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Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns Östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil från stadens 
storhetstid runt 1900 då ett 
flertal sommarpalats dök upp 
längs havet. Hotellet ligger med 
utsikt över havet, och endast 50 
meter från strandpromenaden, 
där värden har specialiserat sig 
på skotsk kultur och historia och 
har hela 50 märken inom skotsk 
whisky i hotellets bar. Besök his-
toriska Wismar eller Schwerin 
med sitt törnrosaslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/4 2013. 

 

Inkl. 1 whisky/
vinprovning 

(t.o.m. 31/3 2013)

Hotel Polar-Stern OBS: Kuravgift 1 EUR per vuxen/dygn. 

endast 1.999:-

endast 2.499:- 

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike

B W Grand Hotel Bristol   
I hjärtat av den vackra staden 
Colmar finner  ni ert flotta hotell 
på gångavstånd från den mest 
pittoreska stadsdelen ’Petite 
Venise’. 

Pris per person i dubbelrum

från 3.449:-

Ankomst: Söndagar 16/6-
20/10 2013. 

Grand Hotel Bristol

OBS: Turistskatt EUR 0,70 per person/dygn. 

Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstadsstämning över sig, och 
samtidigt ’go’ och trevlig. Strax intill centralstationen finner ni det 
4-stjärniga Hotel Odin som ligger inom gångavstånd till många av 
stadens alla nöjen. 

Foto: Kjell Holmer

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-

Ankomst: Valfri 8-22/2 samt fre 
t.o.m. 21/6 2013. 
 

 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

BORÅS. Sverigeklassikern är ett väl-
känt begrepp för många motionärer i 
vårt land. Vasaloppet, Vätternrundan, 
Vansbrosimmet och Lidingöloppet 
bildar tillsammans en häftig utma-
ning för människor med längtan efter 
fysiska strapatser och tillfredsställel-
sen att under ett och samma år kara 
av dem.

För eleverna på Nolskolan gäller 
det att besitta liknande egenskaper. 
Man behöver ha starka ben, ett stort 
hjärta och gott humör för att lyckas 
med bedriften att fullfölja en Nolklas-
siker. Då klarar man av att på hösten 
vandra nästan 10 km, på våren cykla 
20 km och på försommaren springa 4 
km, det vill säga Nolvarvet. Dessutom 
måste man vara så pass simkunnig att 
man besitter förmågan att i simbas-
sängen avverka 200 meter.

Det var för att mäta denna förmåga 
som eleverna i årskurs 4 och 5 äntrade 
bussen för resan till Stadsparksbadet 
i Borås och dess 25-metersbassäng. 
Som vanligt är det dessa bägge års-
kurser på Nolskolan som tar sig an 
uppgiften att erövra de eftertraktade 
medaljerna i olika valörer, allt bero-
ende på hur många delmoment man 
lyckas genomföra.

Emelie Berntsson från årskurs 
5 kom först i mål vid förra besöket i 
Borås.

– Men det inte lika lätt som i fjol, 
för det var så många i vägen, sam 
Emelie.

I år var det istället Kalle Alen-
bratt från samma klass som först slog 
handen i kaklet. 

– Ganska nice, konstaterade Kalle.
Frida Veglo, också hon från 5:orna, 

var tämligen trött efter sin simtur.
– Jobbigare än Nolvarvet, pustade 

Frida.
Fö r fjärdeklassarna var det debut 

i simbassängen, åtminstone när det 
handlade om Nolklassikern. Moa 
Jonsson från 4A hade inga som helst 
problem med distansen. 

– Det var lätt, sa Moa. Min pappa 
och jag simmade till en ö en gång och 
det var mycket längre.

Oscar Pettersson från samma 
klass var något tröttare efteråt.

– Det kändes som om jag svalde tre 
liter vatten, påstod Oscar.

Ellen Feklistov och Linnea Kris-
tiansen, även de från 4A, gick och 
firade med var sin glass efter välför-
rättat värv.

Sist ut i bassängen var eleverna från 
4B.

– Jag vet att jag klarar det här, 
deklarerade Ebba Kjellin.

Det gjorde hon också. Filippa Syn-
nerhag var inte lika säker innan start, 
men också hon avverkade de åtta läng-

derna utan problem. Även 
Jennifer Bajdowicz-Olaus-
son fullföljde sina 200 meter, 
trots att tröttheten efter hand 
kom smygande.

– Jag tänkte på min häst 
Spencer de sista längderna, 
erkände Jennifer. Då orkade 
jag!

Bland eleverna fanns också 
kämpar som i det tysta över-
träffade sig själva. Alexan-
der Lundsten från 4B och 
Sebastian Hall från årskurs 5 
sam längt längre än de någon-
sin gjort förut.

– Jag var jättetrött i 
armarna, men nu känner jag 
mig stolt över mig själv, kon-
staterade Sebastian efter sin 
målgång.

Den kommentaren fick bli 
ett passande slutord på besö-
ket i Stadsparksbadet, där en 
klar majoritet av barnen eröv-
rade nya inteckningar i kom-
mande klassikermedaljer.

På hemvägen syntes inga 
påtagliga vårtecken. Men till-
tagande dagsljus och bladen 
i almanackan vittnar ändå 
om att våren trots allt är i 
antågande. Vad passar väl då 
bättre än att se fram emot en 
lagom cykeltur på 20 km samt 
det 26:e Nolvarvet? Sedan har 
eleverna i Nol avverkat ännu 
en Nolklassiker. Vackert så!

Ragne Bengtsson

– Nolskolans elever intog Stadsparksbadet

Sverigeklassikern i miniformat

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa från kl 18.

Rigoletto
av Giuseppe Verdi

Lör 16 feb kl 19
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Yoko

Ons 13 feb kl 15

Django Unchained

Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf

Sön 17 feb kl 15

A good day to die hard

Sön 17 feb kl 18
Ons 20 feb kl 19

Entré 80 kr

Simning utgör ett av delmomenten i Nolklas-
sikern. Längre fram i vår väntar cykling och 
sedan löpning.
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Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 i full färd med att avverka 200 meters Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 i full färd med att avverka 200 meters 
simning i Stadsparksbadet i Borås.simning i Stadsparksbadet i Borås.


