
   

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

 
 
Till klasslärare i Danderyds låg- och mellanstadieskolor 
 
För 48:e året i rad arrangeras Danderyds OS - landets största skoltävling i friidrott! 
 
Tävlingen är en mycket uppskattad tradition i kommunen, flera generationer i många 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 2018 
- Bästa resultat, flest medaljpoäng, British International vann 2018 
 
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.  
Idrottslärarna brukar ta ut stafettlagen, ibland med uttagningstävling på skoltid  
 
Individuella tävlingar Förutom ovanstående tävlar barnen i följande grenar (beroende på 
ålder): 60m, 400m/800m, längd, höjd, kula/kast med liten boll  
 
Vi hoppas nu på din hjälp med att anmäla barnen i din klass Vi är jättetacksamma om du delar 
ut inbjudan och ombesörjer anmälningarna. Vi försöker kontinuerligt förbättra och förenkla 
administrationen av anmälan, vi har därför tre alternativa sätt: 

1. Fyll i den bifogade anmälningsblanketten. Förslagsvis sätter du upp blanketten i 
klassrummet (en för flickor och en för pojkar) så kan eleverna 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 resten. OBS! Det är viktigt med läsbarheten, 
samt att både för- och efternamn, liksom årskurs och skola framgår. Deltagande 
sker efter ålderklasser, varför födelseår måste noteras. 

2. Alternativt fyller du i ett excel-ark och mailar till oss på danderydsos@dskfri.se   
3. Anmälan är också möjligt via webformulär (länk: 

https://forms.gle/BqszmFwa13PQfoR99) där du enkelt kan anmäla eleverna. 
Excel-ark och webformulär finns här: https://www.dskfri.se/arrangemang/danderyds-os/ 
 
Inbjudan tillsammans med länken till webformuläret önskar vi att ni även lägger på Schoolsoft 
eller motsvarande så att även föräldrarna får information om Danderyds OS.   
Senast söndag den 1:a september behöver vi anmälan! 
 
Stort tack på förhand för Din hjälp! 
 
Tävlingsledare Bo Wikmark, 070-594 45 24, bo.wikmark@gmail.com   
 
Er skolas kontaktperson hos DSK: _______________________________________________ 
 
Er skolas föräldraambassadör för OS: ____________________________________________ 
 
Bilagor: Inbjudan till elever (25 st plus extra-ex på expeditionen), två st anmälningsblanketter. 
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