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Innledning 

Camp Svalbard vart i år arrangert i Ymerbukta fra den 23.-15. august, og det var 22 gutter og 

20 jenter, totalt 42 ungdommer i aldersgruppen 12- 18 år som deltok. Hovedmålet med 

Camp Svalbard er at ungdommene skal oppleve glede og mestring i naturen, under trygge 

forhold og med kompetente instruktører. Det er femte gang Camp Svalbard blir arrangert. 

 

Forarbeid 

Informasjon om campen ble sendt ut til nye elever gjennom skolen, og påmeldingen startet 

før sommerferien.  

Et møte med alle frivillige voksne ble holdt før sommeren, med informasjon om de voksnes 

rolle, holdninger og Camp Svalbards mål ble lagt frem. Like før campen, ble det også 

arrangert et sikkerhetskurs med samband og våpen- trening for alle frivillige voksne. 

Dagen før ungdommene ankom Ymerbukta, ble det sendt ut en «fortropp» som valgte 

campsted, og som transporterte og klargjorde store deler av fellesutstyret. Det er mye utstyr 

og mange telt som skal settes opp, arbeidet som denne fortroppen gjør, er helt essensiell for 

en vellykket ungdomscamp!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mari Tefre 

 

Logistikk 

Et av delmålene til Camp Svalbard er å: «gi et lavterskeltilbud i forhold til krav til utstyr, 

kostnader og ferdighetsnivå hos den enkelte deltaker». Det meste av utstyret som blir brukt 

for å arrangere Camp Svalbard, lånes derfor av ulike foreninger/lag/institusjoner i byen. Dette 

har en økonomisk fordel, men krever mye logistikkarbeid i forkant og etterkant av 

arrangementet.  

Lån av utstyr/sponsede tjenester: 

Longyearbyen 

Røde Kors 

Hjelpekorps 

Spitra 

UNIS SSU 

Norsk 

Polarinstitutt 

Sjøhaug 

Byggservice 

Svalbardhallen JM Hansen 

Longyearbyen 

Skole 

Pole Position 

Brannstasjonen  

Sysselmannen  
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Ungdommene, de frivillige voksne og utstyret som ikke ble sendt med fortroppen, ble 

transportert til Ymerbukta med MS Langøysund.  

Både ungdommer og voksne overnattet i lagstelt. Samlingspunktet for campen var i en stor 

lavvo. Andre telt som ble brukt var: 1 telt til isbjørnvaktene, 1 telt sil sikkerhetsansvarlig som 

også fungerte som «sykestue» for medisinansvarlig, 3 dotelt og 1 utstyrstelt.  

 

Foto: Mari Tefre 

 

Sikkerhet 

En person hadde det overordnede ansvaret for sikkerheten i campen. Dette anses som en 

svært viktig rolle, da sikkerhet skal prioriteres først. Det var med 6 isbjørnvakter som byttet 

på å holde nattevakt hele natten gjennom, dette fungerte bra. Det var også med 2 hunder, 

som fungerte som vakt på natten, og turfølge på dagen.  

Det ble arrangert brannøvelse og isbjørnøvelse ved ankomst første dagen. 

Brannslukningsapparater og branntepper ble plassert i hoved teltet.  

Det ble tegnet en skade-/uføreforsikring på deltagerne tilknyttet Camp Svalbard. Det var 

ingen alvorlige personskader under campoppholdet. De skadene som oppstod var små 

kuttskader, og en ungdom som måtte returnere til leiren fra aktivitet på grunn av medisinske 

årsaker. På transporten tilbake til Longyearbyen med MS Langøysund, var det derimot en 

ungdom som falt i trappen, og måtte fraktes til sykehus. Det viste seg heldigvis å ikke være 

skader av alvorlig omfang.  
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Mat 

Mat er en viktig del når man er ute og i aktivitet hele dagen, og det legges vekt på at 

ungdommen synes maten er god. Det var to matansvarlige på campen, som fikk hjelp av 

andre voksne når de trengte det. Det ble servert grøt og brødmat til frokost, brødmat til niste 

og et varmt måltid til middag. Frukt og grønsaker ble tilbudt i tillegg til niste. LJFF stilte med 

reinsdyr som ble grillet ene dagen, og fisken som ble fisket i Straumsjøen ble tilberedt og 

servert. 

Program 

Ett av delmålene til Camp Svalbard er: «å sette ungdom i kontakt med hverandre gjennom et 

mangfold av friluftsaktiviteter, med vekt på det deres egne omgivelser byr på av utfordringer 

og opplevelser». En annen viktig del av Camp Svalbard, er at lokale lag og foreninger skal 

kunne synliggjøre sine aktiviteter for ungdommen.  

Av hovedaktiviteter var det brevandring på Esmarkbreen, arrangert av Longyearbyen Røde 

Kors Hjelpekorps (LRKH), og fisketur til Straumsjøen sammen med førstehjelp og skyting, 

arrangert av Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF) og LRKH. På gåturen til 

Straumsjøen var det også med to kløyvhunder fra Longyearbyen Hundeklubb. Dette var 

aktiviteter som var populære blant ungdommene. Om kvelden ble det sett opp ulike 

aktiviteter som førstehjelp (LRKH), kajakk (Svalbard Seilforening), kveldstur med hund 

(Longyearbyen Hundeklubb), fototips og bueskyting. I tillegg hadde Airlift en SAR- øvelse på 

lørdagen, hvor 4 ungdommer ble trukket ut til å delta på.  

En annen viktig del av det å være på friluftlivcamp, er å bli kjent med hverandre, å dele telt 

med andre, fellestid rundt bålet og annen lek og moro «mellom slagene». På spørsmål om 

hva deltagerne synses om Camp Svalbard som arrangement, svarte de følgende: 

 
      Svært 

bra  
Meget bra Bra  Ikke så bra  Dårlig Ikke svart Totalt 

 
 

      

19 9 7     3 38 
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Instruktører, camppersonell og ledsagere  

De voksne som er med på Camp Svalbard gjør en svært viktig jobb, og man jobber aktivt 

med å få ressurssterke voksne som kan være et godt forbilde for ungdommene.   

Det var totalt 28 voksne som deltok som instruktører, camppersonell og ledsagere. 

Arbeidsfordelingen var som følger: 2stk matansvarlige, 3stk campledelse, 7 ledsagere, 6 

isbjørnvakter og 10 instruktører fra lag/foreninger 

 

Konklusjon 

Det var mange fornøgde ungdommer etter Camp Svalbard 2013! Ymerbukta er en godt 

egnet plass for varierte aktiviteter for ungdommene. Man ser mulighetene for variert aktivitet, 

dersom samme sted blir brukt til neste års camp. 

6. Kunne du tenke deg å være med på Camp Svalbard 2014? 

(om du er på Svalbard) 

    
 

      
 

         Ja          Nei 
Vet 
ikke 

Ikke svart Totalt 

  22 4 7 5 38 

   

 

 

 

Fokus på miljø 

På spørsmål om hvordan Camp 

Svalbard fokuserer på miljø, er det 

20 av 38 ungdommer som har svart. 

Det fleste svarer at det er bra med 

søppelsortering, at vi fokuserte på å 

ikke legge igjen søppel ute, og at 

man måtte rydde etter seg. 

 


