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Sammanfattning 

 
Mini Olympics 2014 blev en mycket bra erfarenhet för ungdomarna som deltog. Glogów 
anordnade ett mysigt boende i naturskön miljö och ett varierat program. Ungdomar från 
tre kommuner och tre länder var mycket nöjda med mycket som erbjöds i form av aktivitet, 
studiebesök, kost och logi. Våra ungdomar fick genom Mini Olympics-veckan en upplevelse 
som säkert kommer att sitta i för resten av livet. 
 
Vi hann också med mycket annan aktivitet och ungdomarna blev bekanta med övriga länders 
ungdomar. Laholmsungdomarna visade inte bara prov på riktigt bra kunskaper i engelska, utan 
visade också att de hade stora sociala förmågor. Vi är mycket stolta över våra ungdomars 
förhållningssätt och vuxna uppträde i alla sammanhang. 
 
I år var Martina och Sofia nya i Mini Olympics sammanhang och det var en fantastiskt 
upplevelse att få vara del av detta utbyte. Vårt samarbete fungerade utmärkt och ungdomarna 
trivdes med oss och vi med dem. Tillsammans blev vi en sammansvetsad grupp som hade 
fantastiskt roligt och lärde oss mycket.  
 
Vi alla som varmed vill rikta ett stort tack till Laholms Kommun som möjliggjort denna resa och 
till arrangörerna i Glogów för en härlig vecka. Vi ser redan fram emot att anordna Mini 
Olympics i Laholm 2016! 
 
Laholm 140924 
 
 
 
Sofia Larsson   Martina Marku 
Ungdomssamordnare  Fritidsledare 
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Bakgrund och mål 

 
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. 

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. 
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Ansökan  
Information om ansökan för deltagande till Mini Olympics 2014 lämnades till skolorna i 
Laholms kommun genom att en folder trycktes. Vi besökte även ett antal klasser för att 
informera om projektet. På grund av att Martina och Sofia fick projektet ganska sent han vi inte 
med alla klasser och hade inte något informationsmöte. De elever som hade intresse av att 
medverka ombads anmäla sig med en motivering den 31 mars. Totalt fick vi 18 ansökningar 3 
pojkar och 15 flickor. 
 
I rekryteringsarbetet tas hänsyn till könsfördelning, att alla skolor representeras och 
spridningen på orter. Dessutom tas hänsyn till ungdomarnas erfarenheter och deras lärares 
rekommendationer samt iintressen. Ambitionenär 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: Felicia Siöland, Ronja Persson, Marina Kapeller, 
Evelina Persson, Amanda Gunnarsson, Simon Nilsson, Felix Sjöberg och maja Horney. Att vi 
valde 6 flickor och 2 pojkar berodde på det stora antalet flickor som sökte och att dessa kilar var 
de enda två som sökte. Ledare för Laholms deltagare: Martina Marku och Sofia Larsson. 

Förberedelser  
Vi fick inbjudan till Mini Olympics sent, i januari och fick egentligen inget program skickat till 
oss i förväg. Vi fick ett preliminärt program i juni men det stämde inte med det vi sedan gjorde. I 
april gick vi igenom ansökningarna och meddelade vilka ungdomar som skulle åka med i mitten 
av april. 
 
Vi beställde overaller och t-shirts i maj från LB Profil men det blev ett missförstånd, trots mail 
och telefonsamtal och inga kläder blev klara i tid. Detta var synd men inget vi hade kunnat 
påverka. 
 
Vi var ute och bowlade med ungdomarna i Båstad den 19 maj och hade 
föräldramöte/informationsmöte inför resan den 4 juni. Vi åt lunch och spelade minigolf med 
gruppen den 18 juni. Resorna beställdes i juni och vi hade mailkommunikatuion med Glogów 
flitigt i juni.  
 
Den 29 juni tog vi tåget tll Kastrup.  

