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Inledning 
 
 
Sammanfattning 
 
Mini Olympics 2012 blev återigen en stor succé. Amber Valley bjöd på ett program där 
vi bla fick ta del av förberedelserna inför de Olympiska spelen i London. Ungdomar från 
fyra kommuner och fyra länder var mycket nöjda med precis allt som erbjöds i form av 
aktivitet, studiebesök, kost och logi. Att arrangera ett OS är på alla sätt ett enormt arbete 
och vi fick en känsla av att hela England på ett eller annat sätt är engagerade i 
förberedelserna. Våra ungdomar fick genom Mini Olympics veckan en upplevelse som 
säkert kommer att sitta i för resten av livet. Vi blev flera gånger intervjuade i radio och 
TV, minnesvärt var också att vi fick träffa den f.d. olympiske- och världsmästaren på 
100m häck, Colin Jackson, som nu är expertkommentator i BBC.  
 
Vi hann också med mycket annan aktivitet och ungdomarna blev snabbt vänner med 
övriga länders ungdomar. Laholmsungdomarna visade inte bara prov på mycket goda 
kunskaper i Engelska, utan visade också stora kompetenser på det sociala området. Vi är 
mycket stolta över våra ungdomars exemplariska uppträde i alla sammanhang.  
 
De nya ledarna från Amber Valley visade också upp ett mycket bra ledarskap och höll i 
arrangemanget på ett berömvärt sätt. Alla stortrivdes och ingen ville det skulle ta slut. 
Många tårar fälldes vid avslutningen och när vi skulle ta avsked av varandra. Det är inte 
ofta man får se en engelsk borgmästare gråta efter ha hört en av våra Laholmsungdomars 
strålande tal. 
 
Redan dagen efter hemkomst råder stor aktivitet mellan ungdomarna i de sociala 
medierna och kontakter/vänner har återigen skaptas mellan vänorterna. Vi alla som var 
med vill rikta ett stort tack till Laholms Kommun som möjliggjort denna resa och till 
arrangörerna i Amber Valley för en oförglömlig upplevelse. 
 
 
 
Laholm 2012-07-12 
 
Mats Franzén  Andreas Ottosson 
Projektledare  Idrottslärare Osbecksgymnasiet 
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Bakgrund 
Sedan år 2002 har arrangemanget Mini Olympics årligen (med undantag för 2011) 
genomförts i syfte att fördjupa samarbetet mellan deltagande länders vänorter. Mini 
Olympics är ett ungdomarrangemang i syfte att utveckla och fördjupa förståelsen mellan 
ungdomar från olika länder och kulturer. Arrangemanget har cirkulerat mellan de olika 
vänorterna och har hittills hållits enlig följande; 
 
Glogów (Pol)   2002, 2006, 2009  
Laholm (Sve)   2003, 2007, 2010    
Amber Valley (Eng) 2004, 2008, 2012  
Nurmes (Fin)   2005  
 
Inför Mini Olympics i Polen år 2006 bestämdes det att Glogów, Amber Valley och 
Laholm skulle vara grundländerna i arrangemanget, då Nurmes, som stod som värd för 
arrangemanget år 2005, valt att inte delta fortsättningsvis. Det bestämdes också att 
arrangörslandet skulle ha möjlighet att bjuda in en fjärde vänort vilket Glogow gjorde 
2009 då tyska Eisenhuttenstadt (forna DDR) deltog och Amber Valleys vänort Chateau 
Renault i Frankrike var med 2012.  
 
Mål 
Det specifika innehållet i Mini Olympics bestäms och utformas av den vänort som står 
som arrangör för evenemanget. Den grundläggande målsättningen är att öka integrationen 
mellan ungdomar över landsgränserna för att utbyta erfarenheter och kunskaper om 
kultur, historia och traditioner, samt öka förståelsen för varandras olikheter och 
livssituation. Tanken är också att skapa en plattform för framtida kontakter och samarbete 
länderna emellan. En målsättning är också att utveckla nya, unga ledare genom 
arrangemanget. För att skapa förutsättningar att uppnå målsättningarna genomförs olika 
aktiviteter tillsammans kopplade till idrott, natur, kultur, miljö och folkhälsa. Respektive 
land skickar 8 ungdomar, bestående av deltagare och ungdomsledare, samt 2 vuxna 
ledare till arrangemanget. Deltagarnas ålder är cirka 15 år. 
 
Den specifika målsättningen är: 
- att integrera ungdomarna så nära som möjligt och att kontakter behålls över tid. 
- att ungdomarna utvecklas i social kompetens, kunskap, förståelse och reflekterande i 
   eget beteende. 
- att öka ungdomarnas självförtroende och självtillit.  
- att utbilda framtida ledare och ambassadörer för Laholms kommun. 
- att sprida och lära om vår kultur i Laholm, Halland och Sverige. 
- att visa Laholm som en del av Europa. 
- att ungdomarna är delaktiga i kommunens utveckling. 
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Förutsättningar 
Den vänort som står som arrangör svarar för program, mat och logi och kostnader kopplat 
till detta. Resan till arrangemanget bekostar respektive kommun själv. Det finns inga krav 
på att deltagarna måste vara speciellt duktiga på exempelvis idrott, eller ha någon speciell 
hobby eller intresse som passar in på de aktiviteter som erbjuds i programmet. Engelska 
är dock arbetsspråket i arrangemanget. Programmet bör innehålla en bra blandning av 
olika aktiviteter och kan till exempel innehålla idrott, workshops, utflykter, studiebesök, 
disco, fria aktiviteter med mera. Alla aktiviteter genomförs i lag som är mixade 
nationalitetsmässigt och könsmässigt. 
 
