30 september – 15 oktober
Alla skolor som är anslutna till SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening)
och elever som studerar via Sofia Distans eller Hermods är välkomna att delta.
Alla elever till och med gymnasiet kan vara med och tävla i följande flick- och pojkklasser;
4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-16 och 17-19 år och då gäller den ålder man har i år 2017.

Tävlingen består av följande 5 grenar
löpning 60 och 400 meter, längdhopp, höjdhopp och kast med tennisboll.
Detta betyder att jättemånga kan vara med och tävla och det spelar ingen roll om eleverna går på en stor
eller en liten skola, en skola med heldagsundervisning eller kompletterande svenskundervisning eller i
vilken världsdel ni befinner er. Ju fler som är med och tävlar desto roligare blir det! Förra året var det
2.048 elever från 50 skolor i 5 världsdelar har kämpat om 231 guld-, silver- och bronsmedaljer.
Skolorna väljer själva tävlingsdag/ar och tävlingen pågår mellan den 30:e september och 15:e oktober.
Man behöver alltså inte göra alla tävlingsgrenar på en och samma dag. Vilka tävlingsgrenar man vill delta
i bestämmer skolorna också själva. Är det lovdagar eller annat som stökar till det under denna tid, kan
man få dispens att genomföra tävlingen innan eller efter. Detta måste beviljas av tävlingsledningen.
När tävlingen är avslutad mailas resultaten till oss och vi gör en sammanställning och korar medaljörerna.
Alla elever som deltar får diplom, som ni på skolorna skriver ut. Guld-, silver- och bronsmedaljer och
diplom till dessa skickar vi ut efter tävlingen. Liksom förra året ska samtliga resultat föras in i ett enda
dokument, allt för att det ska bli enklare och gå lite snabbare. Vi skickar även ut resultatlistor som ni kan
använda när ni skriver in resultaten under själva tävlingen. Har ni frågor hör ni av er till oss via mail.

Anmäl er till suf-vm@live.se så skickar vi mer information, regler och blanketter.
Vi som håller i trådarna för tävlingen är
Bosse Jonsson, från hemmaplan i Bergkvara och Peter Palm, från Svenska Skolan i London.
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