Om oss och vårt arbete
Vi är två 16-åriga tjejer som heter Amanda Eklund och
Felicia Lindskog.
I fyra veckor under sommaren 2010 har vi arbetat med
Agenda 21 och folkhälsofrågor som rör Vänersborgs kommun.
De två första veckorna var mycket lärorika, vi fick åka på
flera studiebesök och lyssna på många föreläsningar inom
miljö och hälsa. De två andra veckorna har vi arbetat med vårt
projekt som främst rör ungdomarna inom kommunen.

Vår Idé
Efter Vatten- och Visfestivalen som arrangerades i juni i
Vänersborg växte vår idé fram. Festivalen var främst
anpassad för folk över 18 år, vilket gjorde att många av de
yngre ungdomarna blev besvikna och valde att dricka. Så vi
bestämde oss att arrangera en volleybollturnering för
ungdomar mellan 13 och 19 år som ska vara drogfri. På så
sett går evenemanget i linje med kommunens
drogförebyggande arbete att skapa fler drogfria mötesplatser.
Evenemanget är också kostnadsfritt för ungdomarna.
Vårt syfte med detta projekt är att ungdomarna i
Vänersborgs kommun ska ha kul utan alkohol samt att de
utgör fysiska och sociala aktiviteter. Ungdomarna får också
en chans att få ett större kontaktnät när det sker sociala

evenemang i kommunen, vilket vi anser är väldigt viktigt i
vårt samhälle.
I detta projekt har vi mest utgått ifrån ett
folkhälsoperspektiv, men vi har också tänkt att man kan
kombinera evenemanget med miljöfrågor, exempelvis
sopsortering.
Broschyren är till för att hjälpa och vägleda andra som vill
arrangera liknande evenemang, men också för att man ska
få en inblick om hur processen går till.

Processen
Eftersom vi bara hade två veckor på oss att bli klara
med projektarbetet så började vi med att lägga fram en
planering. Vi hade fyra utgångspunkter som stöd och
som vi gick efter:
•
•
•
•

Vad ska vi arbeta med? – Ämne
Hur ska vi gå till väga? – Insats
Vem är det till? – Målgrupp
Varför ska det genomföras? – Argument, syfte

Innan vi satte igång med arbetet så ville vi ut och fråga
ungdomar om de var intresserade av en
volleybollturnering, här visar vi statistiken:

”Om vi skulle arrangera en volleybollturnering på Sanden
i Vänersborg, skulle du vara intresserad av att titta på
eller delta?”

Vi frågade 46 ungdomar, 13 – 19 år, som vi hittade runt
omkring i Vänersborg, bl.a. vid Sanden, Konstgräset och
centrum.
Ungdomarna bestod av 29 tjejer och 17 killar.
91 % av alla ungdomar var intresserade
82 % av killarna var intresserade
96,5 % av tjejerna var intresserade

Planering av dagen
Volleybollturneringen kommer att ske den 29 juli 2010
på Sanden i Vänersborg. Dagen börjar med registrering
av lagens närvaro kl:11.30. Matcherna börjar kl:12.00
och dagen planeras att fortsätta tills Sommarscen på
Sanden startar kl:19.00. Vi räknar med att ha en
prisutdelning bestående av biobiljetter omkring
kl:18.00.
Matcherna beräknas att vara runt 20 minuter långa. Vi
har två stycken planer att spela på, dvs. plan 1 och plan
2. Eftersom vi räknar med att ha 16 stycken lag anmälda
så ska vi ha 4 gruppspel, dvs. att en grupp består av 4
lag. Efter att alla lag har mött motståndarna i sin grupp
så går ettan och tvåan vidare till kvartsfinal och
därefter kommer också semifinal och final.
Under dagen så kommer vi att finnas på plats och även
andra funktionärer. Det kommer att finnas musik,
lotteri och mat- och godisstånd, det kommer också att
finnas andra aktiviteter tillgängliga för dem som vill
låna t.ex. speedbadmintonrack.
Kostnaden av evenemanget är inte hög. Det kostar
inget att hyra Sanden, volleybollar och

