
 

 

 

 

 

 

Påmelding Ut&Kjør 2017 

 

Hva er Ut&Kjør? 

 

Ut&Kjør er et samarbeidsprosjekt mellom Ung i Longyearbyen, Longyearbyen Ungdomsråd, 

Sysselmannen på Svalbard, Sons of Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 

Ut&Kjør er et ungdomstilbud som ønsker å belyse mulighetene for, men også risikoen ved å 

ferdes med snøskuter i Svalbardnaturen. Gjennom to teorikvelder og en utedag vil man gå 

gjennom temaer som ferdsel på Svalbard, sikkerhet, skredlære, førstehjelp og skutermekk. 

Tilbudet er gratis, og er et rus, snus og røykfritt arrangement. 

 

Hvem kan delta? 

Alle ungdommer i aldersgruppen 13-20 år som bor i Longyearbyen kan delta! 

Påmeldingsskjema finner dere på siste side. Denne skal leveres i papirform til Ingeborg 

Runde innen fredag 6.januar! 

 

Tidspunkt og program 

Ut & Kjør strekker seg over tre samlinger. De to første er innendørs samlinger i mørketiden. 
Den siste samlingen er utendørs i begynnelsen av skutersesongen. Planen for Ut&Kjør 2017 
er som følger: 

Innekveld 1, onsdag 11.januar kl. 18:00- 20:30: Vi møtes på Røde Kors- depoet i 
sjøområdet. Kvelden vil inneholde snø- og skredopplæring, samt ferdsel på Svalbard. Sons 
of Svalbard forteller egenopplevde historier, hvordan de vurderer terrenget før de starter med 
triksing, og forteller hva type utstyr de alltid har med seg på tur. Det blir servert pizza. 

Innekveld 2, onsdag 22.februkar kl. 18:00- 20:30: Vi møtes på Sysselmanngarasjen i 
sjøområdet. Kvelden vil inneholde skutermekk og gjennomgang av skuterutstyr som er lurt å 
ha med seg på tur. «Hva gjør man dersom skuteren stopper?» Sons og Svalbard viser 
film/bilder og forteller om sitt kommende filmprosjekt. Det blir servert pizza.  

http://www.sysselmannen.no/


Utedag i Fardalen, lørdag 25.mars kl. 10:00- 15:00: Vi møter i Nybyen og kjører sammen 

til Fardalen. Dagen vil inneholde teori knyttet til vurdering av terreng, hvor er det lurt å kjøre 

og ikke, samt praktisk bruk av utstyr, kameratredning og førstehjelp. Alle som deltar på 

utedagen må ha på seg sender-mottaker (skredsøker) og ta med seg en sekk med spade og 

søkestang. UHU har skredsekker til utlån dersom noen trenger å låne. Det kan evt. bli avtalt 

transport dersom det er mulighet for det. Det blir servert grillmat. For at man skal ha mulighet 

til å bli med på denne dagen, må man ha deltatt på de to første kveldene, da det krever en 

del forkunnskaper for å kunne få en effektiv dag ute. Deltagere som har deltatt på de to 

teorikveldene året før, kan også delta på utedagen. Det må i så fall dokumenteres at begge 

teorikveldene er blitt gjennomført. 

 

Ansvar 

Alle deltagere er ansvarlig for sitt eget utstyr under arrangementet. Arrangørene kan ikke 
stilles til ansvar om det oppstår skade på ditt utstyr. 
 

Sikkerhet 

Longyearbyen lokalstyre ved Ungdomsvirksomheten stiller med ansvarlig ungdomsarbeider. 
Det vil også være andre voksne ansvarlige tilstede. Det oppfordres til å tegne egen 
reiseforsikring.   
 

Samtykke til publisering av bilder og film  

1. Bilder hovedsakelig til internt bruk 

Ungdomsvirksomhetens ansatte og deltagende ungdommer tar bilder, og av og til film, av 

ungdommer i lek og aktivitet. Det tas både portrettbilder/film og bilder/film av ungdommer 

i grupper. Bildene kan bli hengt opp på ungdomsklubben, gjengitt i skriftlige planer eller 

rapporter for Lokalstyre og informasjonsskriv til foreldre/foresatte. Bildene kan også 

brukes som illustrasjon til trykksaker.  

2. Filmprosjekt Sons of Svalbard 

Sons og Svalbard skal lage en film i 2017. De vil filme under utedagen til Ut&Kjør. Denne 

filmen vil bli lagt ut på ulike nettsider. 

