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NOL. Sol och vackert 
väder.

Allt var precis som 
vanligt när Nolvarvet 
gick av stapeln i tors-
dags.

Ludvig Lundqvist, 
5B, var snabbast av 
alla och i tjejklassen 
gick segern till Jennifer 
Henrysson, 4A.

Årets upplaga av Nolvarvet, 
det 24:e i ordningen, liknade 
i viss mån Göteborgsvar-
vet. Det var rejält hett när 
löparna, knappt 100 till anta-
let, ställde sig på startlinjen 
strax efter lunchtid.

– Jag var faktiskt lite orolig 
att några deltagare skulle få 
värmeslag, men tack och lov 
slapp vi sådana incidenter, 
säger Ragne Bengtsson 
som i vanlig ordning stod 
i målfållan och meddelade 
sluttider till kollegan Fred-
rik Blomqvist.

Förutom att några elever 
ramlade i starten och tvinga-
des bryta tävlingen, så för-
löpte allt enligt planerna. 
Skolkamrater, lärare, föräld-
rar och syskon kantade den 
sista biten in i mål och hejade 
ivrigt på alla svettiga löpare.

– Det var riktigt jäkla 

varmt, nästan plågsamt. Jag 
var oerhört trött när jag kom 
till raksträckan i Brandsbo, 
men sedan fick jag ny energi, 
säger slutsegraren Ludvig 
Lundqvist till Alekuriren.

– Jag tänkte på låten ”Keep 
on walking” och sade till mig 
själv: Det är bara att köra 
på! Jag är oerhört glad över 
segern, säger Ludvig sedan 
han hämtat andan i målfållan.

Ludvig klockades på tiden 
16.32, vilket får anses som en 
bra prestation under rådande 
omständigheter.

Segrade bland tjejerna 
gjorde Jennifer Henrysson. 

Hon fick tiden 18.28.
– Oj, vad jobbigt det var. 

Fast jag lyckades med mål-
sättningen att vinna tjejklas-
sen. Det är jag naturligtvis 
nöjd med, konstaterade Jen-
nifer.

Samtliga elever på Nolsko-
lan belönades med glass som 
Vakna sponsrat med. Det var 
ett tack för elevernas engage-
mang i projektet ”Vandra för 
varandra” som nyligen avslu-
tades med känt resultat. 

JONAS ANDERSSON

Ludvig och Jennifer segrade i Nolvarvet
– Värmen plågade många löpare

Glada vinnare! Jennifer Henrysson blev snabbaste tjej och 
Ludvig Lundqvist snabbaste kille när Nolvarvet avgjordes i 
torsdags.

ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola hade all anled-
ning att sola sig i glan-
sen.

För andra året i rad 
tog man hem vinst-
bucklan i Alekampen.

– Det hade jag inte 
räknat med, säger 
idrottslärare Stefan 
Horn som kastades i 
Hältorpssjön av seger-
rusiga elever.

Vädret var det bästa tänk-
bara, klarblå himmel och sol. 
Inte undra på att den tionde 

upplagan av Alekampen gick 
helt enligt planerna.

– Helt fantastiskt! Det 
finns ingen bättre plats än 
Sjövallen att vara på när för-
utsättningarna är som idag, 
konstaterade Per Öiseth, 
idrottslärare på Bohusskolan.

Grenarna som kommu-
nens högstadieskolor tävlade 
i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate, kanot och 
en avslutande kurirstafett. 
När de olika momenten 
räknats samman visade det 
sig att Ahlafors Fria Skola 
försvarat fjolårets guld, med 
fyra poängs marginal ner till 
tvåan Aroseniusskolan.

– Kanske beror det på att 
vi är här och tränar året om, 
säger Stefan Horn och syftar 
på att Ahlafors Fria Skola har 
sina idrottslektioner förlagda 
till Sjövallens idrottsplats.

– En annan förklaring är 
naturligtvis att vi har många 
duktiga idrottsutövare. Det 

roliga är att nästan alla elever 
är med aktivt och deltar i 
någon gren, tillägger Horn.

Hur skönt var segerdop-
pet i sjön?

– Rätt kallt måste jag 
erkänna.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Fria Skola upprepade bedriften

Glada gossar. Ahlafors Fria Skola försvarade guldet från i fjol och blev mästare i Alekampen 
2010 som avgjordes på Sjövallen.

Stefan Horn, idrottslärare på 
Ahlafors Fria Skola, fick ett 
ofrivilligt dopp i Hältorpsjön. 
Han såg dock ut att ta det 
hela med ro.

ALEKAMPEN 2010
Slutställning:
1. Ahlafors Fria Skola 30,5 
2. Aroseniusskolan 26,5
3. Himlaskolan 22
4. Bohusskolan 18
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Utgångspris 2 695 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 152 kvm
Tomt 769 kvm

Byggt 1974
Adress: Bärnstensvägen 8
Visas sön 13/6 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2495 till 72456 för beskrivning

På gräddhyllan i Älvängens i mest eftertraktande område, har vi nöjet att visa en 1-plansvilla i vit
mexisten, rymlig och välplanerad med lättskött tomt och med 2 stycken uteplatser. Närhet till skolor och
kommunikationer. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2495.

B Älvängen

Utgångspris 3 200 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 128 kvm, biyta 153 kvm
Tomt 6 537 kvm

Byggt 1979-80
Adress: Vallered 130
Visas tis 15/6 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2452 till 72456 för beskrivning

Mycket tilltalande, gedigen och välplanerad 1-plansvilla om 128+128 kvm med källare och garage.
Generösa utrymmen, fyra sovrum, fint vardagsrum och allrum med murade öppna spisar. Stor tomt,
carport och stort verkstad/garage/förrådshus lämplig för olika slags verksamheter exv. hästar/bilar.
Högt, vackert och fritt läge. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2452.

B Alvhem

Utgångspris 2 500 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 37 kvm
Tomt 782 kvm Sluttning

Byggt 1981
Adress: Ledetvägen 10A
Visas tor 10/6 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2425 till 72456 för beskrivning

Välbyggd fin fasadstensvilla med garage. Välplanerat med bra standard. Tillfälle för den som söker en
stor villa med många möjligheter. Två helkaklade badrum, vardagsrum med utgång till balkong. Kök med
utgång altan och trädgården. Mycket centralt läge i Alafors. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2425.

B Alafors

Utgångspris 495 000:-
Boyta 51 kvm
Avgift 2.116:-/mån inkl värme, VA

Adress: Granhäcksvägen 3D
Sms:a: FB 5410-2511 till 72456 för beskrivning

Trivsam 2-rumslägenhet med bra planlösning i omtyckta Surte. Lugnt område och bra förening. Närhet
till naturen och Surtesjön. Endast ca. 10 minuter från Göteborg. Bokade visningar. Ring för tid. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2511.

B 2:a Surte