2002 – 2010 
Efter några trevande år hittade vi 2006 en gemensam programform som visade sig vara 
optimal för de deltagande ungdomarna. En bra balans med aktiviteter som förde 
ungdomarna från de olika länderna nära varandra vilket har lett till många positiva 
effekter. Förutom kommentarer såsom ”den bästa veckan i mitt liv”, ”oslagbart bra” osv 
har de deltagande ungdomarna utvecklats mycket själva tack vare Mini Olympics. 
Kontakter hålls över år, ungdomar har besökt varandra och det pågår ständigt samtal på 
facebook. De ca 100 ungdomar som deltagit från Laholm kan vidimera professionaliteten 
i arrangemangen. Mini Olympics pågår ständigt över året genom kontakter, förberedelser 
och uppföljningar. Våra Laholmsungdomar är därmed en del av internationaliseringen 
och har lärt sig vara europamedborgare, inte bara svensk och laholmare. 
 
Amber Valley 2012 
Amber Valley som stod på tur att vara värd för Mini Olympics 2011 meddelade på ett 
tidigt stadium att de ville arrangera 2012 istället. Detta på grund av de olympiska 
sommarspelen i London och att drottningen jubilerar som regent i 60 år. Redan i juni 
2011 kom en förfrågan om deltagande där Laholms kommun svarade Ja. Med anledning 
av de tragiska händelserna på Utöja den 22 juli 2011 avsåg även Amber Valley att bjuda 
in Norska ungdomar till arrangemanget men därav blev intet då Norge avböjde 
deltagande. Istället bjöd Amber Valley in sin vänort i Frankrike, Chateau Renault. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peak District - Derbyshire 
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Ansökan 
Information om ansökan för deltagande till Mini Olympics 2012 lämnades till skolorna i 
Laholms kommun genom att en folder trycktes upp till samtliga 262 st åk 8 elever. De 
elever som hade intresse av att medverka ombads komma till en informationsträff den 2 
april. Där fick de sedan 1 vecka på sig att skriva ett kort brev om sig själva att lämna in. 
Totalt fick vi 29 ansökningar 5 pojkar och 24 flickor. Dessutom hade vi förfrågan från 
några åk 9 elever som undrade om de kunde söka då det inte blev något Mini Olympics 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rekryteringsarbetet tas hänsyn till könsfördelning, att alla skolor representeras och 
spridningen på orter. Dessutom tas hänsyn till ungdomarnas personliga brev, referenser 
på eleverna av lärare samt intressen. I slutändan blir det i några fall lottning. Ambitionen 
är att få ihop en grupp som inte är för homogen, som kan fungera bra tillsammans och 
som kan representera Laholm på ett bra sätt. 
 
Till slut utsågs följande 8 ungdomar att delta: Malin Carlsson, Ronja Hanak, Emma 
Kullberg, Kajsa Persson, Frida Håkansson, David Malmberg, Daniel Idoffsson och Leo 
Axelsson. Besked skickades per post till samtliga som ansökt. Att vi valde 5 flickor och 3 
pojkar berodde främst på det stora antalet flickor i förhållande till pojkar som ansökt. 
 
Då beslut om att Laholm ska delta för sista gången finns, valde vi att inte ha med 2 
tidigare Mini Olympier som ungdomsledare utan istället 8 ”nya” ungdomar som 
deltagare. Ledare för Laholms deltagare: Andreas Ottosson och Mats Franzén. 
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Förberedelser 
2011  
jun Förfrågan om deltagande 2012 av Amber Valleys kommunchef till Nils Danred.  

Vi svarar ok. 
aug Amber Valley bjuder in Norge med anledning av Utöja. Vi svarar lysande idé. 

okt Meddelar budgetbehov till 2012 

2012  
V 4-6 Tillverkar folder för åk 8 utskick Lagaholm 125st, Veinge 79st, Våxtorp 58st  

Totalt 262 st + affischer o info på webben Laholm.se. 
V 9 Foldern delas ut till samtliga åk 8 elever + 2 annonser i kommuninfo i tidningarna  

LT o HP under vecka 9 o 10. 
V 11 Intresseanmälan inne (2 april) 29 st (5 pojkar 24 flickor) + några 9:or från Våxtorp + 

någon ungdomsledarförfrågan. 
V 13 26 mars - infomöte för intresseanmälda. 27 st (1 sjuk o 1 förhinder) + anhöriga -  

ca 50 totalt - förberett bildspel 
1. Historia sen Eu-94, vänorter, syfte, idé 
2. Ungdomsutbyte sen 2002 - länderna, namet M.O, programformen, mm 
3. Språk, drogfritt 
4. OS-år London, Drottningen 60 år som regent 
5. Rekryteringen - kön, skolor, lärare, berättelsen, lottning – mål: bra team från Laholm.  

V 14 Mailat A.V. för att få bekräftat M.O 2012 - svar ja + inbjudan 2 politiker. Vi får 
  skjuta upp på besked till deltagarna till 20 april pga det stora antalet att gå igenom.  

V 15 Vi tar referenser på alla. Genomgång av alla brev. 

 
V 16 

Får besked att Nils D och Thomas J blir de som kommer representera Laholm. 
Vi tog ut gruppen 17 april - Besked skickades till alla den 18 april. Vi bestämde även 
tid, aktivitet för nästa träff, föräldramöte, uppträdet (ledarhjälp), kläder o gåvor etc 
Ringt A-express om gruppflygbiljetter - väljer att boka själv (halva priset-lågprisflyg)   

V 17 Bokat flygresan. Lappen om föräldra-ok kommer in. Preliminärt program o kontakter 
med England. 

V 18 Bokat tågresa till Kastrup ToR. Översänt deltagarinformation till England. Gjort 
bildspel inför föräldramöte. 

V 19 Första träffen med ungdomarna. Prövade kläder och åkte till Båstad för Bowling och  
glass. Vi bokade in en träff med pressen och minst en förälder för genomgång av resa 
boende, tider, packning o program mm. 
Gjorde bildspel inför press och föräldraträff. Kontakt med England – får reda på att 
Frankrike kommer vara med (4 länder)  

V 20 Fixat gåvor - medborgarkontoret, turistbyrån och visit sweden.  

V 21  
22 maj – träff med ungdomarna, föräldrar och press.  
Genomgång av resa, packning, program etc  
Klädutdelning och tidningrepotage i HP och LT  

V 22 Fixat alla gåvor, Checked in, kallelse till träff 20/6, kläder ok. Etc . 
Skickat info om handbagage.. 

