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Camp Svalbard 2009 
Medio juni 2008 besluttet Kultur- og fritidsforetak KF at vi ønsket å etablere en aktivitetscamp 
for ungdom på Svalbard. Den ble etablert som et prosjekt, og prosjektleder ble ansatt høsten 
2008 i en tidsbegrenset kontrakt til 31.8.09. 
 
Kultur- og fritidsforetak KF var initiativtaker og vertskap for prosjektet, og det var tenkt som 
en aktivitetssamling i begynnelsen av skoleåret. Tilbudet var ment å sette ungdom i kontakt 
med hverandre gjennom et mangfold av friluftsaktiviteter i deres egne omgivelser og å by på 
utfordringer og spennende opplevelser. Et annet viktig moment med prosjektet var at vi 
ønsket en sterk miljøprofil på både gjennomføring og ved valg av aktiviteter. 
 
Camp Svalbard 2009 ble et annerledes og rusfritt møtested hvor det var tilrettelagt for 
mestringsopplevelser med kvalifiserte veiledere og voksne ledsagere. Det var også et 
lavterskeltilbud i forhold til krav til utstyr og ferdighetsnivå, der også frivillige lag og foreninger 
fikk synliggjøre sine egne aktiviteter. 
 
Camp Svalbard ble gjennomført fredag 28. – søndag 30.8.09. lokalisert i Unis forskercamp i 
Billefjorden. 40 glade ungdommer i alderen 13 - 16 år var deltagere og 28 voksne var med 
som instruktører, ledsagere, ledere, camppersonell, og hundeførere. I tillegg hadde vi 
uvurderlig hjelp av et stort antall bidragsytere som ikke var med i felt.  
 
Finansiering og sponsorer 
Camp Svalbard 2009 var i utgangspunktet en kostnadskrevende operasjon. Longyearbyen 
Lokalstyre ved Kultur- og Fritidsforetaket KF tok på seg kostnadene med å utvikle prosjektet 
og å ta hånd om lønnsutgiftene til ansatte både før, under og etter selve campen. For at 
tilbudet skulle komme alle til gode var egenandelen til deltagerne satt lavt, 600 kr. I tillegg til 
dette har vi fått finansiell bistand i form av pengestøtte fra Korkpengeordningen, Svalbards 
Miljøvernfond, Store Norske, LNS Spitsbergen, Ungdomsrådet og COOP Svalbard. 
Samarbeidspartnere som UNIS, Spitsbergen Travel, HTG AS, Bydrift KF, Frisk Briis, 
Svalbard Artic Sport AS og Artica har levert varer og tjenester gratis eller til sterkt reduserte 
priser. Instruktører og ledsagere stilte i hovedsak opp uten noen form for personlig lønn. 
 
Uten all denne velvilje hadde ikke prosjektet latt seg realisere. 
 
Aktiviteter 

 
 
Fredag 28. 8 ble alle deltagere og resten av personellet transportert ut til UNIS forskercamp 
på Rudmosepynten med MS Polargirl. Lørdag og søndag var i hovedsak satt av til aktiviteter. 
 
Under de fleste aktivitetene var ungdommene delt inn i fire grupper på ti personer. Gruppene 
hadde således forskjellige aktiviteter på dagtid lørdag og søndag. Hovedaktivitetene var 
brevandring, kajakkpadling og jaktsti. Når det ikke var organiserte aktiviteter ble tiden nyttet 
til lek og moro, bading med påfølgende utprøving av badstueteltet, bålbrenning i fjæra, 
kosing og småturer med hundene osv. 
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På lørdag kveld var det grillfest i fjæra mens Per Kyrre Reymert fra Sysselmannskontoret 
hadde foredrag om Svalbards historie i form av skuespill for ungdommene. 
Sysselmannsførstebetjent Per Andreassen hadde kriminalitetsforebygging som tema. 
 
