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Camp Svalbard 
Camp Svalbard ble 26.-28 august 2011 gjennomført for tredje gang. I år var arrangementet 
lagt til Coles Bay.  47 ungdommer mellom 13-18 år deltok. Nytt for arrangementet i år var at 
ungdommer fra Barentsburg ble invitert til å delta på Camp Svalbard. Hovedmålsetninga for 
Camp Svalbard 2011 var: Ungdommene skal oppleve glede og mestring i naturen, 
under trygge forhold og med kompetente instruktører. 
 
Forarbeid: 
Camp Svalbard er ressurskrevende og det er viktig å starte tidlig med planlegginga. 
En viktig del av forarbeidet er å skaffe ressurser. Camp Svalbard er avhengig av støtten de 
får fra bedrifter og lokale aktører i Longyearbyen.   
 
Bidragsytere (i tillegg til lag og foreninger): 
Finansiering beløp  Lån av utstyr/sponset tjenester  Levert varer til redusert pris 

Korkpengeordningen Kr 100 000  UNIS  Tundra Events 

Store Norske Kr   70 000  Røde Kors  Bakehuset 

Ungdomsrådet Kr   55 000  Sysselmannen  Arctica AS 

LNS Spitsbergen Kr     7 000  HTG  Apotek Spitsbergen 

ISS Kr     7 000  Basecamp  HTG 

COOP Svalbard Kr    3 000  Longyearbyen sykehus  Svalbard Auto 

Deltakeravgift ( kr 500,-) Kr  26 000  Spitsbergen Travel    

   Bydrift KF   

   Arctic Adventures   

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

 
Forberedelser:  
Det ble holdt forberedelsesmøter for camppersonell og instruktører. Alle som skulle være 
isbjørnvakt på noe tidspunkt under camphelgen, deltok på sikkerhetskurs i regi av Camp 
Svalbard. Det ble holdt et eget ledsagermøte for ledsagerne hvor fokuset lå på felles 
holdinger, avklaring av ledsagerrollen og spesielle behov hos ulike ungdommer. Alle 
deltakere og frivillige voksne fikk i tillegg et infoskriv med all nødvendig informasjon på e-
post i forkant.  
 

Gjennomføring: 
Transport, campen, beliggenhet 
Camp Svalbard ble i 2011 arrangert i den 
nedlagte russiske bosetningen Coles Bay. 
Camp Svalbard-deltakere og voksne ble 
transportert til og fra Coles Bay med MS 
Langøysund. Den siste biten inn til land 
ble alle transportert med gummibåter. I 
forkant hadde 6 stk personer reist ut i 
fortropp for å klargjøre campområdet. 
 
Alle ungdommene sov i det ene russiske 
fraflyttede huset. Her ble ungdommene 
delt slik at de sov i ulike rom i 1. og 2. 
etasje. 11 voksne (ledsagere, campsjef, 
sykepleier og helsesøster) sov i det 
samme huset som ungdommene. 
Instruktører og isbjørnvakter sov i telt. En 
stor lavvo ble brukt som samlingssted og 
spisested. 

 
                                                     Foto: Mari Tefre 
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Sikkerhet 
Et arrangement som Camp Svalbard stiller store krav til sikkerhet. En person hadde det 
overordnede sikkerhetsansvaret under hele campen, og alle isbjørnvakter ble brifet i 
sikkerhetsrutinene så fort alle var ankommet leiren.  
 
Alle voksne var kledd i gul refleksvest når de var ”på vakt”.  
Gode rutiner og ansvarsfulle voksne gjorde at isbjørnvaktene ble rullert uten komplikasjoner.  
Våpen og signalpistol var lånt av UNIS, og de som skulle bruke dette utstyret hadde i forkant  
deltatt på sikkerhetskurs i regi av UNIS. På sikkerhetskurset fikk de frivillige opplæring i det 
aktuelle sikkerhets- utstyret, i tillegg til en praktisk skyteøvelse. Det ble holdt en egen 
”bjørne-øvelse”, samt en brannøvelse, med voksne og ungdommer på fredag kveld da vi kom ut  
til Coles Bay.  
 
