CAMP
TRUE NORTH
Oplevelser, Udfordringer & Venner for livet

Ved du hvilke små daglige skridt der skal til for at bringe
dig tættere på det liv, du drømmer om?
Et skift i mindset og de rette strategier kan skabe
enorme forandringer. Når skiftet sker, bliver livet meget
sjovere og mere meningsfuldt. Du får mod til at prøve
nye ting, energi til at gøre mere af det, som gør dig glad
og succes med det, du sætter dig for.
Camp True North er en solid vitaminindsprøjtning, der
løfter dig ind på sporet mod dine mål og drømme.

Mere end 35.000 unge
har allerede gennemført
Camp True North og fået
strategier til at forandre
deres liv.
Mere glæde, selvtillid,
energi og handlekraft.

HVAD ER CAMP
TRUE NORTH?
Det er hverken Roskilde Festival eller højskole. Det er heller
ikke et lederkursus eller en tur med vennerne i sommerhus.
Det kan nok opleves lidt som en blanding af det hele.
Der er ingen badedyr, ingen telte, og du bliver ikke smidt ud
med faldskærm, men du kan forberede dig på en
uforglemmelig uge sammen med omkring 120 andre unge og
vores dygtige team.
Camp True North er et selvudviklingsprogram i
verdensklasse - designet til unge.
I deles op i mindre teams af ca 12 jævnaldrene, som følger
hinanden tæt gennem ugen. Det er hyggeligt og inviterer til
venskaber for livet.
Du kommer til at lære dig selv bedre at kende, mærke dine
styrker og få strategier til at skabe det liv du drømmer om.

CAMP TRUE NORTH

2. EXPLORER

Det fulde Camp True North program er
designet som en 15 dages proces, fordelt på
3 camps á 5 dage; Basecamp, Explorer og
Navigator. Man kan nøjes med én eller 2
camps, men det fulde udbytte opnåes ved at
fuldføre hele programmet.

Niveau 2. Adgang efter Basecamp. Explorer
handler om relationer og fællesskab. Her
trænes samarbejde, kommunikation og
konflikthåndtering. Fokus er på at sikre
gode relationer og sociale kompentencer,
som støtter dig i det liv, du gerne vil leve.

1. BASECAMP

3. NAVIGATOR

Niveau 1. Designet til dig, der vil blive
klogere på dine styrker, så du nemmere kan
sætte dem i spil i din hverdag. Fokus er på
dit personlige lederskab, på selvindsigt og
strategier til at nå dine mål og gøre livet
sjovere.

Niveau 3. Adgang efter Explorer. Navigator
er et helt unikt program. Her lærer du at
omsætte den viden, som du har tilegnet dig
på Basecamp og Explorer til dit eget
personlige kompas. Det er en intensiv uge,
der løfter din selvindsigt og handlekraft til et
helt nyt niveau.

94%
har lært at udnytte deres
styrker bedre efter camp

98%

mener, at de har fået brugbar
viden og værktøjer med hjem

EN DAG PÅ TRUE NORTH:
Morgenmad
Morgenaktivitet til at starte dagen
Dagens kompaspunkt
Formiddagens teamopgave
Frokost
Aktivitetstid: 2 timer
Teamtid
Aftensmad
Inspirationsoplæg
Refleksion og øvelser
Aftenhygge
Godnat og sov godt
Dagen igennem er der masser af små
pauser til at hygge sig, spille lidt bold og
få en snack, frisk frugt eller hjemmebag.

HVAD HAR DU
LYST TIL?
Der er dagligt en god lang pause, hvor du
vælger, hvad du har lyst til. Måske trænger
du til at give den smæk på boldbanen, måske
vil du lade op med meditation, løbe en tur
eller bare slappe af. Der er mange
muligheder, og valget er dit.
Aktiviteterne er forskellige fra camp til
camp, men nogle eksempler kunne være:
Aktivt: Fodbold, basket, rundbold,
styrketræning, dans, parkour, løb m.v.
Ro på: Gåture, meditation, yoga, mandala
tegninger og brætspil.

