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Annonsepriser

I år er det ti år siden Space Camp ble arrangert for første gang i
Andøy. Prosjektet har vært en ubetinget suksess og i følge
initiativtaker Gustav Frisholm har campen overgått alle
forventninger. Dette ble markert i Hisnakul lørdags kveld, og
blant gjestene fant vi Hilde Nesse – tidligere deltaker som nå er
blitt foreleser på campen.

Abonnement
av Fredrik Sørensen

Ansatte
Innlegg til avisen

Tilstede på markeringen var tidligere deltakere, årets
deltakere, professorer og forelesere – i tillegg til
ansatte ved Andøya Rakettskytefelt. De fikk være med
på en feiring som blant annet inneholdt festmiddag,
bildeframvisning fra tidligere camper og diverse taler
– blant annet fra Kolbjørn Adolfsen, Odd Roger
Enoksen og Arne Hjalmar Hansen. Adolfsen fortalte litt
om de ti første årene, mens Enoksen pratet om veien
videre. Hansen redegjorde i korte trekk for
samarbeidet mellom Space Camp og NAROM.

Suksess

Foto: Fredrik Sørensen
Ti år med suksess for Space Camp måtte selvfølgelig
feires. I følge initiativtaker Gustav Frisholm har prosjektet overgått alle forventninger de
hadde på forhånd – og det sier ikke så rent lite.
– Vi hadde et håp om at dette skulle bli en suksess, men at det skulle gå så bra hadde jeg
ikke trodd på forhånd. Jeg tror det skyldes samarbeidet mellom Andøya Rakettskytefelt og
norsk romsenter, samt entusiaster og sponsorer. Det var en enorm entusiasme her første
gang vi arrangerte Space Camp, og det gjorde at vi ville komme tilbake. De som jobber på
rakettskytefeltet er virkelig entusiastiske arbeidere, og det er flott at miljøet i Andøy bidrar til
å gi mange unge forskere en plattform, sier Frisholm til Andøyposten.

kettsommer

Han forteller videre at tidligere deltakere har blitt så inspirert etter oppholdet i Andøy at de
har startet egne camper – på andre interesseområder.

NQN 3. kvartal 2005

– Space Camp bidrar selvfølgelig i forhold til forskning og romrelaterte forhold, men vi har
også fått tilbakemeldinger som dreier seg om helt andre forhold. Som et resultat av
erfaringene fra Space Camp har ungdom dratt i gang andre typer camper, blant annet
Biologi– og Cyber Camp, og i så måte kan man si at Space Camp har fungert som en motor
for å få i gang interessen for disse campene, sier Frisholm.

SPACE CAMP PÅ ANDØYA
Av Jan Erik Rønningen, MPD

Space Camp utviklet seg først fra å være et nordisk til å være et europeisk konsept. I dag er
det blitt internasjonalisert, og i følge Frisholm ligger det mye arbeid bak utviklingen av
campen, som har som målsetning å øke interessen for realfag.

Rakettsommer
– Det er et faktum at interessen for realfag kunne vært mye større. Aktiviteter som dette er

positiv i den sammenheng, for da får de som faktisk har en slik interesse møte ungdom med
09.sep 2005 05:00
samme interesse. I tillegg får de jobbe på en helt annen måte. I stedet for å fokusere på
Johansen
Av: Eivind K. B.teori
som i skolen, får de mulighet til å sette kunnskapen de sitter inne med ut i praksis. Det
handler om å se, lære og utøve, og slikt tror jeg virker stimulerende for deltakerne, forteller
25 ungdom han.
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– Først og fremst er det artig å se at engasjementet rundt Space Camp er blitt så sterkt. Det
er et konsept i utvikling, som er veldig innarbeidet. Det er jo en aldeles unik mulighet for
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Jan Erik Rønningen har vært foreleser på samtlige camper hittil. Han er full av lovord om
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I år var det tiende gang det ble arrangert Space
Camp på Andøya. Nammo Raufoss kom med som
sponsor av Campen i 1997 og har vært med siden i
form av pengestøtte og undertegnede som gruppeleder
og foredragsholder.
Omtale
r
Det ble avholdt en 10års markering på Hisnakul
Institusjon
(Nordlyssenteret)
på Andenes lørdag den 30.
august.
var årets studenter, ledelsen til
AndøyaDeltagere
Rocket Range
Andøya Rakettskytefelt med Odd Roger Enoksen (nå
Forbundet Unge Forskere
Olje- og energiminister) i spissen. I tillegg var Marie
deHandle
Cock,r om
leder for "ESA Student Space Education
Programs" representert samt øvrige foredragsTema
holdere fra UiO og FFI, Norsk Romsenter, CERN,
Romfart
UiO,
Fugro, ESA, NASA, DLR, og m.fl.

