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NORDKAPP: Opplevelsene sto
i kø for ungdommene som for-
rige uke deltok på leir i regi av
Redningsselskapet på Sarnes i
Nordkapp kommune.

Christina Torsøe
ct@finnmarken.no

– Vi har hatt en fantastisk uke både
når det gjelder vær og opplevelser,
sier Kari Lene Olsen, sjøvett- og
opplæringsansvarlig for Rednings-
selskapet Finnmark.

12 ungdommer i alderen 14 til 17
år deltok på leiren på Sarnes fra man-
dag 27. juni til lørdag 2. juli, som
Destinasjon 71° Nord var vertskap
for. To av deltakerne var fra Vadsø,
én fra Båtsfjord, én fra Øksfjord, fem
fra Honningsvåg, og tre kom helt fra
Oslo. 
Kjempeartig
Benjamin Gennady Johannessen (17)
fra Båtsfjord dro på leiren etter å ha
blitt oppfordret av lederen i 4H-grup-
pen hvor han er medlem.

– Jeg fikk vite om leiren fredagen
før, og tok Hurtigruta bort. Det var
kjempeartig å være på leiren, og jeg
er glad for at jeg dro. Jeg klarte båt-
førerprøven, og nå får jeg kjøre 4H-
båten vi har i Båtsfjord, slik lederen
lovte meg, sier Gennady Johannes-
sen. 

I løpet av de seks dagene leiren
varte skulle ungdommene ta båtfø-
rerprøven, og gikk gjennom både te-
ori og praktiske øvelser.

De bodde i rorbuer, omgitt av
nordnorsk natur, hvor de også fikk
undervisning.

Heist opp av helikopter
Det var derimot aktivitetene som
foregikk utendørs og til sjøs, som
ungdommene syntes var mest spen-
nende. De fikk være om bord på sle-
pebåten MV «Nordmand Jarl», kyst-
vaktskipet KV «Sortland» og
redningsskøyta «Odin», fikk omvis-
ning på båtene og var med på en rek-
ke øvelser.

Ungdommene fikk blant annet
oppleve hvordan det var å bli reddet
av helikopter. Fra dekket på kyst-

PÅ DEKK: Benjamin Gennady Johannessen fra Båtsfjord (i midten), Matias Hansen (nærmest), Johannes Gjerde og Torbjørn Rushfeldt (bak) lærer knuter av mann-
skapet om bord på KV Sortland. Alle foto: Kari Lene Olsen

HEIST OPP: Ungdommene fikk kjenne hvordan det var å bli reddet av helikop-
ter. 

KNUTER: Øystein Gabrielsen (ytterst til høyre), Sivert Storhaug, Benjamin Gen-
nady Johannessen (mørk jakke), Nikolai Trondal, Oskar Sunde og Matias Hansen
øver på båtknuter. 

BOBLEBAD: Guttene hygger seg med et varmt boblebad etter en dag på sjøen.
Fra venstre sitter Sivert Storhaug, Oskar Sunde, Nikolai Trondal, Johannes Gjer-
de, Matias Hansen, Torbjørn Rushfeldt og Jøran Uttakleiv. 

Tok båtlappen 71 grader nord

vaktskipet ble de heist opp i luften og
om bord i et Sea King redningsheli-
kopter fra 330-svadronen på Banak,
før de ble satt i land.

– Det var spennende å bli heist opp
i lufta, det var nok det artigste vi gjor-
de på leiren, sier Gennady Johannes-
sen.

Brannøvelse
Under leiren hadde deltakerne også
brannøvelse i regi av Avinor på Hon-
ningsvåg lufthavn, hvor de fikk øve
på å slukke båtbrann. I tillegg var det

førstehjelpskurs i regi av ambulanse-
tjenesten i Helse Finnmark, hvor
ungdommene blant annet lærte hjer-
te- og lungeredning.

Deltakerne fikk virkelig smake på
båtlivet. De raftet sammen med Red-
ningsselskapet Ung Honningsvåg og
KV «Sortland», padlet kajakk, seil-
te, rodde og fisket.

Kano blåste på land
De var stort sett på sjøen hver dag,
men onsdagen måtte de søke ly
innendørs da det blåste opp til storm.

– Duken på den ene lavvoen vi
hadde ble flerret i stykker, og en kano
som lå på vannet ble løftet og blåst
på land. Jeg tror den flyttet seg 20-30
meter, sier Kari Lene Olsen i Red-
ningsselskapet.

Siden det ikke var sikkert å være
på sjøen, fikk ungdommene en tur til
Nordkapp-platået.

– Jeg hadde aldri vært på Nord-
kapp før, så det var gøy å komme dit.
Det er veldig fint der, sier Gennady
Johannessen.

Vanskelig eksamen
Siste dagen på leiren var det eksa-
men, og 10 av 12 deltakere besto og
fikk båtlappen. 

– Det er nye, strengere regler for
båtførerprøven i år. Det er 50 spørs-
mål i ulike emner, og i noen av em-
nene har man ikke lov til å ha feil.
Alle deltakerne har vært flinke, og de
to som ikke besto har anledning til å
ta prøven igjen, sier Olsen. 

Redningsselskapets leir blir arran-
gert hver sommer, og i år er tredje
gangen.


