
  

Månadsbrev augusti och september 2017 

 

Hej! 

 

Då är läsåret 17/18 igång! Vi hälsar alla gamla och framförallt nya elever välkomna!  

Träningen har kommit igång bra i alla idrotter. Tyvärr kommer alltid lite 

förkylningar och sjukdomar när skolan börjar igen. 

 

Det här läsåret är vi 44 elever på Idrottsgymnasiet. 

RIG (Riksidrottsgymnasiet) har 12 elever varav 6 elever är nya. Alla dom är 

friidrottare. 

FIG (Friidrottsgymnasiet) har 5 elever varav alla är nya på Idrottsgymnasiet i år. 

BOG (Bowlinggymnasiet) här går Vickan sista året. 

 

Våra bollidrottare FOG (Fotbollsgymnasiet) och IBG (Innebandygymnasiet) är totalt 

12 st elever. Här har vi en ny elev detta läsår. Men redan nu är det några nya 

elever som är och provar på bollidrotterna. 

 

På MIG (Motionsidrottsgymnasiet) har vi detta läsår 14 elever. Av dessa elever är 

det tre nya ettor. 

 

Idrottsgymnasiet precis som Höghammargymnasiet ser nu ett ökat intresse för 

våra utbildningar runt om i landet. Så vår förhoppning till kommande läsår är att 

det blir ännu fler elever. Vi har även få elever som tar studenten de kommande tre 

läsåren samt att elevkullarna ökar i antal. Hjälp oss gärna att hitta nya elever runt 

om i landet! 

 

SM Fotboll den 8–10/9 

 

Våra bollidrottare har redan hunnit med 

att vara med på SM i Fotboll.  

 

Det var Timrå som stod som värd för 

årets SM.  

 



  

Vi bodde på Scandic i Sundsvall under SM-helgen. 

Vi var 9 spelare och tre ledare som var med på SM.  

 

Det var jämna och tajta matcher under 

hela lördagen. Vi spelade dubbelmöte 

mot Tellus från Västerås och Täby.  

 

I och med lördagens matcher så blev det 

på söndagen en placeringsmatch om 5-

6:e plats mot Romfortuna, även dom 

från Västerås. Här gör vi en riktigt bra 

match och vi jagar ett ledningsmål hela 

matchen. I matchens sista minut får vi en hörna och vi pressar på för att göra mål. 

Men tyvärr så kan Romfortuna kontra och gör snöpligt ett mål på matchens sista 

spark.  

 

Vi kämpade bra hela helgen och hade det mycket trevligt tillsammans! 

 

 

Tunaspelen 8 oktober för friidrottarna 

 

Nästan alla friidrottare åker till Eskilstuna den 7–8 

oktober för att tävla på Tunaspelen. 

Information om tävlingen bifogas till alla elever som 

har anmält sig.  

 

Det blir avresa från Bollnäs efter lunch lördagen den 

7 oktober. Natten mot söndagen blir det 

övernattning på Clarion Bolinder Munktell. Söndagen den 8 oktober är det 

tävlingar hela dagen. Sen blir det hemresa till Bollnäs under eftermiddagen.  

 

Ledare på tävlingen är Eva Sundqvist, Per Jonsson och Anders Modd. 



  

 

Skol-SM 2017 

Kom ihåg att boka in årets Skol-SM! 

Tisdag 21 november kör vi fotboll på 

dagtid och friidrott på kvällen. 

Onsdag 22 november kör vi innebandy. 

Vi hoppas att många 

föräldrar/vårdnadshavare kan komma 

och heja på alla duktiga elever. 

 

 

På vår hemsida www.idrottsgymnasiet.com och på Facebook kan ni följa vår 

verksamhet samt hitta den information som ni kan behöva. 

 

Följ oss på Facebook, sök på 

Idrottsgymnasiet Bollnäs!  

Gilla vår sida och dela gärna. 

 

 

Kontaktuppgifter till alla tränare 

RIG: Magnus Olsson 073-274 20 14 

FIG: Eva Sundqvist 070-664 05 76, Per Jonsson 073-460 25 90 

BOG: Eva Sundqvist 070-664 05 76 

MIG: Anders Modd 073-274 20 13 

FOG/IBG: Anders Olsson 070-371 92 18, Oskar Sjöholm 073-043 94 85 

Rektor: Ing-Marie Gustafsson 010-454 11 45 

 

All personal kan nås via mejl: förnamn.efternamn@hufb.se 

 

Vi vill gärna slippa pappersutskick av månadsbrevet. Så mejla gärna 

anders.modd@hufb.se så får ni månadsbrevet på mejlen istället ☺ 

 

Idrottsliga Hälsningar 

Från oss Tränare på Idrottsgymnasiet 

Bollnäs den 21 september 2017 
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