
Danderyds-OS 2017
Lördag 9 och söndag 10 september

Danderyds-OS är Danderyds egna Olympiska spel i friidrott, och arrangeras i år för 46:e gången! För
att vara med ska du gå klass 2-6 i någon av skolorna i Danderyd. Alla Danderydsbarn i skolor utanför
kommunen och friidrottare i DSK är också välkomna. Det är helt gratis!

Det börjar med inmarsch precis som på stora OS. Du går med din skola, och alla samlas på innerplan
till invigning och nationalsång (samling kl. 8.45, inmarsch 9.00).

Individuella grenar: P09, F09 60m, 400m, längd, höjd, kast med liten boll
P08, F08 60m, 400m, längd, höjd, kast med liten boll
P07, F07 60m, 800m, längd, höjd, kula
P06, F06 60m, 800m, längd, höjd, kula
P05, F05 60m, 800m, längd, höjd, kula

Alla tävlar indelade efter födelseår. Klasserna anges med P = pojkar,
F = flickor, 04 etc. = födelseår.

Skolstafetter: Varje skola får utse ett stafettlag bestående av en flicka och en pojke från
respektive årskurs (födelseår räknas, inga undantag). Lågstadielagen (klass 2-3)
tävlar på lördagen och mellanstadielagen (klass 4-6) på söndagen. Idrottslärar-
na brukar sätta ihop lagen. Vandringspokaler delas ut till de vinnande skolorna.

Vandringspokaler: Pokaler delas också ut till den skola som har flest deltagare i förhållande till
sin storlek (=högsta deltagarandel) respektive den skola som har bäst resultat.

Anmälan: Görs via klasslärarna, ange vilka grenar du vill ställa upp i senast 1 september.

Upprop: 15 min före varje grenstart vid respektive tävlingsplats

Priser: Medaljer till de tre främsta i varje gren och till stafettlagen
Prisutdelning sker efter varje avslutad gren.

Tävlingsplats: Arenan vid Danderyds Gymnasium, Rinkebyvägen 4

Servering: Hamburgare och korv, bullar, kaffe, läsk, glass m.m.

Danderyds OS arrangeras av Danderyds Sportklubb Friidrott. På www.danderydssk.se finns
information om Danderyds OS: inbjudan och tidsprogrammet, men också rekordlistor och de
senaste årens resultat. Där finns också information om klubbens friidrottssverksamhet.

Välkommen med din anmälan – och lycka till!

OBS Tidsprogram på baksidan!
Per-Jonas Trollsås
Tävlingsledare


