar till!

Sill, dill, färskpotatis, jordgubbar, gräslök, gräddfi l m.m.

PACKHJÄLP!

Alltid nygrillatAlltid nygrillat 

i butiken!i butiken!

Handla för 500:- så får du 

2 kg färskpotatis på köpet!

Handla för 1000:- så får du 

2 kg färskpotatis &
2 liter (1kg) jordgubbar på köpet!

– Sebastian och Emelie segrade

Nolvarvet lika Nolvarvet lika 
hett som vanligthett som vanligt


