
NUMMER 23         VECKA 24| 09

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Vi bjuder på 

dina TV-kanaler 

till december!

Allt ingår! 

HD-box 0 kr 

Installation 0 kr 

Startavgift 0 kr

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra).
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IN CASE 
OF EMERGENCY

CRESCENT CITY TOVE
REK. PRIS 7 495:–

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NOL. Perfekt löparväder!
Det återspeglade sig 

också i resultatlistan.
Bojan Ilics banrekord 

på 15.06 var nära att 
raderas.

I onsdags gick Nolklassikern 
i mål. Den fjärde och avslu-
tande deltävlingen innebar 
löpning och det klassiska 
Nolvarvet – en kär tradition 
sedan fl era decennier tillba-
ka.

Rekordet innehar Bojan 
Ilic som sprang på 15.06 när 
han gick i sjätte klass. Bojan 
fanns på plats för att ta del av 
årets upplaga.

– Där var det nära att re-
kordet rök, men jag behåller 
det åtminstone ett år till, 
sade Bojan när han gratule-
rade segerduon bland killar-
na, Gustav Börjesson och 
Oliver Henrysson, båda 
från klass 5A.

Sluttiden stannade på 
15.30 och det blev alltså dött 
lopp bland dessa grabbar. Så 
var fallet även 2012 när de 
passerade mållinjen ihop.

– Vi brukar springa till-
sammans. Det gjorde vi i fjol 

också, men då var jag tvung-
en att stanna, berättar Gus-
tav Börjesson.

Den här gången fanns det 
inget som kunde skilja Gus-
tav och Oliver åt. De löpte 
i ett hårt tempo genom hela 
tävlingen.

– Oliver har lite bättre 
kondition än mig, men jag 
springer aningen snabbare 
utför, konstaterade Gustav 
som jublade ikapp med sin 
klasskompis.

Snabbast av alla tjejer var 
My Nordgren i klass 4B. 
Klockan stannade på 20.01.

– Ingen märkvärdig tid. 
Jag hade träningsvärk och 
dessutom ont i knäna då jag 
lider av slatter. Skönt ändå 
att kunna vinna, förklarade 
My vars pappa levererade det 
glada budskapet om att hon 

vunnit.
Fredrik Blomqvist, lära-

re och tillika funktionär, var 
nöjd med eftermiddagens ar-
rangemang.

– Bättre förutsättningar 
går inte att få. Nolvarvet är 
utan tvekan en av årets höjd-
punkter!

JONAS ANDERSSON

Nolvarvet fi ck 
tre vinnare

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALVHEM. Ale Slöjdare hål-
ler traditionen vid liv och 
arrangerar ånyo en somma-
rutställning på Kungsgården 
i Alvhem. Dörrarna till ma-
gasinsbyggnaden slås upp nu 
på lördag då arrangören bju-
der in till vernissage.

– Vi är ett femtontal hant-
verkare som medverkar på 
årets sommarutställning. Vi 
har en ny bekantskap i Eva 
Jönlid som gör smycken i 
glas. Vidare kommer smide-
skonstnär Martti Risku att 
fi nnas med oss, säger Lis-
beth Karlberg, ordförande i 
Ale Slöjdare.

Utställningen pågår till 
och med den 24 augusti.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag invigs Ale Slöj-
dares sommarutställning på 
Kungsgården.
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Utställning på 
Kungsgården

Sida vid sida över mållinjen. 
Oliver Henrysson och Gustav 
Börjesson delade på vinsten i 
årets upplaga av Nolvarvet.

Martin Johansson agerade tid-
tagare.

 Glada segrare! Gustav Börjesson, 
 My Nordgren och Oliver Henrysson 
 kan alla titulera sig segrare av 
 Nolvarvet 2014. 

I målfållan och med startnummer 64 ses vinnaren i tjejklassen 
– My Nordgren.

– Rekordet nära att ryka


