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ÄLVÄNGEN. Det bästa 
med vattenskoterspor-
ten jetski är att det går 
fort. 

Det tycker 13-åriga 
Emma-Nellie Örtendahl 
från Älvängen som 
snart åker till USA för 
att tävla i VM. 

Hon fastnade direkt 
för sporten och på bara 
tre år har hon kommit 
upp sig rejält.

Den största skillnaden 
mellan vanlig vattenskoter 
och jetski är att man står 
upp och kör. På tävlingar 
är det inte ovanligt att man 
kommer upp i 80 kilometer 
i timmen, så det är inget för 
fegisar.

– Man tänker inte på att 
vara rädd eftersom man är 
fokuserad på att få en så bra 
tid som möjligt, men just 
i starten kan det vara lite 
klurigt ibland, säger Emma-
Nellie Örtendahl. 

Hon är medlem i Orust 
jetskiklubb, där hon tränar 
en gång i veckan. Samman-
lagt är de fem tjejer från 

klubben som ställer upp i 
VM som går i Lake Havasu 
i Arizona, USA. Sjön ligger i 
närheten av Coloradofloden 
mitt ute i öknen.

– Det ska bli jättespän-
nande och jag kommer göra 
mitt bästa för att placera mig 
så bra som möjlig. Om jag 
kommer bland de tio bästa i 
finalen så är jag nöjd.

Hon kommer att tävla i 
två olika juniorklasser under 
lika många dagar. I år firar 
tävlingen World finals Lake 
Havasu 30-årsjubileum så 
det blir extra speciellt. 

Banan är utmärkt med 
bojar som man rundar och 
i svängarna gäller det att ha 
både precision och styrka för 
att ta sig i mål så snabbt som 
möjligt.

Fler tjejer
Planet lyfter den 28 sep-
tember och hela familjen 
ska med på resan. Pappa 
Mats Örtendahl har själv 
varit mycket framgångsrik 
inom jetski och tränar nu sin 
dotter. 

På senare år har allt fler 
tjejer börjat utöva sporten, 
som tidigare dominerades av 
killar. Eftersom den inte är 
så utbredd i Sverige ännu är 
det ofta samma familjer som 
träffas på träningar och täv-
lingar. 

– När tjejerna möter var-
andra ute på banan blir det 
hårda kamper, men direkt 
efter är de bästa vänner igen, 
berättar Mats.

Jetski är en fysiskt krä-
vande sport och därför gäller 

det att hålla igång för att 
orka. Emma-Nellie spelar 
även innebandy i Ale Ibf, 
rider och är ute och springer.

– Det är viktigt att hålla 
uppe både konditionen och 
styrkan och jag har fullt upp 
hela tiden.

Nästa år går hon upp en 
klass, från minior till junior 
och hon ser fram emot cup-
sammanställningarna, istället 
för att bara köra enskilda täv-
lingar. Tidigare i år har hon 
deltagit i bland annat SM, 
Norska cupen och Nordiska 
cupen i Finland.

– VM i USA blir ett bra 
avslut på året, säger en för-
väntansfull Emma-Nellie.

NOL. I fredags morse 
gick startskottet för 
Nolklassikern.

Det är femte året 
som arrangemanget 
genomförs.

Första grenen att 
klara av för elever och 
lärare var vandring.

Egentligen var det tänkt 
att Nolklassikerns inledan-
de vandring skulle äga rum 
på tisdagsförmiddagen, men 
med tanke på väderleken, 
stormbyar och regn, fick pro-
menaden flyttas fram några 
dagar. 

– Idag var det desto bättre 
förutsättningar. Sol, nästan 
ingen vind, och en behag-
lig temperatur, konstaterade 
Ragne Bengtsson, ansvarig 
för Nolklassikern.

Felicia Larsen, klass 4A, 
upplever Nolklassikern för 
första gången. Hon stod 
beredd på skolgården med 
ryggsäcken packad.

– Jag har med mig pastasal-
lad att äta under vägen. Det 

ska bli kul att vandra, men 
cyklingen är den gren som 
jag tycker ska bli allra roligast.

Innan dess ska Nolsko-
lans elever avverka simning 
i Borås. Många roliga akti-
viteter att se fram emot med 
andra ord.
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KILANDA. I förra veckan 
arrangerade Barn- och fri-
tidsprogrammet i Ale gym-
nasium en kick off för alla 
nya elever. Under två dagar, 
torsdag och fredag, var det 
teambuilding som stod på 
schemat. Samarbetsöv-
ningarna avlöste varandra 
och övernattning skedde i 
Kilanda gamla skola.

– På torsdagen genom-
förde vi aktiviteter på kam-

ratbanan. Målsättningen 
med vår kick off är att bilda 
en bra gemenskap i klassen 
som i sin tur skapar trygg-
het hos eleverna. Ju mer 
man lär känna varandra 
desto större förståelse får 
man för varandras olik-
heter, förklarar Susanne 
Petersson, lärare på Barn- 
och fritidsprogrammet. 

JONAS ANDERSSON

Kick off med teambuilding 
– Gymnasieelever åkte till Kilanda

Förstaårseleverna på Barn- och fritidsprogrammet åkte Förstaårseleverna på Barn- och fritidsprogrammet åkte 
till Kilanda gamla skola i förra veckan där teambuilding till Kilanda gamla skola i förra veckan där teambuilding 
stod på programmet i dagarna två.stod på programmet i dagarna två.

Nolklassikern 
5-årsjubilerar
– Vandring i skönt höstväder

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nolklassikern inleddes på traditionsenligt vis med vandring 
i fredags.

Felicia Larsen upplever sin 
allra första Nolklassiker.

VM i USA stundar för Emma-Nellie
– Ales egen jetski-drottning laddar upp inför tävlingen

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Framtidsutsikter. Emma-Nellie hoppas att hon även i framtiden kommer att ha viljan och 
möjligheten att fortsätta med jetski.

EMMA-NELLIE 
ÖRTENDAHL
Ålder: 13
Bor: Älvängen
Intressen: Jetski, ridning och 
innebandy
Aktuell: Tävlar i jetski-VM i USA

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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