6 stk brannslukkingsapparat var plassert rundt om i campområdet og inne i huset hvor 
ungdommene sov. I forkant hadde de frivillige voksne som deltok på sikkerhetskurset, også  
deltatt på et brannsikkerhetskurs med visebrannmester Geir Hekne. Dette kurset inneholdt 
en praktisk slukkeøvelse. 
 
Det ble tegnet en ekstra skade-/uføreforsikring på deltakerne tilknyttet Camp Svalbard. De 
eneste personskadene vi opplevde under Camp Svalbard var gnagsår og slitne ben/armer. 
 
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: 

 
                                             Foto: Elias Buø 12 år

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

 Det ble kildesortert under hele oppholdet i campen. 

 Under arkeolog Per Kyrre Reymert sin aktivitet historisk vandring, var det fokus på 
kulturminner og historie på Svalbard. Da ble det også satt søkelys på hvordan en skal oppføre 
seg i naturen med tanke på kulturminnene på Svalbard.  

 På grunn av hensyn til flora og fauna, sov flest mulig av deltakere og voksne i husene i Coles 
Bay – slik at vi unngikk å sette opp så mange telt. 

 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 

6 11 9 0 0 

 
            Fra evalueringa til deltakerne: ”Hva synes du om historiske vandring med Per Kyrre?” 

Svært bra Meget bra Bra Ikke så bra Dårlig 

22 13 6 0 0 
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Mat 
Matserveringen fungerte svært godt, 
takket være en godt fungerende 
matgruppe som talte 3 stk. Det ble servert 
3 varme måltider, i tillegg til tørrmat 
morgen og kveld. Matpakke laget hver og 
en, og tok med til lunsj. Frukt og 
grønnsaker var tatt med som en fin 
motvekt til ”typisk turgodt” (sjokolade, 
etc.).  
 
I år som i fjor ble reinsdyrkjøtt tilberedt i 
kokegrop. En spennende måte å tilberede 
maten på, samt en ny opplevelse for  
mange av ungdommene.  

 

 
                        Foto: Mari Tefre (instruktør fotogruppa)

 
Aktivitetene 
Etter ønske fra ungdommene var mange 
av årets aktiviteter nye. Jeger- og fisk 
foreningen stilte med fangststi, i tillegg til 
jakt hvor 5 ungdommer fikk være med å 
skyte og slakte et reinsdyr. Røde Kors 
stilte i år med aktiviteten mestring i 
høyden (rappellering), samt HLR-kurs. 
Lorna Little, doktorgradsstudent ved 
UNIS, lærte ungdommene om sjeldne 
planter på en kreativ og morsom måte. 
Per Kyrre Reymert tok med seg 
ungdommene på Historisk vandring i 
området og inn i husene i Coles Bay. I 
tillegg hadde Mari Tefre frivillig 
fotoaktivitet, hvor til sammen 11 
ungdommer deltok.  

 
                                                                      Foto: Erle Haldorsen 15 år 
 
 

                                                                          

 

Ellers ble tiden fylt med sang, gitar, samtaler rundt bålet, klemmer, leker, bading og kos 
med hundene. Lørdag kveld var Sidsel Svarstad fra Sysselmannen på besøk, og snakket 
med ungdommene om det å være ung, lover, regler og politiets rolle ovenfor de unge.
Søndag var Airlift innom campen. Som en demonstrasjon på en redningsoperasjon med 
helikopter, ble 4 ungdommer heist opp av vannet. 
 
 
Deltakerne 
47 deltakere deltok på Camp Svalbard 2011. Det var 13 deltakere flere enn året før, og 7 
flere enn antall annonserte plasser på forhånd. På grunn av 22.juli var det et stort ønske å 
gi plass til alle som ønsket å delta på årets camp, og det lyktes vi med. 

Dessverre ble de to påmeldte russiske deltakerne fra Barentsburg forhindret fra å delta. 
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Et av delmålene var å få deltakere med 
minoritetsspråklig bakgrunn til å melde 
seg på årets Camp Svalbard. Tidligere år 
har det nesten bare vært ungdommer med 
norske foreldre som har deltatt. I år kom 5 
av 47 deltakere fra landene Thailand, 
Chile og Russland. 
 
På dagene var de 47 ungdommene delt 
inn i 4 grupper, hvor av hver gruppe 
hadde 2 voksne ledsagere.  
Det var god aldersspredning og 
kjønnsfordeling blant deltakerne.

