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Till Er som varit med i en Senior Sport School.
År 2019 har Skåneidrotten tillsammans med Region Skåne och de skånska kommunerna
arrangerat Senior Sport School i 10 år. Det vill vi på Skåneidrotten uppmärksamma genom
att skapa en ”jubileumsskrift” som berättar om satsningen, samt ger en bild av hur
deltagarna har upplevt sin medverkan i Senior Sport School.
Skåneidrotten skickar därför ut detta brev till er som varit med i en Senior Sport School, för
att be om er hjälp med att samla material till skriften.
Vi vet att det finns fantastiskt härliga minnen/historier från er tid i Senior sport School.
Därför skulle vi uppskatta om ni vill skriva några rader om er upplevelse av er medverkan.
Vi önskar att ni skriver fritt, men att er berättelse knyts an till följande punkter:
•
•
•
•

Varför ville ni medverka i en Senior Sport School?
Hur upplevde ni själva skolans innehåll/klasskamrater/sociala och fysiska
aktiviteter?
Har Senior Sport School bidragit till förändringar i ert liv? Och i så fall, på vilket
sätt? Beskriv gärna hur.
Om ni har några bilder som är ok för er att publicera får ni gärna skicka med dem.

Er berättelse kan ni skicka in via mejl till: Sofi.Andersson@skaneidrotten.se alternativt via
brev: Skåneidrotten: Att: Sofi Andersson. Fridhemsgatan 32. 271 39 Ystad.
Sista dag för att skicka in berättelser är den 7 december 2018.
Bifogat till er berättelse, ber vi er skicka med era kontaktuppgifter, ålder, kommun och vilket
år ni deltog i Senior Sport School. Vid publicering är vår tanke att publicera: förnamn,
kommun, ålder och vilket år ni medverkade i Senior Sport School.
Vi vill få med så många berättelser som möjligt i vår publicering, därför kan de bli så att vi
eventuellt kan behöva förkorta texter eller använda citat.
Vi är väldigt tacksamma om ni ville hjälpa oss med att skicka in just er berättelse, kort som
lång.
Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er!
Vänliga hälsningar
Sofi Andersson. Skåneidrotten. Tele: 010-476 57 67.

