Snart dags för
Nu är det snart dags igen! Under 16 dagar, 30 september -15 oktober, ska det
tävlas i löpning 60- och 400 meter, höjd- och längdhopp och kast med
tennisboll.
Tillsammans med detta infobrev kommer en bilaga med de regler som gäller
för tävlingen. Nu är vi ju inte proffs ute på skolorna, utan jobbar utifrån olika
förutsättningar, men vi tycker att vi har fått ihop enkla och bra regler och de
har fungerat bra tidigare år.
Ni har också fått PDF-bilagor med protokoll, som ni kan använda vid själva
tävlandet och en resultattabell i Excel-format, som ni sedan ska fylla i och
skicka in till suf-vm@live.se, så att vi kan sammanställa resultatlistor.
Tips! Ni kan förbereda Excel-bladet med att fylla i namn, kön, födelseår eller
kryss för gymnasieklass redan innan tävlingen, så blir ni snabbare färdiga efteråt, vilket vore jättebra då vi vill ha in era resultat så fort som möjligt.
OBS! Vi brukar få in en del ofullständigt ifyllda resultatblanketter och det kan
vara till nackdel för era elever. Skriv in alla hopp- och kastförsöken, för det
brukar bli tätt i toppen och då kan det vara det andra eller tredje försöket som
blir avgörande. Många elever har tyvärr missat en medaljplats på grund av detta!
Vad det gäller Excel-tabellerna skickar man bara in en tabell per skola, dvs
resultat för alla åldersklasser och pojk- och flickgrupper fylls in i samma tabell
och det gäller att den fylls i efter de anvisningar som kommer fram när man
håller muspekaren överst i kolumnen. Var noga med att använda de rätta
längd- och tidsenheterna!
Löpgrenarna rapporteras i sekunder och tiondelar med decimaltecken (obs! ej
punkt). Hoppgrenarna rapporteras i centimeter och kastgrenen i decimeter,
alla utan decimaler. Observera också att hoppgrenarna ska skrivas in med det
bästa resultatet först.
Felaktigt ifyllda tabeller återsänds för korrigering. Har ni frågor? Hör av er!
I fjol var det två skolor som hade fyllt i fel ålder på vars en elev och det resulterade i ett några timmars extra jobb och lite medaljstrul. Det vill vi slippa i år!
Resultatlistor måste vara inkomna till Bosse senast den 30:e oktober!

Bifogat har ni också fått ett diplom att trycka upp, namna och dela ut till all som
deltar i tävlingen. Tryck gärna på lite tjockare papper, så blir det lite finare.
Dessa kan gärna delas ut i anslutning till själva tävlingen. Man behöver inte
vänta på att resultatlistorna är färdiga och skickats ut.
Diplom för guld-, silver- och bronsmedaljörerna skickas som PDF-fil för utskrift
hos er. På dem står namn på medaljören och i vilken gren man tävlat i.
Guld-, silver- och bronsmedaljer för respektive flickor och pojkar i varje åldersgrupp och idrottsgren kommer att sändas ut till skolorna per post.

Var hamnar medaljerna i år?

Även i år lottar vi ut 4 iPads bland de skolor som deltar!
Många av er ute på skolorna har förr om åren skickat in bilder från VMtävlingarna och på medaljörerna. Fortsätt gärna med det i år också. Har ni filmer
på
kan ni gärna skicka länkarna också.
Ni får också jättegärna skriva lite om tävlingen och hur ni arrangerat den. Förra
året fick vi en hel del brev och det är bland annat dessa som sporrat oss att göra
en tävling i år också. Vi kan också behöva veta vad som var bra och vad som var
mindre bra. Hittade ni på något annat i anslutning till tävlingen? Skriv!

Bästa hälsningar och ha det så kul på tävlingarna!

Bosse Jonsson & Peter Palm
…… och som sagt var, vill ni vara med i resultat- och medaljörlistorna
gäller det att vi får in kompletta Excellistor senast den 30:e oktober.

