PROFILGRUPPAS STUDIETUR TIL

SVALBARD
11.-14. APRIL 2019

I år går Profilgruppas studietur til øygruppen Svalbard og til Spitzbergen, som med sine nesten 38 000
km2 er å betrakte som Norges største øy, omentrent 25 ganger så stor som Senja.
Vi skal til administrasjonssenteret Longyearbyen, som ligger bare 132 mil fra Nordpolen på 78 grader
nord. Her finner vi størstedelen av befolkningen på Svalbard, ei befolkning som består av 650
utlendinger, 1000 søringer og 550 nordlendinger. Pluss 50 ekstra nordlendinger fra Profilgruppa,
akkurat disse fire dagene😊
Svalbard er kjent for sine kontrastfylte årstider – fra den altoppslukende blå polarnatta med dansende
nordlys, til midtnattsola som kommer 20 april og blir værende gjennom hele den polare sommeren,
hvor gjennomsnittstemperaturen er 6 grader. Profilgruppa har valgt å reise til Longyearbyen i april,
når Svalbard er på sitt vakreste med lys og sol og vinter og snø i en optimal kombinasjon.
Under vårt besøk skal vi utforske Svalbard som geopolitisk sentrum i det som må anses å være de
ordentlige, virkelige nordområdene, vi skal snakke om beredskap, om klima og energi, og vi skal lære
mer om Svalbards rolle som teknologisk lekestue og drivkraft for et bærekraftig reiseliv i arktis.
Men mest av alt skal vi oppleve Svalbard.

TORSDAG 11. APRIL
08:00
10:45
12:25
14:00

14:30

Avgang Finnsnes –
Tromsø
Ankomst Tromsø
Lufthavn
Avgang Tromsø Longyearbyen
Ankomst Longyearbyen
Lufthavn

Felles buss fra Kunnskapsparken på Finnsnes
Ankomst og felles innsjekk
SAS Rute SK4414
Buss fra flyplassen til hotellene

Innsjekk Svalbard Hotell The Vault og MaryAnn’s Polarrigg

Vi sjekker inn på The Vault og MaryAnn’s Polarrigg. Førstnevnte er Svalbards nyeste hotell, åpnet i
januar 2018 og har hentet sin inspirasjon fra Svalbard Globale Frøhvelv – verdens største
sikkerhetslager for frø med over en million frøprøver. MaryAnn’s Polarrigg holder til i brakkerigger
som tidligere ble brukt av anleggsfolk og gruvearbeidere, men som nå er et spennende og unikt
overnattingsted www.polarriggen.com

15:00

Lunsj og velkomst

Etter innsjekk møtes vi i frokostsalen på The Vault, hvor vi spiser en enkel lunsj og ønskes
velkommen av Jon Einar Lockert, gründer og administrerende direktør hos Svalbard Adventure
Group. www.svalbardadventures.com

16:30

Miniseminar: Bli kjent med Svalbard!

Vi tar turen til Longyearbyens flotte kulturhus, hvor vi gjennom de neste timene skal få bedre
kjennskap til Svalbardsamfunnets mange muligheter og utfordringer.
o Lokalstyreleder Arild Olsen (AP):
o Sysselmann på Svalbard Kjerstin Askholt:
o

Eiendomssjef i Store Norske Spitsbergen Kullkompani Sveinung Lystrup Thesen:

o

Lufthavnsjef, Avinor Svalbard, Carl Einar Ianssen:

19:30

Middag på Stationen

Kveldens middag inntas på Stationen, som ligger sentralt til i Lompen senter. De historiske lokalene
til senteret var tidligere knyttet til gruvedriften, og fungerte som kantine, garderobe og
omkledningsrom for gruvearbeiderne. Lokalene som Stationen ligger i, tilhørte tidligere café Busen,
hvor gruvearbeiderne fikk servert norsk tradisjonsmat og gode røverhistorier. Stationen har derimot
valgt sitt navn og design etter en annen, men like viktig periode i Svalbards historie; nemlig
hvalfangertiden og alle hvalfangststasjonene på øya. www.stationen.no

23:00

Første kveld med gjengen…..og så god natt!