DET SIGER
DELTAGERNE:
"De oplevelser, du får med fra camp, er gaver for
livet. Det var den fedeste uge" - Nikolaj, 18 år
“Jeg var bange for, at jeg ville føle mig alene, men
allerede første dag blev mit team virkelig tætte.
Jeg har taget alle 3 camps nu, og det har ændret
mit liv. Før var jeg meget stille. Nu føler jeg at jeg
kan gøre lige hvad jeg har lyst til” - Alberte, 15 år
“Folk er bare så søde og man har det rigtig sjovt.
Det har været en rigtig, rigtig god uge” - Bjørn, 14
år
“Jeg tog fra True North med en stærk følelse af,
at verden er fyldt med muligheder, og at jeg er i
stand til at gribe dem og få noget fantastisk ud af
dem” - Isabella, 17 år

"Campen har været en af de bedste uger i mit liv.
Den første dag var jeg lidt nervøs, men derefter
blev det bare SÅ FEDT!"
Josefine, 17 år

VI GØR OS UMAGE
På bare 5 dage er vi i stand til at skabe virkelig betydelige resultater for dig. Du
skal ikke bare have en god uge og møde nye venner. Du skal også forlade Camp
True North med fornyet selvtillid, større handlekraft og mere glæde. Vi gør vores
allerbedste for at formidle relevante og effektive strategier, som kan ruste dig til
at skabe det liv, du drømmer om.

MERE END 30
SPÆNDENDE
AKTIVITETER

NICOLAI MOLTKE-LETH
Camp True North blev etableret af Nicolai
Moltke-Leth. Nicolai er jægersoldat,
kaptajn i Livgarden, sociolog, forfatter og
eventyrer. På sine eventyr rundt i verden
har han blandt andet besteget flere bjerge
gennemført verdens hårdeste
ekstremsportsløb og kørt Paris Dakar rally.
Efter mange års leder-udvikling i
erhverslivet, besluttede Nicolai at designe
'verdens bedste selvudviklingsprogram for
unge'. Det blev til Camp True North. Et
program for helt almindelige unge, der
gerne vil skabe det bedst mulige liv.
Læs mere om Nicolai på
www.nicolaimoltke-leth.dk

DET SAMME TIL DIG
SOM TIL DIREKTØREN
Mennesker er mennesker. Uanset alder. At blive en god leder i sit eget eller i
andres liv handler om mange ting. Noget af det vigtigste er selvindsigt, værdier,
fokus, strategier, vaner og især handlekraft. True North er eksperter i at
udvikle stærke ledere og har siden 2006 designet træning til danske og
internationale organisationer og topledere verden over, herunder:

VERDEN RUNDT FOR AT
FINDE VIDEN TIL DIG
Vi tænker 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. Vi justerer
løbende vores programmer så du kan være sikker på at møde en unik
sammensætning af relevante og effektive værktøjer, som kan støtte dig i at gøre
livet sjovere, nemmere - og mere interessant.

GRATIS INSPIRATIONSAFTEN
På denne aften møder I nogle af vores undervisere og får mulighed for at opleve,
hvordan vi underviser. Det er en lærerig aften, som giver indblik i vores metode og
resultater. Bliv inspireret til at forfølge dine drømme og få konkret viden og
værktøjer med hjem. Både voksne og unge er velkomne. Uanset om du vælger at
tage på camp eller ej, vil du tage inspiration med dig hjem.
Tilmeld via www.camptruenorth.dk

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:
Hvor lang tid før skal man tilmelde sig?
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.
Hvilken type unge kommer på camp?
Alle. Vi ser en god blanding af unge. Nogle vil gerne skabe bedre resultater i deres liv. Andre vil
bare gerne have en god ferieoplevelse og møde nye venner.
Hvor sover man?
I sover sammen med cirka fire andre fra jeres team i lokaler på skolen. Piger sover med piger og
drenge med drenge. I får et rum kun til jer og medbringer selv madras og sengetøj.
Hvordan er maden?
Vores caterer er dygtige og ved hvad, unge kan lide. Har man særlige ønsker er der mulighed for at
bestille vegetar, veganer - og allergivenlige måltider.

PRAKTISK INFO
Hvem
Campen er for alle unge mellem 14 og 19 år, der
ønsker at skabe resultater i deres liv og samtidig
få et større netværk af gode venner.
Hvornår
I skoleferierne vinter, påske, sommer og efterår.
Hvor
Vores camps afholdes på gymnasier/skoler. De
specifikke lokationer ses på hjemmesiden.
Varighed
Alle camps er 5 fulde dage med aktiviter,
måltider og overnatning. Fra mandag-fredag.
Pris
En camp koster 6495 kr. – alt inkl. (overnatning,
mad, materialer, forældreworkshop m.v. )

VIL DU VIDE MERE?
MANGLER DU SVAR PÅ SPØRGSMÅL ER DU ALTID VELKOMMEN TIL ATRINGE
ELLER SKRIVE TIL OS PÅ 60 21 62 06 ELLER MAIL INFO@TRUENORTH.DK
VI ER KLAR VED TELEFONEN DAGLIGT MELLEM 09.00-16.00.

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG!

SE DATOER & TILMELD PÅ
CAMPTRUENORTH.DK

