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Sammanfattning 
 
Mini Olympics 2010 i Laholm blev likt 2007 en stor succé med ett bra arrangemang och 
välbalanserat program. Efter några trevande år 2002 – 2005 har vi de senaste åren hittat 
en i det närmaste optimal programform med ett utbud av aktiviteter där våra ungdomar 
känner glädje, inspiration och där man också kan växa som människa. Vad ungdomarna 
tycker om upplevelsen av Mini Olympics är värmande läsning. Kommentarer som ”den 
bästa veckan i mitt liv” betyder naturligtvis att ungdomarna har utvecklats och upptäckt 
många nya saker om andra ungdomar men framförallt om sig själva.  Det enda vi tycker 
saknas är ett fjärde fast permanent land/kommun i arrangemanget för att underlätta 
programplanering, öka integrationen, spara kraft och kostnader genom att arrangera vart 
fjärde år istället för var tredje. I Polen 2009 märkte vi genom tyska Eisenhuttenstads 
medverkan att de olika lagen behöver vara ca 10 personer för att fungera optimalt. 
 

Ungdomarna som deltog, ungdomsledarna, funktionärerna och övriga ledare måste lyftas 
fram. Alla var verkligen glada och positiva redan från början vilket underlättade arbetet i 
arrangemanget. Det tog heller inte lång tid innan ungdomarna lärde känna varandra och 
ledarna. Just de mänskliga relationerna, att få interagera med människor från andra länder 
och lära av varandra, är en viktig faktor i Mini Olympics. Denna faktor leder till att 
deltagarna växer och utvecklas som människor. Genom att tidigare års deltagare ges 
chansen att få vara med som ungdomsledare och funktionärer, skapas också möjligheten 
att utveckla nya, unga ledare. Samtliga deltagare, ungdomsledare och övriga ledare 
agerade på ett mycket bra sätt i sina roller under Mini Olympics 2010. Våra funktionärer, 
som bestod av tidigare års deltagare, gjorde ett mycket bra jobb som ledare för olika 
aktiviteter. 
 

Vi vill tacka Laholms kommunstyrelse och Barn/Utbildningsnämnden som tillsammans 
med vänorterna har valt att satsa på Mini Olympics. Det känns som väl använda resurser, 
då evenemanget är en bra plattform för att utveckla ungdomar och samarbetet mellan 
vänorterna. Det är också av vikt att våra unga föredömen känner sig uppskattade och 
belönade av sin kommun då man stärker sin identitet som laholmare. 
 
Under avslutningsbanketten av årets arrangemang meddelade Amber Valley att man 
bjuder in till Mini Olympics 2011. 
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Inledning 
 
 
Bakgrund 
Sedan år 2002 har arrangemanget Mini Olympics genomförts årligen med syfte att 
fördjupa samarbetet mellan deltagande länders vänorter, samt 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, 
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 också Glogow 
gjorde då tyska Eisenhuttenstadt (forna DDR) deltog 2009. Inför arrangemanget i Laholm 
2010 valde av kostnadsskäl Barn- och Utbildningsnämnden att endast Amber Valley och 
Glogów skulle bjudas in. 
 
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 några 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 visa och lära om vår kultur i Laholm, Halland och Sverige. 
- att visa upp 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 vänort själva. 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. 
 
Ansökan 
Information om ansökan för deltagande till Mini Olympics 2010 lämnades till skolorna i 
Laholms kommun genom en folder som trycktes upp till samtliga åk 8 elever. De elever 
som hade intresse av att medverka ombads komma till en informationsträff den 26 april. 
Där fick de sedan 1 vecka på sig att skriva ett kort brev om sig själva att lämna in. Genom 
åren har det varit svårt att rekrytera ungdomar i Laholm, flera olika försök har gjorts att 
nå ut med information. Vi kan återigen konstatera att Mini Olympics inte går att beskriva 
utan tydligen måste upplevas då i princip samtliga som deltagit tidigare beskriver Mini 
Olympics som en av de bästa veckorna hittills i livet. Då vi också vill utveckla 
ledarskapsträning hos ungdomar genom arrangemanget sökte vi två tidigare Mini 
Olympier som ungdomsledare. Totalt fick vi 18 ansökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till slut utsågs följande sex ungdomar att delta: Caroline Andersson, Hannah Bjerke 
Nilsson, Malin Hantoft, Joar Ekeblad, Emanuel Hultberg och David Axelsson. Besked 
skickades per post den 16 maj till samtliga som ansökt. 
 
