
Danderyds-OS 2017
Lördagen den 9 och söndagen den 10 september

Till idrottslärarna i Danderyds låg- och mellanstadieskolor

För 46:e gången arrangerar Danderyds Sportklubb denna uppskattade och populära
friidrottstävling för skolelever i Danderyds kommun. Alla i årskurs 2-6 är välkomna att delta
och det är helt gratis! Tävlingarna brukar bli en riktig folkfest – de senaste åren har nästan var
tredje elev deltagit! Vi har två tjusiga vandringspris som delas ut till mest aktiva skola: flest
deltagare i förhållande till antalet elever (förra året vann Ösbyskolan), respektive bästa skola
resultatmässigt, som 2016 var Brage . Vilka blir det i år?

Vi har också två skolstafetter! Varje skola får utse stafettlag – ett för lågstadiet och ett för
mellanstadiet – bestående av en flicka och en pojke från respektive årskurs (födelseår räknas).
Stafetterna löps med stafettpinnar 4 * 100m för lågstadiet och 6 * 200m för mellanstadiet.  .
Blir det Er skola i år som vinner de fina vandringspokalerna?

Varje klasslärare får samtidigt med detta brev inbjudan till och program för Danderyds-OS för
att dela ut till sina elever och ombes att administrera anmälan. För att ytterligare förhöja
intresset för den här stora skoltävlingen behöver vi Din/Er hjälp. Dels genom att uppmuntra
eleverna att delta, dels genom att i idrottsundervisningen ge eleverna möjlighet att prova på
och träna de aktuella grenarna. (Grenarna framgår av bilagorna).

Vi behöver Din hjälp att utse och anmäla stafettlagen och en lagledare. Anmälan görs i
Excel-blankett och skickas med e-post direkt till tävlingsledningen per-jonas.trollsas@eftab.se
(hämta blanketten på DSK:s webbplats, www.danderydssk.se) eller fyll i medföljande
pappersblankett och sänd med e-post. Senast fredag 1 September behöver vi er anmälan!

Det är viktigt att en lagansvarig finns på plats i god tid innan stafetten. Vi kommer att kalla till
genomgång cirka en timme innan start. Byten av stafettdeltagare godkänns men med
bibehållande av en flicka och en pojke per födelseår och sträckordning som på blanketten.
Uppmuntra gärna till likartad klädsel t ex skoltröjor. Då blir det också lättare för publiken
(och oss funktionärer) att skilja lagen åt.

Kontakta gärna Tävlings ledningen 0709-709505 om något är oklart
Tack på förhand för Din hjälp!

Danderyds Sportklubb, Friidrott

Per-Jonas Trollsås
Tävlingsledare

Bilaga: Inbjudan/tidsprogram, Anmälningsblankett