Program  
29 juni Söndag 
Vi anlände till boendet 
 
30 juni Måndag 
Invigning i Stadshuset i Glogów 
Tävling med stadsvandring 
Studiebesök i valven under Glogów 
Disco 
 
1 juli Tisdag 
Segling 
Sport på området där vi bodde 
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Korvgrillning 
2 juli Onsdag 
Idrottstävlingar på sportarena i Glogów 
Simbassäng 
 
3 juli Torsdag 
Sportaktiviteter vid boendet 
Kareoke och därefter korvgrillning 
 
4 juli Fredag 
Shoppning i Green Mountains 
Galamiddag och redovisningar 
 
5 juli Lördag 
Hemresa 
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Dagbok 2014  

Söndag den 29 juni - Avresa  
Vi kom fram till Glogów vid 17-tiden efter en lång resdag som gick mycket bra! Britterna var 
redan där och vi fick våra stugor och hade en liten diskussion med ledarna om den stuga där två 
tjejer och två killar skulle bo. Det var för oss inga problem men polackerna var lite bekymrade 
och Sofia försäkrade dem om att hon skulle ta fullt ansvar för detta. Vi bodde i ett naturskönt 
område, I stugor för fyra personer, nära en sjö, med kafé, volleybollplaner och annat i området. 
Under middagen blev vi välkomnade och delades upp i olika mixade Det var ett härligt gäng 
ungdomar som började prata engelska med varandra och bekanta sig. Engelskan flödar hejvilt 
redan från start.  

Måndag 30 juni – Invigning 
Innan frukost var det några av oss svenska som joggade en timme, skönt och roligt! Efter frukost 
och utdelning av matsäck för dagen satte vi oss i bussen till glogów. Boende låg en timmes resa 
utanför staden. Där samlades vi i Stadshuset för en invigning som var ganska lam tyvärr. 
Borgmästaren kunde inte närvara och de officiella personer som var med kunde ingen engelska. 
Vi hälsades i alla fall välkomna och fick våra t-shirts. Därefter fick varje lag uppgifter med sig 
och skulle genom att ta sig runt i staden lösa olika uppgifter. Det vara roligt och ett bra sätt att 
både se Glogów och lära känna varandra. Efter det åt vi vår medhavda matsäck. Sedan fick vi en 
guidad tur i valven under staden, intressant och lärorikt. Vi gick även upp i tornet till stadshuset 
och fick en bra överblick över statden. Vi hade också tid för lite egentid i staden. På 
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eftermiddagen åkte vi tillbaka till boendet och serverades middag. Efter middagen var det disco 
med snacks och alla hade mycket roligt även om det var lite trevande i början.   

Tisdag 1 juli – Segling 
Vi serverades frukost och fick med oss våra matpaket och åkte sedan till en liten på andra sidan 
sjön. Tyvärr fanns det bara två segelbåtar så halva gänget fick vänta i tå timmar på att få segla. 
Vi var vid stranden lite men det fanns inte några bollar eller annat som vi kunde roa oss med. 
Själva seglingen var lite av en besvikelse för ungdomarna eftersom det var två stora båtar och vi 
inte kunde göra så mycket. Kaptenen pratade bara polska och polackerna översatte bara när vi 
bad om det, så de blev en ganska seg dag. Tillbaka på området på kvällen var det några som 
promenerade till affären och andra som spelade volleyboll och fotboll.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 2 juli – Sportaktiviteter 
På onsdagen fick vi som vanligt frukost och matpaet och tog bussen in till Glogow för att vara på 
en sportarena med simhall och utebad. Under förmiddagen spelade vi beachvolleyboll i våra lag 
och ungdomarna hade riktigt roligt. Därefter var det dags för strandfotboll vilket också 
uppskattades av alla. Under eftermiddagen fick vi bada och även om vattnet var iskallt tyckte 
alla att det var härligt och roligt. Under kvällen grillade vi på stranden och det tyckte alla var 
fantastiskt roligt och de började interagera på riktigt under kvällen. 
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Torsdag 3 juli – aktiviteter på området 
Under torsdagen fick vi paddla kanot, cykla och spela volleyboll på området. Ungdomarna hade 
roligt men det blev lite för lite att göra efter ett tag. Under kvällen fick vi grilla korv igen. De 
polska ledarna hade föreslagit disco men ungdomarna ville hellre grilla igen. Vi hade också en 
diskussion ledarna emellan om att vi borde sätta upp ett dokument för Mini Olympics, med syfte, 
mål, tidsramar med mera. 
 

