CAMP
TRUE NORTH
Personligt lederskab for unge

EN
OPLEVELSE
FOR
LIVET

Mere end 25.000 unge
fra over 30 lande har
allerede deltaget på
Camp True North!

"De oplevelser, du får med fra camp, er gaver
for livet. Det var den fedeste uge."
Klara, Basecamp

HVAD ER CAMP
TRUE NORTH?
Det er populært at tage på camps, rejser og
højskoler for at få inspiration og lære sig selv
bedre at kende.
Camp True North er lidt en blanding af det hele.
En sjov, udfordrende og meningsfuld oplevelse,
hvor du bliver en del af et stærkt fællesskab.
Der er tre camps á 5 dage: Basecamp, Explorer og
Navigator. Dertil Summit, et 1-dags event, som
kræver at du har været på camp.
Det hele starter på Basecamp. Et unikt mix af
sjov, refleksion, sport, inspiration, udfordringer og hygge. Sammen med 120 andre unge.

3 CAMPS & SUMMIT

1. BASECAMP

2. EXPLORER

Designet til dig, der vil blive klogere dine
styrker, så du nemmere kan sætte dem i spil
og nyde hverdagen. Fokus er på personligt
lederskab, selvindsigt og strategier til at nå
dine mål og gøre livet sjovere.

Explorer handler om relationer og
fællesskab. Her trænes samarbejde,
kommunikation og konflikthåndtering.
Fokus er på at sikre gode relationer som
støtter dig i det liv du gerne vil leve.

3. NAVIGATOR

SUMMIT

På Navigator lærer du at omsætte den
viden, du har fået på Basecamp og Explorer
til dit eget personlige kompas. Det er et
intensivt program, der løfter din selvindsigt
og handlekraft til et nyt niveau.

Summit er en 1-dags camp med dugfriske
indsigter inden for et nyt tema og
forstærkning af Kompaspunkterne. Glæd
dig til at opleve nye aktiviteter, gensé
venner og få ny inspiration.

98%

mener at de har fået brugbar
viden og værktøjer med hjem

94%
har lært at udnytte deres
styrker bedre efter camp

EN TYPISK DAG
Kompaspunkt: Vi starter dagen med et
spændende oplæg/tema, som kan gøre en forskel
i netop din hverdag.
Formiddagsprogram: Her får I en sjov og
relevant udfordring I skal løse sammen som team.
Aktivitetstid: Efter frokost er der sat tid af til at
du kan dyrke sport, lære mere nyt eller slappe af.
Eftermiddagsprogram: Team tid og nye
aktiviteter efterfulgt af refleksion.
Aftenprogram: Her arbejdes primært i jeres små
grupper af 12. Fokus er på støttende samtaler og
øvelser som giver tillid og selvindsigt
Aften-aktivitetstid: Fri/hyggetid inden sengetid.

VÆLG SELV
Der er mulighed for selv at vælge aktiviteter om
eftermiddagen og aftenen. På den måde kan du
selv være med til at designe din camp oplevelse
efter dine interesser.
Aktiviteterne er forskellige fra camp til camp,
men eksempler er:
Aktivt: Fodbold, basket, rundbold,
styrketræning, dans, parkour, løb m.v.
Ro på: Gåture, meditation, yoga, mandala
tegninger, "chill out" og brætspil.
Lær nyt: Forskellige workshops. Har tidligere
været street workout, teatersport, poetry slam,
mindfulness, om kropssprog - og meget mere.

DET SIGER
DELTAGERNE
"De oplevelser, du får med fra camp, er gaver for
livet. Det var den fedeste uge."
“Du skal tage afsted fordi, du lærer så meget på
kun 1 uge, du møder en masse dejlige mennesker,
du får en oplevelse for livet.”
“Man bliver mødt af et inspirerende team og får
en lærerig, fantastisk, sjov og aktiv uge, som giver
en værktøjer til at få det liv, man vil have.”
“Jeg tog fra True North med en stærk følelse af,
at verden er fyldt med muligheder, og at jeg er i
stand til at tage dem og få noget fantastisk ud af
dem.”

TEAM
TRUE NORTH
På Camp True North bliver du mødt af et topprofessionelt team. Fælles for vores dygtige staff
er overskud, integritet, udholdenhed og masser
af empati.
Vores teamledere er en god blanding af unge
universitetsstuderende, prof. fodboldspillere,
ekstremsportsudøvere, yoginier, læger, en stand
up komiker, psykologer, et par bjergbestigere, ski
guider og mange andre.
De er alle trænet i at sikre dig en unik oplevelse.
Sammen med vores supervisor-team og vores
inspirerende undervisere, er de en del af teamet,
fordi de brænder for at dele ud af gode
oplevelser.