 

3. Bilder til bruk i Svalbardposten 

Av og til henvender ungdomsvirksomhetens ansatte seg til Svalbardposten for å få dem 

til å skrive om Ung i Longyearbyens aktiviteter. Journalister tar også kontakt for å skrive 

om og ta bilder fra ungdomsvirksomheten. Journalister må forholde seg til ”Vær varsom 

plakaten” i sitt arbeid.  

4. Publisering av bilder på internett 

Det kan være aktuelt å legge ut bilder fra Ung i Longyearbyens arrangementer på 

Longyearbyen lokalstyres hjemmeside og Ung i Longyearbyens facebook sider. 



Hensikten med bildene er å informere foreldre, innbyggere og andre om Ung i 

Longyearbyens arrangement og aktiviteter. Bildene vil være av en slik kvalitet at det er 

vanskelig å manipulere dem.  

 

Generell informasjon 

Ungdomsvirksomheten vil aldri publisere eller gjengi bilder eller film av elever i en 

krenkende eller sensitiv situasjon. Ungdomsvirksomheten vil heller aldri publisere bilder 

eller film at lettkledde ungdommer. 

 

Ungdomsvirksomheten vil be om særskilt samtykke ved fotografering og filming av 

ungdommer til bruk i veiledning av personalet fra ekstern og/eller intern hjelpetjeneste. 

Ungdomsvirksomheten vil også be om særskilt samtykke ved publisering av film og bilde 

i annen presse enn Svalbardposten. 

 

Personopplysningsloven forbyr foreldre/foresatte å publisere bilder og film av andres 

barn på internett, for eksempel på facebook, blogger eller per e-post, uten samtykke fra 

barnas foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte kan derfor kun ta bilder av egne barn i Ung i 

Longyearbyens arrangementer for slike formål. 

 

Det er frivillig å avgi samtykke og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.  

 

Ungdommer over 15 år kan selv ta stilling til om de vil gi samtykke til punktene over eller 

ikke. Det er derfor tilstrekkelig at ungdommer over 15 år alene signerer samtykkeskjema. 

Ungdommer som er under 15 år, må avgi samtykke sammen med sine foreldre/foresatte.  

 

Samtykke til publisering av bilder og film av ungdommer 

Se forklaring på eget ark. 

 

1.  Bilder til internt bruk 

Jeg/vi gir samtykke til at bilder av meg/mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i 

punkt 1. 

 

Ja:   Nei:   

 

2. Filmprosjekt Sons of Svalbard 

Jeg/vi gir samtykke til at bilder av meg/mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i 

punkt 2. 

 

Ja:   Nei:   

 

 

 

 



Utedag i Farden 2016. Foto: Vidar Arnesen 

3. Bilder til bruk Svalbardposten 

Jeg/vi gir samtykke til at bilder meg/mitt/vårt barn gjengis/publiseres i henhold til 

beskrivelsen i punkt 2. 

 

Ja:   Nei:  

 

4. Publisering av bilder på internett 

Jeg/vi gir samtykke til at bilder av meg/ mitt/vårt barn gjengis i henhold til beskrivelsen i 

punkt 3. 

 

Ja:   Nei:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Påmelding 

Lever dette påmeldingsskjemaet i papirformat til Ingeborg Runde senest fredag 6.februar. 
 
 
Jeg _________________________ (navn deltager), og ______________________ (navn  
 
forelder/foresatt) har lest og forstått innholdet i informasjonen gitt over, og vil melde mitt/vårt  
 
barn på Ut&Kjør 2017.  
 
Informasjon arrangøren bør vite om? __________________________________________ 
 
 
Kontaktinformasjon ungdom: 
 
Navn        
 _________________________________________ 
 
Alder 
 ___________ 
 
Epost 
 _________________________________________________ 
 
Telefon 
 ___________________________ 
 
Har trafikalt grunnkurs 
 

Ja:   Nei:   

 
 
Kontaktinformasjon forelder/foresatt: 
 
Navn        
 _________________________________________ 
 
Epost 
 _________________________________________________ 
 
Telefon 
 ___________________________ 
 
 

 
Kontaktinformasjon 
 
Spørsmål angående Ut&Kjør rettes til ungdomskoordinator Ingeborg Runde, på epost: 
ingeborg.runde@lokalstyre.no, eller tlf.: 48356238. 

mailto:ingeborg.runde@lokalstyre.no