FREDAG 12. APRIL
07:00

Frokost & fritid (frokost serveres fra 07.00 – 11.00)

OBS! Her kan du finne mulig fritid…….
10:30
Avgang Longyearbyen – Platåfjellet
NB! Ha på/med deg gode uteklær!

11:00

Bussavgang fra hotellene til Platåfjellet

Besøk og omvisning på Svalbard Satelittstasjon (SvalSat)

Svalbard Satellittstasjon ble etablert i 1996 og eies og drives av Kongsberg Satellite Services.
SvalSat er verdens nordligste, største og mest brukte bakkestasjon for nedlastning av data fra
satellitter høyt oppe i verdensrommet. Med sin plassering 78 grader nord og med sine over 30
antenner, kan stasjonen ta imot data fra alle satellitter i polar bane på hver eneste passering, noe
som gjør den unik i verdenssammenheng. Mer om dette får vi vite under vårt svært spennende
bedriftsbesøk på Platåfjellet www.ksat.no

12:00

Avgang Platåfjellet - Longyearbyen

12:30

Lunsj på Stationen → Dagens «Kraftkar» står på menyen!

Bussavgang fra SvalSat

13:30

Vi spaserer ned til sjøområdet

14:00

Ettermiddagsaktiviteter: ølsmaking og galleri!

Tar 20 - 25 minutter å gå

Galleri Storø www.storoe.no
Billedkunster Olaf Storø bor og arbeider i Longyearbyen. Da han besøkte Svalbard i 1989 forelsket
han seg i lyset, landskapet, naturen, menneskene og historiene. De mektige inntrykkene som møtte
han kan ifølge Storø kun gjenspeiles og fanges gjennom original kunst. I 2000 åpnet han
litografiverkstedet sitt i sjøområdet, og i 2003 flyttet han til spektakulære Svalbard permanent.
Svalbard Bryggeri www.svalbardbryggeri.no
Under vårt bryggeribesøk får vi høre den utrolige historien om da flyger og tidligere gruvearbeider
Robert Johansen fikk ideen om å bygge et bryggeri i isødet, om hvordan ideen ble realisert og hva
som kreves av tålmodighet, utholdenhet og galskap for å kunne gjennomføre et prosjekt som dette.
I tillegg blir det selvfølgelig ølsmaking, omvisning i bryggeriet og info om bryggeriprosessen.
Gruppe 1:
14:00 – 15:00 Ølsmaking
15:30 – 16:30 Galleri
Gruppe 2:
14:00 – 15:00 Galleri
15:30 – 16:30 Ølsmaking
OBS! Her kan du finne mulig fritid…….

19:30

Middag på Polarhotellets Restaurant Nansen

Nyoppussede Restaurant Nansen byr på uforglemmelige matopplevelser med de beste råvarer fra
Arktis kombinert med asiatiske smaker. Med mat i toppsjiktet, uformell atmosfære og utsikt over
Adventfjorden og Hiorthfjellet ligger alt til rette for en meget trivelig kveld.

23:00

GOD NATT og NB! NB!
Snøscooterkjøring og hundeslede krever våkne og opplagte
grupper lørdags morgen kl. 08.00 med topp konsentrasjon og null
i promille. Sistnevnte gjelder spesielt de som skal på
snøscootertur, der sjansen for å bli tatt i promillekontroll er
betraktelig større enn sjansen for å bli tatt av isbjørn.
Promillekontroll ute i terrenget eller hos turoperatør skjer ofte.
Lørdagen byr på fantastiske (og dyre…) opplevelser som er
spesialbestilt til hver enkelt deltager – opplevelser det vil være
synd å gå glipp av, bare fordi fredagskvelden blei for lang.

