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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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NOL. Förhandsfavo-
riterna levde upp till 
förväntningarna när 
den 26:e upplagan av 
Nolvarvet avgjordes i 
onsdags.

Oliver Henrysson, 
4A, var snabbast av 
killarna och Frida Veglo, 
årskurs 5, var först i 
mål bland tjejerna.

Det var två välför-
tjänta vinnare som tog 
emot publikens hyll-
ningar.
Det mesta var sig likt när 
Nolskolan bjöd in till Nol-
varvet. Arrangören är bort-
skämd med vackert väder och 
den här onsdagen utgjorde 
inget undantag.

– Perfekta förutsättningar! 
Solen sken samtidigt som 
vinden fläktade skönt, kon-
staterade tjejklassens segrare 
Frida Veglo som såg överras-
kande pigg ut när hon passe-
rat mållinjen.

– Det kändes bra hela 
vägen. Det gäller att plocka 
fram viljan en sådan här dag, 
betonade Frida.

Fredrik Blomqvist stod 
och noterade sluttiderna i 
målfållan där han hade god 
hjälp av sin pensionerade 
kollega Ragne Bengtsson. 
Det var Ragne som var ini-
tiativtagare till Nolvarvet på 

80-talet.
– Nolvarvet vill jag inte 

missa, det är en av årets bästa 
dagar, säger Ragne.

Efter lite vätskepåfyllning 
var Oliver Henrysson redo 
att möta pressen. Det var en 
glad segrare som lokaltid-
ningen fick samspråka med.

– Jag kände mig pigg och 
när det var ett par hundra 
meter kvar förstod jag att 
segerchansen var väldigt god, 
förklarade Oliver.

Nolvarvet satte som bruk-
ligt punkt för Nolklassikern 
där vandring, simning och 
cykling avverkats tidigare 
under läsåret.

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Oliver och 
Frida segrade i 
Nolvarvet

Favoriterna pallade trycket

Glada vinnare! Oliver Henrysson vann Nolvarvet på tiden 
16.49. Snabbast bland tjejerna var Frida Veglo som klocka-
des på 19.35.

Oliver Henrysson, 4A, går i 
mål som segrare i Nolvarvet 
2013.

NOL. Vandringspro-
jektet ”Alla vägar bär 
till Rom” avslutades 
nyligen i Nolskolans 
idrottshall.

Starten gick den 18 
september 2012.

På valborgsmässo-
afton hade sträckan 
Nol-Rom tur och retur, 
4 674 kilometer, tillryg-
galagts.

Parallellt med skolans elever 
har även den något miss-

lyckade pizzabagaren Glenn 
och den italienske charmö-
ren Don Calzone avverkat 
Nol-Rom tur och retur. 
Avsikten med deras långvan-
dring var att få med sig ett 
hemligt recept hem, på pizza 
som Don Calzones mormor 
sedan urminnes tider haft i 
sin ägo.

I samband med avslut-
ningen så fick båda dessa 
figurer möjlighet att på sitt 
eget sätt redovisa sina erfa-
renheter och resultatet av 
den långa resan. Olyckligt-

vis visade det sig att de båda 
kumpanerna fått fel recept 
med sig tillbaka vilket inne-
bar att Nolskolans elever fick 
glass i klassrummet istället 
för pizza i bambasalen. Inte 
dumt det heller efter alla 
strapatser och 4 674 avver-
kade kilometrar.

Alla grupper på Nolskolan 
fick i uppgift att gissa datu-
met för återkomsten till Nol. 
Klass 3B gissade på den 15 
april och vann därmed täv-
lingen.

JONAS ANDERSSON

Pizzabagaren Glenn (Martin Johansson) och den italienske charmören Don Calzone (Fredrik 
Blomqvist) har utgjort symboler för Nolskolans vandringsprojekt ”Alla vägar bär till Rom”. 
Till höger initiativtagaren Ragne Bengtsson.               Arkivbild: Jonas Andersson

– Eleverna belönades med glass
Lyckat avslut på vandringsprojekt

ALAFORS. Det rådde 
strålande förutsätt-
ningar när Alekampen 
2013 gick av stapeln 
på sedvanligt manér på 
Sjövallens idrottsplats.

I sol och vackert vä-
der sattes deltagarna 
på prov.

Efter stor dramatik 
var det till slut Ahla-
fors Fria Skola som 
drog det längsta strået.

Jublet visste inga gränser bland 
högstadieeleverna på Ahlafors 
Fria Skola när det efter nog-
grann sammanräkning visade 
sig att guldet i Alekampen var 
bärgat.

– Viljan att vinna var större 
än rädslan att förlora. Vi 
gjorde väldigt bra ifrån oss i 
dragkampen, kanotmomentet 

och ultimate. Även flickornas 
fotboll blev vägvinnande, sam-
manfattade en belåten idrotts-
lärare i Erik Henriksson.

Det blev en knapp men till-
räcklig marginal ned till tvåan 
Aroseniusskolan som fick nöja 
sig med en silverplats. Det var 
ju som bekant Aroseniussko-
lan som vann i överlägsen stil i 

fjol. Kyrkbyskolan, Bohussko-
lan och Himlaskolan var aldrig 
riktigt med i segerdiskussio-
nen utan får ta nya tag nästa år.

Grenarna som det tävlades 
i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate frisbee, 
kanotstafett och kurirstafett.

JONAS ANDERSSON

Friskolan vann Alekampen
Ahlafors Fria Skola segrade i Alekampen 2013 som avgjordes på Sjövallen i onsdags.

Ultimate var en gren där Ahlafors Fria Skola skördade stora 
framgångar. Här är det Himlaskolan som möter de blivande 
segrarna. 


