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Intervju med Embla
Weibring

Svenska Skolan i Colorado kämpar
för VM-guld

Förra året tog 12-åriga Embla
Weibring från
Hjortronklassen brons i 400
meter löpning för flickor.

Varje år anordnas friidrotts-VM för alla svenska skolor i utlandet.
Den 7 oktober gick årets VM av stapeln och Svenska Skolan i Colorado
deltog.

– Hur kändes det att vinna i
en sån stor tävling?
– Det kändes jättebra. Jag var
väldigt glad, svarar Embla.
– Tror du att du kommer att
vinna det här året också?
– Jag vet inte. Kanske. Jag
hoppas det, och jag kommer
att göra mitt bästa.
– Vilken sport ser du mest
fram emot för att tävla i?
– 60 meter löpning eller
längdhopp.
– Tycker du att all dessa
svenska skolor borde
fortsätta med deras mini
version av VM?
– Ja, definitivt. Jag älskar det.

Det är SUF, föreningen för svensk utlandsundervisning, som
arrangerar tävlingarna med grenar som 400 meter löpning,
höjdhopp, kast med boll, 60 meter löpning och längdhopp.
När årets tävling började samlades hela svenska skolan utomhus.
Ungefär 30 barn tävlade. Alla klasser turades om att genomföra
olika grenar. Bara tre elever ur Hjortronen deltog, men de var
väldigt duktiga i höjdhopp. Embla Weibring hoppade högst i sin
klass med 110 cm. Sen fortsatte Hjortronen till 60 meter löpning,
och sedan till längdhopp. Till sist så kastade de boll. De flesta
barn tyckte att längdhopp var roligast. När alla klasser var klara
med sina grenar så gick de tillbaka in till skolan. 400 meter
löpning blev inställd för att skolan inte kunde hitta en park som
var stor nog.
Nu får vi vänta tills julavslutningen för att se vem som vann VM
2018.
Av Noelle Norman

Av Noelle Norman

Bronsmedaljör Embla Weibring
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Arvid Nilsson på SM i simning

I somras simmade 15-årige Arvid Nilsson i Junior SM för första gången.
– Min strategi för att inte bli stressad är att vara väl förberedd. Man får tänka att det bara är en tävling och att det är
roligt, säger Arvid Nilsson.
Vissa människor simmar för att vara snabbast och vinna många priser. Andra simmar för glädje. Om man
ska simma för att vinna så är man med i en simtävling.
– Alla simtävlingar är väldigt lika, säger Arvid Nilsson, som har varit med i Junior SM.
Junior SM och SM är två stora simtävlingarna i Sverige. Åldrarna för Junior SM är under 18 och det yngsta
åldern är runt 14. Tjejer brukar kvalificera sig tidigare än killar.
– Man får vänta mycket, berättar Arvid. En halvtimme innan man startar gör man sej i ordning och har
värmt upp. En funktionär visar dej till startpallen och så startar man. Man simmar i en deltävling som
kallas heat. Efter man har simmat i ett heat så går man till avsimningspoolen och simmar av.
Arvid säger att det är stressigt för att det finns så många grenar som man ska simma per dag.
Vissa simpooler har sex banor andra har åtta. Arvid säger att det fanns tio banor där han simmade Junior
SM. Läktarna har plats för 500 personer och när Arvid simmade så var de fulla. Han säger att det brukar
vara fullt på finalen.
Sammanfattningsvis så är Junior SM och SM komplicerade, roliga tävlingar.
Av Embla Weibring
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Ferrari regerar på Le Mans.
Har du någonsin undrat hur det känns att köra 200 km i timmen i 24 timmar med ett team? Då ska du komma till Le
Mans i Frankrike som är värd för världens äldsta uthållighetstävling i motorsport.
Le Mans går en gång om året i juni och då kan du tävla mot alla stora bilmärken som Ferrari, Porsche och
Ford. Om du vill ha bäst chans att vinna behöver du en Ferrari.
Ferrari är bäst. Ferrari har vunnit många Le Mans och de kommer tillbaka varje år. De har vunnit fler än
5000 biltävlingar. Ferrari kommer från en lång linje av bilutveckling som är världsklass och bilförare som
är bäst. Dessutom är Ferrari en favorit för publiken. Man kan alltid känna igen en Ferrari på dess röda
färg. Men rött var inte Ferraris första val. Gul var deras första val, men kunderna ville ha röd och det fick
dom. 45 procent av alla Ferraris sålda bilar är röda.
I år är det Ferraris 71-årsjubileum, vilket gör Ferrari lika gammal som min mormor. Jag undrar var Ferrari
är när jag är 71 år gammal. Innan dess skulle jag vilja få chansen att vara med i Ferraris team och bidra till
deras framtid.
Av Lucas W. Bellomo
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Fifa har släppt biljetterna till dam-VM 2019
Det är dam-VM i fotboll i Frankrike i sommar. Köp din biljett nu!
Turneringen börjar den 7 juni och håller på till den 7 juli. Den 19 oktober släppte Fifa biljetterna som
kostar från 10 euro till 250 euro. Biljetterna kan vara svåra att få tag på så köp nu om du är intresserad av
att uppleva dam-VM.

Det är 24 lag som ska spela och 18 har redan kvalat in; Norge, Sverige, Skottland, England, Tyskland,
Frankrike, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Italien, Jamaica, Japan, Koreanska Republiken,
Spanien, Thailand och USA.
Det finns nio arenor som lagen ska spela i och nio olika städer i Frankrike där fotbolls VM kommer att
vara. De är Lyon, Paris, Nice, Montpellier, Rennes, Le Havre, Valenciennes, Reims och Grenoble.
Semifinalerna kommer att hållas i Lyon den andra och tredje juli och finalen kommer att gå i Lyon den
sjunde juli. Bronsmatchen spelas i Nice den sjätte juli. Det kommer vara sex olika grupper med fyra lag i
varje grupp. Vinnaren (i poäng) i den gruppen går vidare i turneringen. I dam-VM 2015 vann USA.
Av Amelie Audibert
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