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NÖDINGE. Nödinge GK 
satsar på ungdomarna.

I förra veckan hade 
golfklubben besök av 
150 elever från Ale 
gymnasium.

– Vi håller på att 
bygga upp en bra juni-
orverksamhet, säger 
Ulf Runmarker, vd i 
Nödinge Golf AB.

Vindarna har vänt och efter 
ett par svåra år ser Nödinge 
GK en ökad medlemstill-
strömning. Samtidigt gör 
klubben en medveten sats-
ning på ungdomarna.

– Vi ska naturligtvis ta vara 
på de möjligheter som finns. 
Banans placering med när-
heten till gymnasiet och flera 
grundskolor på nära håll är 
något som vi måste utnyttja, 
säger Ulf Runmarker.

En professionell tränare 
har anlitats i Martin Krook, 
27, som precis har avslutat 
en tjänstgöring på Praia dé 
Elrey i Portugal.

– En fantastisk anlägg-
ning, som ligger åtta mil 
norr om Lissabon. Den är 
rankad som 13:e bästa banan 
i Europa och blev utnämnd 
till årets golf- och beachre-
sort 2008, berättar Martin.

I Portugal var uppdraget 
att träna turister, på Nödinge 
GK är det ungdomarna som 
står i fokus.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att instruera ungdo-
mar. De lär sig väldigt fort 

och att få se dem utvecklas är 
stimulerande, säger Martin.

För tillfället drillar Martin 
Krook ett 30-tal ungdomar i 
åldern 6-21 år, men det finns 
plats för fler.

Investering för framtiden
– Vi har anställt Martin som 
en investering för framtiden. 
För att bli en levande klubb 
måste vi få med oss junio-
rerna, säger Ulf Runmarker 
och fortsätter:

– Givetvis satsar vi på att 
utbilda seniorer också. När 
vi hade öppen golfdag för 
några veckor sedan fick vi en 
hel del nya intressenter. För 

närvarande har vi tre vuxen-
kurser fyllda.

Nya medlemmar
I ambitionen att på sikt 
kunna rekrytera nya med-
lemmar till Nödinge GK 
har ett samarbete inletts med 
Ale gymnasium. Under den 
gångna veckan var 150 elever 
på plats hos Martin Krook 
för att få lära sig grundupp-
ställningen, greppteknik och 
så vidare.

– Det är viktigt att det inte 
blir för seriöst utan att kil-
larna och tjejerna tycker att 
det är kul och vill komma 
tillbaka, säger Martin.

Som en uppföljning till 
förra veckans grundkurs 
erbjuds gymnasieeleverna en 
sommarutbildning efter sko-
lans slut.

– De får fördelaktiga 
villkor till att fördjupa sina 
kunskaper. Vi har sponsorer 
som är med och stöttar detta 
projekt. Ungdomarna ska få 
en chans att i ett tidigt skede 
komma ut på banan, avslutar 
Ulf Runmarker.

NOL. På torsdag är det 
dags igen.

Nolvarvet avgörs för 
24:e gången.

Bland Nolskolans 
elever pågår uppladd-
ningen för fullt.

Nolvarvet är en löparklassi-
ker som överlevt många elev-
kullar. En lärare som fun-
nits med samtliga årgångar 
är Ragne Bengtsson, som 
sin vana trogen kommer att 
hålla i stoppuret när starten 
går klockan 13 på torsdag.

– Året har ungefär 190 
skoldagar och den dagen som 
vi har Nolvarvet är tveklöst 
en av de finaste, säger Ragne.

Jennifer Henrysson, 
klass 4A, blev trea i tjejklas-
sen i fjol. Nu är emellertid 
siktet inställt på seger.

– Jag sprang på 17.58 förra 
året, men nu är målet att 
komma in på 17 blankt. Jag 
har tränat bra, sprungit både 
sex och tre kilometer, berät-
tar Jennifer.

Jennifer är i god form. 
Kanske inte så konstigt efter-
som hon håller igång med 
karate, ridning och fotboll på 
sin fritid.

– Ibland blir det löpning 
på söndagar också, säger Jen-
nifer.

En debutant är Louise 
Sundebäck, klass 3A, som 

ser fram emot att få springa 
Nolvarvet för första gången.

– Jag ska jogga till en 
början, sedan springa och 
gå lite grann. Det gäller 
att spara på krafterna så att 
man orkar hela vägen, säger 
Louise.

Speciell känsla
Banan mäter 3 860 meter 
och går genom centrala Nol. 
Start och mål sker på skol-
gården.

– Det är en speciell känsla 
att springa Nolvarvet. För-
utom att alla klasskamrater 
är med och springer så är det 
mycket folk som tittar på. 

Det är faktiskt lite nervöst, 
säger Jennifer.

I fjol satte Bojan Ilic 
banrekord med tiden 15.07. 
Tjejernas rekord innehar 
Junette Svensson, som hon 
satte redan 1995 när hon 
klockades på 16.10.

– Det är lätt att fokus 
hamnar på segrar och 
rekordtider, men grundidén 
för Nolvarvet är att alla ska 
vara med och känna glädje, 
avslutar Ragne Bengtsson.

Dags för 24:e Nolvarvet

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jennifer Henrysson, 4A, och Louise Sundebäck, 3A, ser 
båda fram emot torsdagen då Nolvarvet avgörs för 24:e 
gången.

Slår ett slag för ungdomarna
– Nödinge GK bygger upp juniorverksamhet

PÅ NÖDINGE GK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan var cirka 150 elever från Ale gymnasium på besök hos Nödinge GK där de fick 
en golflektion av Martin Krook.

Martin Krook hjälpte eleverna att hitta det rätta greppet.

Ulf Runmarker, vd Nödinge Golf AB.Ulf Runmarker, vd Nödinge Golf AB.

SKEPPLANDA. Förra ons-
dagen hade Alboskolan sin 
årliga Vårnaturdag. Det 
blev en omväxlande, trivsam 
och spännande dag i perfekt 
väder.

Vårnaturdagen har funnits 
i elva år. Eleverna är med och 
föreslår aktiviteter och såväl 
skolbarn som personal väljer 
program efter intresse. 

– På så sätt får vi grupper 
med elever i blandade åldrar 
och från olika klasser, säger 
rektor Göran Klang.

Årets Vårnaturdag inne-
höll fyra favoritprogram:

• Naturexpedition till Ig-
lekärr

• Cykelutflykt till Krok-
sjön

• Vandring i Risveden

• Kamratbana i Kilanda.

JONAS ANDERSSON

Vårnaturdag på Alboskolan
Vandring i Risveden.Vandring i Risveden.

Kristoffer och Andreas lägger ett silvermynt på Salstenen Kristoffer och Andreas lägger ett silvermynt på Salstenen 
för att inte råka illa ut.för att inte råka illa ut.


