Sammanställning av grupparbete inom internationella projektet
“Barents - tid för unga” i Kirovsk 2019-03-14 - 2019-03-16
Grupp 1 Idrott. Ämne: “Idrott som medel för att locka turister”
Efter tre dagars arbete har det bestämts följande utvecklingsområden för samarbete
inom idrott mellan två städerna Kirovsk och Luleå.
1. Städerna förenas av starka och populära idrottsgrenar som slalom, skidåkning,
hockey, konståkning, basket och fotboll. Dessa idrottsgrenar utvecklas i sportklubbar
för barn i Kirovsk. I Luleå finns det sportklubbar både för vuxna och barn.
2. Bland ungdomar i Kirovsk är det populärt med fotboll - “Khibiny”, teamet tränar
både utomhus (under sommar) och inomhus (under vinter). I MAGU (Arktik Statliga
Universitet i Murmansk) finns volleybollteam för studenter.
3. Under besöket har idrottsteamet besökt Idrottsgymnasiet för introduktion och
provade träna med idrottsläraren inom tyngdlyftning med Perezhogin Alexander.
Gruppen besökt även träningslokaler för basket och pingis.
4. För vidare samarbete har förslag om att påbörja med de nya idrottsgrenarna tyngdlyftning och pingis i Kirovsk.
5. Man har informerats om schack vilket är populärt i Luleå. Svenska gruppen var
intresserad i samarbete inom schack.
6. Man har även diskuterat fotboll på snö bland barn och ungdomar upp till 14 år. Den
idrottsgrenen är populär i Kirovsk. Man har kommit överens om att om någon grupp
ska bjudas in ska man upprätta inbjudan inte senare än
1-2 månader innan planerat besök.
8. Den officiella delegationen fick en broschyr om mest populära idrottsgrenarna och
Tävlingskalender i Kirovsk.
Gruppen Idrott från Kirovsk fastställde följande mål som resultat av sitt arbete:
upprätta ett projekt med ett schema inom nämnda sportgrenar,
sätta upp en grupp av deltagare och optimala säsongen (månad) för idrottsgrenar
tillsammans eller var för sig.

Grupp 2 Gymnasieutbildning och samarbete inom förberedande av
yrkesutbildning. Ämne: ”Utveckling genom utbildning: ungdomar säger Ja”.
Efter tre dagars arbete har det bestämts följande områden för utveckling av idrott
mellan städerna Kirovsk och Luleå:
– det finns mycket gemensamt inom utbildningssystem i båda länder
– studentutbyte är möjligt tack vare att Kirovsk och Luleå ligger geografiskt nära
varandra
– det ger också möjlighet erfarenhetsutbyte för lärare
– interaktion inom utbildningsområden planeras fungera genom kontakter med
utbildningsförvaltningen i Luleå.

Grupp 3 Erfarenhetsutbyte inom ungdomspolitik. Ämne: ”Ungdomars
sysselsättning”
Efter tre dagars arbete har det bestämts följande områden för utveckling av idrott
mellan två städerna Kirovsk och Luleå:
– interaktionen för att få fram förslag inom frivillig försäkring för deltagande
ungdomar enligt det svenska systemet
– tänka igenom ett system för att sysselsätta och locka ungdomar till glesbygden
– utforma ett gemensamt system för sociala program av sociala och kulturella
aktiviteter för ett bättre samarbete mellan ungdomar från båda länderna;
– samarbete inom utbildning planeras ske genom kontakter med
utbildningsförvaltningen i Luleå.

Grupp 4 Kultur. Ämne: ”Ungdomarnas utveckling inom kulturområdet”
Efter tre dagars arbete har det bestämts följande utvecklingsområden för utveckling
av idrott mellan städerna Kirovsk och Luleå:
– kulturella samarbetet inom projektet ”Polardag och mediestad”

– erfarenhetsutbyte inom aktiviteter som anordnas inom kulturområdet
– genomförandet av gemensamma projekt och festivaler inom kultur

Grupp 5 Turism. Ämne: “Turism som drivande kraft för tillväxt av
ekonomin i mindre nordiska byar/glesbygden”
Efter tre dagars arbete har det bestämts följande områden för utveckling av idrott
mellan två städerna Kirovsk och Luleå:
– samarbete inom projektet för turism utan säsonger ”Polardag och mediestad”
– samarbete med turistbyrån “Visit Luleå” om utformning av helgturer mellan de
båda städerna
– genomförande av gemensamma delprojekt inom projektet ”Polardag och
mediestad” och festivaler
– skapande av en ny informationsportal inom turismen med kalender och
planeringsschema för aktiviteter och ett system för utbyte av turistservice
– främjande av turistservice i sociala näten med daglig uppdatering.
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