
 
 

 

Om vår organisasjon 

Generelt  

European Space Camp (ESC) er en sommerleir for elever og studenter i alderen 17-20 år som hvert år 

samler  24 romfarts- og realfagsinteresserte ungdommer til en uke full av rakettforskning, fysikk og 

moro. European Space Camp ble først arrangert i 1996 under navnet Space Camp Andøya, og har siden 

det utviklet seg fra å være en nordisk leir til å bli et internasjonalt arrangement med deltakere fra hele 

verden. Et av leirens hovedmål er å fremme vitenskap, og å inspirere ungdom til å velge en karriere 

innen realfag og teknologi. Det er Team Space Camp, i samarbeid med Andøya Space Education som 

arrangerer leiren på skytefeltet til Andøya Space i Nordland.  

Campens innhold  

Den vitenskapelige delen av leiren består av både forelesninger og gruppearbeid. Forelesningene 

holdes av noen av Europas beste forskere, og dekker  temaer direkte relatert til rakettforskning, og 

andre temaer som nordlys, liv på Mars og forskning ved CERN. I gruppearbeidet får elevene ta del i 

både de teoretiske og praktiske aspektene ved en rakettkampanje, det innebærer å bygge og 

programmere sensorer, konstruere payload og klargjøre telemetri. 

Målet med gruppearbeidet er å gjennomføre en rakettkampanje for å skyte opp en studentrakett. 

Studentraketten er en 2,7 meter lang Mongoose med en teoretisk maksimal høyde på 9 km. 

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å lodde sensorene som er en del av rakettens nyttelast, 

utføre aerodynamisk analyse og bane- og stabilitetsberegninger. Under oppskytningen henter 

deltakerne inn data fra raketten  som analyseres og presenteres i ettertid.  

I tillegg til dager fylt med fysikk og rakettforskning, er det også lagt inn flere sosiale aktiviteter for 

deltagerne, blant annet bading under midnattssolen, GPS- skattejakt, volleyball, grilling, fjelltur og 

mye mer. De sosiale aktivitetene gir deltakerne mulighet til å nyte de vakre omgivelsene på Andøya 

og skape vennskap for livet.  

Deltakere og søknadsprosess  

Søkere til European Space Camp bør ha interesse for rakettforskning og universet, og ha en god 

forståelse av matematikk og fysikk. For norske søkere er fysikk og matte påkrevd fra videregående 

skole. Det også viktig at deltakerne mestrer engelsk, da alt av forelesninger og gruppearbeid foregår 

med engelsk som arbeidsspråk.  

Plassene på European Space Camp er finansiert både av sponsorer og gjennom samarbeid med ulike 

stipendorganisasjoner. De heldige deltakerne blir nøye valgt ut, og nåløyet er svært trangt for de 

mange søkende. Resultatet er en sommerleir av høy kvalitet som vil gi minner for livet og erfaringer 

som ikke kan oppleves på skolebenken.  

European Space Camp er en internasjonal leir åpen for elever fra hele verden. Så langt har leiren, i 

tillegg til deltakere fra Norge og Europa, hatt deltakere fra blant annet USA, Canada, India, Kina, 

Bangladesh, New Zealand, Australia og Filippinene.  

 



 
 

 

Organisering  

European Space Camp er en ideell organisasjon, som drives av et frivillig Team bestående av tidligere 

deltakere som brenner for prosjektet. Teamets hovedoppgaver innebærer finansiering, promotering og 

å organisere sosiale aktiviteter som sørger for at ESC blir en uforglemmelig opplevelse for alle 

deltakerne. Teamet har et tett faglig samarbeid med Andøya Space Education, som er det nasjonale 

senteret for romrelatert opplæring i Norge. Sammen organiserer vi ESC på Andøya hvor det er stadig 

utvikling og etablerte skytefelt.   

 

Ikke nøl med å ta kontakt det som det skulle være ytterligere spørsmål eller behov for flere bilder.  

Anders Mørk  

Pressekontakt, Team Space Camp  

anders@spacecamp.no  

www.spacecamp.no  

+47 468 52 717 