V 25 Träff med ungdomarna med Minigolf på Hasses Håla i Mellbystrand. 
”Hälsokoll” 

V 26 Påminnelser via SMS samt en del kontakt angående packning. 
 
Tyvärr fick vi ett sent återbud på Kajsa som råkade ut för körtelfeber dagen innan avresa. 
På läkares rekommendation var Kajsa tvungen att avstå. 
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Program 
 
Nedan: Det program för Mini Olympics som skickades till oss från Amber Valley 
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Mini Olympics – Amber Valley 2012 – Dagbok 
Derbyshire - England, To 28 juni - To 5 juli 2012. 
(Dagboken skrevs dagligen i England för publicering på www.laholm.se). 
 
To 28 juni – Avresa 
Vi kom fram till Amber Valley vid 18-tiden efter en lång resdag som gick utmärkt! Vi 
kom samtidigt som de franska ungdomarna medan övriga var på plats. Vi bor på en 
fantastsikt fin kursgård (the Hayes) i Swanwick, någon mil ovanför Derby. Efter en något 
vattnig pasta bolongese hade vi invigning och delades upp i olika mixade lag - sen var det 
igång! Engelskan flödar hejvilt redan från start. Vi mår toppen och stortrivs redan! Det 
kommer bli en spännande o superkul vecka! Vi hälsar alla till Kajsa som tyvärr åkte på 
körtelfeber dagen innan avresa - Vi tänker på Dig o hoppas du kryar på Dig - England 
kommer finnas kvar ett tag till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inför avresa- Laholms tågstation          Invigningstal av                   Den första gruppbilden av lite nervösa  
                                                         Borgmästare John Nelson              och förväntansfulla ungdomar  
 
Fr 29 juni - Chesterfield/Derby- OS-facklan 
En riktigt stadig engelsk frukost inledde fredagen. Alla åt med god aptit innan avresan till 
Chesterfield där vi såg, tillsammans med tusentals andra, OS-facklan föras genom staden 
på sin långa resa till London. Oj vilket arrangemang o vilka festligheter vi fått vara med 
om idag. På em åt vi först en suverän middag på Horsley golfklubb, otroligt vackert 
ställe.  Kvällen tillbringades i Derby tillsammans med ca 50 000 andra (Ja ni läste rätt) 
för massor av uppträden med direktsändning i BBC, ITV osv. OS-facklan färdas i 
stafettform runt hela storbritannien och stannar till på 5 utvalda platser där TV 
direktsänder, Derby var en av dessa städer. Vi njöt av bra uppträden och träffade bla OS-
mästaren Colin Jackson (vi har många häftiga bilder). David har blivit intervjuad av både 
ITV och radio, Leo av BBC och Andreas av Chesterfield Post. Vi hoppas kunna 
återkomma med länkar på detta. Malin är skyldig mig en burkfanta. Daniels kommentar 
efter ha prövat Andreas mitella; "- vilket liv" varav han raskt tog av den igen. Alla mår 
toppen och vi kan inte ha det bättre. Temat för dagen har som förstått varit OS-facklan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-facklan i Chesterfield                     Så här glad blev OS-mästaren              Förevigade med OS-maskoten 
                                                            Colin Jackson av att träffa Frida 
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Lö 30 juni - Rosliston -Team Building 
Hela dagen har vi spenderat på Roliston Forestry Centre. En nationalpark med ett 
fantastiskt aktivitets- och rekreationscentra i en underbar natur. Vi har haft våra första 
tävlingar, lazer combat, bågskytte, orientering och team building. Ronja vann bågskyttet 
imponerande. 8 politiker från Amber Valley deltog med borgmästare Nelson i spetsen. 
Ungdomarna har idag kommit väldigt nära varandra och man ser glädje i alla ansikten!. 
Vi har otroligt kompetenta o suveräna Laholmsungdomar!!!! 
Rena nöjet att få vara ledare för detta gäng! De mixade lagen leds för övrigt av 4 
ungdomar som var med i Laholm 2010 på ett utmärkt sätt. Josh, Emily, Katie och 
Charlotte. (De glömmer aldrig vårt Mini Olympics där då de fortfarande säger att det var 
-The best week of my life.) 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 Team Green inför Lazer Combat             Emma siktar….                  Malin fick hålla en livs levande örn 
 
Vi måste nämna hur imponerande engelsmännen bygger upp dessa aktivitets- och 
rekreationscentra med massor att göra för alla åldrar, och handikappade. De verkar ligga 
flera mil före oss i tänket kring folkhälsa och rekreation för hela familjen, satsningar som 
kommer hela befolkningen till del. Malin fick också chansen o hålla en livs levande örn 
(Falconer). På kvällen körde vi en quisstävling mellan lagen. Tidig i säng för kl 7 i morn 
bitti drar vi till London...... 
 
 
 
 
 
 
 

   
Karta över den fina anläggningen          Full fart i orienteringen              Team Red i Teambuilding 

Här kommer lite radio o tv länkar från igår; (där några av oss är med!) 
http://www.bbc.co.uk/radiosheffield/programmes/schedules/2012/6/29 13:00  
paulette edwards show forward on to 19 mins 
http://www.itv.com/news/central/2012-06-29/25-000-celebrating-arrival-of-olympic-flame-in-darley-
park/ 
http://www.bbc.co.uk/radioderby/programmes/schedules/2012/6/29   
Olympic torch special forward on to around 51.20 mins 
http://www.chesterfieldpost.co.uk/news/local/localnews_00000366.html 
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Sö 1 juli - London - De Olympiska Spelen 
Avresa 7.00 till London, en bussresa på strax över 3 timmar. Väl framme hoppade vi av 
vid Buckingham Palace där det var tjockt med folk pga vaktombyte. Vi gick vidare förbi 
The House of Parlament och Big Ben för att stanna i en park och tugga i oss den 
medhavda lunchpåsen. Därefter blev det en båttur på Themsen med info om London. 
 
