
 

   

 

Danderyds-OS 2018 
Lördagen den 8 och söndagen den 9 september 

 

 

Till idrottslärarna i Danderyds låg- och mellanstadieskolor 
 

För 47:e året i rad arrangerar Danderyds SK Friidrottsförening Danderyds OS - landets största 

skoltävling i friidrott! 

Tävlingen är en mycket uppskattad tradition i kommunen, flera generationer i vissa familjer 

har deltagit genom åren. Alla Danderyds skolelever i åk 2-6 är välkomna och arrangemanget 

är helt kostnadsfritt för deltagarna. 
 

Vandringspriser   

Tävlingen är framförallt en tävling mellan skolorna med två vandringspris:  

- Mest aktiva skola,  flest deltagare i förhållande till antalet elever, Ösbyskolan vann 2017 

- Bästa resultat, flest medaljpoäng, Brageskolan vann 2017 
 

Skolstafett  

Varje skola utser stafettlag – ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet – bestående av en 

flicka och en pojke från respektive årskurs (födelseår räknas). 

Stafetterna löps med stafettpinne 4x100m för lågstadiet och 6x200m för mellanstadiet.  

Vi hoppas att du som idrottslärare kan hjälpa till att ta ut och anmäla stafettlagen, se nedan 
 

Individuella tävlingar  

Förutom ovanstående tävlar barnen i följande grenar (beroende på ålder):  

60m, 400m/800m, längd, höjd, kula/kast med liten boll  

 

Anmälan 

Vi hoppas att klasslärarna som vanligt hjälper till att anmäla barnen i sin klass. Vi försöker 

kontinuerligt förbättra och förenkla administrationen av anmälan, vi har därför i år tre 

alternativa sätt: 

1. Fylla i anmälningsblanketten. Förslagsvis sätter klasslärarna upp blanketten i 

klassrummet (en för flickor och en för pojkar) så kan eleverna fylla i vilka grenar de 

vill delta i. Sedan scannar de blanketten och skickar den till oss på e-mail 

danderydsos@dskfri.se så sköter vi resten.  

2. Alternativt fyller de i ett excel-ark och mailar till oss på danderydsos@dskfri.se   

3. Förra året introducerade vi ett webformulär där de enkelt kan anmäla eleverna. 

Excel-ark och webformulär finns här: https://www.dskfri.se/arrangemang/danderyds-os/ 

 

Nu behöver vi din hjälp! 

Danderyds OS är en tradition som levt vidare mycket tack vare engagerade idrottslärare och 

skolledningar som tycker att OS är ett utmärkt sätt att aktivera skolbarnen men även stärka 

sammanhållningen i skolan. Behovet av rörelse för dagens unga är ju större än någonsin och 

en stärkt sammanhållning i skolan är också viktig. 

 

Det vi behöver din hjälp med är:   

1. Uppmuntra elever och klasslärare att anmäla till tävlingen 

2. Ta ut och anmäla två stafettlag (se nästa sida) 

3. Informera om tävlingen och våra öppna träningstillfällen (se nästa sida) 

4. Om möjligt inkludera friidrott på idrottslektionerna inför OS (vi kan erbjuda hjälp) 
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Hur kan DSK hjälpa dig med idrottsundervisningen? 

DSK har en utsedd kontaktperson för varje skola som tillsammans med dig som idrottslärare 

försöker förhöja intresset skoltävlingen. Du kan bidra genom att uppmuntra eleverna att delta i 

tävlingen men också genom att i idrottsundervisningen ge eleverna möjlighet att prova på och 

träna de aktuella grenarna. För detta ändamål har vi tagit fram en kort instruktion som 

beskriver hur man kan lägga upp ett träningspass (bifogas, samt finns att ladda ner på vår 

hemsida). Vi kan också erbjuda hjälp med några av våra tränare som kan vara med på 

idrottslektioner eller idrottsdagar. Vi hoppas att det kan vara till hjälp och tar gärna emot 

feedback ifall vi kan hjälpa er med ytterligare något.  

 

Nyhet! Öppna träningstillfällen 

Med start i år erbjuder vi öppna träningar vid tre tillfällen innan tävlingen där 

DSKs tränare finns på plats för att hjälpa till 

Torsdag 30/8 17:30-19     Lördag 1/9 9:30-11:30    Tisdag 4/9 17:30-19 

 

Stafettanmälan 

Vi behöver din hjälp att utse och anmäla stafettlagen och även en lagledare. Om du inte själv 

har möjlighet så finns det föräldrar som säkert ställer upp som lagledare. Anmälan görs helst 

på Excel-ark och skickas med e-post direkt till oss på danderydsos@dskfri.se  alternativt 

scannar du bifogad blankett och mailar. 

Excel-arket finns här: https://www.dskfri.se/arrangemang/danderyds-os/ 

 

Senast söndag 2 september behöver vi er anmälan! 

  

Det är viktigt att en lagledare på plats i god tid innan stafetten (se tidsprogram på baksidan av 

inbjudan). 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 våra funktionärer) att skilja lagen åt.  

 

Slutligen: Om du har elever som visar intresse för friidrott så tipsa oss gärna! 

 

Kontakta gärna Tävlingsledaren Bo Wikmark på 070-594 4524 (bo.wikmark@gmail.com) 

eller din skolas kontaktperson om något är oklart  

 

Stort tack på förhand för Din hjälp! 
 

Danderyds SK Friidrottsförening 

 

 

 

Er skolas kontaktperson hos DSK: _______________________________________________ 

 

 

Bilagor:  

Inbjudan/tidsprogram, Anmälningsblankett, Anmälningsblankett stafettlag, Träningstips 
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