Fredag 4 juli – shopping 
På fredagen tog vi bussen efter frukost till ett shoppingcenter en bit bort och tillbringade 
förmiddagen där. Alla uppskattade inte detta, men en del tyckte det var roligt. Vi ledare tycker 
att man skulle kunna ha olika aktiviteter eftersom det också är en kostnadsfråga om man kan 
shoppa. På kvällen förberedde vi våra presentationer som sedan visades under middagen med 
politikerna. Polackerna sön en sång tillsammans. Britterna hade spelat in en film där Sverige och 
Polen spelade fotboll mot varandra, gestaltade av ungdomarna i Mini Olympics-gänget. Därefter 
avgjordes matchen live genom finger fotboll. Sverige van och vi fick ta med oss en fin pokal 
hem. Vi hade skrivit om Dancing Queen för att berätta om veckan och det var mycket uppskattat. 
Thomas Jönsson och hans fru deltog från Sverige.  

Lördag 5 juli  - Hemresa 
Hemresan påbörjaded efter frukosten. Vi fick skjuts till flygplatsen tillsammans med britterna. 
Vi fick vänta en stund men hela resan hem 
gick bra. Alla var mycket nöjda och glada. 
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Ungdomarnas utvärdering  

Platsen och boendet  
Platsen för Mini Olympics fick bra betyg av ungdomarna, de var nöjda med miljön, boende och 
rumskompisarna. Vi bodde i ett naturskönt område, i stugor för fyra personer med dusch och toa. 
I huvudbyggnaden fanns det en kiosk (och bar) och det fanns en bra matsal. Det fanns också gott 
om utrymme för fysisk aktivitet, med volleybollplan och annat.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maten  
Frukosten fick gott betyg men i övrigt var maten under all kritik. Den var smaklös, överkokt 
potatis och överlag inte god. Lunchpaketet vi fick med oss varje dag var helt ok, men den enda 
kvällsmåltiden som var god var den vi fick på fredagskvällen.  
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Program och aktiviteter 
Programmet fick medelbra betyg från ungdomarna, det som de gillade mest var onsdagen, då vi 
hade sportaktiviteter. Invigningsceremonin fick väldigt lågt betyg och sista kvällen fick bra 
betyg. De var mycket nöjda med de andra deltagarna och med de vuxna ledarna, men inte med 
värdlandets organisation.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om mig själv  
Ungdomarna fick inte så mycket vänner från andra länder under denna resa, men de lärde sig 
mycket från varandra, pratade mycket engelska och lärde sig mycket om de deltagande länderna.  
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Generellt  
Avslutningsvis fick ungdomarna kommentera hela veckan och de var mycket nöjda, hade lärt sig 
mycket, hade fantastiskt roligt och tyckte att Mini Olympics uppfyllde deras förväntningar. 

Slutligen  

Vi vill tacka Laholms kommun för att ni har gjort det möjligt för dessa åtta ungdomar och oss 
två ledare att åka på denna fantastiska resa och uppleva så mycket och läsa oss så mycket! Inför 
nästa gång, som är i Laholm har vi redan fått mycket hjälp från de deltagande ungdomarna med 
idéer och engagemang för att kunna göra ett fantastiskt Mini Olympics 2016! 
 
 

 


