Verksamhetsberättelse för Skansenloppet 2015
Årets Skansenlopp arrangerades onsdag den 6 maj på Vallarna. För en gångs skuld var det fint väder,
dock fanns en del vattenpölar att hoppa över, efter regnet dagen innan.
Inbjudna var alla barn i årskurs 3-5 från Falkenbergs kommuns skolor.
682 barn från 18 olika skolor var anmälda. Att jämföra med antalet anmälda de senaste åren:
2011: 775
2012: 643
2013: 627
2014: 648
Skansenloppet var uppdelat i 6 lopp, flickor och pojkar årskurs 3-4-5 med en halvtimma mellan starterna.
Som vanligt var varje lopp delat upp i tre startled med 5 meters avstånd. Varje klass skulle i förväg
bestämma vilka som skulle stå i första, andra och tredje ledet. De bäst seedade i första startled o.s.v.
Detta för att undvika olyckor vid starten när över 100 barn står på startlinjen.
Nummerlapparnas sponsrades av Intersport.
Jan-Olofs tidtagningssystem fungerade mycket bra. Målgången videofilmades, vilket var till stor hjälp vid
tveksamheter om ordningen i mål. Resultatlistorna kunde därmed bli klara redan på kvällen.
Uppskattade prisutdelningar genomfördes vid startområdet, inför starten av efterföljande lopp.
De 3 bästa i varje lopp fick plaketter. Alla som genomförde loppet fick senare diplom med namn.
Skansenloppets vandringspokal vanns av Hjortsbergsskolan med Apelskolan, Hertingsskolan och
Schubergstorpsskolan på delad andraplats.
De 6 bästa placeringarna i varje lopp ger poäng 6-1.
Skola
Hjortsbergsskolan
Apelskolan
Hertingsskolan
Schubergstorpsskolan
Fajansskolan
Vinbergsskolan
Fageredsskolan
Skogstorpsskolan
Söderskolan
Ätranskolan
Ljungbyskolan
Tångaskolan

Poäng
35
13
13
13
12
11
8
6
5
4
3
3

Följande 5:or uppmärksammades extra, då de placerat sig bland de 6 bästa flera gånger
och därmed samlat poäng i skolkampen:

Nora Litsjö
Alva Bengtsson
Fanny Andersson
Noel Nilsson
Jacob von Schedvin
Nils Möller
Benjamin Emanuelsson

Vinbergsskolan
Hertingsskolan
Söderskolan
Hjortsbergsskolan
Apelskolan
Hertingsskolan
Apelskolan

3:an
3

1
2
4

Placering
4:an
5:an
1
1
5
2
3
4
1
1
2
3
2
4

Ett stort tack till alla funktionärer som ställde upp och hjälpte oss genomföra årets Skansenlopp!
Lars Egerstad, Jan-Olof Johansson och Birgit Nielsen

