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Camp Svalbard  
Camp Svalbard ble 20.-22 august 2010 gjennomført for andre gang.  34 ungdommer 
mellom 13-18 år deltok i år. Hovedmålsetninga for Camp Svalbard 2010 var at: 
ungdommene skulle få oppleve glede og mestring ute i naturen under trygge forhold 
 

 
Forarbeid: 
Camp Svalbard er ressurskrevende og det er viktig å starte tidlig med planlegginga. 
En viktig del av forarbeidet er å skaffe ressurser. 
 

Bidragsytere (i tillegg til lag og foreninger): 
Finansiering beløp  Lån av utstyr  Levert varer til redusert pris 

Korkpengeordninga Kr 100 000  UNIS  HTG 

Store Norske Kr   70 000  Røde Kors  UNIS 

Ungdomsrådet Kr   55 000  NP  Arctica 

LNS Spitsbergen Kr  10 000  HTG  Sportssenteret 

COOP Svalbard Kr    3 000  Spitsbergen Travel   Svalbard Arctic Sport 

Deltakeravgift ( kr 800,-) Kr  27 200  Sysselmannen   

I tillegg har instruktører, camppersonell og ledsagere stilt opp frivillig uten lønn 

 
Forberedelser:  
Det ble holdt forberedelsesmøter for camppersonell og instruktører. 25 av 32 voksne deltok 
på sikkerhetskurs i regi av Camp Svalbard. I tillegg hadde 5 av de som ikke tok dette 
sikkerhetskurset, fullført et godkjent kurs de siste 6 måneder før campen.  
 
Det ble holdt et eget ledsagermøte for de 8 ledsagerne, hvor fokuset lå på felles holdinger, 
avklaring av ledsagerrollen og spesielle behov hos noen av ungdommene. Alle deltakere og 
voksne fikk i tillegg et infoskriv med all nødvendig informasjon på e-post i forkant.  
 
 
Gjennomføring:                                                 
 
Transport, campen, beliggenhet 
Camp Svalbard-deltakere og voksne ble transportert til og fra Billefjorden med  
MS Langøysund. Returen til Longyearbyen ble noe sen. Hjemkomst er et økonomisk 
spørsmål, ettersom det fortsatt er turistsesong på Svalbard på den tiden campen er lagt og 
transporten vi benytter oss av primært kjører turer for turister.  
 
Under campen ble gummibåter brukt som transportmidler, blant annet for å transportere 
folk og utstyr i land på Rudmosepynten og til Nordenskioldbreen. 
Småbåtene er et sårbart element i 
logistikken, med tanke på vær og is-
forholdene ved breen. 
Erfaringene viser at det er nødvendig å ha 
minst en polarsirkelbåt med under hele 
campoppholdet.  
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Miljø 
Et av de sentrale delmålene med Camp 
Svalbard er å bevisstgjøre ungdommene 
på den sårbare naturen vi lever i, samt å 
gjøre de mer miljøbevisste. Foruten det at 
turglede og naturopplevelsene i seg selv 
gjør ungdommene mer bevisst – ble det 
gjennomført en del konkrete miljøtiltak: 

 

 
 Alle fikk tildelt et turspisesett, slik at vi unngikk bruk av engangsservice, kopper og bestikk.   

 Det ble kildesortert under hele oppholdet i campen. 

 Fredag kveld holdt Sveinn Are Hanssen et foredrag med fokus på klima og drivhuseffekten.  

 Før hjemreise gikk ungdommene manngard for å sikre at alle spor etter menneskelig aktivitet 
var borte. 
 

 
 
           Fra evalueringa til camppersonell, instruktører og ledsagere: 
            ”Hvordan syntes du Camp Svalbard ivaretok klima- og miljøperspektivet?” 

Svært bra Meget bra Bra Ikke så bra Dårlig 

3 13 7 0 0 

 
            Fra evalueringa til deltakerne:  ”Hva synes du om miljøforedraget til Sveinn Are Hanssen?”. 

Svært bra Meget bra Bra Ikke så bra Dårlig 

14 10 9 0 0 

 
 
Mat 
Matserveringen fungerte svært godt, 
takket være en godt fungerende 
matgruppe som talte 5 stk.  Det ble 
servert 3 varme måltider, i tillegg til 
tørrmat morgen og kveld. Matpakke laget 
hver og en, og tok med til lunsj. 
 
Det mest spennende måltidet under 
campen var reinsdyret som LJFF hadde 
tatt med seg. Kjøttet ble tilberedt i 
kokegrop, noe som var en 
førstegangsopplevelse for mange. 
 

 

 

  
 
Sikkerhet 
Et arrangement som Camp Svalbard stiller store krav til sikkerhet. En person hadde det 
overordnede sikkerhetsansvaret under hele campen, og alle voksne ble brifet i 
sikkerhetsrutinene så fort alle var ankommet leiren.  
 