Skole og utdanning

Det kreves litt av oss som skal være leder og mentor
under oppholdet! I fjor hadde jeg en polakk som hadde
vunnet fysikkolympiaden og året før der en russer i
mattematikk! Lederne utsettes for grundig evaluering.
Jeg ønsker nå etter 10 år som aktiv foredragsholder og
gruppeleder å gi fakkelen videre. Jeg er overbevist om at
dette er noe som andre i Nammo kan ha stor glede og
utbytte av å gjennomføre så fremt Nammo ønsker å fortsette som sponsor og bidragsyter slik som tidligere.
For mer informasjon: jan-erik.ronningen@nammo.com
eller www.spacecamp.no
Photo: Students at Space Camp 2005

Årets Camp startet opp som planlagt den 28. juli og
ble avsluttet 3. august. Årets 25 deltagere var i
alderen 16-20 år fra 6 forskjellige land: Polen, USA,
Tyskland, Sverige, Filippinene og Norge. Jeg ledet
gruppe A, den såkalte rakettgruppen.
I år måtte min gruppe gjennom følgende:

Space Camp og Andøy som arrangørkommune.

i fokus

x
lære om, bygge og skyte opp vannraketter,
I sommer valgte 25 ungdommer fra videregående skole
modellraketter og hybridraketter samt, beregne
– Space
Camp er
spennende
og utfordrende,
og deltakerne er som regel flott ungdom. Det er
og universiteter
å gjøre
nettopp
dette.
Mens mange
aerodynamikken til instrumentert CRV7 rakett
det som gjør at vi kommer tilbake år etter år. Spesielt artig er det at campen nå er blitt
assosierer sommerferien
dager
på stranda
og forskjellige land, sier han.
og utføre stabilitet og baneberegning av raketinternasjonal, ogmed
at detlate
derfor
er deltakere
fra mange
ten. Til slutt klargjøre og skyte den opp. Rakett
lite aktivitet i topplokket, lærte årets deltakere på
ble skutt opp som planlagt den 2. august og
European SpaceCamp å assosiere sommerferien med noe
med 100 % suksess! Det var meget imponehelt annet.
rende å se hvor disiplinerte og ivrige studentene
http://www.andoyposten.no/m/art/?val=helesaken&nyhet=1122969396&mid=m436&vn=736&k...
02.08.2005

Abelprisen
Abelprisen tildelt Peter Lax
Abelfondets profil
Abels matematikk
Abelprisens historie
Niels Henrik Abel (1802–1829)

De opplevde midnattsol, lange dager fylt med foredrag og gruppearbeid, flammer,
røyk og lyd, en spektakulær rakettoppskytning, hvalsafari og mange nye venner.
Hvert år samles 25 ungdom i alderen 17 til 20 år på Andøya Rakettskytefelt for å lære
mer om fysikk og romfart. Etter en drøy uke er de blandt de få personer i verden som
kan kalle seg ekte rakettforskere.

var under hele opplegget!

NY AD I VANÄSVERKEN
Klas Karlsson har vært ansatt som fabrikksjef i Vanäsverken AB siden april
05. Fra og med 1. oktober 2005 ble han utnevnt til Administrerende
Direktør.
Før han begynte i Nammo hadde Klas fem års erfaring som Produksjonssjef
ved NIMO-verken AB, en virksomhet som produserer tørkeskap og produksjonsutstyr til næringsmiddelindustrien. Ellers har han flere års erfaring fra
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Take-off for Thomas
I sommer sender Thomas opp en romrakett.
Av: André Midtskogseter Reite (tekst
og foto)

