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Datum, tid och plats

Inbjudan gäller årskurserna

Anmälan skickas till

Sista anmälningsdag:

K L A S S K A M P E N

Att delta i Klasskampen
Klasskampen är en friidrottstävling där hela klassen tävlar tillsammans. Tävlingen går ut på att
springa, hoppa, kasta och peppa sina klasskompisar.

Grenar
Tävlingen består av följande sex grenar:
• Kurirstafett
• Sprint
• Medeldistans
• Höjd
• Längd
• Kula
I kurirstafetten deltar åtta elever (fyra flickor och fyra pojkar) från varje klass. Se till att varje klass
i förväg har utsett åtta elever som ska springa stafetten. De som inte springer ska vara närvarande
och heja fram sina klasskamrater.

Upplägg
I Klasskampen är det klassens sammanlagda resultat som räknas, inte den enskilda prestationen.
Alla som deltar i tävlingen kan bidra till klassens sammanlagda resultat. Det är därför av stor vikt
att så många som möjligt från varje klass deltar i så många grenar som möjligt.
Skulle det finnas någon i klassen som inte vill eller kan delta i de fysiska tävlingarna, kan personen i
fråga fortfarande bidra till klassens sammanlagda poäng. Samtidigt som grentävlingarna pågår sker
nämligen kampen ”bästa supporter”.
Bästa supporter blir någon som skapat god stämning genom att exempelvis ha haft den coolaste
ansiktsmålningen, snyggaste banderollen eller roligaste hejaramsan.

Poängräkning
Varje deltagare som fullföljer en individuell gren får minst ett poäng.
Eftersom alla klasser inte har samma antal elever räknas en snittpoäng ut i varje gren. För att få
fram snittpoängen delas klassens totala poäng med antalet deltagande elever.
Varje klass som deltar i kurirstafetten får minst två poäng.
Alla klasser som peppar och hejar på sina kamrater under dagen får ett bonuspoäng.
Den deltagare som utses till ”bästa supporter” bidrar med ytterligare ett bonuspoäng till klassen.

Lunch
Skolan ansvarar för att eleverna får i sig lunch och kanske även något mellanmål under dagen.

Prisutdelning
Dagen avslutas med en prisutdelning där den bästa klassen utses.

