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En majoritet av svenska folket vill att 
EU ska satsa mer på miljön, vill minska 
detaljstyrningen från EU och säger nej 
till euron som valuta i Sverige.

Tänka sig – det tycker vi också!

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se

Klara färdiga spring. Här går starten i PaprICAloppet där 134 barn i åldern 3-12 år deltog. I mål 
väntade medaljer och andra överraskningar.

Daniel TIdholm från Surte vann för andra gången Ale Torgs Vårlopp. Det var länge en jämn upp-
görelse mellan honom och Patrik Johansson, men Daniel var till sist en halvminut snabbare och 
vann milen på tiden 35:36.

Johanna Tidholm från Surte vann damklassen över 10 km på 
tiden 40:58. Sex minuter före tvåan Annie Högedahl. Detta var 
Johannas andra seger i Vårloppet.

Sportlife och Sara Bohman höll i uppvärmningen både för de 
yngre deltagarna och det lite mer erfarna.

NÖDINGE. Ale Torgs 
tredje upplaga av Vår-
loppet arrangerades i 
lördags.

Nytt för i år var att 
deltagarna fi ck välja 
mellan 5 och 10 km.

Det blev precis som 
för två år sedan en 
dubbel för makarna 
Tidholm från Surte.

Första året vann de i över-
lägsen stil, i fjol var de sjuka, 
och i år upprepade Johanna 
och Daniel Tidholm sin be-
drift från premiärloppet.

– Eftersom det är vår 
bröllopsdag idag så kändes 
det extra kul att förgylla den 
med en bra prestation, skoja-
de paret.

De valde båda två att 
springa milen, en bra träning 
inför helgens Göteborgsvarv.

Annars var det Papr-ICA-
loppet som tilldrog sig 
störst intresse med hela 134 
springande barn.

Från scenen såg Sara 
Bohman från Sportlife till 
att alla startande var upp-
värmda ordentligt inför varje 
lopp. Under dagen agerade 
hon sedan konferencier och 
skojade friskt med löparna. 
Det blev ett riktigt trivsamt 
arrangemang för löpare och 
publik.
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