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NÖDINGE. Det var strå-
lande förutsättningar 
när premiären av Kvan-
tumserien gick av sta-
peln i tisdags kväll.

Temperaturen visade 
15 grader och lätt-
klädda löpare svischade 
fram i skogen kring 
Dammekärr.

206 startande kunde 
arrangörerna i OK 
Alehof räkna in.

Brittsommar kallas en period 
med varma, soliga och som-
marliknande dagar under 
hösten. Just en sådan dag 
inföll i tisdags när Kvantum-
serien inleddes. Arrangören 
kunde inte önskat sig en 
bättre tajming.

– Det var verkligen lyckat 
och spåret var i utmärkt 
skick, säger tävlingsgeneral 
Bengt Börjesson.

Kvantumserien, eller 
Terrängserien som är dess 
ursprungliga namn, har 
pågått sedan tidigt 80-tal. 
Lika länge har Nicklas 
Tollesson varit med och 
sprungit. Årets upplaga blir 
den 28:e i ordningen. Tolles-
son, som representerar hem-
maklubben Alehof, svarade 
för en mycket strong insats 
och var trea i herrklassen 10.2 
kilometer. Han var 13 sekun-
der bakom Mikael Eriks-

son, Hälle IF, som klockades 
på tiden 38.43. Vann gjorde 
Daniel Tidholm, Säveda-
lens AIK, på 38.19.

Inget banrekord i herr-
klassen, men däremot två 
bland pojkarna. I pojkar 7 
(1.5 km) vann hemmasonen 
David Eriksson på 6.26, 
vilket var en rekordputsning 
med fyra sekunder. Nytt 
banrekord sattes också av 
Kristofer Rydén, Älvängen, 
i pojkar 10-11 (2.5 km). 
Tiden 9.50 var en förbättring 
av det tidigare rekordet med 
tre sekunder.

Startskottet har gåt
– Och två banrekord sattes första kvällen

Sida vid sida. Mikael Eriksson, Hälle IF, var tvåa i mål bakom 
Daniel Tidholm, Sävedalens AIK, som var snabbast av alla i 
herrklassen när den första deltävlingen i Kvantumserien av-
gjordes i tisdags kväll.

Filip Jonsson tävlade i den 
yngsta åldersklassen, pojkar 
upp till sju år. Här ses han till-
sammans med pappa Mattias.
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

RABATT
40%

Dammsugare 
Miele S768
• Motoreffekt 2000W

• HEPA filter

• Aktionsradie 10m

• Testad för 20 års livslängd

1.495:-
Ord pris 2.490:-

NU

Erbjudandet gäller t.o.m. lördag 23/10 2010
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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