Tävlingen som
sträcker sig över
hela världen
Solen står högt på himlen i Maputo.
Arenans heta mark bränns under
våra fötter medans vi värmer upp
inför SUF-VM. I år har vi ännu en
gång tagit oss till den arena, som för
bara några år sedan nästan var
omöjlig att springa på.
Vi står på skolgården, alla har precis fått
sina gröna Skandskoltröjor, årets färg på de
traditionella t-shirtarna som delas ut till
personal och elever varje år. Om en timme
ska vi gå bort till den nyligen
iordninggjorda stadion, några kvarter från
skolan. Under flera veckor har vi använt
idrottslektionerna för att träna till SUFVM. På en av dessa lektioner har vi redan
kastat tennisboll och resultaten är
nerskrivna. På dagens schema står det
längdhopp samt 60-meter. Skolans egen
ramsa ekar på Maputos gator samtidigt
som vi går mot arenan. Väl framme vid
stadion värmer vi upp genom att följa en
av våra lärares instruktioner. Efter det delar
vi upp oss i två grupper, förskolan och
skolan. När alla elever har sprungit 60meter får även lärarna springa. Det är
väldigt uppskattat av barnen som intensivt
hejar.
Den Skandinaviska Skolan i Maputo har
väldigt få elever och om vi bara skulle
tävla mot varandra, skulle det inte vara
särskilt roligt. Därför är SUF-VM en bra
möjlighet för eleverna att både tävla mot

andra elever i världen och samtidigt
komma bort från skolans vanliga rutiner
och ut i Maputo. En annan sak som
eleverna tycker om med SUF-VM är att de
får träffa de andra barnen som går på
skolan och umgås med varandra. Det är ett
bra sätt att stärka gemenskapen bland
eleverna på skolan.

”Det bästa minnet jag har
från SUF-VM är när jag blev
intervjuad av Lilla Aktuellt
för att jag hade vunnit
guldmedalj i längdhopp.”
En del elever som är nyinflyttade berättar
att friidrottsdagarna i Sverige är
annorlunda från här. De flesta tävlade
inomhus och Felicia, 14 år, berättar att hon
tävlade i lag med blandade åldrar, men att
hon i SUF-VM bara tävlar mot jämnåriga
barn. Hon berättar även att det var fler
grenar än de fem i SUF-VM men att
tävlingen här är mycket roligare. ”Här
känns det ju som en riktig, internationell
tävling eftersom att jag tävlar mot andra
som jag inte känner” tillägger hon
samtidigt som hon kollar mot himlen,
precis som om hon kunde se alla barn hon
tävlar mot.
När vår skola deltar i SUF-VM delar vi
upp tävlingarna på två dagar. Det är vi
tvungna att göra eftersom att det blir
mycket varmt vid lunchtid. Det är en extra
utmaning för förskolebarnen som i år, för
andra gången, får vara med och tävla. De
allra yngsta barnen på förskolan följer inte
med, men alla andra barn mellan 4-16 år är
med och deltar. En nyhet för i år är att även
de vuxna på skolan får vara med och tävla i
en enskild klass.

Vi står just nu bredvid vår rektor, Clara.
När hon kom hit för sju år sedan, var banan
helt förstörd. Underlaget som eleverna
brukade springa på var som vågor på
vattnet, bokstavligt talat. Hålen på marken
gjorde det svårt att springa, det hände
ibland att barn ramlade på grund av
underlaget. Nu har banan renoverats och
den är i klass med idrottsarenor i Sverige.
Clara har noterat att stadion efter
renoveringen har blivit dyrare att hyra,
men även svårare att boka eftersom att
Moçambiques elitfriidrottare numera tränar
där.

vi gemensamt tillbaka till skolan för en
välförtjänad lunch.
När tävlingen är slut skickar skolan in alla
resultat till SUF kommittén, som i sin tur
räknar ihop vem som har vunnit. Efter ett
par månader kan skolan ibland få medaljer
skickade hit. De delas ut till de av oss som
vunnit vid vår morgonsamling.
Några månader har nu passerat sedan våra
dagar på arenan och det är måndag.
Medaljerna har hittat hit och vi är i full
gång med utdelningen. Tyvärr fick vi två
inga medaljer men vår kompis fick en. Hon
tittar på oss med tindrade ögon och ett brett
leende och säger att hon hoppas på vinst
även nästa år.

På tävlingsdag två är det dags för höjdhopp
samt 400 meter. Flera elever berättar för
oss att båda grenarna är utmattande men
roliga. Erik, 11 år, säger att favoriten är
just 400 meter då en inte behöver springa
särskilt fort.
Vi på högstadiet ska strax börja vårt lopp.
Med oss har vi vår mentor som har i
uppgift att vara en så kallad ”hare” för att
vi ska få lite draghjälp. Efter ett spännande
lopp är det fruktpaus och om en stund är
det dags för höjdhopp. Alla elever har sin
egen teknik, vissa floppar, andra hoppar.
Skämt åsido, när alla har hoppat klart går

Felicia Anttila & Jacob Björkhem
Fakta SUF-VM 2017
2.227 elever, 46 personal från
51 skolor i 5 världsdelar deltog
och 257 medaljer har delats ut.