Som ungdomsledare utsågs tidigare deltagarna (2009) Amanda Persson och Agnes 
Haraldsson.  
 
Som ledare för Laholms deltagare svarade Andreas Ottosson och Daniel Olsson. 
 
För organisation, logistik och program: Jerry Pettersson och Mats Franzén. 
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Förberedelser 
Redan efter hemkomst från Mini Olympics i Glogow 2009 bokade vi upp Laholms 
vandrarhem för Mini Olympics 2010 i Laholm. Inbjudan till vänorterna skickades under 
januari och vi kontaktade alla tidigare deltagare för att fråga om intresset för att vara 
funktionärer. En första funktionärsträff hölls den 8:e februari. Det är till stor glädje att 
intresset av att hjälpa till att ro arrangemanget i hamn är så stort. Inte mindre än 17 st 
tidigare deltagare ville ställa upp under veckan. Några av funktionärerna var med som 
deltagare 2005 och var över 21 år fyllda. Under april hölls såväl träffar för föräldrar, 
intresserade deltagare, funktionärer, ledare och organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under Maj månad detaljplanerade programmet och den 7 juni samlades ungdomarna och 
ledarna för att spela bowling och lära känna varandra lite bättre. Efter detta hölls 
föräldramöte på Osbecksgymnasiet med praktisk information. Ungdomsledarna fick också i 
uppdrag att tillsammans med deltagarna redan nu börja fundera på lämpligt uppträde som 
traditionellt genomförs på avslutningsdagen av Mini Olympics. Informationspapper och 
program delgavs ungdomarna och föräldrarna. Ungdomsledarna genomförde 3 
träningsträffar med ungdomarna. Gåvor till övriga länders deltagare samt kläder  
införskaffades. 
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Mini Olympics Laholm 2010 – Dagbok 
 
