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NOL. – Jättekul! Allt 
var bra, tyckte Erik 
Stolt från 5B på Nol-
skolan och klasskompi-
sen Gustav Henricsson 
instämde helhjärtat.

Under en klarblå 
himmel och i strålande 
solsken avslutades i 
fredags de andra olym-
piska vinterspelen 
genom tiderna på Nol-
skolan.

Emelie Berntsson 
från avdelningen Salt-
kråkan släckte då den 
olympiska eld hon själv 
tänt veckan innan då 
spelen invigdes under 
stor pompa och ståt.

Tisdagen den 23 februari 
tågade de tävlande länderna 
(Kanada, Italien, Japan, 
Schweiz och Österrike) in 
på den snöiga skolgården 
bakom sina nationsflag-
gor och formerade sig inför 
invigningsceremonin. Den 
olympiska facklan fördes 
runt skolgården av elever 
från olika åldersgrupper, 
den olympiska fanfaren spe-
lades, den olympiska elden 
tändes och Nolskolans egen 
OS-general, läraren Fred-
rik Blomqvist, förklarade 
spelen invigda.

När nu Nolskolan en dryg 
vecka senare återstod upp-
radade bakom sina nations-
flaggor, kunde eleverna se 
tillbaka på jämna och spän-
nande tävlingar i grenar som 
hockeygolf, skidskytte, rodel 
och störtlopp. Dessutom 
tävlades det i att bygga ett 
så högt istorn som möjligt, 
en delgren som lyckligtvis 
avgjordes under något så 
sällsynt som ett rejält tövä-
der.

Innan Fredrik förkunnade 
spelen för avslutade spela-
des de deltagande ländernas 
nationalsånger och den slut-
liga poängställningen och 
medaljfördelningen kung-
jordes.

– Men det viktigaste av allt 
var inte slutresultatet utan att 
ni haft roligt och att länderna 
hejat på varandra, deklare-
rade Fredrik Blomqvist och 
konstaterade också avslut-
ningsvis att med två arrang-
erade vinterspel har Nolsko-
lan skapat sig en olympisk 

tradition.
– Fastän det inte gick så 

bra för mitt land var det 
roligt att vara med, sade 
Wilma Börjesson från 4B 
och uttryckte därmed med 
sina ord hela den olympiska 
tanken.

Länderna skiljdes sedan 
åt under den fortfarande 
lika knallblåa vinterhimlen 
och en del av barnen såg nog 
redan fram emot nästa Vin-
ter-OS på Nolskolan.

Ragne Bengtsson

Lyckade vinterspel på Nolskolan
Så här såg det ut när Nolskolans Vinter-OS invigdes.

Den olympiska facklan vandrade runt skolgården av elever 
från olika åldersgrupper.

TVÅDAGARS-
PAKET 

775:-frånpris/person

Logi, aktiviteter och måltider, allt är 
packat och klart. Kan det bli enklare?
Boka på goteborg.com/skolresan
eller ring oss på 031-368 41 10.

SKOLRESAN TILL GÖTEBORG 
– SVERIGES SMARTASTE!

– En tradition har skapats

Vi hälsar alla gamla 
och nya kunder 

hjärtligt välkomna!

ALE TORG   0303-74 94 96

Måndag 15 mars slår vi 
upp portarna till vår nya 

butik på Ale Torg.

Handla för minst 300:- och 

få en present 
(värde 179:-)

Orrefors & Kosta Boda

20% rabatt

Nyinvigning 

på Ale Torg