– Vi skal bygge en rakett og beregne,
forklarer Thomas Parelius (17) fra Årnes
og ramser opp:
– Vekt, drivstoff, bane, hvor langt vi skal
skyte og i hvilken vinkel.
"Vi" er 25 elever fra Norge, Sverige,
Tyskland, Polen, USA og Filippinene som
skal tilbringe en uke fra 27. juli på
Andøya rakettskytefelt. Anledningen er
Space Camp, som for tiende gang
arrangeres av Forbundet Unge Forskere
(FUF) og Nasjonalt senter for romrelatert
opplæring (NAROM).
– Så, til slutt, skal vi sende opp raketten,
gliser Thomas.

Romba

Fysikk-fan

Feriemagasinet

Det er ikke for å bli astronaut Thomas tar
turen nordover.

Reisesøk
Utenriks
Rikssport
Kontakt oss
Romerike A-Å
PDF avisa
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LESER SEG OPP: Thomas
Parelius (17) får god bruk for
fysikkunnskapene sine når han skal
bygge internasjonal romrakett på
Andøya.

– Det er vel egentlig ikke raketten som er
selve formålet, men å se om alt blir som
vi regnet med. Det kan jo hende den
Les også:
plutselig snur og går ned, ler Thomas,
Bli med!
som før ferien var VKI-elev på Nes vgs.
Det var der han utviklet en stor interesse for fysikk og matematikk. Og det
var der fysikklæreren rådet ham til å søke plass på campen. 2FY-klassen fikk
vite at Akershus skulle sende en eller to elever, men det var ikke før etter
skoleslutt han fikk beskjed om at han var plukket ut. Allikevel har han
allerede fått skryte til noen av medelevene sine.

Politiet fikk ved 17.30-tiden
mandag inn en melding ifra en
ulykkelig bilist, som hadde
kommet borti ei katte på E6 ved
Langneshøgda. Etter hendelsen
stakk den angivelige skadde katten
til skogs. Bilføreren prøvde å lete
etter pusen, men han fant den ikke.
– Sjåføren har fortalt oss at katta
var svart med noe hvit i pelsen,
sier operasjonsleder Trine Skogstad ved Helgeland politidistrikt.

Våknet blodig og forslått
HERØY: Etter en fest på Husvær
i Herøy våknet en 17-åring våt,
blodig og forslått i fjæra. Selv
sier mannen at han ikke husker
noe etter klokken halv to på kvelden lørdag.
Da mannen våknet i fjæra på
Brasøy søndag morgen var både
mobiltelefonen og lommeboka
med et mindre pengebeløp borte.

Lensmann i Herøy og Dønna
Oddbjørn Lorvik sier mannen
selv ba om at det ble tatt blodprøve og at han ble sendt til Sandnessjøen for legesjekk.
Politiet har avhørt vitner, uten
at de til nå har kommet nærmere
noe svar på hva som egentlig har
skjedd.
– Vi vet lite om hva som egent-

lig har skjedd og vil oppfordre
festdeltakere til å tenke seg om
og ta kontakt dersom de har noen
opplysninger å komme med, sier
lensmann Oddbjørn Lorvik.
– Vi vet at mannen har deltatt
på festen, men vet ikke om tildragelsen har skjedd der, sier Lorvik.

Blekkpatron 0,- idag

Klikk for ditt tilbud

– De fleste blir overraska når jeg forteller det, men ingen blir sinte, forteller
17-åringen og legger til at noen også det er nerdete å interessere seg så
mye for fysikk.

– Tjuvfiske er et tilbakevendende
problem. Vår største frykt ligger i
at slik aktivitet skal føre til ødelagte merder, sier administrerende
direktør Karsten Nestvold i Seafarm Invest. Foto: Geir Pedersen

– Det blir litt, men det må man bare regne med, smiler han.

Anmelder
tjuvfiske

– Stor, stor opplevelse
Nerdete eller ikke, ifølge campsjef Irlin Nyland er det en stor, stor opplevelse

http://www.rb.no/zoom/article1649441.ece

■ Politikerne har feil fokus når
de valfarter til Skien for å bevare
Union, mener Paul Chaffey i
NHO–foreningen Abelia. Om totre år jobber det i flere innen
kunnskapsintensiv tjenesteyting
enn i tradisjonell industri. Den
tidligere SV-politikeren Chaffey
mener at partitopper har feil
fokus når de setter alle krefter inn
på å redde tradisjonelle industriarbeidsplasser.

