
  

Månadsbrev oktober 2017 

 

Hej på er! 

 

Regn, regn och åter regn! Det känns som att hela hösten bara har bestått av regn. 

Som tur är så har vi vår härliga hall att bedriva all träning i. Alla idrotter på 

Idrottsgymnasiet har tränat mycket bra under hösten. Fokus just nu ligger på vårt 

Skol-SM som kommer att gå av stapeln den 21–22 november. Mer info om Skol-SM 

kan ni läsa längre ner. 

 

Träningsläger i Albufeira, Portugal 26 maj – 2 juni 

Alla elever har fått hem inbjudan till läsårets utlandsläger. Har ni frågor gällande 

lägret så tveka inte att höra av er. Nu är det viktigt att vi får in anmälan från alla 

som vill följa med! I inbjudan står det att senast 29 oktober vill vi ha er anmälan. Vi 

förlänger det datumet till v. 45. Så passa nu på under höstlovet (v. 44) och prata 

ihop er därhemma om lägret. Skicka sedan med anmälningstalongen med 

eleverna under v. 45. Om er anmälan kommer in efter v. 45 så kan vi inte längre 

garantera en plats. Detta har att göra med att vi måste meddela resebolaget namn 

på alla som ska med, och resebolaget kan inte hålla platser åt oss om vi inte får in 

er anmälan. 

 

MIG 

Sedan början på oktober har vi hållit på med Special Olympics-klassikern. Det 

innebär att alla tillsammans på MIG:et ska löpa 30 km (”Lidingöloppet”), cykla 300 

km (”Vätternrundan”), åka skidor 90 km (”Vasaloppet”) och simma 3 km 

(”Vansbrosimningen”). 

Alla moment utom simningen kan vi utföra i Höghammarhallen. Till exempel åka 

skidor kan vi göra i stakmaskinen på gymmet, även roddmaskinen räknas som 

skidor. Just nu har vi tillsammans genomfört 98 km löpning, 170 km cykling, 54 km 

”skidor” och 6 km simning. Det är en total sträcka på 327 km.  

Ni kan följa oss på: http://specialolympicsklassikern.se/ 

 

Vi har även påbörjat träningen inför årets Skol-SM. Alla deltar i trekampen, 60 m, 

kula och längdhopp. Det är tisdag kväll den 21/11 som vi tävlar i dessa 

friidrottsgrenar, ca kl. 17-20. 

http://specialolympicsklassikern.se/


  

 

Tunaspelen den 8/10 

Helgen den 7–8/10 var 

Idrottsgymnasiets friidrottselever till 

Eskilstuna och tävlade i Tunaspelen. 

Även i år blev det en lyckad tävling med 

många stora prestationer, och fina 

medaljer. 

Det blev en lyckad söndag för eleverna som sammanlagt vann 14 guld, 9 silver 

och 6 brons i de olika grenarna. 

 

Bäst av alla lyckades Philip Bäckman och Lina Hedberg som 

båda två tog guld i alla de fyra grenarna dom ställde upp i.  

Mycket imponerande insatser av Alla elever! 



  

Bollidrottarna 

Våra fotbolls- och innebandyelever har tränat mycket bra under hösten. Närvaron 

har varit mangrann på alla träningar. 

Som en del i vår uppladdning inför Skol-SM så kommer vi på torsdag v. 45 åka till 

Köping för att spela träningsmatcher i fotboll och innebandy. Vi kommer då att 

möta Ullviskolan i fotboll på eftermiddagen. På kvällen den 9/11 så möter vi den 

lokala föreningen i Köping, IF Pluss. Mot IF Pluss blir det innebandy. Efter 

kvällsmatchen så åker vi till Västerås där vi övernattar på Scandic. På fredag 

morgon åker vi tillbaka hem till Bollnäs. Vi är åter i Bollnäs till skollunchen. Alla 

elever som ska med får ett informationsblad tillsammans med det här 

månadsbrevet. 

 

 

  

Skol-SM 2017 

Årets Skol-SM börjar närma sig! Än finns 

det tid för skolorna runt om i landet att 

anmäla sig.  

 

Tisdagen den 21/11 börjar med fotboll. 

Just idag är Härnösand, Trollhättan och 

två lag från Idrottsgymnasiet anmälda. Vi 

kommer spela fotboll mellan ca kl. 9-16. 

 

Tisdag 21/11 på kvällen är det friidrott. Preliminärt så pågår friidrotten mellan kl. 

17-22. Just nu är det drygt 100 personer anmälda till friidrotten från hela landet. 

 

Onsdagen den 22/11 spelar vi innebandy mellan kl. 9-17. Idag har vi fått in 

anmälan från Gotland, 3 st lag från Gävle/Valbo, Härnösand samt två lag från 

Idrottsgymnasiet. 

 

Vi hoppas att många föräldrar/vårdnadshavare samt personal 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 

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 26 oktober 2017 
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