På søndag ettermiddag ankom Sysselmannes/Airlifts redningshelikopter og demonstrerte 
redning fra bre og sjø for ungdommene. Søndag kveld ble alle hentet ut fra Billegjorden ved 
hjelp fra Kystvakten ved KV Svalbard. På hjemreisen fra campen ble det holdt foredrag for 
alle campdeltagerne og ledsagerne om bord på KV Svalbard. Eventyrer Tobias Thorleifsson 
fra Klima på Vippepunktet foredro fra sine turer og snakket om miljø- og klimautfordringene i 
et mer globalt perspektiv. Jann Engstad fra Lofoten Kajakk, en av de 5 første "Godkjent 
Norsk Økoturisme" bedriftene i Norge, tok utgangspunkt i et mere lokalt perspektiv og 
oppfordret til å bruke naturen uten å forbruke den. 
 
Lag og foreninger 
I år ble ungdommene introdusert for brevandring på Nordenskioldbreen ved Bregruppa fra 
Røde Kors, jaktsti med Longyearbyen Jeger & Fiskeforening, og kajakkpadling med Svalbard 
Seilforening.  
 
De respektive lag og foreninger stilte med eget utstyr og instruktører som gjorde en 
fantastisk god innsats. Tilbakemeldingene fra ungdommene er meget gode, både når det 
gjelder informasjon og gjennomføring. I tilbakemeldinger fra de respektive lag og foreninger 
har vi fått klare signaler om at dette var morsomt og at de er interessert i å stille opp ved 
senere gjennomføringer. 
 
Ledsagere/camppersonell 
På hvert av de fire lagene var det med to voksne ledsagere under aktivitetene. Ledsagerne 
var frivillige voksne personer både i form av foreldre og andre. Ledsagernes oppgaver var alt  
fra å hjelpe ungdommene med praktiske gjøremål, motivere, kontrollere, trøste, gå 
isbjørnvakt i leiren og påse at sikkerheten til enhver tid ble ivaretatt på en god måte. Alle var 
med på sin egen fritid, både under campen og på sikkerhetsutsjekk i forkant. 
 
Ledsagerne gjennomførte jobben sin på en fantastisk måte med svært gode tilbakemeldinger 
fra ungdommene. 
 
Leiplassen/camp 
 

 
 
Universitetssentret på Svalbard stilte sin forskercamp til disposisjon for Camp Svalbard 2009. 
Campen settes årlig opp på Rudmosepynten i Billefjorden for å ivareta UNIS eget behov for 
forskere og studenter. De var fra første stund meget positive og tilpasset campen på en 
utmerket måte. Campen bestod av sovetelt, spisetelt, utstyrstelt og toalettelt. De utstyrte 
campen ellers med alle nødvendige fasiliteter, alt fra brannslukkingsapparater til badstuetelt. 
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Leirplassen var godt organisert og fungerte på en utmerket måte. Alle aktivitetene ble 
gjennomført i tilknytning til leirplassen, bortsett fra brevandringen som foregikk på 
Nordenskjioldbreen. 
 
I selve campen gjennomførte vi kildesortering av avfall etter samme mal som i 
Longyearbyen. Dette ble gjennomført som en del av miljøfokuset.  
 
Før avreise til Longyearbyen ble campen revet og pakket ned av ungdommer og 
camppersonell. I tråd med ferdselforskriften for Svalbard ble området ryddet og 
ungdommene gikk manngard over leirområdet flere ganger for å sjekke at alle spor etter 
menneskelig aktivitet var borte. Tilbakemeldinger fra UNIS var at området var ryddet på en 
utmerket måte.  
 
Mat/bespisning 
All mat og drikke i forbindelse med Campen ble sponset av Coop Svalbard. For å ivareta 
miljøet og sikkerheten var mest mulig av maten tilberedet og hensiktsmessig emballert i 
forkant. Dette medførte at det ble brukt lite tid på å lage mat, det ble lite avfall i felt og alle 
fikk servert sunn og god mat. 
 
Som en del av miljøfokuset fikk ungdommene utdelt hvert sitt turspisesett med alt nødvendig 
innhold. På denne måten unngikk vi bruk av engangsservice, kopper og bestikk. 
 
