
  

Månadsbrev november - december 2017 

 

 

God Jul på er!! 

 

Idag har vi fått mycket snö här i Bollnäs trots förra veckans regnväder. 

Nu har vi knappt två skolveckor kvar innan jullovet. Hösten har gått otroligt fort 

tycker vi på Idrottsgymnasiet. Men det är väl så det är när allt flyter på bra och vi 

har så roligt tillsammans.  

Stort fokus under hela höstterminen har varit vårt Skol-SM. Det tar mycket tid och 

kraft, men ack så lyckat det blev i år igen. Alla elever var jätteduktiga! 

 

Torsdag 21/12 gör vi sista träningspasset inför jullovet. På de Nationella 

programmens tid för individuellt val kl. 14.45-16.00 torsdag den 21/12 kommer vi 

tränare att utmana våra elever i en innebandymatch! Vi lovar er att vi kommer 

kämpa hårt för att ta hem segern 😊 

Efter matchen så tar vi en liten julfika tillsammans. 

 

Skol-SM 2017 

 

Som ni alla säkert har sett på vår hemsida och Facebook så blev Skol-SM återigen 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1tu%2bwVlY&id=D640612A8F4B07A800752588E15B187245141411&thid=OIP.1tu-wVlYKh6ikEvaqpqVsQEsEo&q=tomte&simid=607995885898237802&selectedIndex=1


  

en stor succé. 

Vi tog Guld i innebandy och Silver i 

fotboll.  

I friidrotten tog vi hela 16 Guld, 5 Silver 

och 9 Brons. 

Bra jobbat alla elever! 

 

 

Portugal 2018 

Nu har sista anmälningsdag till lägret varit. Alla platser vi hade bokat blev tillsatta.  

Det är 28 elever som åker med på lägret. Det är otroligt positivt tycker vi! 

Alla tränare på Idrottsgymnasiet åker med på lägret. 

För er som ska med på lägret så kommer mer info under våren. Just nu så vill vi ha 

in en passkopia inför lägret. Vi har kvar förra årets passkopior. För er som det är 

aktuellt att lämna in en ny passkopia så kommer vi kontakta er.  

Vad gäller betalning för lägret så kommer det en faktura till den adress där eleven 

är folkbokförd. Fakturan ska vara betald senast den sista april. 

 

MIG 

Som vi nämnde i förra månadsbrevet så har MIG:arna börjat 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”). 

Vi är nu klara med löpningen och simningen. På skidåkningen återstår bara 8 km, 

samt på cyklingen 10 mil. Härligt jobbat allihopa! 

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

 

Bollidrottarna 

Vi har nu planerat några av vårens aktiviteter. De cuper som vi kommer att åka på 

är: 

26–27/1 Göransson cup i Sandviken. Det är en fotbollscup som spelas inomhus i 

Göransson arena. 

13–14/4 Mälarenergi cup i Västerås. Denna innebandycup har vi aldrig varit på 

tidigare så det blir en ny upplevelse för oss. 

Mer info om cuperna samt vilka som åker kommer senare. 

http://specialolympicsklassikern.se/


  

 

Friidrotten 

Friidrotten är i full gång med att planera vårterminens tävlingar. Här ser ni några 

tävlingar som är på gång. OBS! Alla åker inte på alla tävlingar. Tränarna kommer 

att ta ut de elever som ska vara med. 

Huddingespelen 26–28 januari Huddinge  

Bilmetrospelen 3 februari  Bollnäs 

Malmö Open/Athleticum 8–12 februari Malmö 

Nordic Gym Games 20 februari  Bollnäs 

Göteborg specialvarv 19 maj  Göteborg 

 

Special Olympics Games 2018  

Den 4–6 maj är det dags för Special Olympics Games i 

Göteborg. Till den tävlingen kommer vi att ta ut några 

friidrottare samt MIG:are som kommer att få representera 

Idrottsgymnasiet. 

Detta är en mycket stor tävling som arrangeras vartannat år i 

Sverige. 

SO Games är även en uttagningstävling för att få möjligheten 

att bli uttagen till Special Olympics World Games i Abu Dhabi 

2019. 

Ni kan läsa mer på: http://www.specialolympics.se/SpecialOlympicsGames/ 

Mer info om SO Games kommer under vårterminen. 

 

 

 

Följ oss på Facebook, sök på 

Idrottsgymnasiet Bollnäs!  

Gilla vår sida och dela gärna. 

 

 

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

verksamhet samt hitta den information som ni kan behöva. 

http://www.specialolympics.se/SpecialOlympicsGames/
http://www.idrottsgymnasiet.com/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7Ggzo6RG&id=D764BC3B4E1C550C484AE2090C766683054EAEDA&q=facebook&simid=608046394147996057&selectedIndex=32
http://www.specialolympics.se/SpecialOlympicsGames/SpecialOlympicsGames2018/


  

 

 

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, Ove 

Engström 076-214 40 12 

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 ☺ 

 

 

God Jul och Gott Nytt År!! 

Från oss Tränare på Idrottsgymnasiet 

Bollnäs den 11 december 2017 
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