30.07.2005

Ferieforsker
i rakettfart

Foto: Team Space Camp

Eirik Furunes foran den bakre delen (finnene) av en stor rakett.

RANA: Eirik Furunes
(19) valgte å ofre ei uke
av ferien for å være
rakettforsker på
Andøya.
Vegar Andreassen

vegar.andreassen@ranablad.no 75 12 55 00

Eirik Furunes gjorde ferdig
videregående i vår og skal starte
på sivilingeniørstudiet ved NTNU

i Trondheim til høsten. Den siste
uka har han drevet hektisk aktivitet på Andøya sammen med 24
andre unge studenter fra seks forskjellige land. Målet: Å bygge og
skyte opp en rakett.
– Fint å få et forsprang på studiene, sier han, og synes oppholdet
ved Andøya rakettskytefelt var
artig og givende.

Rakett

For Eirik Furunes lokket det å få
prøve seg som forsker. De 25 ungdommene fra USA, Filippinene,
Tyskland, Polen, Sverige og Norge
var på spacecamp i regi av Unge
forskere, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM),
Andøya rakettskytefelt og European Space Agency (ESA). På
Andøya fikk de ikke bare teoretisk
undervisning, de fikk også prøvd
teoriene i praksis gjennom rakettbygginga. Alle beregninger og all
praktisk tilrettelegging ble gjort av
Den 10. Space Camp på Andøya
deltakerne selv. Kun motoren var
bygget av andre.
Eirik innrømmer at oppholdet
ga mersmak.
– Ja, det gjorde det. RakettoppRaketten på vei til himmels. Den
skyting er en finurlig prosess og vi
gikk hele åtte kilometer til værs.

var innom ganske mange interessante tema, forteller han.
Å snakke om en forskerkarriere
er imidlertid altfor tidlig. I første
omgang skal han til NTNU og
starte på et femårig studieprogram
kalt ingeniørvitenskap og IKT.

Til himmels
Eiriks gruppe skulle sørge for at
raketten registrerte data og at disse
dataene kunne presenteres på en
best mulig måte. Det gjorde de
ved å lage to kretskort – en trykksensor og en magnetfeltsensor.
Erik forklarer:
– Trykket varierer i takt med
høyde og temperatur. Det betyr at
vi ut fra trykket kan regne ut hvor
høyt raketten er over bakken.
Magnetfeltsensoren gir informasjon om rakettens rotasjon.
I tillegg måtte de finne de nødvendige likningene som sørget for
at dataen de fikk inn ble omgjort
til forståelige tall. Da ble tallenes
tale slik: Selv om motoren brenner
ut etter bare to sekunder kom
raketten hele åtte kilometer opp i
lufta. Farta var to ganger lydens
hastighet og turen varte i ett
minutt og 25 sekunder.

RANA: Oppdrettsfirmaet Seafarm Invest
vil anmelde tre
personer som er
observert under tjuvfiske ved selskapets
anlegg i Sjona.
Arne Forbord
arne.forbord@ranablad.no

Du er her: Forsiden | Nyheter | Den 10. Space Camp på Andøya
Frans Widerberg til
Andøya
10. Space Camp på
Andøya
Vannrakettvinnere
Real ungdomsleir
2005
NAROM på
romkongress
NTNU og NAROM

ISS-materiell
Lær om hybridrakettmotorer
Ledig stilling
Elever og
verdensrommet
Fysikken i fokus