I tillegg var det en egen gjennomgang hvor brannfare og brannslukking ble tatt opp. Flere  
brannslukkingsapparat var plassert rundt om i teltleiren. 
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Alle voksne var kledd i gul refleksvest når de var ”på vakt”.  
Gode rutiner og ansvarsfulle voksne gjorde at 
isbjørnvaktene ble rullert uten komplikasjoner.   
 
Det ble tegnet en ekstra skade-/uføreforsikring på 
deltakerne tilknyttet Camp Svalbard. Den eneste 
personskaden i løpet av helgen, var en forstuet fot på 
en av deltakerne som deltok på brevandringa. Skaden 
ble tatt hånd om av fagpersonell.  
 

 

Aktivitetene:  
Ungdommene deltok på en halv dag med 
villmarsksti (skyting, kart/kompass og bål)  
med LJFF og en halv dag med  
dyr og planter i Arktis med UNIS, i tillegg 
til en dag med brevandring sammen med 
Longyearbyen Røde Kors. 
 
Svalbard Seilforening stilte med en 
instruktør, 2 dobbelkajakker og 2 enkle 
kajakker. Til sammen 16 ungdommer fikk 
prøvd kajakk som en frivillig aktivitet.  
 

 
 

 

Ellers ble tiden fylt med quiz, gitar, sang, fjelltur i nærområdet, leker, bading, spill. 
Lørdag kveld var Per Andreassen fra Sysselmannen på besøk, og snakket med 
ungdommene om det å være ung og å ta valg.
Søndag var Airlift innom campen. Som en demonstrasjon på en redningsoperasjon med 
helikopter, ble 4 heldige jenter heist opp av vannet.

Deltakerne: 
34 deltakere deltok på Camp Svalbard 2010. Deltakerne sov i 7 lagstelt og var på dagen 
delt inn i 4 grupper, hvor av hver gruppe hadde 2 voksne ledsagere. Det var god 
aldersspredning og kjønnsfordeling blant deltakerne. 

Deltakeroversikt  Camp Svalbard 2010
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Camppersonell/ledsagere/instruktører: 
32 voksne stilte opp helgen 20.-22.august og bidro til Camp Svalbard 2010. 

 11 stk instruktører fra lag og foreninger. 

 10 stk camppersonell (mat, båtførere, isbjørnvakter). 

 8 stk ledsagere (ansvar for hver sin ungdomsgruppe).  

 3 stk campledelse.    
 

På evalueringsskjemaene fra de voksne svarte alle at de synes Camp Svalbard er et ”svært 
bra” eller ”meget bra” arrangement, og nært opp til alle svarte at de kunne tenke seg å bidra 
under Camp Svalbard 2011.

Evaluering: 
 

33 av 34 deltakere har fylt ut 
evalueringsskjema.  
23 av 32 voksne har fylt ut 
evalueringsskjema, mens flere har gitt 
egne skriftlige eller muntlige 
tilbakemeldinger. Campen er blitt evaluert 
internt (se egen evalueringsrapport). 
 
Evalueringene viser at dersom vi ønsker å 
gi ungdommene et årlig tilbud, må vi 
endre/fornye aktivitetene i 2011. 
Ungdommene som har vært med to år på 
rad ønsker seg ny læring og utfordringer 
 
Veldig mange har gitt tilbakemelding om 
at det ble for sen hjemkomst. Derfor må 
det budsjetteres med noe høyere 
transportutgifter i 2011. 

Konklusjon:  
Camp Svalbard 2010 var et godt gjennomført arrangement. Evalueringen viser at vi i svært 
stor grad oppnådde hovedmålet som ble satt i forkant av Camp Svalbard 2010. Flere av 
våre delmål ble også oppnådd. 
 
Likevel må vi tenke på å fornye aktivitetene, evt. også campområde, slik at ungdommene 
føler at de får nye naturopplevelser og utfordringer. Å kjøre det samme opplegget flere år 
på rad, er ikke gunstig. 
 
Campen er ressurskrevende. En del utstyr er investert i, og kan brukes ved senere 
anledninger. Transportbudsjettet må økes, dersom vi skal komme tidligere hjem på 
hjemreisedagen. 

 
 

Med vennlig hilsen 
For Longyearbyen Lokalstyre 
Kultur- og fritidsforetaket KF 

 
Kristine Lidin Hansen 

Ungdomsarbeider 

Tekst 
Budsjett 

2010 
Regnskap 

2010 

Inntekter     

Sponsorer 73 000 83 000 

Foreldrebetaling 32 000 27 200 

Korkpenger (søknad) 100 000 100 000 

Ungdomsrådet 55 000 55 000 

Sum inntekter 260 000 265 200 

      

Utgifter     

Egne midler KF 60 000 67 000 

Mat 40 000 24 500 

Transport  60 000 67 000 

Campleie og HMS - tjenester 20 000 20 000 

T - skjorter og matbokser 25 000 21 500 

Drift av campområde 47 000 65 000 

Sum utgifter 252 000 265 000 


