
GD/GIF olympiaden 
 
Varje år i maj arrangeras GD/GIF olympiaden som en klasstävling. Platsen är på Gunder Hägg 
Stadion, Gävle. Tävlingen är frivillig och genomförs med hjälp av föräldrar.  
Arrangörer är Gefle IF och Gefle Dagblad med samarbetspartners som ex. BIG 
Varje årskurs har tävlingar mot Gävle kommuns alla klasser i grenarna: 
• 600 meter. I finalen 800 meter 
• 60 meter 
• Längd 
• Kula 
• Kurirstafett 8 x 60 meter (klasslag med minst tre flickor och tre pojkar, löpordningen valfri) 
 

För varje klass behövs följande föräldrarepresentanter: 
 
1 förälder ansvarar för anmälan samt hämtar namnlappar, tidsprogram, startlistor samt biljetter 
till mjölk och bulle 
 
2 föräldrar är klassombud och ansvarar under tävlingsdagarna för att eleverna anmäls till 
grenarna och finns på plats vid tävlingsstart. 
 
1 förälder ansvarar för att en T-shirt som är speciell för klassen beställs och trycks upp.  
 
2 föräldrar ansvarar för att göra skylten, samt ansvarar för att denna kommer till Gunder Hägg-
stadion 
 
1 förälder ansvarar för att tillsammans med andra klassers representant sätter upp tältet på 
Gunder Hägg-stadion. 
 
2 föräldrar ansvarar för att genomföra träning med intresserade elever innan tävlingshelgen. Tid 
bokas på GIF´s kansli 
 
  

Så här fungerar det praktiska under olympiaden 
 
Anmälan 
Anmälan till GD/GIF Olympiaden görs på hemsidan www.gefleiffriidrott.se 
Anmälan kan endast göras via hemsidan. För anmälan krävs en personlig kod för varje klass. 
Denna fås tillsammans med inbjudan som skickats till skolan. 
Som underlag för anmälan används den blankett som finns tillgänglig 
på www.gefleiffriidrott.se.  Sista anmälnings dag finns med på inbjudan. Efteranmälningar kan 
inte göras! 
Anmälningsavgiften, ca 80 kr per deltagare och täcker alla grenar. Betalningen ska avse samtliga 
deltagare i klassen. 
På anmälan anges skola, klass, antal deltagare och klassens personliga kod på 
internetbetalningen 
Anmälan är giltig först när pengarna är Gefle IF tillhanda. 
 
Skolan får anmälningsblanketter och foldrar skickat från GIF. Dessa delas ut till alla berörda 
elever.  
Föräldrarepresentant kan med klasslärarens hjälp ta upp anmälningar på de elever som vill delta. 
Föräldrarepresentanten ansvarar för inbetalningen av anmälningsavgiften till GD/GIF 
Dagarna före tävlingshelgen får föräldrarepresentanten hämta namnlappar, tidsprogram, 
startlistor samt biljetter till mjölk och bulle på GIF´s kansli vid Gunder Hägg-stadion.  



Föräldrarepresentanten ser sedan till att namnlappar, tidsprogram, startlistor samt biljetter till 
mjölk och bulle lämnas till någon av de föräldrar som är utsedda till att vara klassombud under 
tävlingsdagarna. 
 
T-shirt 
Varje klass brukar ha en gemensamt framtagen T-shirt med egenhändigt gjort tryck. T-shirt och 
tryck kostar ca 70 kr och betalas av varje elev. 
Beställning av T-shirtarna bör göras ca 3 veckor innan tävlingshelgen.  
 
Föräldrarepresentanten tar ansvar för att ta upp önskemål om färg och tryck på T-shirten, antal T-
shirtar och storlekar samt samlar in pengarna för T-shirtarna. Beställer sedan dessa T-shirtar hos 
ett tryckeri ex. Arne Blom eller Industriprofi. 
Pengarna för T-shirten lämnas via klasslärare eller swishas till föräldrarepresentanten. 
Föräldrarepresentanten ansvarar för att hämta T-shirtarna och lämna dem till eleverna. För att 
undvika att T-shirtar blir kvar skolan lämnas T-shirtarna ut på 1:a tävlingsdagen vid Gunder 
Hägg-stadion. 
 
Tältplats 
Torsdag före tävlingshelgen är det tillåtet att börja sätta upp markeringar för tältplats. 
 
En föräldrarepresentant ansvarar för att skaffa/hitta ett tält. Alla klasser på Gefle Montessori har 
samma tält. 
Ansvariga representanter för alla klasser hjälps åt att sätta upp tältet på Gunder Hägg-stadion. 
 