Söndag 27/6 
Precis som 2007 blev det två vändor för att hämta våra gäster från England och Polen. 
Vid cirka kl. 13.30 anlände engelsmännen till Kastrup, där de blev hämtade med buss. 
Under dagen intog också de svenska deltagarna Laholms vandrarhem, som åter igen 
skulle bli basen för veckans aktiviteter. Under dagen blev det lite bad och fotboll i 
Glänninge. Senare på kvällen kom polackerna till Ystad, där bussen åter igen mötte upp. 
Sent omsider var då alla deltagarna samlade, trötta men förväntansfulla, för en veckas 
roliga aktiviteter i Laholms kommun med omnejd!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndag 28/6 
På morgonen var det dags att inviga årets Mini Olympics. Vid kl. 9 samlades alla 
deltagare och ledare på Gröna Hästen. Efter ett invigningstal av Jan Gustavsson, togs en 
deltagare från varje land fram för att tillsammans klippa av ett band som en symbol för att 
årets Mini Olympics var öppnat. Därefter skedde lagindelning i fyra lag, där ungdomar 
och ledare från olika länder blandades i lagen för att öka interaktionen och för att de olika 
ländernas ungdomar skulle lära känna varandra. Efter invigningen var det dags för 
gruppfoto vid torget och lite information om Laholms historia. Därefter satte första 
grenen i den lekfulla lagtävlingen igång. Grenen, som kallades stadsäventyr, innebar att 
lagen skulle klara av knepiga deltävlingar som läskbacksrace, lappklämning, 
basketstraffar och att ta det roligaste lagfotot! Efter lunch fortsatte aktiviteterna med 
skogsäventyr i Vildamark. I skogen hölls fyra grenar, kallade gungan, hajön, klättring 16 
meter, och spindelnätet. Några av grenarna visade sig vara rejäla utmaningar som krävde 
både mod och list. Framåt kvällen var det dags för älgsafari, men först gjordes ett stopp 
vid viltbutiken där det fanns tillfälle att testa hur bland annat älgkorv smakar. På 
älgsafariet fick man förutom älgar även se bisonoxar under tågfärden genom skogen. 
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Tisdag 29/6 
På tisdag förmiddag var det golf på tävlingsschemat. Skummeslövs golfbana bjöd på 
utmaningar som exempelvis många bunkrar och flera vattenhinder. Efter lite träning på 
rangen gick lagen ut på banan. Slagen höll blandad kvalitet, men alla verkade ha riktigt 
roligt i alla fall. Efter en lunch i det fria bar det iväg till Mellbystrand, där det var dags för 
strandaktiviteter. Solen stekte rejält hela dagen, precis som det ska vara på en fin 
stranddag. Aktiviteterna bestod av beach volley, kubb och sandskulpturbygge. Det bjöds 
på både fint spel och spektakulära sandskulpturer. Dessutom blev några deltagare och 
ledare intervjuade i radio. Senare på kvällen hölls det art workshop för halva gänget . 
Deltagarna fick visa sina konstnärliga talanger genom att måla tavelramar och göra 
häftiga adressböcker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag 30/6 
Denna förmiddag fick deltagarna chansen att prova på Go-Kart. Efter några träningsvarv 
var det fullt ös som gällde för de flesta. Lite väl snabbt ibland visade det sig, vilket 
resulterade i en del spektakulära avåkningar. Alla klarade sig dock välbehållna och hade 
dessutom riktigt kul! Efter en god lunch var det dags för inomhusidrott. Grenarna denna 
eftermiddag var volleyboll, basket och innebandy, vilket var en ny sport för de flesta. Det 
var en ganska tuff eftermiddag med en hel del matcher, vilka alla gick in för energiskt. 
Stämningen i den vid det här laget väl sammansvetsade gruppen var dock på topp. På 
kvällen blev det grillning vid vandrarhemmet. Massor av god mat grillades på 
vandrarhemmets innergård och intogs i matsalen, där trubaduren Donald underhöll med 
kända och mindre kända sånger.    
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Torsdag 1/7 
På torsdagen var det dags för en längre utflykt. Färden gick mot Göteborg, där 
Universeum och Liseberg stod på schemat. Först fick deltagarna en guidad tur på 
Universeum, då de fick lära sig mer om djur och natur av de kunniga guiderna. Det fanns 
även tillfälle att klappa ormar och andra djur för de som vågade. En del avstod helst och 
hade handen på dörrhandtaget för att snabbt kunna fly från rummet om det skulle 
behövas. Efter den guidade turen fanns det tid att besöka vetenskapsavdelningen, där det 
fanns en hel del roliga saker att testa. Sedan blev det en lättare lunch under bar himmel, 
innan det bar iväg till Liseberg, som var ett mycket uppskattat inslag! Där blev det full 
fart på olika åkattraktioner och spel och det fanns också gott om tid att umgås och lära 
känna varandra ännu bättre. Efter en lång men rolig dag gick så färden åter mot Laholm. 
 

 
 
Fredag 2/7 
Fredagen inleddes med sommarrodel i Kungsbygget. Det var en helt ny upplevelse för de 
flesta deltagarna. Efter några träningsåk var det dags för tävling och då hade de flesta 
kommit över den inledande rädslan och vågade stå på ordentligt nerför plåtrännan. 
Eftersom detta evenemang var den sista deltävlingen i lagtävlingen, var det många som 
satsade lite extra för att eventuellt knipa någon placering i den slutgiltiga resultatlistan. 
Här fick även ledarna chansen att prova sin kapacitet, då ett ledarlag också fick ställa upp 
i grenen. Även politiker från Polen, England och Sverige besökte evenemanget och fick 
också chansen att prova på att åka banan. Därefter väntade korvgrillning och sedan gick 
färden mot Halmstad, där ungdomar och ledare hade möjlighet att shoppa upp sina 
pengar genom att köpa diverse souvenirer och andra varor. Senare på kvällen var det dags 
för disco i Hasslövs bygdegård. Vid det här laget var deltagarna ganska trötta efter en 
lång dag, men det blev ändå en trivsam kväll med lite dans och sång. 
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Lördag 3/7 
Efter frukosten fick de som inte hade haft art workshop tidigare i veckan möjlighet att 
måla tavelramar och göra adressböcker. Därefter hölls en aktivitet som kallades From m
heart, där deltagarna hade möjlighet att skriva minnesvärda hälsningar till varandra på 
stora hjärtan. Detta kommer säkert att bli ett trevligt minne från denna minnesvärda veck
i Laholm för alla deltagare och ledare. Vid det här laget kände alla varandra väl och det 
blev en hel del känslosamma hälsningar på alla hjärtan. Efter lunch blev det träning infö
kvällens bankett, där varje lands lag skulle hålla ett uppträde inför övriga de
gäster. Så småningom blev det kväll och då var det dags för den högtidliga 
avslutningsbanketten på Gröna Hästen. Lokalen var välfylld och förutom alla deltag
och ledare bestod gästerna av funktionärer som hade hjälpt till under veckan, samt 
politiker från alla de deltagande länderna. Funktionärerna var tidigare deltagare i Mini 
Olympics och de gjorde som vanligt ett kanonjobb under veckan. Kvällen bjöd 
mat, fina tal, roliga uppträden, bildspel med tävlingsresultat från veckan, samt 
prisutdelningar. Resultaten spelade dock som vanligt mindre roll, desto viktigare var det 
att få lära känna människor från 