 

 

 

 

 

Glada Laholmare utanför Buckingham Palace                 London rustar för de Olympiska spelen 

En guide mötte upp för att ta oss till östra London och Stratford där OS-anläggningarna 
och OS-byn ligger. Jisses, vad man har byggt! Det var som en helt ny stad byggts upp. 
Det fanns ju inte bara anläggningar, vi besökte helt nybyggda Westfield - Europas största 
shoppingcentra, byggt för OS där vi även åt kvällsmat. En järnvägsstation med direkttåg 
till Paris och flera andra faciliteter. Det finns också en plan över hur man ska ta hand om 
allt efter OS. Tex Baskethallen ska monteras ner o skickas till Rio 2016 och OS-byn ska 
bli bostadsområde. Känns som hela England är engagerade i förberedelserna. Det 
kommer o ta tid att smälta alla intryck från denna dag....som varit lååååååång. Vi är 
fortsatt väldigt stolta över våra laholmsungdomar och vi mår alla toppen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Olympiska arenan 
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Må 2 juli - Belper/Swanwick 
Lite sovmorgon och frukost kl 9.00. Efter det tittade vi på Highlights från EM-finalen i 
fotboll. Kl 11.00 blev det en överraskning....Alan Healy (som var engelsk ledare 2009) 
dök upp med OS-facklan. Denna är gjord i 8000 ex, lika många som deltar i 
fackelstafetten runt storbritannien. Facklan har också 8000 hål som var och ett 
representerar en fackellöpare. Den är också 3-kantig vilket har innebörden att London har 
arrangerat OS tre gånger med iår. Senast var 1948. Vi fick alla hålla i OS facklan o bli 
fotograferade. (inte många svenskar som fått det) 
. 

   
    OS-facklan i händerna på Laholmare                             Belper Mill –historisk byggnad 
 
På eftermiddagen besökte vi Belper Mill som finns på världsarvslistan. Det är en av de 
viktigaste historiska byggnaderna i England och en grundbult i den engelska industriella 
revolutionen. Vi fick en guidad tur i den engelska textilhistorian. Åter i Swanwick var det 
sen tävlingsdags - ultimate frisbee. Vart vi än vänder oss får Laholmsungdomarna beröm 
för sitt uppträde och sin utmärkta engelska! Fransmännen o polackerna hör ingen skillnad 
på oss o engelsmännen! Ikväll kommer vår komunchef Nils Danred, KS-orförande 
Thomas Jönsson och Jan Gustavsson. Ska bli trevligt! Imorgon far vi till Manchester för 
bla Vintersport!!!! Hejsan Svejsan från ett Laholmsgäng med humöret på topp. 

 

 

 

 

 

 

                                            Laholmare utanför stadshuset i Chesterfield 
                       från v. Daniel, Mats, Emma, Leo, Malin, Ronja, Frida, Andreas och David 
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Tisdag 3 juli – Manchester 
Nu har vi nog knäckt tuppen här ute. Frukost 06.30 och sedan avresa till Manchester, en 2 
tim resa i buss. Väl framme besökte vi National Cycling Centre, The home of British 
Cykling. Återigen besökte vi en toppanläggning, nu för BMX- och velodromcykling. Vi 
fick till stor glädje pröva BMX på en riktig bana med mååånga gupp eller hopp. Det här 
var ju mycket svårare än det ser ut men jättekul. Lunchen intogs på bussen så vi hann 
med ett snabbstopp vid Manchester Uniteds arena Old Trafford. En svensk representant 
håller sen flera år på lokalkonkurrenten City, och valde således att stanna på bussen... 

 
 

 

 

 

      BMX-banan – en fantastik anläggning                      Daniel laddar…            Arenan för velodromcykling 

På eftermiddagen var vi på Chillfactor, en anläggning för skidåkning mm inomhus. Alla 
delades upp i 2 grupper som dels åkte på stora gummiringar ner för backen och dels åkte, 
typ vattenrutschkana på madrasser. En minst sagt annorlunda upplevelse. Väl tillbaka i 
normal engelsk sommartemperatur besökte vi Trafford Center. Ett mäktigt köpcentrum 
som går att jämföra med Helsingborgs Väla, om man gångar det med 5 vill säga. Efter 
shopping och pizza tog vi bussen tillbaka till Swanvick och hotellet. Ännu en dag fylld av 
upplevelser, skratt, intryck och fantastiska laholmsungdomar till ända. Godnatt!! 

 

 

 

 

 

 

         Tom och Emma i sommaren….                                Chillfactor – inomhusanläggning för vintersport 
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On 4 juli – Alfreton 
Under frukosten blev Ronja och jag (Mats) intervjuade av BBC/Radio Derby i 
direktsändning. Det gick jättebra, Ronja fixade det galant med perfekt engelska. Sedan 
bar det iväg till Alfreton (10min) och The Mini Leader Conference vid det nybyggda 
Leisure Center (typ folkhälsocentrum) med idrottshall, badhus, gym, gymnasikens hus, 
squachhall, inomhusboulearena, teorisalar mm under samma tak. Ungdomarna fick vara 
med när man hade temadag för nära 100 st 10-åringar från Amber Valley. Man arbetar 
mycket med utbildning av unga ledare som får gå igenom olika steg tills de blir klara 
några år senare. De främsta av dem får sedan vara med på Mini Olympics. Mr Kirk Monk 
som också ansvarat lite för Mini Olympics visade oss ledare runt i den fina anläggningen 
medan ungdomarna var med i ledarskapsprogrammet.  

Efter lunch blev det bowlingtävling vid Genesis ungdomsgård rakt över gatan. Andreas o 
jag fick träffa vår käre kompis Sara Bingham som varit med i Mini Olympics 2002-2008 
och även besökt Laholm vid andra tillfällen. Kul ! Ungdomarna fick också höra om 
paralympics då en tidigare rullstolsburen olympier höll ett mycket intressant föredrag. 
 
