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Är badrumsmåtten inte exakt enligt normen? Krävs en 

snedkapad duschvägg? Kanske en egenpatenterad lösning? 

Urtag i glaset? Eftersom INR tillverkar duscharna själva 

kan de fl esta modellerna anpassas efter dina önskemål. 

Och bäst av allt: Det kostar ingenting extra! Kom till butiken 

med dina badrumsmått, så får du experthjälp. Eller gå in 

på inr.se och rita själv innan du besöker oss.

 

inr.se
PLATS FÖR ÅF

BORÅS. Datumet var den 24 
januari och veckodagen en 
måndag. Eleverna kom från 
Nolskolan, de tillhörde års-
kurs 4 och 5 och deras upp-
gift bestod i att med valfritt 
simsätt avverka 200 meter.

Det var dags för Nolklas-
sikerns andra delmoment, 
och arenan var liksom tidi-
gare år Stadsparksbadets 
25-metersbassäng i Borås.

Kanske tänkte en del av 
deltagarna under bussresan 
tillbaka på höstens regn-
tunga inledning på Klas-
sikern. Det första delmo-
mentets milslånga vandring 
genom höstfuktiga skogar 
och över leriga fält blev 
en tuff start på den fjärde 
årgången av Nolklassikern.

Men nu gällde det alltså 
simning och det handlade 
om 200 meter. Daniela 
Vetter och Elin Järvelä 

Hector från 4A var något 
tveksamma innan start.

– Vi klarade 100 meter 
för ett år sedan, deklarerade 
flickorna.

Viktor Bred och Kevin 
Lundström från samma 
klass var betydligt mer opti-
mistiska.

– Jag tänker ta det lugnt 
i början, men jag klarar det, 
förklarade Kevin.

Sanningens minut när-
made sig, och simbassängen 
fylldes av beslutsamma sim-
mare med ett gemensamt 
mål för ögonen.

– Jag tycker att det var 
lättare i år än förra året, pus-
tade Nikolina Petrovic från 
5B efter målgången.

Joakim Sjögren från 
5A ansåg för sin del att 
svårigheterna jämfört med 
förra året var i stort sett 
likvärdiga, medan Martyna 

Szczechowicz från 5B var 
märkbart nöjd. 

– Jag klarade det inte 
förra året, men sen har jag 
tränat själv och i år gick det 
bättre, förklarade Martyna 
efter sin välförtjänta fram-
gång och ett avklarat delmo-
ment av Nolklassikern.

Av eleverna från 4B var 
Felicia Larsson först i vatt-

net och snabbast i klassen 
att sätta handen i målkaklet 
efter sina bassänglängder. 
Felicia avverkade utan större 
ansträngning sina 200 meter, 
något som hon hade gemen-
samt med de flesta simmarna 
från Nolskolan.

För de tidigare nämnda 
eleverna från 4A gick det 
också bra. Trots de något 

olika förväntningarna innan 
simprovet fullföljde både 
Daniela, Elin, Kevin och 
Viktor.

På hemvägen till Nol 
analyserades dagens presta-
tioner i bassängen, samtidigt 
som många förhoppnings-
fulla blivande medaljörer 
diskuterade kommande 
utmaningar i form av cykling 
och löpning.

– Nolvarvet är det klart 
jobbigaste, tyckte Almida 
Andréasson från 4B.

Men först väntar 
cyklingen den 11 maj. Snart 
dags att smörja kedjor och 
kolla däckstrycket. Nolklas-
sikern drar vidare!

Ragne Bengtsson

Bad i Borås när Nolklassikern fortsatte
– Och i maj blir det cykling

Stolta elever från Nolskolan som just klarat av 200 meter i 
bassängen.

Det andra delmomentet i Nolklassikern genomfördes i Stads-
parksbadets 25-metersbassäng i Borås i förra veckan.


