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Pris per person i dubbelrum

3.099:-

Kör-själv-resor med

Sommarlyx på Ronneby Brunn

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Bremen – ett livligt kulturliv

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
4 dagars semester 

på 3-stjärnigt hotell i Bremen

Mercure Hotel Hanseatic Bremen
★★★

Ankomst:

6 dagars semester 
på 4-stjärnigt hotell i Blekinge

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ prise 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Hanseatic Bremen

Ronneby Brunn Hotell ★★★★

Ankomst:Ronneby Brunn Hotell

Du hinner fortfarande!

NOL. 15.07.
Så lyder det nya ban-

rekordet för Nolvarvet.
Bojan Ilic i klass 6A 

sprang snabbare än vad 
någon annan lyckats 
med tidigare.

Bland tjejerna var 
Carolina Brandt snab-
bast med tiden 17.03.

Det var perfekta väderförhål-
landen när den 23:e upplagan 
av Nolvarvet genomfördes i 
onsdags.

– Alldeles lagom varmt och 
en lätt fläktande vind. Bättre 
än så här kan det inte bli, 
förklarade startern Ragne 
Bengtsson.

Exakt klockan 13.00 släpp-
tes eleverna i årskurs 6 ut på 
den 3 860 meter långa banan. 
Det var också i denna start-
grupp som vi skulle finna 
årets slutsegrare. Bojan Ilic 
sprang allt vad han orkade 
och när målgången närmade 
sig förstod arrangörerna att 
en ny rekordtid var på gång.

– Det kändes bra hela 
tiden och jag höll ett högt 
tempo från start till mål, för-
klarade Bojan när han tagit 
emot kompisarnas och publi-
kens hyllningar.

– Jag är jätteglad! De tidi-
gare åren har det inte gått så 

bra, men i år har jag tränat 
mycket löpning tillsammans 
med mina fotbollskamrater 
i Nol IK, förklarar Bojan för 
Alekuriren.

Raderade ut rekordet
Tiden 15.07 innebar att 
Bojan Ilic raderade ut Daniel 
Lindbergs rekord (15.40) 
som sattes 2003. Daniel som 
för övrigt fanns på plats i 

målfållan.
– Det är roligt och jättebra 

gjort av Bojan. Rekord är till 
för att slås, menade Daniel 
och gratulerade en stolt vin-
nare.

Knappt två minuter efter 
killsegraren kom första tjej. 
Carolina Brandt i årskurs 
5 svarade för en utmärkt 
insats och klockades på tiden 
17.03. 

– Ett mycket lyckat 
arrangemang i år också och 
tänk att vi fick ett nytt ban-
rekord. Det ska bli intressant 
att se hur länge det står sig, 
säger Ragne Bengtsson.

Nolvarvet på rekordtid
– Bojan Ilic var snabb som blixten

Lyckliga vinnare i tjej- respektive killklassen, Carolina Brandt respektive Bojan Ilic. De gratu-
leras av Daniel Lindberg, som fick se sitt banrekord från 2003 raderas ut av Bojan. Det nya 
rekordet lyder på 15.07.

Bojan Ilic, 6A, på väg mot 
mål, seger och nytt banre-
kord i den 23:e upplagan av 
Nolvarvet.

Carolina Brandt, från årskurs 5, var snabbast av alla tjejer 
och tog hem segern med tiden 17.03.

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FORSBERGS
FRITIDSCENTER

HYSSNA - 0320-305 50
www.forsbergsfritidscenter.se

6000 m INOMHUS
200 HUSVAGNAR & HUSBILAR

2

SISTA
HELGÖPPET I SOMMAR

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Måndag- Torsdag   9-18
Fredag                    9-16
Lördag & Söndag    STÄNGT

Kan du offra en femma?

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 5344-4923
Märk bidraget
"Moldavien"


