OS i Barcelona
En dag fick Bosse Jonsson på svenska skolan i Kecskemet, Ungern, och Peter Palm på Svenska
Skolan i London, Storbritannien, en idé. Varför inte passa på att organisera OS på Svenska
skolor runt om i världen samtidigt som riktiga OS arrangerades i London. Skolor i fyrtio länder i
fem olika världsdelar tyckte att detta var en toppenidé och vi, Svenska i Barcelona, var en av
dem. Totalt tävlade 3568 elever.
Vi organiserade vår OS-dag i två omgångar, en dag i Barcelona där vi har undervisning varje
måndag, och en dag i Sant Cugat, där vi undervisar på onsdagar.
Uppspelta och glada dök eleverna upp respektive dagar, ombytta och redo att tävla mot
tusentals andra elever runt om i världen. Många var riktigt taggade och det var tydligt att de
siktade på medalj.
Vi började med kast med tennisboll och de yngsta fick börja. I gruppen 6-7 år kastade
deltagarna mellan fem och femton meter och OS-funktionärerna (lärarna och föräldrarna)
hade ett sjå att springa fram och tillbaka för att hämta bollen.
I Sant Cugat fick våra småttingar från Lekis också vara med och de fick börja kasta. Elin, 4 år,
kastade 3,70 m och fick applåder av vuxna och barn. Sedan var det Mark, också 4 år, som fick
kasta. Han tog i allt vad han orkade och lyckades kasta tre meter längre än Elin- hela 6,70 mBra kastat! Även om de var för små för att delta i OS var de glada över att få vara med och
gjorde sitt bästa.
När alla hade kastat färdigt var det dags för längdhopp. Nu fick fotografen riktigt fina bilder på
elever som var mitt i ett hopp. Det hoppades långt och det hoppades kort och Alexander, 11
år, vann sin grupp när han hoppade 2,41 m. Någon medalj fick han dock inte i denna gren, han
lyckades bättre i 60 m där han fick silver.
Till sist väntade löpningsgrenarna 60 m och 400 m. Under en strålande sol tedde det sig
kämpigt att springa så långt och så fort, men våra elever sprang med både glädje och energi
värmen till trots. I Barcelona vann Inès, 11 år, i gruppen flickor 10-11 år i 60 m-löpet och Alvar,
11 år, var snabbast bland pojkarna i samma grupp. Men det var i Sant Cugat som det riktigt ven
runt öronen under loppet. Mattias, 9 år, lyckades springa 60 m på bara 9,06 sekunder och knep
därmed en silvermedalj.
Eleverna kämpade ordentligt under 400 meterslöpet, det sista för dagen. Några av de yngre
deltagarna valde att springa sin egen lilla bana eftersom det var lite jobbigt att springa 400 m,
men de som kämpade hela vägen ut var verkligen väl förtjänta av applåderna från föräldrar
och lärare. Vad duktiga de var!
Och medaljer lyckades vi kamma hem, alla i Sant Cugat.
Paula Salvans-Palmqvist tog silver i 60m, i gruppen flickor 8-9 år.
Mattias Alarcón-Monjonell tog silver i 60m, i gruppen pojkar 8-9 år.
Alexander Henningsson-Cruz tog silver i 60m, i gruppen pojkar 10-11 år.
Eric Noguès-Johansson tog brons i 60m, i gruppen pojkar 6-7 år.