y 

a 

r 
ltagare och 

are 

på god 

andra länder och lära av varandra och att umgås och ha 

 

 

r 

nktionärer och övriga samarbetspartners, som hjälpte till att göra veckan 
cé! 

 

 

 

trevligt över nationsgränserna.  

 
Söndag 4/7 
Så kom då den ledsamma dagen då det var dags att runda av veckan och ta farväl av
varandra. Som vanligt fälldes många tårar när det var tid för avsked. En härlig och 
fantastisk vecka i Laholm med omnejd började lida mot sitt slut! Veckan bjöd på roliga 
aktiviteter, underbar gemenskap, fint väder och en härlig stämning!  Det kändes ledsamt 
för många när bussarna rullade iväg, men Förhoppningsvis har deltagarna fått vänner fö
livet och lärt sig en hel del om sig själva och om människor från andra länder. Ett stort 
tack till alla fu
till en suc
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Utvärdering - generella omdömen 

et 
e ställde gärna upp och hjälpte till om det 

ehövdes. Fler duschar hade dock varit önskvärt men vi hade tillgång till Parkskolans 
ingsrum om så skulle behövas.  

t. 
tte sig mycket bra och var dessutom en rolig figur. Maten 

Matsalen var luftig, ljus och trevlig. Ungdomarna var 

ktiviteterna. Här måste vi ge bussbolaget (LK-Buss) och 
pics en stor eloge. Transporterna fungerade 

indre än 14 tävlingsgrenar erbjöds till stor förtjusning.  

är det gällde ledarskapet. Arrangemanget 
ölls ihop bra. Stämningen i lagen var också mycket god under veckan, vilket brukar vara 
tt gott tecken på ett väl fungerande ledarskap. 

 

 
Boendet 
Boendet i tidigare års Mini Olympics har varit av varierad standard. Det har erbjudits 
boende i skolsalar, campingstugor, kursgårdar eller hotell. I Laholm 2010 bodde 
deltagarna, liksom år 2007, på vandrarhemmet, som var helt bokat av Mini Olympics. På 
det sättet uppstod inga störningar, eftersom det inte fanns några andra hyresgäster där. 
Rummen var lagom fräscha, inte för lyxiga och inte för risiga, och innehöll fyra 
våningssängar per rum. För att det inte skulle bli trångt erbjöds boende två och två i 
rummen. Toalett fanns på rummen och dusch i korridoren. Personalen på vandrarhemm

ar mycket trevlig och tillmötesgående. Dv
b
omklädn
 
Maten 
Större delen av maten under Mini Olympics både lagades och intogs på vandrarhemme
Den kanadensiske kocken skö
var god, mättande och varierad. 
lyriska over den goda maten. 
 
Programmet 
Programmet i Laholm var riktigt bra. Här fanns inte mycket att klaga på. Fullmatat utan 
att vara överdrivet och välbalanserat med en bra blandning av idrott, kultur, workshops 
och studiebesök. Det höll sig också väl till målsättningarna och de grundläggande 
värderingarna bakom Mini Olympics. En annan viktig sak för att ett program ska fungera 
bra är transporterna mellan a
chaufförerna som bistod oss under Mini Olym
klockrent även denna gång. 
 
Sportaktiviteterna 
Programmet innehöll en hel del sportaktiviteter. Det fina vädret gjorde sitt till och 
ungdomarna stortrivdes. Inte m
Alla tävlingsaktiviteter var upplagda så att lagprestationerna, ej enskilda, premierades. 
 