 

 

 

 

Det nya folkhälsocentrum            T.v. Mr Kirk Monk projektledare     Mycket inbjudande och välkomnade 
i Alfreton                                      för bygget.                                         miljö. Genomtänkt utformning av 
                                                    Mitten:  ledare Alexis (Frankrike)     alla lokaler mm 
                                                    T.h. Andreas Ottosson 

 

 

 

 
  Intressant om Paralympics                Ungdomarna i Mini Leader                 Bowling vid ungdomsgården     
handikappidrott och livsöden                          Conference                                                Genesis 
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Forts…On 4 juli – Avslutning 
Vilken avslutning det blev! Efter en 3-rätters middag med politiker från de 4 ländernas 
kommuner hölls det prisutdelningar, uppträde, tal och bildvisningar. Vi överlämnade 
gåvor och info om Sverige och Laholm. Vi fick tillbaka gåvor från övriga länder.  
 
Malin höll en fantastiskt tal på flytande engelska (bilaga 1) vilket ledde till att 
borgmästare Nelson och många andra började gråta. Stående ovationer!  
 
Gemensam dansuppvisning av ungdomarna och ett avslutande rungande disco avslutade 
en otroligt häftig vecka! Våra minnen kan bara vara våra!  
 
Glogow bjöd in till Mini Olympics 2013! 

 

 

 

 

       Finklätt till avslutningen…                        ”The officials” från Laholm, Amber Valley och Glogow 

 

 

 

 

 

 
Malin fick pris som Årets Mini Olympier                           Ronja hämtar pris för veckans OS-foto 
 
 

 

             Phil Basterfield iklädd i 
             Nils Danreds gåva 

 

 
             Avslutning med full fart i både glädje och tårar 
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To 5 juli – Hemresa 
Tuppen här ute blev galen igen när vi återigen var uppe kl 05.30 för avfärd till 
Manchester o flyget hem. Våra polska och engelska vänner kom alla upp för att ta 
avsked. Många liter tårar rann ur ögonen....En väl tajmad hemresa där vi var i Laholm kl 
16.43 avslutade vårt äventyr i England med minnen för livet! Redan idag är det full 
aktivitet på facebook och twitter mellan alla! Tack för jag har förmånen att vara ledare 
för dessa underbara Laholmsungdomar! Tack Andreas för ett som vanligt suveränt 
ledarskap! Nu ser vi fram mot middag med vår kommunchef för att planera ett framträde 
i fullmäktige! Jag återkommer nästa vecka med att lägga ut utvärdering och lite bilder här 
på hemsidan. /Mats 
 
Vi laholmare som var där: 
Ronja Hanak, Frida Håkansson, Emma Kullberg, Malin Carlsson, Leo Axelsson, Daniel 
Idoffsson och David Malmberg. Ledare: Andreas Ottosson och Mats Franzén. 
Officials: Kommunchef Nils Danred, KS-ordförande Thomas Jönsson med fru. 
Jan Gustavsson med fru var inbjudna av Borgmästare John Nelson 

 

 

 

 
            Glogow                                         ChateauRenault                                       Amber Valley 

 

 

 

Concellor Chris Short och            David (mitten) i intervju med ITV                                 All together… 
     Mayor John Nelson 

 

 

 
   Folkfest I Derby firandes                                Träning inför dansuppvisningen vid avslutningen 
OS-facklans ankomst till staden 
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Utvärdering - generella omdömen 

Boendet 
Boendet i tidigare års Mini Olympics har varit av varierande standard. Det har erbjudits 
boende i skolsalar, campingstugor, kursgårdar eller hotell. I Amber Valley 2012 bodde vi 
på The Hayes Conference Center beläget i Swanwick strax söder om Alfreton. The Hayes 
visade sig vara en anläggning i toppskick med många byggnader för olika aktiviteter. 
Flera andra gäster och konferenser förekom också under veckan. Vi stortrivdes i 
byggnaderna med de generösa utrymmena och några ”störningar” förekom inte alls. 
Rummen var av engelsk standard och innehöll det nödvändiga såsom toalett, 
duch/badkar, handdukar, kaffekokare etc. Ungdomarna delades in i två- eller i tre-
mannarum nationsvis, vuxna ledare fick enkelrum. Boendet på The Hayes vill vi nog 
klassa som det kanske bästa och finaste vi haft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maten 
Maten som erbjöds på The Hayes var riktigt bra. Varierad kost med såväl engelsk som 
internationell frukost. De sedvanliga lunchpaketen tröttnar man dock ganska fort på. 
Middagarna var utsökta. Vid ett par tillfällen, (Manchester och London), åt vi ute då vi 
var på resande fot under de kvällarna. Vi fick då hamburgare respektive pizza, inte 
särskilt nyttigt men uppskattat. 
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Programmet 
Programmet var denna gång väldigt influerat av de kommande olympiska spelen i 
London. Vi fick uppleva hur England rustar för OS genom att få vara med vid 
fackelstafetten och ceremonierna kring denna vilket visade sig vara riktigt ”stora” 
arrangemang. Besöket vid OS-anläggningen i Stratford, London, gav också en känsla av 
hur enormt stort ett arrangemang av de olympiska spelen egentligen är. Till ”förmån” för 
OS blev det därför kanske lite för lite aktivitet, sport och teambuilding för ungdomarna 
än vad vi önskat. Det kändes också mer som att vi fick besöka England än att besöka 
Amber Valley. Detta ledde också till mycket bussåkande. Programmet verkade dock ha 
uppskattats av deltagarna och ingen klagan skedde. Invigningen och avslutningen av Mini 
Olympics 2012 var mycket bra upplagt. Borgmästare Nelson och Concellor Chris Short 
deltog vid båda tillfällena, vi genomförde ett gemensamt dansuppträde med alla 
deltagare, en ungdom från varje land fick hålla tal, politikerna från England och de 
tillresta länderna höll också sedvanliga tal mm.  
 
Sportaktiviteterna 
Tyvärr blev det lite för få sportaktiviteter. Det var främst dagen i Rosliston som ägnades 
åt detta med bågskytte, orientering, lazer combat och teambuilding. En annan för oss ny 
aktivitet var ultimate frisbee. Spontanfotboll förekom vid några tillfällen. Det blev ganska 
få tävlingsmoment mellan de uppdelade lagen under veckan. Vi kunde endast räkna in 5 
sportaktiviteter. Ingen klagan på detta hördes dock men vi bedömer att ungdomarna hade 
kommit ännu närmare varandra om fler lagaktiviteter med tävlingsmoment genomförts. 
 
