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Pressinbjudan: Change the game 2017

Den 16 september anordnar Change the game för fjärde året i rad en stor
aktivitetsdag på Nolia. Under dagen får barn och unga möjlighet att testa på
ett fyrtiotal olika idrotter och rörelseutmaningar som arrangeras av 25 olika
organisationer. De kan också delta i Stjärnjakten, med en åldersanpassad
övningsbana. Aktivitetsdagen
förväntas locka cirka 5 000 besökare.

I år har projektet även spridit rörelserikedom på Umeå Fotbollsfestival och
Kraftskivan. Under dessa event har barn kunnat samla power coins genom att
göra olika aktiviteter och lämna in sina tips på hur fler kan bli rörelserika.



Dessa power coins har de sedan kunnat välja att spara och samla, eller byta
in i en mobil butik på plats – Shwoppen. Även på aktivitetsdagen 16
september kommer barnen att kunna samla power coins genom att dela med
sig av tips och delta i olika aktiviteter, men också genom att få sina
medföljande vuxna att gå på Change the games Pep-talks.

Hittills har 563 idéer samlats in och innan aktivitetsdagen är slut hoppas man
ha samlat in hundratals fler.

Pep-talks

För vuxna anordnas pep-talks med ledande experter inom rörelserikedom.
Det handlar om nya sätt att ge barn, oavsett fysiska eller mentala
förutsättningar, rätt verktyg för fysiskt aktiva liv.

Hålltider:

11.00 Dean Kriellaars (CAN)

Rörelserikedom, den nya lösningen för fysiskt aktiva och välmående barn

12.00 Susanne Wolmesjö

Strukturer som peppar barn till ett aktivt liv

13.00 PG Fahlström

En god utvecklingsmiljö skapar både stjärnor och utvecklar folkhälsan

14.00 Nalda Wainwright (GBR)

Rörelserika elever lär sig mer och mår bättre

Fullständigt program hittar du här: http://changethegameumea.se/arets-
storaaktivitetsdag-2017/

För intervjuer eller träffar med enskilda talare eller organisationer, kontakta:

http://changethegameumea.se/arets-storaaktivitetsdag-2017/
http://changethegameumea.se/arets-storaaktivitetsdag-2017/


Tom Englén, tom@heja.se, 090-13 31 28

Pep-Talks for professionals

På fredagen den 15 september anordnas dessutom ett utbildningstillfälle om
rörelserikedom för yrkesverksamma inom barn- och ungdomsverksamheter.
Deltagare från andra delar av Sverige men även från Finland välkomnas till
en halvdagsutbildning på P5, Väven. Eventet är fullsatt med cirka 250
deltagare, varav ungefär hälften kommer från skolans värld.

Hålltider:

12.45 Dean Kriellaars (CAN) och Nalda Wainright (GBR)

Rörelserikedom – den nya lösningen för fysiskt aktiva liv

14.30 Dean Kriellaars

Rörelserikedom, samverkan är nyckeln till framgång, lärdomar från över tio
års implementering i Kanada. För beslutsfattare, organisationsledare och
tjänstepersoner i alla sektorer.

14.30 Nalda Wainwright

Rörelserikedom, så skapas meningsfullt innehåll i för- och grundskolan som
ökar förmågan och lusten att röra på sig

För intervjuer eller träffar med enskilda talare, kontakta:

Tom Englén, tom@heja.se, 090-13 31 28

Bakgrund till projektet Change the game

Barn blir allt mer inaktiva och ohälsan hos barn och unga ökar.*

• Endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna i landet är
tillräckligt fysiskt aktiva



• Barn slutar allt tidigare med idrott

• Den psykiska ohälsan hos tonårsflickor ökar

• Andelen överviktiga barn ökar

Fysiskt aktiva barn mår bättre och har bättre inlärningsförmåga, det är ett
vetenskapligt bevisat. Men vad gör att barn vill röra på sig?
Physical literacy*, eller rörelserikedom som vi valt att kalla det på svenska, är
en ny lösning för att få barn att utveckla en uthållig motivation att idrotta
och röra på sig. Att vara rörelserik innebär att med motivation,
självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens värdesätta och
utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

En nyckel i konceptet är att barn ska lära sig grundläggande rörelseförmågor
och därmed utveckla en bred rörelsevokabulär. En annan nyckel för att göra
skillnad i praktiken är samverkan mellan de aktörer som jobbar med barn och
ungdomsverksamhet. Under Change the games fjärde år ser vi ett unikt
samarbete mellan olika sektorer ta form.

2014 grundades Change the Game, som syftar till att öka rörelserikedomen
hos den yngre generationen och nå fler än elitspelarna: inte bara
idrottsföreningarnas aktiva, utan alla Umeås barn och ungdomar. De som står
bakom satsningen är Balticgruppen med hjälp av Idrottshögskolan vid Umeå
universitet, SISU Idrottsutbildarna och Umeå kommun samt Balticgruppens
sponsrade idrottsföreningar, IF Björklöven, IBK Dalen IK Fjällvinden, IKSU
innebandy, UHSK Alpine, Umeå Bskt, Umeå FC, IFK Umeå skidor och Umeå IK
FF.

* Källor

• Endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna i landet är
tillräckligt fysiskt aktiva

http://centrumforidrottsforskning.se/sv/unga-ror-sig-lite-visar-unik-studie/
• Barn slutar allt tidigare med idrott

http://centrumforidrottsforskning.se/sv/unga-ror-sig-lite-visar-unik-studie/


http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Barn-
lamnarforeningsidrotten.pdf

• Den psykiska ohälsan hos tonårsflickor ökar

https://www.mucf.se/nya-siffror-psykisk-ohalsa-okar-bland-unga
• Andelen överviktiga barn ökar

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
• Physical literacy

http://physicalliteracy.ca

Balticgruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. Affärsidén går ut på
att identifiera intressanta möjligheter som utvecklar staden genom att bygga,
förvärva och utveckla fastigheter för långsiktig förvaltning i egen regi.
Balticgruppen är och har varit delaktiga i uppförandet av flera
uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Väven, Utopia Shopping,
Skulpturparken och Konstnärligt campus är några av dem.
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David Carlsson
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