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Bil på bilden kan vara extrautr.

TROLLHÄTTAN, Sandviksvägen, 0520-898 70 
Ord. öppettider Månd–fred. 9–18. Lörd. 10–14
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VÄLKOMNA!

219.900

ALAFORS. I år var det inget snack.
Aroseniusskolan utklassade sina 

konkurrenter i Alekampen.
Med tio poängs marginal till tvåan 

Ahlafors Fria Skola kunde eleverna 
från Älvängen fira guldet på Sjöval-
lens idrottsplats.
Alekampen är en festlig tradition som alltid 
infaller veckan innan skolavslutningen. Ahla-
fors Fria Skola som prenumererade på förstap-
latsen under ett antal år fick sviten bruten av 
Kyrkbyskolan förra året. Fjolårssegrarna hade 
dock inget med medaljstriden att göra den här 
gången utan slutade sist.

Nej, mot Aroseniusskolans framfart fanns 
inget hinder. Övriga skolor var chanslösa. Det 
spelade ingen roll om det handlade om löpning, 

fotboll eller 
frisbee. När 
slutresultatet 
förkunnades 
bröt jublet ut 
och vandrings-
pokalen lyftes 
mot skyn.

Grenarna 

som det tävlades i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate frisbee, kanotstafett och ku-
rirstafett.

– Förutom regnskuren som kom lite oläg-
ligt och kylde ner deltagarna så fungerade ar-
rangemanget precis som det skulle. All heder åt 
eleverna som kämpade väl, förklarade Marcello 
Milli, idrottslärare på Kyrkbyskolan.

JONAS ANDERSSON

NOL. Festligt, men också aningen 
vemodigt för Nolvarvets grundare 
Ragne Bengtsson.

För 25:e året i rad skickade han 
iväg Nolskolans elever på den knappt 
fyra kilometer långa rundan genom 
samhället.

– Till jul går jag i pension, så det 
här var mitt sista varv, förklarade 
tävlingsgeneralen för lokaltidningen.

Som så ofta när Nolvarvet går av stapeln sken 
solen. Spända och förväntansfulla gjorde elev-
erna sig beredda bakom startlinjen. När Fred-
rik Blomqvist och Niclas Elving drog upp 
snöret och starten förkunnades var jubileums-
upplagan igång. Det skulle visa sig bli en jämn 
kamp, åtminstone bland killarna.

– Jag måste erkänna att det känns lite vemo-
digt. I så många år har man hållit på med det här 
och nu är det sista gången. Nolvarvet har blivit 
något speciellt, ett arrangemang som barnen 
pratar om och som före detta elever bär med sig 
som ett minne, säger Ragne Bengtsson.

Jubileet till ära förärades samtliga deltagare 
i årskurs 3, 4 och 5 med ett diplom. Förfrisk-
ningar delades ut efter avslutat lopp i form av 
vätska och bananer.

Slutsegern bland killarna kom att stå mellan 
två tredjeklassare. Det gick inte att skilja på 

Oliver Henrysson och Gustav Börjesson, 
som båda klockades på 17.01. Således blev det 
dubbla segrare.

– Vann vi hela varvet? Det hade vi inte räknat 
med, förklarade Oliver och Gustav som firade 
ikapp med varandra.

– Viktigast var att jag var snabbare än syrran 
Jennifer som vann Nolvarvets tjejklass förra 
året, konstaterade Oliver.

I år var det ingen tjej som sprang snabbare 
än Frida Veglo i årskurs 4. Klockan stannade 
på 20.21.

– Jag har tränat mycket löpning i Damme-
kärr inför det här loppet. Siktet var inställt på 
seger, berättade Frida efter att hon gått i mål 
och tagit emot kompisarnas gratulationer.

Att Frida Veglo har en bra kondition kanske 
inte är så konstigt. Fotboll, innebandy, hand-
boll och dans är sporter som hon utövar på sin 
fritid.

– Och så hinner jag med att spela piano 
också.

Nu var det nog inte fingerfärdigheten utan 
snarare de snabba fötterna som hjälpte henne 
till segern.

– Ett rakt igenom perfekt jubileumsarrange-
mang, log Ragne Bengtsson samtidigt som han 
lade stoppuret i fickan.

Frågan är vem som tar över stafettpinnen 
och blir ny tävlingsledare i framtiden?

JONAS ANDERSSON

Utklassning i AlekampenUtklassning i Alekampen
– Aroseniusskolan vann stort
Hampus, Emelie och Simon tog emot segerpokalen för Aroseniusskolans räkning.

Fotbollsmatch mellan Aroseniusskolan i 
rött och Kyrkbyskolan i blått. Eleverna från 
Älvängen tog inte bara hem segern i den här 
matchen utan även totalt i Alekampen 2012.

ALEKAMPEN
1. Aroseniusskolan  33
2. Ahlafors Fria Skola  23
3. Bohusskolan  21,75
4. Himlaskolan 21,5
5. Kyrkbyskolan 14,25

Hård kamp i jubileumsupplagan
– Nolvarvet avgjordes för 25:e året

Oliver Henrysson och Gustav Börjesson, Oliver Henrysson och Gustav Börjesson, 
sprang båda i mål på tiden 17.01. Segrade i sprang båda i mål på tiden 17.01. Segrade i 
flickklassen gjorde Frida Veglo med tiden flickklassen gjorde Frida Veglo med tiden 
20.21.20.21.

Starten har just gått för Nolvarvets jubi-Starten har just gått för Nolvarvets jubi-
leumsupplaga.leumsupplaga.


