
NÖDINGE. Ale Torgs 
Vårlopp förlöpte på 
bästa sätt.

Vädrets makter 
vaknade på rätt sida, 
deltagarna var fler än 
beräknat och stäm-
ningen längs banan på 
topp.

– Det påminde lite om 
Göteborgsvarvet och 
Avenyn, sa segraren 
i herrklassen, Daniel 
Tidholm.

150 löpare kom till start i 
Ale Torgs Vårlopp. Dessför-
innan hade 85 barn i ålder 
3-10 år sprungit Knattelop-
pet torget runt om 500 meter. 
Här gällde det absolut inte att 
komma först i mål, utan alla 
var garanterade jubel, applå-
der och det viktigaste av allt 
– medalj.

Huvudloppet mätte 5,4 
km och deltagarna var inde-
lade i herr- respektive dam-
klass. Oavsett stod en Tid-
holm som segrare. Det gifta 
paret Daniel och Johanna 
Tidholm tog storslam.

– Det var roligt, kul att 
vara med första gången och 
inramningen var härlig, sa Jo-
hanna och Daniel.

Det lär bli mer konditions-
träning. Segrarna erhöll var-
sitt träningskort hos Sportli-
fe förutom blommor.

Bakom arrangemanget 
stod Ale Torgs företagarför-

ening, Bohus IF friidrott och 
OK Alehof.

– Vi är supernöjda. Allt har 
fungerat bra. Självklart lär vi 
oss en del första gången och 
det kan vi rätta till nästa år. 
Det här kan bli stort i fram-
tiden, menade Per Carlsson, 
Bohus IF.

Med Anna Åsberg vid 
mikrofonen och Rami bakom 

musiken ramades arrange-
manget in på ett proffsigt 
sätt.

Resultat och fler bilder på 
www.varloppet.se
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FABRIKSFÖRSÄLJNING

SVENSKA MILJÖDÄCK!

SE ÖVER DINA 
SOMMARDÄCK
INFÖR SEMESTERN!

Välkomna till Skepplanda Industriområde
Redox Bilfarm AB • Tel:  0303-33 46 90

Priser:

Rusning på torget!Rusning på torget!

Bultgatan 13 B � Kungälv  

Telnr 070-810 65 35 
kungalv@crawfordcenter.com

Nya BaseMatic från Crawford, 
fullisolerad m motor & fjärr 

fr 11.400:-

Ska man lida pin får man vara fin – Hanna 
Johansson hjälpte Wilm Lundström, 3,5 år, 
med frisyren inför Knatteloppet.

Segerparet. Daniel och Johanna Tidholm vann premiärupplagan av Ale Torgs Vårlopp. 

UTOM TÄVLAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alva Ivarsson hade pigga ben i Knatteloppet som avgjordes 
på lördagsförmiddagen. Att komma först var inte det vikti-
gaste – här fick nämligen alla medalj.

Hugo Fagerström var nöjd efter avklarat lopp som kröntes 
med medalj, banan – och en glass.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mattias Nilsson tog kommandot på sträckan förbi Ale Torg. Stämningen påminde enligt del-
tagarna om Göteborgsvarvet längs Avenyn. Inget dåligt omdöme.

Ica-handlare Marianne Sjöö deltog i premiärloppet.


