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Gångavstånd till Ytterby station och 1  minuters 
tågresa till Göteborg.
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Centrumläge på Herr Arnes gata, nära till allt!
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NOL. Nu är det bara en 
vecka kvar.

Onsdagen den 3 juni 
går startskottet för det 
16:e Nolvarvet.

Victoria Kraft i 6B 
och debutanten Jen-
nifer Henrysson i 3A är 
två av förhandsfavori-
terna i tjejklassen, som 
ser fram emot loppet 
med tillförsikt.

Nolvarvet är en löparklas-
siker, om än inte lika tradi-
tionsfylld som Göteborgsvar-
vet så ändå med en impone-

rande historia.
– Det är ett festligt inslag 

som uppskattas av väldigt 
många. Vi är stolta över att 
kunna hålla traditionen vid liv, 
säger lärare Ragne Bengts-
son som upplevt samtliga 
lopp genom åren.

Nolvarvet är öppet för alla 
elever i årskurs 3-6 på Nol-
skolan. Banans längd mäter 
3 860 meter. Start och mål 
sker på skolgården, resteran-
de del av varvet löps genom 
samhället. Banrekordet för 
killar är 15.40 och sattes av 
Daniel Lindberg 2003. Gäl-
lande banrekord för tjejerna 

är från 1995 och innehas av 
Junette Svensson med tiden 
16.10.

– Ett svårslaget rekord 
har det visat sig, säger Ragne 
Bengtsson.

Fjolårets vinnare på tjej-
sidan var Emelie Kastberg 
på18.03. Hon har chansen 
att försvara sitt guld i år, men 
kommer att få tuff konkur-
rens från klasskamraten Vic-
toria Kraft.

Siktar på seger
– Jag siktar på seger. Jag var 
med och sprang Lilla Göte-
borgsvarvet som uppladd-
ning inför Nolvarvet, berät-
tar Victoria.

Vad har du för taktik?
– Jag tänker att ta det lite 

lugnt i början för att sedan 
öka på slutet.

Jennifer Henrysson gör 
sitt första Nolvarv, men har 
sprungit banan flera gånger 
på gymnastiken.

– Mitt personliga rekord 
lyder på 18.24. Jag känner 
mig i bra form och tränar fyra 
gånger i veckan. Det blir fot-
boll, karate och ridning, så 
konditionen är det inget fel 
på, förklarar Jennifer.

Återstår att se om Victoria, 
Jennifer eller någon annan 
tjej kan utmana Emelie Kast-
berg om guldet.

På killsidan ser det ut att 
bli en öppen historia. Flera 
grabbar nämns med bra se-
gerchans.

– Nu fokuserar vi mycket 
på potentiella segrare, men 
det är faktiskt deltagandet i 
Nolvarvet som är det vikti-
gaste. Att man har kul och 
känner glädje av att röra på 
sig är det primära, avslutar 
Ragne Bengtsson.

  

Dags för 16:e Nolvarvet
Victoria Kraft 6B och debutanten Jennifer Henrysson 3A nämns som två av förhandsfavori-
terna i tjejklassen när Nolvarvet avgörs för 16:e året i rad nästa onsdag.
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KILANDA/RYD: VÄLVÅRDAD VILLA  1½-PLAN
I lantlig miljö, välbyggd villa om 5 rum och kök. Garage i entréplan. 
Ny värmeanläggning o nytt tak. Stor trädgård med mycket växter, 
delvis naturtomt. Helt ny avloppsanläggning! 5 min promenad till 
badsjö! 500 m till kollektivtrafi k/skolskjuts.

• Beg. pris: kr 1.685.000 / bud
• Öppen visning torsdag 28 maj kl 18-19
• Adress: Kroksmosse 170

Kvalitetsvillor i Ale

– Löpartävling för Nolskolans elever