LØRDAG 13.APRIL
07:00

Frokost & fritid (frokost serveres fra 07.00 – 11.00)

08:00

Aktivitetsdag! Alle blir hentet utfor hotellet sitt

Snøscootersafari til Barentsburg (09:00 – 17:00)
Gjennom store vide daler, langs vakre
kystlandskap og over frosne elver er det duket for
snøscootersafari i det spektakulære arktiske
landskapet. Målet for turen er Barentsburg, Svalbards
nest største bosettelse. Byen med ca. 500 innbyggere
er i stadig utvikling og har mye spennende å tilby.
Det vil bli servert russisk lunsj, og satt av noe tid til å
utforske Barentsburg før man vender tilbake til
Longyearbyen. Alle kjører egen scooter.
www.svalbardadventures.com/opplevelser/vinter
Alle får utdelt kjeldresser, støvler, hansker, lue og skjerf.

Hundesledeekspedisjon (09:00 – 13:00)
En av de råeste opplevelsene på Svalbard får man ved
å kombinere storslått natur med en enorm mestringsfølelse i det man styrer eget hundespann i villmarka!
Her får man møte hundene før start, og det vil
selvfølgelig bli gitt opplæring i hvordan man kjører et
hundespann, samt gjennomgang av sikkerhet. Dere vil
være to til tre personer per spann, hvor alle får
muligheten til å selv styre spannet.
www.greendog.no
Alle får utdelt kjeldresser, støvler, hansker, lue og skjerf.

14:00

Lunsj på Kroa for alle som ikke er på snøscootertur (og dermed spiser lunsj i Barentsburg)

OBS! Her kan du finne mulig fritid…….

18:00

Debrief for alle på Svalbard Pub

OBS! Her kan du finne mulig fritid…….

20:00

Middag på Funktionærmessen på Funken Lodge

Vi samles til turens siste middag, en fest-middag
som består av gastronomiske godbiter, arktisk utsikt
og den alltid upåklagelige Profil-stemninga.
Funktionærmessen er et historisk spisested, der
gruveselskapets funksjonærer i sin tid inntok sine
måltider. Restauranten har fått ny meny og nytt
interiør, men historien, utsikten og den gode
kvaliteten er den samme.

SØNDAG 14.APRIL
07:00

Frokost & fritid (frokost serveres fra 07.00 – 11.00)

OBS! Her kan du finne mulig fritid…….
11:00
Utsjekk fra hotellene
12:30
Avgang Longyearbyen – Svalbard Lufthavn
14:50
Takeoff Longyearbyen – Tromsø
16:25
Ankomst Tromsø Lufthavn
17:00
Avgang Tromsø - Finnsnes
19:30

Ankomst Finnsnes

Buss fra begge hotellene
SAS Rute SK 4425
Felles buss fra Tromsø Lufthavn til
Kunnskapsparken på Finnsnes

DELTAGERLISTE

Bernt
Bernt
Dan
David
Edmund
Eivind
Finn
Fredd
Hege
Hogne
Ingfrid
Jan Fredrik
Jørgen
Jørn-Inge
Karina
Kjell
Laila
Lars-Gøran
Lars-Magne
Lene
Linda
Marius
Odd-Inge
Ole Henning
Per-Otto
Rikke
Roar Åge
Rolf-Sigve
Roy
Solfrid
Sten-Jonny
Stig Magne
Stig Tore
Sylvia
Tom-Rune
Tor-Helge
Ulf Steen
Vidar
Willy
Øivind
Ørjan
Åsta