 
Frivillige ledsagere, camppersonell, instruktører og isbjørnvakter 
31 voksne og en praktikant (barne- og ungdomsarbeider) stilte opp helgen 26.-28.august og 
bidro til Camp Svalbard 2011. På grunn av hendelsene 22.juli 2011 var helsesøster med 
som ekstra beredskap for samtaler med ungdommene (i tillegg til å bidra på matgruppa). Vi 
hadde også med en sykepleier fra Longyearbyen sykehus, som også fungerte som 
instruktør på HLR-kurs i regi av Røde Kors. 
 
Oversikt over de voksnes oppgaver i leiren: 

 13 stk instruktører fra lag og foreninger (inkludert sykepleier som holdt HLR-kurs) 

 8 stk ledsagere ( 2 stk delte ansvaret for hver sin gruppe med 11-12 ungdommer) 

 5 stk isbjørnvakter 

 3 stk matgruppa (inkludert helsesøster og praktikant/barne- og ungdomsarbeider) 

 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 2012.  
 

 

                                                                                                                                 Foto: Mari Tefre 
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Evaluering:  
 

46 av 47 deltakere har fylt ut 
evalueringsskjema. 28 av 29 voksne har 
fylt ut evalueringsskjema, i tillegg har 
noen gitt egne skriftlige eller muntlige 
tilbakemeldinger. Campen er blitt evaluert 
internt av campledelsen (se egen 
evalueringsrapport). 
 
Ungdommene gir svært gode tilbakemeldinger 
på sin opplevelse av Camp Svalbard 2011. 
Lavere egenandel og bytte av helg, til helgen 
etter skolestart, var med på å øke deltakelsen fra 
2010 til 2011 med 13 deltakere.  
Ungdommene har gitt tilbakemelding om at de 
var glade for å få oppleve et nytt sted på 
Svalbard, og at Coles Bay var et spennende 
område å ha camp.  
De voksne frivillige har også gitt meget gode 
tilbakemeldinger, ang informasjon, ledelse og 
organiseringen av Camp Svalbard 2011. 
 
I 2011 var deltakeravgiften blitt senket til kr 500. Grunnen var at Camp Svalbard bør være 
et lavterskeltilbud, som alle har råd til å delta på. Derfor er det ønskelig å beholde den lave 
deltakeravgiften også i 2012.  
 
Fra evalueringa til deltakerne: ”Hva synes du Camp Svalbard som arrangement?” 

Svært bra Meget bra Bra Ikke så bra Dårlig 

38 8 0 0 0 

 
Konklusjon: 
 
Camp Svalbard 2011 var et godt gjennomført arrangement. Evalueringen viser at vi i svært 
stor grad nådde målene som ble satt for årets arrangement. Transportutgiftene ble lavere i 
år enn forventet, fordi vi seilte ut fredag kveld først kl 19, samt at transportetappen i år ikke 
var så lang. Det beste er å komme tidligere ut i campområdet på fredag, slik at 
ungdommene får mer tid i leiren før aktivitetene begynner på lørdag morgen.
Derfor bør det budsjetteres med høyere 
transportutgifter til neste års camp, for å 
gjøre det mulig å reise ut tidligere. Camp 
Svalbard er ressurskrevende, men alt 
arbeid og logistikkarbeid er verdt det når 
man ser gleden og opplevelsene som 
ungdommene opplever sammen ute i 
Svalbards vakre natur. 
 
 
 
For Longyearbyen Lokalstyre 
Kultur- og fritidsforetak KF 
 
Kristine Lidin Hansen 
Ungdomsarbeider 

 

 

                                                  Foto: Mari Tefre 

Tekst 
Budsjett 
2011 

Foreløpig 
Regnskap 2011 

Inntekter     

Sponsorer 83 000 83 000 

Foreldrebetaling 20 000 23 000 

Korkpenger (søknad) 120 000 100 000 

Ungdomsrådet     50 000 55 000 

Sum inntekter 273 000 265 200 

      

Utgifter     

Egne midler KF 70 000 80 000 

Mat 25 000 24 500 

Transport  80 000 42 000 

Campleie og HMS - tjenester 20 000 0 

T - skjorter og matbokser 15 000 14 000 

Drift av campområde 30 000 35 000 

Div. kostnader 30 000 25 000 

Sum utgifter 270 000 220 500 
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