 
 
 
      Ultimate frisbee 
 
 
Ledarskapet 
Ledarskapet var bra och tydligt trots en del missar i informationen. Phil Basterfield och 
Nicki Ottowell ska ha all beröm för sin insats. De värnade om allas trivsel och välmående 
och genomförde en del förändringar i program och upplägg gentemot tidigare år. De 
flesta var nyheterna var positiva såsom att fyra tidigare Mini Olympier (Laholm 2010) 
tog hand om och ansvarade för varsitt lag. Detta gjorde att de vuxna ledarna istället kunde 
rotera i alla lag istället för att tillhöra ett. Likaså vid avslutningsceremonin hade man 
avvecklad de landsvisa uppträdena till förmån för ett gemensamt ungdomsuppträde. Att 
en ungdom från varje land fick hålla tal var också nytt, fräscht och bra. Att ledarskapet 
var bra visade sig också genom att ingen klagade på ”läggtider” eller något annat i 
arrangemanget. 

 
Överst t.v. ungdomsledarna Emily Baker , Josh 
Brown, Charlote Pease, Katie O´Connor. 
 
Längst ner t.v. Nikki Ottowell  
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Utflykter och studiebesök 
Som beskrivits tidigare dominerades aktiviteterna av besök och utflykter. Vi hann med 
London, Manchester, Chesterfield, Derby och Rosliston främst i syfte att vi skulle få en 
inblick i OS-förberedelserna som verkar engagera hela England. Ett besök vid Belper 
Mill genomfördes men frågan är om detta var speciellt intressant för ungdomarna. 
 
Språket  
Engelska är språket mellan de olika deltagarländernas ungdomar. Våra ungdomar hade 
(som vanligt) inga som helst problem med detta utan fick snarare mycket beröm för den 
fina engelska de pratade. Polacker och fransmän hörde ingen skillnad på våra och de 
engelska ungdomarna. De franska ungdomarna och ledarna var dock mycket dåliga på 
engelska vilket ibland ledde till att de inte förstod vad som sades och därmed missade 
instruktioner och information. Det är lätt att hamna ”utanför” som grupp och man inte har 
språket med sig. Detta skedde i Glogow 2009 då tyska ungdomar som inte kunde 
engelska var med men fransmännen försökte till stora delar i alla fall. 
 
Ungdomsledarna 
I och med att beslut föreligger om att Laholm skulle delta en sista gång 2012 valde vi att 
inte ha med tidigare Mini Olympier som ungdomsledare utan 8 nya deltagare. De 
engelska ungdomsledarna var mycket bra i sitt ledarskap både i sina roller som lagledare 
men också i övrigt. 
 
Information om våra kommuner 
Både vi, England och Polen hade med sig olika sorters gåvor till varandra som 
överlämnades vid avslutningsceremonin. Detta är inte bara av artighetsskäl utan också för 
att ge kunskap om varandras respektive hemkommuner och länder. Vi från Laholm hade 
med oss informationsmateriel om Sverige och Laholm, ett USB-minne med 
laholmslogga, penna, nyckelband, pins och en älgnyckelring. Gåvorna överlämnades till  
de engelska, polska och franska ungdomarna i laholmspåsar. 
 
 

 
 
En resväska med gåvor till de  
övriga ländernas ungdomar 
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”Officials” 
Mini Olympics behöver naturligtvis stöd och support från respektive hemort genom att 
representanter för kommunledningarna kan medverka och mötas för att diskutera 
framtida förutsättningar och utbyten. Förberedelser för internationella utbyten kräver 
tidig planering och det är av vikt att detta görs klart minst ett år i förväg då framförallt 
boendet måste bokas upp långt i förväg för respektive arrangör. Från Laholm deltog 
kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson med fru och kommunchef Nils Danred i 
det officiella vänortsbesöket som skedde 2 juli – 5 juli. Det verkar finnas en samsyn i att 
man vill att Mini Olympics ska ha en fortsättning även i framtiden. 
 
Laholms f.d. ordförande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, Jan Gustavsson med 
fru, passade på att besöka borgmästare John Nelson under Mini Olympics veckan 
(privat). Dessa två herrar kan man säga är grundare till idén om ungdomsutbytet mellan 
vänorterna. Jan och fru Birgitta deltog också vid avslutningsceremonin. 
 
Framtid 
Kommunstyrelsen i Laholm fattade hösten 2010 beslut om att Laholm skulle delta en 
sista gång i Mini Olympics, Amber Valley 2012. Vid politikermötet där finns dock 
intresse av att försöka fortsätta då man ser vilket värde och betydelse arrangemangen har 
för ungdomarna, hur oerhört uppskattat det är och vilken betydelse det har för samarbetet 
mellan vänorterna. Ingen av de närvarande politikerna vill att Mini Olympics läggs ner. 
Beslutet i Laholm kommer troligen tas upp ganska snart då Glogow bjöd in till Mini 
Olympics 2013.  
 
Utveckling  
Mini Olympics ger även kontakter för utbyten inom andra områden. Vi har genom åren 
kunnat förmedla kontakter för olika projekt, studiebesök och aktivitet mellan våra 
vänorter. Att bibehålla dessa kontakter för en framtida lärorik process är naturligtvis till 
gagn för både oss själva samt för våra vänorter. Vi har också efter arrangemangen sett 
febril aktivitet på ungdomarnas forum Facebook /Internet. Kontakter skapas och behålls 
över tid vilket är mycket roligt och givande. 
 