Bertelsen
Karolius
Björk

Seniorrådgiver

KUPA AS

Driftsjef

Senja Avfall IKS

Daglig leder

Visit Senja Region

Dahl Gundersen

Daglig leder

Myre Elektro Butikk AS

Broback
Olsen
Folke-Olsen
Wilsgård
Vigstad
Eidissen
Fossbakk
Jenssen
Bratting
Enevoldsen
Grønvoll
Furu
Myrvang
Nikolaisen
Larssen
Jørgensen
Lien
Berntsen
Larssen
Fredriksen
Myre
Nyheim Steiro
Jakobsen
Søreng
Alapnes
Fagertun
Kildahl
Hagen
Karlsen
Friedrich
Eliseussen
Sørensen
Christensen
Gunnberg
Olsen
Søreng
Johnsgård
Sortland

Styreleder
Daglig leder

Brødrene Karlsen AS
Storegga Entreprenør AS

NK

Luftforsvarets Stasjon Sørreisa

Daglig leder
Næringssjef

Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Lenvik kommune

Prosjektleder

Senja 2020

Rådgiver
Daglig leder

Senter for karriere og arbeidsliv, UiT
Nicopan Nord AS

Leder rådgivning

KUPA AS

Selger

Bilsenteret Finnsnes AS

Direktør
Næringssjef

Finnsnes Hotell AS
Målselv kommune

Medreiser

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Leder Mek verksted
Driftsleder og elektrosjef

Finnfjord AS
Finnfjord AS

Studiekoordinator

Studiesenteret Midt-Troms

Sekretariat
Bedriftsrådgiver

Profilgruppa
Sparebank 1 Nord-Norge AS

Banksjef

Danske bank AS

Eier og styreleder

Hamn i Senja AS

Styreleder
Sekretariat

Myre Holding AS
Profilgruppa

Ordfører

Berg kommune

Bedriftsrådgiver
Daglig leder

Sparebank 1 Nord-Norge AS
Flakstadvåg Laks AS

Restaurantsjef

Finnsnes Hotell AS

Daglig leder
Prosjektleder

Byggesystemer Finnsnes AS
Målselv kommune

Økonomisjef

Nergård Fisk AS

Fagleder plan og bygg

Lenvik kommune

Seniorkons. eiendom utvikling

Adm. direktør

Statskog
Senja Avfall IKS

Seniorrådgiver

Senter for karriere og arbeidsliv, UiT

Daglig leder
Verksmester

Studiesenteret Midt-Troms
Bilsenteret Finnsnes AS

Forretningsutvikler

Næringshagen Midt-Troms

Adm. direktør
Daglig leder

Bygg i Nord Gruppen
Næringshagen Midt-Troms

Traineer
Erik Anton
Marius
Nora
Konstanse
Hanne Mette
Håkon
Jan Harald
Joakim

Slettmo
Aksnes Janvin
Seel-Bahr
Karlsen
Hustad
Båtnes Storeng
Fredheim
Sørstrøm

Maskiningeniør

Finnfjord AS

Byggingeniør

Lenvik kommune

Statsviter

Lenvik kommune

Fiskerikandidat

Brødrene Karlsen AS

Sivilingeniør

Finnfjord AS

Prosessingeniør

Arctic Filet AS

Byggingeniør

Leiknes AS

Shipping management

Finnfjord AS

Produsent for turen og uvurderlig reisehjelp:
Basecamp Senja v/Trude Mørkved
www.basecampsenja.no

Huskeliste
•
•
•
•
•

Pass
Førerkort (for de som skal kjøre Snøscooter)
GODE VINTERKLÆR OG VINTERSKO!
Dresskoden på turen er casual/fritid, men det
er lov å ta med noe pent til kvelden
Ta med boarding-kort dersom du vil handle på
polet i Longyearbyen. Kvota er 2 l brennevin, 1
kasse øl og vin er ubegrenset. MEN: når du
skal hjem er det vanlig utenlandskvote.

Viktige telefonnummer
o
o
o
o

Trude: 917 09 618
Rikke: 924 89 138
Linda: 951 08 738
Jan Fredrik: 901 73 092

Taxi Svalbard:
790 21 305 / 790 21 375

