
  

   
 

    

                                   
      

 

Göteborg 2021-03-24 
 

Inbjudan till prova på dag i Parafriidrott  
 

Angeredsvallen onsdagen den 26: e maj 2021 mellan kl. 08.45-14.00 
 

Till alla mellan- och högstadieelever inom den obligatoriska grundsärskolan och el för 
de elever som är integrerade i grundskolan (personer med RH/Rörelsenedsättningar, 
U/Intellektuella funktionsnedsättningar & S/Synnedsättningar vänder vi oss till): i 
Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda, Öckerö, Kungälv och Ale kommun. 
 
Grenar:  
 

Mellanstadiet Flickor/Pojkar                Högstadiet Flickor/Pojkar 

60m löpning 100m löpning 

 400m löpning 

Höjdhopp Höjdhopp 

Längdhopp Längdhopp 

Kula Kula 

 
 

Anmälan skall vara Parasport Göteborg tillhanda senast den 7:e maj 2021. 
 
Anmälan mailas in (fyll i bifogat Word dokument), på följande adress: 
stina@parasportgbg.se  
                                     
Varje elev i respektive åldersgrupp ges möjlighet att prova på max 3 grenar – för att 
kunna färdigställa ett ok tidsschema ber vi er kryssa i de grenar som är av intresse 
för just era elever att testa på = det måste vi veta i förväg så att schemat blir så bra 
som möjligt. Ni ansvariga för just er klass/elev måste således vara beredd på att 
ställa upp och se till att era elever håller gott avstånd till de andra eleverna på samma 
grenstation under hela dagen. MAX 50 deltagare kan delta under dagen, först till 
kvarn således med just er skolas anmälan 
 
Vi beräknar att dagen skall hålla på mellan 09.00 – 14.00 
Vi ser gärna att ni kommer till vallen senast kl. 08.45 för utdelning av startnummer 
mm inför dagen samt att ni är redo för gemensam uppvärmning med start senast 
09.15. INGEN prisutdelning detta år pga covid restriktionerna, varje skola erhåller vid 
ankomsten: diplom till varje elev + lite annat kul i en påse att dela ut hemmavid/i 
skolan därefter. 
 
Eleverna skall vara ombytta då de anländer (kläder efter väder) och ha medhavd 
lunch samt dryck m sig. Frågor och funderingar kontakta Dick el Stina på tfn:031-43 
22 56, el mail; dick@parasportgbg.se eller stina@parasportgbg.se  
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