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Den 6. marts 2016 danner Grønlands hovedstad, Nuuk, rammen om et brag af en åbningsceremoni, 
når Arctic Winter Games 2016 (AWG2016) skydes i gang. Omkring 2.000 sportsfolk, kulturfolk, spe-
cielt inviterede gæster, presse og tilskuere kommer til byen og bliver i ca. en uge, for at være en del af 
Grønlands største arrangement af denne art. AWG2016 legene bliver en helt speciel og spændende 
uge spækket med kulturevents og ikke mindst konkurrencer i 15 forskellige sportsgrene. 

AWG2016 er dog meget mere end et enkeltstående sports- og kulturarrangement. Faktum er at det 
er en logistisk udfordring at få det hele til at gå op i en større helhed, men på samme tid er det en 
gylden mulighed for læring, nye tværfaglige samarbejder, branding af Grønland og udvikling på 
forskellige planer.

Arctic Winter Games (AWG) er verdens største multisport- og kulturbegivenhed for unge som lever 
i Arktiske egne. AWG afholdes hvert andet år med skiftende værtskab iarktiske regioner og lande. 
Legenes deltagere er fra Grønland, Alaska, provinser og territorier i Canada (Alberta, Northwest Ter-
ritories, Nunavut, Nunavik, Yukon), Yamal halvøen i Sibirien, samt en delegation af samer. AWG fejrer 
sport, social interaktion og kultur, skaber bevidsthed omkring kulturel forskellighed og udvikler atleter 
i sportslige konkurrencer med fokus på fair play. 

Af Arnakkuluk Jo Kleist, Arctic Winter Games 2016
Marts 2015

Arctic Winter Games 2016 – det største i grønlandshistorien

En gruppe unge mænd, der udfører Arctic Sports i Nuuk. Arctic Sports er en af de specielle 
sportsgrene der udføres ved Arctic Winter Games 2016. (Foto: Mads Pihl, greenland.com).
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Grønland har én gang før været vært for AWG legene tilbage i 2002 hvor værtsskabet blev delt med 
byen Iqaluit i Canada. Nu har Grønland det fulde værtsskab og ansvar for AWG2016 legene så det 
bliver dobbelt så stort som i 2002. Denne gang er der dog også et samarbejde med Iqaluit som ikke 
er værter, men vil danne rammen om Ishockey konkurrencerne.

AWG2016 er og bliver stort for Grønland. I en hovedstad med omkring 17.000 indbyggere fylder 
2.000 gæster meget. Det ville svare til at der kom omkring 74.000 mennesker til indre København i en 
uge. Det er estimeret at der er brug for omkring 1.500 frivillige til at få AWG2016 i mål. Det er ikke en 
nem opgave, men en rigtig god mulighed for erfarings- og kompetenceudvikling som mange men-
nesker, virksomheder, organisationer og uddannelsessteder vil og allerede benytter sig af. 

AWG2016 skal udvikle befolkningens kunnen specielt inden for projektarbejde. Evnen til at planlægge 
og tilrettelægge ens arbejde og på den måde opnå et succesfuldt resultat er meget værdifuld for alle 
erhverv og fagområder. Gode projektarbejdsredskaber er et must for at samfundet kan engagere sig 
i store erhvervsprojekter i fremtiden. Ud over et fokus på projektarbejde vil AWG2016 blandt andet 
arbejde for at flere i befolkningen får bedre engelskkundskaber, lærer mere om service og Arktis ge-
nerelt og kan udføre førstehjælp.

Selve legene sker i marts 2016, men projektet AWG2016 er i fuld gang. Det er for længst besluttet 
hvor mange deltagere AWG2016 maksimalt kan rumme, at deltagerne under legene skal bo på diverse 
folkeskoler og hvordan gæsterne skal transpores til og fra Nuuk. AWG2016-organisationen og de 
frivillige er trukket i arbejdstøjet.

Et grønlandsk fodboldhold ved Arctic Winter Games i Fairbanks, Alaska i 2014. 
(Foto: Lars F. Andersen, Deluxus Studio).
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AWG2016 bygger på værdierne: Fællesskab, nysgerrighed og mod (Community, Curiosity, Courage), 
som giver sg til udtryk i den tilgang der er til projektet og de beslutninger der tages i planlægningen 
af arrangementet.

Projektet kræver involvering af alle dele af samfundet både før, under og efter legene for at det skal 
lykkes at forberede, afholde og afvikle legene. Uden frivillige, støtte fra virksomheder og samarbejde 
med organisationer kan AWG2016 ikke blive en realitet og en succes. Der er og bliver brug for hove-
der og hænder der med viljestyrke og positiv energi i fællesskab kan arbejde for at få projektet til at 
gå op i en større helhed. AWG2016 kræver et bredt værtsskab som går ud over AWG2016-organisati-
onen. Det gælder både de skolebørn og taxachaufførerne som gæsterne møder på deres vej. Derfor 
er AWG2016 et fælles folkeligt projekt. Et projekt som rækker ud over Nuuks bygrænser og ind i de 
grønlandske stuer. 

Den viden og erfaring der vil blive høstet ved gennemførelsen af AWG2016 bliver uvurderlig i form 
af både viden, materialer og konkrete erfaringer som kan komme det grønlandske samfund til gode 
mange år frem. Fra AWG2016s side er vi sikre på at mange i Grønland vil benytte denne unikke mulighed 
for at udfordre sig selv og have modet til at lære noget helt nyt. Grønland skal have mest muligt ud af 
et værtsskab for AWG, værdier høstet ved god planlægning og et fælles ønske om at løfte i flok. Det 
skaber sammenhængskraft og stolthed. Når AWG2016 er over ovre bliver det spændende at se hvad 
Grønland herefter vil kaste sig ud i af spændende projekter.