Logistikk 
Logistikk er en stor utfordring på Svalbard. Reisen til og fra campen var i utgangspunktet 
avtalt med MS Langøysund. Kun dager før campstart ble MS Langøysund pårent ved kai og 
fikk seilingsforbud.  
 
På kort frist fikk vi MS Polargirl til å foreta uttransporten, mens Kystvakten ved KV Svalbard 
hentet oss inn. Både transporten ut og inn gikk meget bra uten noen form for skader eller 
uønskede hendelser. 
 
Som følge av endringer i transporten kom foredragene om miljøvern både globalt og lokalt 
først under turen tilbake til Longyearbyen, ikke på vei utover som intensjonen var. I 
tilbakemeldinger på miljøfokus og læring svarte de aller fleste at de hadde lært noe nytt og at 
de hadde blitt mer bevisst på sin egen adferd i forhold til miljøet. 
 
Sikkerhet 
Sikkerheten ved en slik operasjon er meget krevende. UNIS bistod oss både under 
planlegging og gjennomføring med å ivareta sikkerheten på en god måte. Alle ledsagere og 
camppersonellet gjennomførte UNIS sikkerhetsutsjekk for feltoperasjoner i forkant av 
campen. Sikkerhetsinstrukser på alt fra brann til adferd ved møte av isbjørn ble laget og 
bekjentgjort før campen startet. Under selve gjennomføringen hadde vi til enhver tid 
isbjørnvakter og brannvakter i leiren. Vi hadde også med fire polarhunder med egen røkter 
som ekstra isbjørnvarslere.  
 
Instruktørene og ledsagerne fra de respektive lag og foreninger ivaretok sikkerheten i felt på 
en utmerket måte. De fleste av disse var også med på å ivareta vaktholdet mens de var i 
campen. Alle ledsagere, instruktører og camppersonell var ”uniformert” i vår signalblå 
campjakke. Dette ble gjort for å øke synlighet og trygghetsfølelse og dermed også 
sikkerheten. 
 
Det var tegnet en ekstra skade/uføreforsikring på deltagerne i tilknytning til campen. 
 
Campen ble gjennomført uten at det er rapportert om skader eller uønskede hendelser. 
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Vær 
Været den aktuelle helgen var svært bra. Skyfri himmel, vindstille og ingen nedbør er nesten 
mer enn vi kunne håpe på. Enkelte av aktivitetene vi hadde på programmet er værutsatte, 
men været satte ingen begrensninger i forhold til gjennomføringen av årets camp. 
 
Tidsbruk 
Campen var av praktiske grunner kortet inn en dag i forhold til utgangspunktet, fra fire til tre 
dager, men i følge tilbakemeldinger fra både deltagere og ledsagere var tre dager passende.  
 
Oppsummering/sammendrag 

 
Arbeidet med evaluering fra deltakere og foresatte ble iverksatt uka etter campen mens 
inntrykkene ennå var ferske i form av skriftlig spørreundersøkelse. I tillegg til dette har vi 
evaluert opplegget sammen med ledsagere, instruktører, lag og foreninger og andre 
samarbeidspartnere. 
 
39 av 40 ungdommer har meddelt at de ønsker å delta på Camp Svalbard igjen om de får 
muligheten. Alle ledsagerne, lag og foreninger som deltok har meddelt det samme. De fleste 
av samarbeidspartnerne og sponsorene har meddelt at de gjerne er med videre. 
 
De fleste av deltagerne har oppgitt at de har fått større forståelse av betydningen i å ta vare 
på miljøet og det å ferdes så skånsomt som mulig.  
 
Mye kan forbedres, men evalueringene viser at Camp Svalbard i hovedsak har vært en 
suksess som bør gjentas. Som følge av dette er prosjektorganiseringen nå avviklet, og det er 
besluttet at Kultur- og fritidsforetak KF implementerer Camp Svalbard som et fast 
aktivitetstilbud innenfor vår virksomhet.  
 
Bilder fra begivenheten er publisert på Ungdomsklubbens hjemmeside: www.ungilyb.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Longyearbyen lokalstyre 
Kultur- og fritidsforetak KF  
 

 
 
Stig Gaustad 
ungdomsarbeider 
 

 
 

  

 