Ledarskapet 
Ledarskapet var väldigt bra. Ledarstilarna kan dock vara lite annorlunda hos ledare från 
olika länder, vilket ibland kan skapa situationer som känns ovana. Detta behöver inte 
nödvändigtvis betraktas som ett problem, utan kan ses som en nyttig läroprocess i sig, där 
både ungdomar och vuxna får se de kulturella skillnader som kan finnas och hur de yttrar 
sig. I övrigt fanns det inte mycket att klaga på n
h
e
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Utflykter och studiebesök 
Det gjordes en del utflykter och studiebesök under veckan. Exempelvis besöktes 
Universeum och Liseberg under en heldag i Göteborg. Shopping i Halmstad o
studiebesök på Laholms teckningsmuséum fanns också med på p

ch 
rogrammet. 

mfattningen och innehållet föreföll vara ungdomarna i smak.. 

et 

så 
m att det är viktigt att vi försöker prata engelska mellan varandra i alla situationer.  

ation att vara mellan deltagare och vuxenledare men våra löste 
tta på ett utmärkt sätt. 

 
et nya 

holms nya logga. Allt i Laholmspåsar. Gåvorna var mycket uppskattade av deltagarna.  

 att 

 

t 

kerna hade 
d. Vid 

vslutningscermonin bjöd Amber Valley in till Mini Olympics 2011. 

O
 
Språket  
Engelskan flödade omedelbart mellan alla deltagare. Det pratades hej vilt mellan 
deltagarna från första början. Detta ledde till en mycket god stämning och atmosfär. D
är alltid lika roligt att se deltagarna från Laholm prata engelska med varandra utan de 
tänker på man kommer från samma land. Mini Olympics ger otroligt mycket språkligt 
sett för deltagarna då all kommunikation sker på engelska. Från ledarhåll pratar vi ock
o
 
Ungdomsledarna 
Mini Olympics skall också ses som ett ledarutvecklingsprogram. Vi tycker det är viktigt 
att unga ledare ges möjlighet att utvecklas och tränas genom att få uppgifter att ta hand 
om. Vi får dessutom en längre kontakt mellan ungdomar som deltagit tidigare år och har 
goda möjligheter att bygga upp relationer som varar över längre tid. Ungdomsledare har 
många gånger en svår situ
de
  
Information om våra kommuner 
Samtliga länder har med sig olika sorters gåvor till varandra som överlämnas vid 
avslutningsceremonin. Detta är inte bara av artighetsskäl utan också för att ge kunskap 
om varandras respektive hemkommuner. Samtliga våra deltagare fick informationspaket
och gåvor från både Amber Valley och Glogów. Vi från Laholm hade tack vare d
varumärkesarbetet flera gåvor att överlämna som minne av tiden i Laholm. Vid 
invigningen överlämnade vi en ryggsäck innehållande regnparkas, penna, lag-t-shirts, 
informationsbroschyr om Halland/Laholm, mm. Vid avslutningscermonin fick deltagana 
fotografi i egengjord ram som vi gjorde under veckan, USB-minne och en pikétröja med 
la
 
”Officials” 
Mini Olympics behöver naturligtvis stöd och support från respektive hemort genom
representanter för kommunledningarna kan medverka och mötas för att diskutera 
framtida förutsättningar. 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 flera politiker i de
officiella vänortsbesöket som skedde fredag 2 juli – söndag 4 juli. Från Amber Valley 
deltog Borgmästaren Alan Cox med fru samt Kirk Monk och Chris Short. Från Polen 
deltog Przemyslav Bozek, Krzysztof Sadowski och Krzysztof Kosezela. Politi
ett eget program som ungdomssamordnaren Sofia Larsson hjält till me
a
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Framtid 
Vid det obligatoriska ledarmöte som hålls under Mini Olympics veckan diskuterade vi 
hur programmet uppfattades, om ungdomarna trivdes och hur de fungerade tillsamm
Vi kunde med glädje höra att alla verkade trivas jättebra. Vi pratade även om Mini 
Olympics framtid då det efter några tidningsartiklar framkommit att Laholm kanske 
skulle dra sig ur av kostnadsskäl. Som vanligt kunde vi konstatera att 4 fasta länder vor
önskvärt för att optimera program, innehåll och utbyten. För ar

ans. 

e 
rangörerna handlar det 

ckså om större kostnader var tredje år istället för vart fjärde. 

 åren 

orum Facebook /Internet. Kontakter skapas och behålls 
ver tid vilket är mycket roligt. 