NICOLAI MOLTKE-LETH
Camp True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke-Leth
efter at han i mange år havde arbejdet med at fremme voksnes
potentiale indenfor sport, eventyr og i erhvervslivet. Idéen bag
campen er at give dig den bedste viden og værktøjer - tidligt.
Læs mere om Nicolai på www.nicolaimoltke-leth.dk

TRUE NORTH
True North - som står bag Camp True North - har i over 12 år arbejdet med at skabe camps og
uddannelsesprogrammer i verdensklasse for unge i alderen 14-25 år. Alle med afsæt i personligt
lederskab og sociale kompetencer
Gennem årene har True North samarbejdet med:
- nogle af de største internationale og danske virksomheder (LEGO, KPMG m.fl.)
- markante internationale og danske organisationer (UNICEF, Undervisningsministeriet m.fl.)
- unge fra mere end 30 lande på tværs af forskellige kulturer og sprog (Kina, USA, Kenya m.v.)
Læs mere om True North på www.truenorth.dk

VERDEN RUNDT FOR AT
FINDE VIDEN TIL DIG
Vi stræber efter at tænke os godt om, og står på skuldrene af dem, som
over hele verden - i fortid og nutid - har filosoferet, forsket og gjort sig
gode erfaringer. Med det gør vi vores allerbedste for at formidle
relevante og effektive værktøjer, som kan støtte dig gennem livet.

DET SAMME TIL DIG
SOM TIL DIREKTØREN
True North ledelsesteam har i og uden for True North arbejdet med
fokus på det menneskelige potentiale i mange danske og internationale
organisationer. Både med medarbejdere bredt, specifikke teams,
mellemledere og topledelsen. Herunder et udsnit af referencer:

MERE END 30
SPÆNDENDE
AKTIVITETER

ØVELSE, MESTRING & MENTORSHIP
KOMFORT- OG UDVIKLINGSZONEN
LIVS-LABYRINTEN
TRÆN DIN HJERNE
VÆLG DIT TEAM
STYRKER & MÅLSÆTNING
FÆLLESSKAB & RELATIONER
"FINDING YOUR TRUE NORTH"

PRAKTISK INFO
Hvem
Campen er for alle unge mellem 14 og 19 år, der
gerne vil blive klogere på sig selv og have en sjov,
meningsfuld og spændende oplevelse for livet.
Hvornår
Skoleferierne (vinter, påske, sommer og efterår).
Hvor
Camp afholdes på gymnasier/skoler. De
specifikke lokationer ses på hjemmesiden.
Varighed
Alle camps er 5 dage fra mandag-fredag.
Pris
En camp koster 6395 kr. – Inkl. overnatning, mad,
materialer, forældreworkshop m.v.

FAQ
Skal man møde op til inspirationsaften inden camp?
- Omkring 1/3 deltager til inspirationsaften inden
tilmelding. Det er ikke et krav, men en mulighed for
at høre mere om campen og stille spørgsmål.
Vil der være andre på min alder?
- Ja! Alle opdeles i mindre teams af ca 12. Her
kommer du i team med jævnaldrene.
Jeg har flere spørgsmål eller er i tvivl
- Ring endelig til os. Vi er klar ved telefonen med fif
og sparring. Det oftest nemmest per tlf 60 216 206
(mandag-torsdag fra 09.00-16.00), men mails er også
velkomne på: info@truenorth.dk

GRATIS INSPIRATIONSAFTEN
90 minutter, hvor du bliver klogere på både Camp True North, og hvordan du skaber
resultater for dig selv og andre. Bliv inspireret til at forfølge dine drømme og få konkret
viden og værktøjer med hjem, uanset om du vælger at tage på camp eller ej.
Se datoer og tilmeld på www.camptruenorth.dk

TILMELDING
Hvor lang tid før?
De fleste camps melder udsolgt godt en måned før
start. Nogle tidligere. Vi anbefaler at tilmelde i god tid.
Det er muligt at overflytte sin deltagelse til senere
camps mod et mindre gebyr.
Spørgsmål
– Email: Info@truenorth.dk
– Tlf: 60216206 (9-16 man-tors)
– Facebook: Camp True North
Tilmelding
– Tilmeld online på www.camptruenorth.dk

Vi justerer hele tiden vores programmer
for at sikre dig en fantastisk oplevelse.

Kom med - det bliver en uge du vil huske!

SE DATOER & TILMELD PÅ
CAMPTRUENORTH.DK