Skylttävling 
Varje klass gör en egen klasskylt som de paraderar in i olympiaden med på lördag morgonen. 
Skylten har ett av GD/GIF utsett tema. Bästa skylten i varje årskurs vinner 1 000 kr  
 
Föräldrarepresentanterna bokar med skolan lokalen för de tillfällen som behövs. Ca 2 tillfällen a´ 2 
timmar behövs för att eleverna ska kunna färdigställa skylten. 
Materialet till skylten kan vara ex kartong eller lakanstyg. Kostnaden för material får delas på 
eleverna.  
Föräldrarepresentanterna ansvarar för att skylten kommer med till 1:a tävlingsdagens inmarsch 
på Gunder Hägg-stadion. Glöm den inte på skolan! 
 
Inför tävlingen 
Klasserna behöver träna på de olika grenarna vid ett tillfälle. 
 
2 föräldrar ansvarar för att genomföra träning med intresserade elever på Gunder Hägg-stadion 
en kväll innan tävlingshelgen.  
Tid bokas på GIF´s kansli 026-54 55 50 
 
Klasstävling 
I klasstävlingen deltar alla i klassen.  
Poängräkningen: 
Varje deltagare som fullföljer sin gren får 1 poäng.  
Dessutom finns två resultatgränser som ger 1 eller 2 extra poäng.  
I stafetterna finns resultatgränser som ger 20 - 15 - 10 - 5 poäng.  Alla lag som fullföljer får minst 
5 poäng. 
 Den som lyckas slå något av GD/GIF Olympiadens rekord får ett extra pris. 
 
 
 
Tävlingdagarna 



SAMLING TILL INMARSCH- tidigt! 
På lördagen är det inmarsch kl 08.00  
Klasserna samlas med klassombuden på planen nordöst om Gunder Hägg Stadion (kastplanen). 
Där finns det årskursskyltar. Tag med klassens skylt vid inmarschen! 
 
Tidsprogrammet  
Tidsprogrammet är mycket komprimerat.  Var på rätt plats vid rätt tid! 
10 minuter före varje start ska klassombuden lämna aktuell startlista till grenledaren vid 
respektive tävlingsplats. Efter uppropet ansvarar klassombudet för att klassen kommer till 
tävlingsplatsen och ställer upp i nummerordning. Klassombuden hjälper klassen. Detta är viktigt 
i framför allt längd och kula. 
LÄNGDHOPP 
Sker med hoppzon. 2 hopp/deltagare.  
KULSTÖTNING 
2 stötar/deltagare.  
Kulvikter: 
Flickor: åk 3, 4 och 5: -2 kg. Åk 6: -3 kg. 
Pojkar, åk 3: -2 kg. Åk 4, 5 och 6: -3 kg. 
LÖPNING 60 M 
6-8 deltagare i varje heat.  Eltidtagning sker på 60 meter. 
TERRÄNG 600 M 
Hela klassen startar samtidigt. 
KURIRSTAFETT 
Växling ska ske med handklapp. Laget (max 1/klass) ska bestå av 8 löpare, varav minst 3 
flickor/pojkar. 4 lag i varje heat. 
RESULTAT 
Resultaten anslås på anslagstavlorna bakom stora läktaren. Sekretariatet får endast beträdas av 
chefsfunktionärer.  
 
Mjölk och bullar  
Mjölk från Gefleortens Mejeri och bullar från Bodins Bageri, hämtas vid Mejeriets bil mellan 
klockan 11.00 och 14.00 både lördag och söndag mot uppvisande av en biljett. En biljett per 
deltagare och dag som erhålles tillsammans med nummerlapparna. 
 
Servering  
Kioskservering och hamburgeri finns på Gunder Hägg Stadion. Även sallader och baguetter kan 
köpas. 
 
Engångsgrillar 
Användande av engångsgrillar är inte tillåtet p.g.a. brandrisken. Detta gäller inom hela 
området, även kastplanen. 
 
Föräldratävling 
Under olympiaddagarna har föräldrarna en stor till att delta i föräldratävlingen. Till de klasser 
som haft flest föräldrar (eller andra vuxna anhöriga), dock max två vuxna per elev som åskådare 
under de två tävlingsdagarna delas det ut 500, 400 respektive 300 kr.  
Föräldrarna/anhöriga ska personligen pricka av sig på Gunder Hägg Stadion. Ju fler som deltar 
desto större är chansen att vinna! 
Avprickning sker vid den speciella avprickningsplatsen se karta för GD/GIF-olympiaden, båda 
dagarna mellan kl 10.00 och 14.00. Endast 2 föräldrar/vuxna per elev och dag. Hänsyn tas till 
klasstorlek. Föräldratävlingen ingår ej i klasstävlingen 
 
Upplysningar 
Gefle IF:s kansli, Gunder Hägg Stadion, tel. 026-54 55 50 E-post: 



kansliet@gefleif.se. Hemsida:www.gefleiffriidrott.se Kansliet är öppet 9—16. 
 
 
 