BETT 2005
Spennende
feltsamling
Norske studenter

75 12 55 34

Det er administrerende direktør
Karsten Nestvold som forteller at
de har sett tre personer med en
båt inntil anlegget natt til søndag.
– Vi ble varslet om mistenkelig
aktivitet, og en av våre ansatte
dro ut og sjekket saken Vi sitter
på gode beskrivelser av personene, men ingen navn foreløpig,
sier Nestvold.
Han vil overlate til politiet å
finne det ut.
Dette er første gangen oppRaketten selv var 57,5 centimeter lang med en diameter på 7 cen- drettsselskapet har registrert tjuvfiske fra anlegget i Sjona, men
timeter.
det er ikke et ukjent problem for
firmaet med hovedkontor på
Hardt program
Lovund.
Eirik kom med på campen etter at
– Fra tid til annen oppdager vi
han søkte og fikk en av Nordland tjuvfisking. Vår måte å bekjempe
fylkeskommunes to stipendplas- det på er ved videoovervåking,
ser. Tilbudet forutsetter at delta- siden det skjer på natten når ingkerne er interesserte i realfag. Den en av de ansatte er til stede. Det
kommende NTNU-studenten har vil om kort til bli installert slikt
selv både matte og fysikk i sin overvåkingsutstyr ved ett av våre
faglige ballast.
anlegg, men jeg vil ikke si hvilDette var 10. gang spacecam- ket, sier Nestvold.
pen ble arrangert og Eivind K.
– Fører tjuvfiske til store økoBuer Johansen i Unge forskere nomiske tap?
håper at tilbudet kan være med å
– Nå er det vel slik at de ikke
på øke interessen for forskning, får med seg det store kvantumet
spesielt innen realfagene.
av fisk, men vår frykt er at aktiEirik Furunes har imidlertid all- viteten skal skade anleggene. I
tid vært interessert i realfag, uten verste fall kan tjuvfiske føre til at
at han helt kan forklare hvorfor.
merdene ødelegges og at laksen
– Jeg har bestandig vært flink i rømmer. Da er det snakk om store
matte, dessuten synes jeg ikke at summer, sier han.
det er det kjedeligste i verden, for
Nestvold forteller at slikt fiske
å si det slik.
også kan skade annen fisk i mer1 enn
av 2dem tjuvfiskerne stikPå campen fikk han likevelSide
dene
kjørt seg. Med program fra åtte ker av med.
om morgenen til elleve om kvel– Jeg synes det er beklagelig at
den, ble det harde dager, men vi fikk oppleve dette i Sjona. Det
gode forberedelser til høstens stu- er ikke lenge siden vi begynte
dentliv.
med oppdrett der, avslutter han.

Den 10. Space Camp på Andøya
For tiende året på rad får ungdommer fra hele verden
oppleve Space Camp på Andøya. Som de foregående, er
sommerens leir for ungdom fra ulike bakgrunner og kulturer,
men som har minst en ting til felles: en glødende interesse
for fysikk og romfart.
Space Camp er en sommerleir for realfaginteressert ungdom i alderen 17-19 år, og åpen for deltakere fra
hele verden. Leiren arrangeres av Forbundet Unge Forskere og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
(NAROM) i samarbeid med Andøya Rakettskytefelt og European Space Agency (ESA). Årets leir har i alt
25 deltakere fra Tyskland, USA, Polen, Filippinene, Sverige og Norge.
Raketter, verdensrom og volleyball
Leiren blir lagt opp som en vanlig rakettkampanje, og
deltakerne skal da fylle en del av de ulike funksjonene som
vanligvis besittes av forskere. Nærmere ”rocket scientist”
kommer man ikke som 17-åring!
Etter innledende tekniske og teoretiske foredrag fra noen av
Europas ledende forskere, jobber deltakerne selv aktivt både
med utvikling av nyttelast og beregninger på selve raketten.
Selve raketten som skal brukes er heller ikke noe småtteri –
hele 8-9 kilometer opp kan den gå.
Deltakerne på Space Camp blir behandlet som vanlige
forskere, og veiledet av erfarne teknikere får de bruke skytefeltets avanserte utstyr til å lage elektronikk
som skal inn i raketten, gjøre baneberegninger og lære seg å ”tracke” og motta signaler fra raketten
under flight. Bildet viser Hege og Liv fra Space Camp 1999. De har full kontroll på instrumentene.
Space Camp x 10
Mye har imidlertid skjedd siden campens begynnelse i 1996.
Initiativet kom fra Gustav Frisholm og Anders Grønli i Unge
forskere, som sammen med Arne Hjalmar Hansen og Andøya
Rakettskytefelt utviklet den første ungdomsleiren som
omhandlet fysikk og romfart.

