Månadsbrev januari – februari 2018
Hejsan!
Nu har vårterminen rullat på i ca 7 veckor och Sportlovet som kommer v. 10 står
runt knuten.
Vi har haft en bra start på vårterminen med hög närvaro och relativt lite sjukdomar
trots att det är influensatider. Just nu är en hel del av våra elever ute på praktik
runt om i landet. Det är en nyttig erfarenhet för våra elever och det ger hopp om
en framtida sysselsättning efter skolgången i Bollnäs.
I år är det 13 elever som tar studenten från Idrottsgymnasiet. Som tur är så har vi
många blivande elever som är och praktiserar hos oss på Idrottsgymnasiet så
framtiden ser ljus ut. Vi hoppas att åtminstone fylla på med minst 13 nya elever till
höstterminen så vi behåller samma volym.
Trots att endast januari och februari har gått under vårterminen så har vi hunnit
med en hel del olika aktiviteter på Idrottsgymnasiet. Här nedan kan ni läsa om en
del av dessa.

MIG
Nu har eleverna klarat av hela Special Olympics
klassikern!
Klassikern har genomförts med råge!
Just nu har eleverna avverkat 116 km skidor, 15 km
simning, 133 km löpning och 300 km cykling. Grymt
bra jobbat!
Efter Sportlovet kommer vi uppmärksamma eleverna
med prisutdelning och en rejäl grötfrukost.
Ni kan följa oss på:
http://specialolympicsklassikern.se/

Bollidrottarna
26–27/1 var vi på Göransson cup i Sandviken. Cupen spelas i mäktiga Göransson
arena och totalt är det över 260 lag med i cupen. I vår grupp var det 4 lag med, och
det är tufft motstånd då vi möter fotbollsföreningar som har vuxna spelare i sina
lag. Men det är en nyttig upplevelse för våra elever och vi har trots det tuffa
motståndet väldigt roligt och trevligt tillsammans. Under helgen bodde vi på
Scandic CH i Gävle. Mer info om cupen och bilder finns på vår Facebook. Vill ni se
vår match mot IF Pluss så kan ni göra det på denna sida:
http://www.dinlt.se/goransson-cup-lordag-2018

Utöver att vara med på cupen så hann vi även med att se Gefle IF:s träningsmatch
på Gavlevallen mot Thorengruppen från Umeå. Det blev en spännande match.
Nu lägger bollidrottarna fokus mot den 13–14/4 då det är Mälarenergi cup i
Västerås. Denna innebandycup har vi aldrig varit på tidigare så det blir en ny
upplevelse för oss.

Friidrotten
Friidrottarna är i full gång med
inomhussäsongen. Flera av våra elever har
varit och tävlat under januari och februari
samt att några av våra elever även har varit
på landslagsläger i Växjö.
Vårterminen hann knappt börja innan
landslaget i friidrott Parasport kallade till ett

landslagsläger i Växjö.
Med på lägret var Philip, Julius, Sofia, Lina,
Frida och Albin samt vår RIG-tränare och
tillika Förbundskapten Magnus Olsson.
Ett stort Grattis till alla deltagare som blev en
stor upplevelse rikare! Det är en nyttig
erfarenhet inför kommande läger och
tävlingar, förhoppningsvis på internationell
nivå.

Den 3 februari var det Bilmetro spelen i
Höghammarhallen i Bollnäs. I denna tävling så var Lina
H, Lina N, Linn och Sandra med och tävlade. Tjejerna
presterade mycket bra resultat och fick ta emot flera
medaljer!

På tisdagskvällen den 20 februari tävlade våra friidrottare på
en tävling som Bollnäs friidrott arrangerade: Nordic Gym
Games.
Nästan alla tjejer var med på kulstötning och även många på
60m och 200m.
Killarna sprang mest, men Ibbe var även med på tresteg och
kula.
Det var inga medaljer på den här tävlingen, utan de tre första i
varje gren fick en T-shirt från Nordic Gym. Det var ganska
många som gick hem med en T-shirt eller två.
Kul att träningen ger resultat! Våra elever presterade mycket
bättre än på föregående tävlingar.

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.
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
Bollnäs den 22 februari 2018