funktionärströjor har vi fått sponsrat från Sportringen
och musikanläggningen och andra nödvändiga redskap
finns på plats. Poängtavlor får vi låna från Arena fritid.
Den största kostnaden av evenemanget är vinsterna,
men det ansvarar Christer Glännestrand för och inte vi.
Tillståndet för att vi ska få bestämma över Sanden, och
ha rätten att köra bort folk som inte beter sig lämpligt
kostar 600 kr, men det ansvarar Vänersborg & Co. för.
Under dagen är det viktigt att vi håller rent, för
miljöns skull. Vi har fått hjälp av gatuenheten som
kommer att köra ut soppåsar och 8 stycken sopkärl
kl:11.00 den 29 juli, innan evenemanget börjar. För att
få ännu mer miljöaspekter så ska vi ha sopsortering på
plats, med röda och gröna påsar. Till det har vi gjort
informationslappar som ska informera ungdomarna vad
de får slänga i respektive påse.
Vår tanke från början var att vi skulle ha någon slags
talande papperskorg för att det skulle underhålla
ungdomarna och uppmuntra dem till att slänga sitt
skräp. Dock kostar de ca 10 000 kr styck och går på el,
vilket vi inte tyckte värnade så mycket om miljön. Vi
prioriterade inte dem för att vi inte har budget och tid,
men vid större evenemang så är det något att tänka på.

Affisch
För att informationen ska komma ut till ungdomarna i
Vänersborg så gjorde vi en affisch. Vi tog hjälp av
Mattias Fréden för att få tips och idéer till affischens
utseende. Vi använde oss utav Adobe Photoshop och
www.dafont.com, en hemsida med massor av typsnitt,
symboler och bilder.
Såhär ser vår affisch ut:

För att marknadsföra vår turnering så kommer vi sätta
upp ca 50 stycken affischer runt om i Vänersborgs
kommun. Vi ska även dela ut Flyers under en
Sommarscen på Sanden.
Info finns också på www.vanersborg.se/beachvolley
som vi har skapat med hjälp av Catrin Eklund, där
kommer också lagen att anmäla sig till turneringen.

Här har vi ritat exempel för alla matcher:

De här bilderna gjorde vi till sopsorteringen:
I grön påse:

I röd påse:

Källa: www.sopsorteringen.se

Eftersom vi själva aldrig arrangerat något stort
evenemang så behövde vi hjälp och stöd av andra.
Nedanstående personer har vi haft kontakt med när vi
har planerat evenemanget.
Christer Glännestrand 0736 61 03 66 el. 0521-72 10 66
Är biträdande chef för musik och ungdom i Vänersborgs
kommun.
Håkan och Ida 0706 17 14 92 el. 0521-72 14 92
Fältarbetare i Vänersborgs kommun.
Peter Landin 0701 62 03 14 el. 0521-72 12 00
Ungdomscoach i Vänersborgs kommun, har också hand
om Polarna.
Mattias Fréden 0521-72 10 39
Webbredaktör Ungsidorna, jobbar mycket med
ungdomsevenemang.
Stefan Leijon 0521-72 14 35
Jobbar på Vänersborg & Co., är marknadskoordinator,
jobbar bl.a. med större evenemang i Vänersborg.

Camilla Hansson 0736 40 09 28
Assistent för Stefan Leijon.
Björn Stohlt 0521-72 20 28
Jobbar på Arena fritid, ansvarig för bl.a. evenemang
och bokning.
Kenny Rohdin/Pia Pettersson ”Partykorven”
0735 01 38 42
Matståndsförsäljare.
Anton Hagmar 0765 75 82 51
Ungdomsutvecklare. Praktiserar hos Christer
Glännestrand.
Lars Jenssen 0521-72 12 55
Gatuenheten.
Catrin Eklund 0521-72 11 14
Webbutvecklare för Vänersborgs kommun.

