
EUROPEISKA UNGDOMSOLYMPISKA FESTIVALEN 2009 I TAMPE RE 
 
Tampere kommer att stå som värd för European Youth Olympic Festival (EYOF) 18-25 juli 
2009. Det finns 9 sommarsportgrenar på programmet. Alla 49 medlemsländer i European 
Olympic Committees (EOC) kommer att skicka ett lag för att delta i spelen. Antalet 
godkända lagmedlemmar överstiger redan 3 300.  
 
Spelen kommer att organiseras av Tampere kommun, den finska olympiska kommittén och 
sportorganisationen Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). Programmet kommer att organiseras av 
lokala idrottsföreningar. Programmet i Tampere kommer att vara bredare än något av de tidigare 
EYOF-spelen så långt. Tampere-spelen kommer att vara den tionde uppsättningen av EYOF-
festivalen, eftersom spelen har arrangerats vartannat år sedan 1991.  
 
 
De bästa unga idrottsmännen från Europa 
 
Sporterna som ingår i EYOF 2009 är judo, basket, handboll, volleyboll, cykling, tennis, simning, 
gymnastik och friidrott. Varje sport har en kvot för maximalt antal deltagare. För lagsporterna 
kommer en turnering med 8 lag att spelas för både pojkar och flickor. För första gången i EYOF:s 
historia kommer spelen i Tampere att inkludera artistisk gymnastik för pojkar. Deltagarnas ålder 
har begränsats till två födelseår. Som ett resultat har varje yngling endast en chans att delta i 
EYOF-spelen. De deltagande idrottsmännen är 13-18 år gamla, beroende på sport.  
 
 
Olympiskt protokoll i praktiken 
 
EYOF-spelen ger ungdomarna en möjlighet att uppleva en högklassig idrottstävling och möta 
andra kulturer. EYOF är det första sportevenemanget med flera olika sporter för unga idrottsmän 
och är därför en betydande erfarenhet på vägen mot elitnivå och berömmelse. Spelen innebär 
också en möjlighet att utbilda deltagande unga idrottsmän om den olympiska andan, eftersom 
spleen följer det olympiska protokollet. Ceremonierna inkluderar öppningsceremoni (söndag kväll, 
19 juli 2009), inmarsch för deltagarna, den olympiska elden, den olympiska fanan och 
nationalsånger och emblem. Ceremonierna och arrangemangen för EYOF-spelen i Tampere 
kommer att visa Tamperes unika kvaliteter och lägga tonvikten på principen “från ungdom till 
ungdom”. Värderingarna som kännetecknar spelen är god tävlingsanda, bestående utveckling, 
ekologiskt ansvar och ekonomi. 
 
 
Deltagarby i Hervanta 
 
Spelens centrum kommer att vara i Hervanta, där deltagarnas by kommer att byggas på områden 
som tillhör finska polisskolan, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Tamperes studentbostadsförening och 
Tamperes tekniska universitet. Tjänsteutbudet i Hervanta-området används i stor utsträckning 
under spelen. 
 
 
Lokala idrottsföreningar organiserar programmet 
 
Lokala idrottsföreningar är ansvariga för att organisera programmet. Föreningarnas tjänstemän har 
betydande erfarenhet från många nationella och internationella evenemang och kommer att utgöra 
en betydande faktor för att säkerställa att programmen fungerar bra. Ratina-stadion, som 
renoverades för Kaleva-spelen 2008, kommer att vara friidrottsarenan för EYOF-spelen. Handboll, 
volleyboll och gymnastiktävlingarna kommer att hållas i Tamperes utställnings- och sportcentra. 
Tre sporter på en enskild plats kommer att göra Tamperes utställnings- och sportcentra till en av 
de mest spännande arenorna under spelen, med mängder av sport att njuta av under hela veckan. 



 
Jakt efter frivilliga 
 
Spelen kommer till större delen att organiseras med hjälp av frivilligt arbete. Cirka 1 500 frivilliga 
behövs för olika uppgifter. Att arbeta som frivillig för EYOF har dragit till sig mycket intresse. Flera 
ansökningar har kommit in från utlandet. De lokala idrottsföreningarna kommer att tillhandahålla 
personalen som behövs för programmet på egen hand. Andra intresserade frivilliga bör skicka in 
sina ansökningar från hemsidan för EYOF 2009. Det kommer definitivt att finnas många 
spännande uppgifter för varje frivillig. 
 
Vad är EYOF? 
 
1990 lanserade den europeiska olympiska kommittén de europeiska olympiska ungdomsdagarna 
(EYOD) som sedan dess har gjort sig känt som EYOF, det enda evenemanget med flera sporter 
som arrangeras i Europa. Idén att organisera de europeiska spelen (som lanserades innan 
samfundet hade bildats men som sedan övergavs) blev på så sätt aktuell på nytt. EYOF-spelen, 
som inkluderar vinter- och sommarspel, organiseras vartannat år. De första sommarspelen 
arrangerades 1991 i Bryssel, Belgien. 
 
 
Turistinformation 
 
Tampere kommuns företag för marknadsföring av turism, GoTampere, erbjuder tjänster för turister. 
GoTampere tillhandahåller turisterna reseinformation och kan även reservera logi. GoTampere har 
ett turistinformationscentra vid Tamperes järnvägsstation (Rautatienkatu 25 A). För ytterligare 
turistinformation om Tampere, var vänlig besök www.gotampere.fi 
 
 
 