 

 
ngdomarna själva som något fantasiskt bra och kul vilket 

det naturligtvis också det är. 
 

o
 
Utveckling   
Mini Olympics ger även kontakter för utbyten inom andra områden. Vi har genom
kunna 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 vårt arrangemang sett 
febril aktivitet på ungdomarnas f
ö
 
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 åter konstatera dessa svårigheter 2010 då det borde
vara fler som lämnar in intresseanmälan. Mini Olympics är uppenbart något man måste 
uppleva – det går inte att informera om det med bra resultat. Det bästa sättet bör vara att
Mini Olympics sprids bland u
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Ungdomarnas utvärdering 

 
anget. De flesta frågorna i enkäten hade en svarsskala där 

an valde ett värde mellan ett och fem, där ett var det sämsta betyget och fem var det 
heten att lämna skriftliga kommentarer. Samtliga 24 

latsen för Mini Olympics 
 om miljön, arenor, övriga faciliteter och 

ena låg 

gdomarna om platsen för Mini 

The staff was very friendly and lovely to everyone. The facilities were great and the 
environment was very clean. 
Everything was on a very high level. 

 
 

 
Bakgrundsvariabler 
Deltagande ungdomar och ungdomsledare från samtliga tre länder ombads att fylla i en
enkät för att utvärdera arrangem
m
bästa. Dessutom fanns möjlig
ungdomar besvarade enkäten,  
 
P
Platsen för Mini Olympics berörde frågor

ersonal. p
 

abell 1. Platsen för Mini OlymT pics. 
 
                                   M          
 
Miljö   4.75  

renor   4.91  A
Övriga faciliteter 4.79 
Personal  4.96  
 
Det var överlag höga poäng när det gällde platsen för Mini Olympics. Medelvärd
nära maximala fem poäng på samtliga variabler. Allra högst betyg fick personalen. 
 
Följande skriftliga kommentarer lämnades av un
Olympics: 
 
- The staff was very motivational and friendly. 
- Loved it! 
- The facilities were great. 
- The sport facilities were amazing and the staff was very helpful. 
- All the staff is so friendly and made me feel so welcome. 
- All the activities were very enjoyable, there was never anything to do and all the staff 

was great. 
- 

- 
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Boendet 
De variabler som utvärderades när det gällde boendet var standard på boendet, duschar 

ch toaletter, komfort, samt rumskamrater. 

abell 2. Boendet. 

                                  M          

umskamrater  4.92 

arna. Allra mest nöjda var man 
ed rumskamraterna. Flera duschar var dock önskvärt. 

öljande kommentarer lämnades om boendet: 

 

on. Would have liked a personnel shower. 

commodation could have been improved with showers and air-condition 

owers were at good standard. It was very comfort 
nd my roommates were fantastic 

o
 
T
 
  
 
Standard  4.25  
Duschar och toaletter 3.12  
Komfort  4.54 
R
 
Även boendet fick genomgående höga poäng av ungdom
m
 
F
 
-There should be showers in our rooms.
-The place is very beautiful and clean. 
-Basic but ideal accommodati
-Loved my roommates. (2 st) 
-Could do with our own shower. 
-The accommodation was nice but I would have liked my own shower. 
-I loved how we were all together, not with strangers in the same accommodation. 
-The accommodation was in a great location as it was, walking to shops and the lake. 
However the ac
in our rooms. 
- The accommodation was great. Sh
a
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Maten 
När det gällde maten, fick ungdomarna bedöma frukostar, luncher, middagar och 

atsalsmiljön. 

abell 3. Maten. 

                                  M  

atsalsmiljö  4,75 

h samtliga variabler låg nära 
axpoängen. Alla ungdomar gav middagarna maxpoäng. 

m maten lämnades följande kommentarer: 

amazing! I have never eaten better things, really! 

 variety at breakfast. 
specially as I am a vegetarian. 

g. 

ice at lunch. 
All the meal were amazing, cannot fault the cook at all 

m
 
T
 
  
 
Frukost  4.83 
Lunch   4.79 
Middag  5.00 
M
 
Maten under Mini Olympics fick fantastiskt höga poäng oc
m
 
O
 
- The food was very good. 
- The food was just delicious and the chief was so funny. 
- Five is not good enough! Food was 
- I really enjoyed food, stuff and all. 
- Very good food, filling and tasty. Maybe a little more
- Food was amazing, e
- Food was amazin
- Food was great. 
- Food was FAB (fabulous) 
- The food was really Yummy and I loved tasting Swedish meals. 
- Food was excellent, but there could have been more cho
- 
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Program 
Under rubriken program fick ungdomarna gradera vad de tyckte om 
öppningsceremoni/välkomnande, sportaktiviteter, utflykter, studiebesök, andra 
ktiviteter, fritid, avslutningsceremoni, samt programmet generellt. 

abell 4. Program. 