Rekrytering 
Tidigare år har det inte varit helt lätt att rekrytera ungdomar från Laholms kommun att 
delta i evenemanget, detta trots att de flesta tidigare deltagare säger att det har varit den 
roligaste veckan i deras liv. Vi kunde denna gång konstatera att 30 st ansökte till Amber 
Valley 2012 vilket är en bra siffra. Det verkar nu som att Mini Olympics har spridit sig 
bland ungdomar i kommunen som något kul, givande och spännande som man vill vara 
med om. 
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Ungdomarnas utvärdering 
 
På väg till Manchesters flygplats för hemresa lät vi våra ungdomar utvärdera veckan 
genom en sedan några år framarbetad enkät. 
 
Platsen för Mini Olympics 
Platsen för Mini Olympics berörde frågor om miljön, arenor, övriga faciliteter och 
personal. Ungdomarna gav detta högsta betyg. 
 
Boendet 
Det som utvärderades var standard på boendet, duschar och toaletter, komfort, samt 
rumskamrater. Boendet fick genomgående höga poäng av ungdomarna. Allra mest nöjda 
var man med rumskamraterna och faciliteterna. Duscharna och sängarna var dock inte i 
så gott skick och handdukar byttes inte på utsatt sätt. 
 
Maten 
När det gällde maten, fick ungdomarna bedöma frukostar, luncher, middagar och 
matsalsmiljön. Höga poäng gavs för matsalsmiljö och middagar. Frukostarna var bra men 
lite ovant med korv, bacon och vita bönor för ungdomarna. Lunchpåsarna tröttnade man 
rätt snabbt på. 
 
Program 
Under rubriken program fick ungdomarna gradera vad de tyckte om 
öppningsceremoni/välkomnande, sportaktiviteter, utflykter, studiebesök, andra 
aktiviteter, fritid, avslutningsceremoni, samt programmet generellt.  
 
Våra ungdomar var mycket nöjda med programmet och gav toppbetyg trots några 
påpekanden om att det var mycket bussåkande. Några ville ha mer sportaktiviteter. 
Avslutningsceremonin var fantastisk! Likaså BMX-cyklingen i Manchester. 
 
Aktiviteterna 
De organiserade aktiviteter som utvärderades redovisas nedan i popularitet: 
(Max poäng:35) 
 

1. The National Cykling Centre (BMX)  35 
Avslutningscermoni    35 
Derby Torch Celebration   35 

      2. Multi sport comp.    34 
 London Tour     34 
 Öppningscermoni    34 
      3. London Os-anläggningen   32 
 Roliston Forestry Centre   32 
       Torsch Relay Chesterfield   32 
      4.   Free Time     30 
      5.   Mini Leader Conference   25 
      6.  Chillfactor Manchester   20 
      7.   Belper Mill     13 
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Om mig själv 
Deltagarna fick även svara på om de hade fått vänner från andra länder, om de hade lärt 
sig något om ungdomar från andra länder, om de hade lärt sig något om de deltagande 
länderna, samt om de hade lärt sig något om sig själv.  
 
Samtliga angav att man hade skaffat sig vänner från de övriga länderna likaså att man 
hade lärt sig mycket om sig själv. De flesta hade också lärt sig mycket om övriga länder, 
dess ungdomskultur och sedvanor.  
 
Mini Olympics generellt 
Mini Olympics generellt berörde frågor som hur nöjd man var med de unga deltagarna, 
hur nöjd man var med ungdomsledarna, hur nöjd man var med de vuxna ledarna, hur nöjd 
man var med organisatörerna, samt om Mini Olympics uppfyllde förväntningarna. 
 
Ungdomarna gav högsta betyg på allt. Flera skrev att det var det bästa som hänt dem. 

- I will never forget this week! It was awesome! 
- A memory for life! 
- The best and funniest thing I ever done or what I ever will do! 

 

Självklart uppvaktade vi Kajsa när vi kom hem med gemensamt inköpt Londonbuss 
(leksaksbuss) samt med de kläder hon skulle ha fått i England av Amber Valley.  

Framtid Mini Olympics 
 
År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Laholm att Mini Olympics i Amber Valley 2012 
skulle bli sista gången Laholm skulle delta. De politiska representanterna träffades för att 
diskutera frågan under veckan i Amber Valley. Samtliga var överens om det stora värde 
arrangemanget har för ungdomarna ifrån vänorterna. Genom Mini Olympics utvecklas 
ungdomarna på många sätt och vänskapsband knyts över tid. Det fanns en stor enighet att 
försöka fortsätta med ungdomsutbytet Mini Olympics även i framtiden. 

Frågan kommer förhoppningsvis att föras upp på nytt på den politiska dagordningen då 
Glogow bjöd in till Mini Olympics 2013 i Polen. Enligt uppgift då också med en fjärde 
inbjuden vänortskommun till Glogow i Ukraina. 
 
Ekonomisk redovisning sker separat. 

Bilagor 
1. Laholmsungdomarnas tal vid avslutningscermionin 
2. Inför Mini Olympics – Laholms tidning 
3. Inför Mini Olympics - Lokaltidningen 
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Bilaga 1 
 
 
SPEACH 
 
 
Vid avslutningsceremonin fick en ungdom från varje land i uppgift att hålla ett kort tal. 
Laholmsungdomarna författade nedan tal gemensamt som framfördes av Malin Carlsson 
på ett lysande sätt. 
 
 
-“Well, were shall I start. I guess I have to take it from the beginning. When I first heard 
about Mini Olympics through the school, I decided to apply, just like my Swedish friends 
did. We wrote all a letter and waited with excitement before we got the answers. We all 
opened our letters and I started to run around the house with joy for two days.  
 
-We all went away to Swanwick and was treated in the best way possible. To get to know 
each other that quick was absolutely fantastic. It felt like we had known each other longer 
than a week started yesterday. Any doubt about talking English, and understand it, was 
all gone. It was interesting to get to know how the other youngsters in Poland, France 
and England lived, hear their stories and get to know their culture. On top of that see 
how kind and polite everyone was. 
 
-The programme for the trip was perfect, the Olympic torch, visiting London, all the 
challenges, the great leaders, BMX-riding, chill factor – everything. It was amazing. Me 
and my Swedish friends are all agree that to be on Mini Olympics 2012 has taught us to 
talk better English, learnt about England and it’s history, learnt how to get to know 
people that you never met before and be such good fiends in so few days. 
 
