
  

Månadsbrev februari 2017 

 

Hej på er! 

 

Då har ännu en månad gått och det är redan 1 mars. 

 

Vi vill gärna att ni kommer med förslag på vad månadsbreven ska innehålla.  

Maila förslagen till Anders Modd, anders.modd@hufb.se  

 

I fortsättningen vill vi helst skicka ut månadsbrevet via E-post, så oavsett om ni har 

förslag på innehåll eller ej så vill vi att ni mejlar Anders Modd så vi får er 

mejladress.  

 

Vi på Idrottsgymnasiet vill gärna åka ut i landet på bra tävlingar och arrangemang. 

Det är lite svårt för oss att hitta alla aktiviteter ute i landet som kan vara 

intressanta för oss. Vi vill gärna att ni tipsar oss om olika happenings runt om i vårt 

avlånga land. 

 

Likaså vill vi givetvis att alla ungdomar runt om i landet ska få vetskap om oss, så 

att alla kan få möjligheten att komma till oss och gå på Idrottsgymnasiet.  

Här är NI en viktig länk för oss! Ni träffar och känner säkert många personer som 

skulle vilja börja hos oss. Om ni vill hjälpa oss med denna viktiga del så kan vi 

gärna skicka er några ”reklam-flyers” som ni gärna får sprida bland era kontakter. 

Vi skickar med ett par flyers med detta månadsbrev så ni ser hur de ser ut.  

Hör av er om ni vill ha fler flyers som ni kan dela ut. 

 

 

Följ oss på Facebook, sök på 

Idrottsgymnasiet Bollnäs!  

Gilla vår sida och dela gärna. 
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RIG 

Under februari månad har 

friidrottarna tränat mycket bra 

och deltagit på två tävlingar i 

Höghammarhallen i Bollnäs: 4 

februari och 21 februari. Vi 

har också varit på Malmö 

Open och tävlat den 11 

februari. Eleverna har fått nya 

RIG-kläder. Under vecka 9 har 

vi tester för att stämma av hur vi ligger till träningsmässigt innan sportlovet som 

kommer vecka 10. Till lovet så skall alla friidrottare få med sig träningsprogram 

hem, detta delas ut denna vecka och läggs också på vår FB grupp där alla 

friidrottande elever är medlemmar. Är det någon förälder som önskar vara 

medlem där så säg till Magnus Olsson, så läggs ni till.  

 

Tyvärr måste vi säga att vi har några friidrottare som har lite skavanker och går på 

rehab. Vi tar här hjälp av några duktiga sjukgymnaster för att så snabbt som 

möjligt vara tillbaka i träning. Även tränarna har gjort en del saker under februari 

månad. Förutom tävlingarna som våra aktiva deltagit på så har Magnus Olsson 

varit i Frankfurt på IPC Athletic meeting samt Racerunning utbildning i Uppsala. 

RIG-gruppen med representanter från förbundet, skolledningen, HUFB 

förbundsledning samt RIG-tränare har haft ett möte under februari månad. 

 

 

 

 



  

 

BOLLIDROTTERNA 

Bollidrottarna har varit på fotbollscup i Sandviken helgen den 10-12 februari. 

Resultatmässigt så gick det tungt. Vi spelade tre matcher och förlorade tyvärr alla 

tre. Dock ska vi nämna att vi mötte föreningslag med vuxna spelare. Eleverna och 

coacherna var nöjda ändå. Vi kämpade bra och hade bra sammanhållning i laget. 

Vi bodde på Scandic i centrala Gävle under två nätter.  

 

MIG 

På MIG har vi varvat aktiviteter inomhus och utomhus. Ute har det handlat om 

skidor, skridskor och pulkabacken. Inomhus har det varit fokus på kondition, med 

innebandy, gym och löpning som verktyg. Efter Sportlovet så är det bara inomhus 

som gäller. 

  

 

 

 

BOWLING 

Linn Ulander och vår f.d. elev Elin 

Jörnelind har varit i Gävle och 

deltagit i Gävletrippeln. Både 

Linn och Elin vann sin respektive 

klass efter mycket bra spel. 

 

 

 

 



  

 

LÄGER 

I slutet på maj åker vi på det årliga utlandslägret. I år är det Portugal som gäller. 

Det är 28 elever som åker med och alla tränare på Idrottsgymnasiet följer med 

utom Per Jonsson. Fakturan ska ni ha fått med posten, för de elever som ska med 

på lägret. Sista betalningsdag är den 30 april. Om ni inte har fått fakturan så får ni 

gärna höra av er, för då är det något som inte stämmer. 

 

Vi åker från Höghammarhallen kl. 02.00 den 31 maj. 

Våra flygtider är följande: 

31 maj utresa kl. 07.20 med flight DY4275. Anländer i Portugal kl. 10.50 

7 juni hemresa kl. 11.35 med flight DY4276. Landar på Arlanda kl. 16.55 

 

Närmare lägret kommer vi att skicka ut mer information samt ett förslag till 

packlista. Alla elever som åker med har en grundförsäkring från skolan. Men det är 

även bra om ni kollar hemma så er hemförsäkring gäller som försäkring. Ni måste 

komma ihåg att beställa hem det blåa sjukförsäkringskortet från 

Försäkringskassan. Det kortet måste alla ha med sig på resan. Kolla även redan nu 

så att ert pass är giltigt. 

 

 

 

Idrottsliga Hälsningar 

 

Från oss Tränare på Idrottsgymnasiet 

Bollnäs den 1 mars 2017 

 

 

 


