
 

   

 
 

Danderyds-OS 2019 
Lördagen den 7 och söndagen den 8 september 

 
 
Till idrottslärarna i Danderyds låg- och mellanstadieskolor 
 
Danderyds SK Friidrottsförening arrangerar för 48:e året i rad landets största skoltävling i 
friidrott. Tävlingen har blivit en uppskattad tradition i vår kommun där i vissa fall flera 
generationer i samma familj har deltagit. Alla skolelever i årskurs 2-6 från kommunen är 
välkomna att vara med och arrangemanget är kostnadsfritt för deltagarna. Tävlingen är 
framförallt en tävling mellan skolorna där två vandringspokaler står på spel:  
Mest aktiva skola: flest deltagare i förhållande till antalet elever (Ösbyskolan 2018) 
Bästa skola resultatmässigt, antal medaljer (British International 2018) 
 
Skolorna tävlar också i stafett. 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. 
 
Danderyds-OS är främst en lagtävling mellan skolorna även om individuella prestationer 
också uppmärksammas. 
 
Vi försöker kontinuerligt förenkla administrationen kring tävlingen för att underlätta för 
berörda i skolorna. I år kommer det att finnas tre alternativa anmälningssätt: 

1. Det förfarande vi förespråkar är att ni använder den bifogade anmälningsblanketten. 
Vi föreslår då att klassläraren skickar runt blanketten i klassrummet så att eleverna 
kan fylla i vilka grenar de vill delta i. Sedan scannar ni blanketten och skickar den till 
oss på e-mail danderydsos@dskfri.se så sköter vi om administrationen. Vi hoppas att 
detta ska underlätta ert arbete 

2. Ni kan även fylla i excel-arket själva och skicka det till oss på danderydsos@dskfri.se  
istället för att scanna 

3. Förra året introducerade vi ett webformulär som finns i inbjudan. Denna rutin 
erbjuder vi även i år och önskar att ni även lägger inbjudan på Schoolsoft för att 
informera föräldrar. Länk: https://forms.gle/BqszmFwa13PQfoR99 

 
För att ytterligare förhöja intresset för den här stora skoltävlingen behöver vi Din/Er hjälp. 
Främst 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 
(Grenarna framgår av bilagorna). För detta ändamål har vi tagit fram en kort instruktion som 
beskriver hur man kan lägga upp ett träningspass. Instruktionen finns på hemsidan för 
tävlingen, https://www.dskfri.se/arrangemang/danderyds-os/ 
Vi hoppas att det kan vara till hjälp och tar gärna emot feedback ifall vi kan hjälpa er med 
ytterligare något. Observera också att vi erbjuder öppna träningar vid flera tillfällen innan 
tävlingen. Tidpunkter för detta finns på hemsidan men påminn gärna era elever  
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Vi behöver även din hjälp att utse och anmäla stafettlagen och en lagledare. Anmälan görs i 
Excel-blankett och skickas med e-post direkt till tävlingsledningen danderydsos@dskfri.se  
(hämta blanketten här https://www.dskfri.se/arrangemang/danderyds-os/).  
Senast söndag 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 Tävlingsledaren Bo Wikmark på 070-594 4524 (bo@dskfri.se) om något är 
oklart  
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
Danderyds SK Friidrottsförening 
 
Bo Wikmark 
Tävlingsledare 
 
Bilaga: Inbjudan/tidsprogram, Anmälningsblankett 
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