                                  M  

ni 
rogram generellt 4.96 

. Allra högst betyg fick sportaktiviteterna, 
vslutningsceremoni och program generellt. 

e kommentarer som lämnades om programmet var följande: 

ood, very, very good. 

ing was great. I have done activities I never dreamt of doing and enjoyed every 

to do to get bored. 
ing you planned and loved learning new sports. 

zed and amazing. 
So much to do – so little time. 

a
 
T
 
  
 
Öppningsceremoni/ 
Välkomnande  4.62 
Sportaktiviteter 5.00 
Utflykter  4.75 
Studiebesök  4.21 
Andra aktiviteter 4.92 
Fritid   4.50 
Avslutningsceremo 4.96 
P
 
Programmet fick överlag otroligt höga poäng
a
 
D
 
- The banquet was amazing. 
- Program was fantastically organized; there was no time to be bored. 
- I’m proud that I could be here. Everything was g
- I wanted more free time to do things with them. 
- Everyth
second. 
 -Everything we did was enjoyable and there was never anything 
 -I loved everyth
- A great week. 
- A very enjoyable week. 
- Absolutely life changing! 
- All the activities so well organi
- 
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Aktiviteterna 
De organiserade aktiviteter som utvärderades redovisas nedan i popularitet - tabell 5. 

abell 5. Aktiviteterna. 

                                   M 

isco    3.83 

gt – troligen beroende på värmen och den trötthet som följde efter 
en intensiva veckan. 

 
T
 
  
 
Sommarrodel   5.00 
Äventyr i skogen  4.92 
Go-cart   4.92 
Avslutningsceremonin 4.92 
Universeum   4.87 
Inomhusidrotter  4.75 
Från mitt hjärta  4.75 
Strandlekar   4.67 
Liseberg   4.67 
Älgsafari   4.46 
Shopping i Halmstad  4.42 
Golf    4.42 
Konstworkshop  4.37 
Stadsäventyr   4.21 
Grillkväll   3.87 
D
 
Samtliga aktiviteter fick höga poäng. Sommarrodeln gavs högsta betyg av samtliga 
ungdomar. I sin helhet var det ett otroligt populärt och uppskattat program där endast 
discot inte ”lyfte” rikti
d
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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 l

 
ärt sig något om de deltagande 

nderna, samt om de hade lärt sig något om sig själv. 

et visade sig att alla 24 ungdomar svarade att de hade fått vänner från andra länder. 

rån andra länder, 
arade 19 att de hade lärt sig mycket och 5 att de hade lärt sig en del. 

agande länderna och 
0 svarade att de hade lärt sig mycket, 4 att de hade lärt sig en del. 

cket, 11 att de hade lärt sig en del, ingen sade sig inte ha lärt sig något alls om 
g själv. 

öljande kommentarer lämnades: 

 could do. 
in Laholm. 

 and we all really got on with everyone. 

 about other teenagers and really want to stay in touch. I’ve 

ing people and believe we will stay in touch and have made 

ople and friends forever. I have more self-confidence 
and conquered some tears. 

lä
 
D
 
När det gällde frågan om deltagarna hade lärt sig något om ungdomar f
sv
 
Ungdomarna svarade också på om de hade lärt sig något om de delt
2
 
De flesta svarade också att de hade lärt sig något om sig själv, där 13 svarade att de hade 
lärt sig my
si
 
F
 

- I found out that I can do lot’s of things that I never imagine that I
- I think I’ve changed myself for better one after being 
- Realized how much I enjoy different sport activities. 
- Everyone was so welcoming
- The people were amazing. 
- I can now speak some Polish and Swedish. 
- Was great to learn about other cultures, people and traditions. 
- I discovered so much

already planned to. 
- I met some amaz

friends for life. 
- I have met some amazing pe
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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 

an var med organisatörerna, samt om Mini Olympics uppfyllde förväntningarna. 

i Olympics generellt. 

                                            M                        

 

 

esultatet visade att samtliga variabler fick mycket höga poäng av ungdomarna. 