-The future to us Mini Olympians is bright. We can all keep in touch by social networks 
as facebook, twitter, you name it. I really hope that we will all meet again. 
 

-One thing is for certain; Mini Olympics 2012 is a memory for life! 
 
 
 
 
 
 



AS LAHOLMS TIDNING. TORSDAG 24 MAJ 2012 

LAHOLM 


Deär årets Mini Olympiader 
LAHOLM 
Om lite mer än en månad 
är det dags, då beger sig 
åtta ungdomar från La
holm till England för da
gar fyllda av spännande 
möten med ungdomar 
från andra länder. Och 
målet med resan är att få 
prata. 

- Få lära sig lite mer engels
ka och våga prata mera, sä
get David Malmberg från 
Veinge och han får medhåll 
från sin skolkamrat Malin 
Carlsson. 

- Bli lite mer social, säger 
hon som också medger; att 
det är en chans att få åka ut
omlands. 

Truppen, som består av 
åtta ungdomar från Våx
torps- och Veingeskolan 
samt Lagaholmsskolan, re
ser till Amber Valley, någon 
timmes tågresa från Man
chester i England. Där kom-. 
mer de spendera en vecka 
tillsammans med elever från träffas och lära om varandra om alla de ungdomar som få platserna än tidigare år delser med en gång. något någon om min ansökan. sä
England, Polen och Frankri genom att utbyta erfarenhe har blivit utvalda i såll och det var flest ~ejer som de inte tror killarna gör me ger han som tror att resan 
ke. Mini Olympics startade ter genom ohl<a aktiviteter ningsprocessen håller på sökte platserna. Tjejerna dan Daniel Idoffsson hade kommer bjuda på den upp
2002 för att ge ungdomar i med koppling till bland an med idrott är det inget krav. menar att det beror på att de en egen taktik. levelse han hoppas på. 
åldrarna 14-15 en chans att nat sport och kultur. Även I ärvar det fler som sökte de tar tag i denna typ av hän- - Jag sa inte ett knyst till Henrik Knobe 

Från vänster: leo Axelsson, Veinge, Danielldoffssorl, Veinge, Frida Håkansson, Våxtorp, Ronja Hanack, Våxtorp, Kajsa Persson, Lagaholm, Malin Carlsson, 

Veinge, David Malmberg. Veinge. FOTO: HENRIK KNOBE 




• • 
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Sommarprat 
till frukost 

I sommar får 
Laholm sina egna som
marpratare. Sex tisdagar i 
juli och i början av augus
ti bjuds allmänheten på 
föreläsningar av helårs
och sommarboende i 
kommunen. 

- Arrangemanget fyl
ler två syften . Dels vill vi 
erbjuda något extra en 
tidig morgon ilaholm 
dels vill vi väcka intresse 
för Lagan och dess vackra 
omgivningar, säger kom
munchef Nils Danred på 
kommunens hemsida. 

Platserna som det kom
mer att alterneras mellan 
är Gröna Hästen och Fisk
rökeriets däck. 

Först ut blir Jonas Hall
berg, som står på Grö
na Hästens veranda den 
3 juli. Talarna som följer 
är Björn Hellberg, Johan
nes Brast sam t Matilda 
och Linus Nilsson som 
har \;>yggt upp en skola 
i sydvästra Uganda. Tis
dagen den 24 juli flyttar 
arrangemanget till fisk
rökeriet. Där kommer 
ambassadören Sven-Olof 
Petersson, vd:n Gull-Britt 
Jonasson, Skottorps slotts 
Ingmarie Muller-Uri att 
tala. Föreläsningsserien 

•ple till"vånoI I-O 
Men årets arrangemang i England blir det sista för Laholm 

RESA. Om exakt tre veckor 
landar åtta högstadieung
domar från Laholm I Eng
land för att delta I 
Olymplcs. Årets medver
kan I ungdomsamnge
manget blir den sista för 

LEDARNA Andreas Ottosson Labolrns kommun. 
och Mats Franzen följer med 
ungdomarna till England i juni. 

Totalt ansökte 30 ungdomar 
i årskurs åtta till Mini OIY111 DELTAGARNA 
pics 2012. Av dessa har åtta 
stycken blivit utvalda att 

Ronja Hanak, Frida delta. . 
Håkansson, Emma Kull

- Vi har velat ha en bland
berg, Malin Carlsson, Kajsa 

ning mellan de tre högs ta 
Persson samt Leo Axelsson, 

dieskolorna, mellan pojkar 
Danielldoffsson och David

och flickor och så har vi gått 
Malmberg. 

på det personliga brevet och 
referenser från lärare. Slut
ligen har vi lottat, berättar re till arrangemallgets 
projektledare Mats Franzen. avslutningsceremoni. 


Lokaltidningen hängde 
 Med på resan följer Mats 
med när det hölls informa Franzen samt Andreas 
tionsmöte för eleverna och Ottosson, idrottslärare p<l. 
föräldrarna om den kom Osbecksgymnasiet och 
mande resan. involverad i projektet sedan 

erats sedan 2002. Syftet är - På fredagen kommer ning för vintersport samt 2004. 
Över tio år att stärka vänortssamarbe vi åka till Chesterfield för tillbringa en dag i London, Även kommunchef Nils 
Fem tjejer och tre killar är tet och att ungdomar ska att beskåda den olympiska som ligger cirka tre timmar Danred och kommunsty
gänget som ska tillblinga en träffas över gränserna för facklan som kommer vara bort med tåg. relsens ordförande Thomas 
vecka i engelska Amber Val att utbyta erfarenheter och där då, berättar Mats. - Det är mycket tränings Jönsson (M) ska följa med 
biiuni.1l.ttdet blir fler t je- kt~nskaper. overallsjargong så ni behö på resan och representera 

Politiker också med ver inte ta med er jätte- kommunen. 

ungdomar som ska medverka i Mini Olympics. Om exakt tre veckor landar 
gänget i England för en vecka med spännande aktiviteter. FOTO NIca..EBLOMSm""JD 
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