öljande kommentarer lämnades om Mini Olympics generellt: 

for us. We can 

d I know I will have friendships that last a 

my life and opened my eyes to so many different people and 

y’s company massively and would like to repeat this experience, it 

ll stay for me forever. I will be returning to Sweden in the future so I will 

- It fulfilled and surpassed my expectations – I have learnt so much and many friends! 
 

 

 

 

m
 
Tabell 6. Min
                     
  
 
Nöjd med deltagarna  4.92 
Nöjd med ungdomsledarna 5.00 
Nöjd med de vuxna ledarna 4.92 
Nöjd med organisatörerna 4.96 
Uppfyllde förväntningarna 5.00 
 
 
R
 
F
 
- … and over my expectation. 
- Thanks for a wonderful week. 
- In general the people were satisfied 
- Fulfilled my expectations and exceeded them. 
- A fabulous week- will have memories forever. 
- Mini Olympics are amazing! It’s unbelievable how much money is spent 

be here and do lots of things we’d never do without this – It’s awesome. 
- This experience has truly changed my life an

lifetime from England, Poland and Sweden. 
- Mini Olympics changed 

places – unforgettable! 
- The best week of my life! I’m looking forward to seeing you next year xxx. 
- I enjoyed everybod

has been the best! 
- I have truly enjoying time in Laholm especially meeting new people and the memories I 

have gained wi
see you soon! 
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Framtid Mini Olympics 
 
År 2006 beslutades ramarna för de kommande årens arrangemang. Glogow, Amber 
Valley och Laholm skulle vara de grundkommuner som svarade för arrangemangen 
växelvis. Det bestämdes också att det var upp till varje arrangör att bjuda in en fjärde 
kommun från ytterligare ett land. Antalet deltagare begränsades till 10 st per kommun av 
ekonomiska skäl.  

Inför 2011 och framåt anser vi det behövs en ny överenskommelse som sträcker sig minst 
tre år framåt. Detta för att ge långsiktighet och kontinuitet i ungdomsutbytet. Ett 
arrangemang behöver förberedas och planeras i god tid och arbetet med deltagande 
ungdomar och kontakterna ländernas ledare emellan sker över hela året. Hittills har 
Laholm och Glogow arrangerat Mini Olympics 3 gånger vardera, och Amber Valley 2 
gånger. 

Amber Valley skickade i augusti en vädjan till Laholms Kommun om att fortsätta 
ungdomsutbytet Mini Olympics.      

 

 

2010-09-15       

Andreas Ottosson  Jerry Pettersson  Mats Franzén 
Idrottslärare    Fritidsledare   Projektledare 

 
           

Bilagor 
 
1. Brev från en engelsk deltagare 
2. Hallandsposten reportage 
2. Laholms Tidning  reportage 
4. Veckoprogram 
 

Ekonomisk redovisning sker separat. 
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Sunday 27 june 
13.00  Arrival  
18.30  Dinner 
19.30  Welcome 

Monday 28 june 
08.00 Breakfast 
09.00  Opening Ceremoni 
10.00  Mini Olympic Photo 
10.15  History of Laholm 
10.30  Town adventure (event 1) 
12.00  Lunch                            
13.00  Adventure in forest (event 2,3,4,5) 
18.00  Elk Safari  
19.30  Dinner 

Tuesday 29 june 
08.00 Breakfast 
09.00 Golf (event 6)    
12.00 Lunch in the open    
13.00 Beachgames (event 7,8,9) 
18.00 Dinner 
19.00 Art workshop 

  Leaders meeting 
Wednesday 30 june 

08.00 Breakfast 
09.30 Go - Cart (event 10) 
12.00 Lunch                                
13.00 Indoor Sports (event 11,12,13) 
18.30 BBQ                

Thursday 1 july  
07.00 Breakfast         
08.00 Trip to Gothenburg 
10.00 Universeum    
12.00 Lunch in the open 
13.00 Liseberg amusement park 
20.00 Dinner 

Friday 2 july 
08.00 Breakfast         
09.00 Summer Toboggan (event 14) 
12.00 Lunch in the open  
14.00 Shopping tour Halmstad 
18.30 Dinner 
20.00 Disco 

Saturday 3 july 
08.00 Breakfast 
09.00 Art workshop 
11.00 From my Heart 
12.00 Lunch                               
13.00 Free time / Preparations 
19.00 Banquet / Team performance 

Sunday 4 july 
08.00 Breakfast 
09.00 Evaluation 

  Departure 
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