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Fakta om                     Chemistry Camp 2017

Tid:                              29. juli - 5. august 2017

Sted:                            Aarhus Universitet

Hvem kan deltage:        Alle unge på en gymnasial

                                    uddannelse med interesse  
                                    indenfor fysik, kemi og biologi.

Hvor mange:                 44 deltagere.

Pris:                             500 kr. inklusiv kost og logi.

                                    UNF dækker transportudgifter                       
                                    over 200 kr. for danske

                                    deltagere.

Tilmelding:                   Online på

                                    chem.unf.dk/tilmelding

Tilmeldingsfrist:            1. maj 2017

Deltagerkontakt:           Rikke Lindbjerg rix@unf.dk

Adresse:                       UNF Aarhus

                                    Ny Munkegade 120 bygn.1520

                                    8000 Aarhus C

Hjemmeside:                 chem.unf.dk

E-mail:                          info@chem.unf.dk

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder på at 
udbrede interessen for, og viden om, naturvidenskab og teknologi, især 
blandt unge. UNF har lokalafdelinger i de større universitetsbyer, og de 
fleste medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse. Foreningen 
arrangerer bl.a. foredrag, studiebesøg og sommerskoler. Alle aktivite-
terne arrangeres af frivillige, primært universitetsstuderende.
HKH Kronprinsesse Mary er protektor for UNF.

SCIENCECAMP OM KEMI FOR 
GYMNASIEELEVER 

29. JULI - 5. AUGUST 2017
PÅ AARHUS UNIVERSITET 

Verdens sejeste sommerferie!
UNF ScienceCamps er tilbage for 16. år i træk med et suve-
rænt socialt og fantastisk fagligt indhold. Forestil dig at tilbringe 
en uforglemmelig uge sammen med 40-50 andre gymnasieele-
ver, der ligesom dig kan lide at fordybe sig i et fascinerende 
fagområde! Dét er lige netop, hvad du kan opleve på en UNF 
ScienceCamp.
 
Din favorit-camp
Brænder du for kemi eller er det i virkeligheden matematik, 
der er din store interesse? Kunne du tænke dig at udvikle et 
computerspil, opfinde fremtidens app, lege med laser eller 
jonglere med langhåret software på universitetsniveau? Der er 
flere camps at vælge mellem, og Chemistry Camp er blot en af 
dem. Find din favorit på camps.unf.dk
 
Aktiviteterne
Glæd dig til et varieret program med besøg på forskellige  
virksomheder og forskningsinstitutioner, forelæsninger, 
spændende laboratorieforsøg og et væld af sociale aktiviteter. 
Campen henvender sig til alle unge på gymnasiale uddannelser, 
og vi er ligeglade med dine karakterer – det eneste, du skal 
bruge, er din interesse for naturvidenskab og en uge af din 
sommerferie!
 

Om arrangørerne
UNF har med stor succes afholdt sommerskoler for gymnasiele-
ver og indimellem folkeskoleelever gennem 16 år. Vi arrangerer 
sommerskolerne i samarbejde med en lang række universiteter, 
fonde og virksomheder i hele landet. Den uhørt lave pris for 
at deltage ligger derfor på 500 kr., som dækker kost, logi og 
diverse andre aktiviteter for hele ugen.
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- Et brag af en sommerferie!

Interesserer du dig for eksplosioner og orbitalteori? Lægemiddel-
produktion, atomers opbygning eller raketbrændstof? Så kan det 
være, at du skal med på Chemistry Camp 2017! Her vil vi udforske 
emner såsom spektroskopi, reaktionsmekanismer og mange flere 
sprængfarlige emner. Campen er for dig, som går på en gymnasiel 
uddannelse, og som gerne vil bruge en uge af din sommerferie 
på Aarhus Universitet sammen med 43 andre unge, der er lige så 
tændt på naturvidenskab som du er

Det hele vil dog ikke gå op i teori og kolber. Der er nemlig også 
et omfatttende socialt program på campen, der år efter år er med 
til at gøre ugen til en helt uforglemmelig oplevelse. Programmet 
indebærer adskillige rystesammen-aktiviteter, arrangementer uden 
for universitet og en fed afslutningsfest. Derudover vil der være 
masser af mulighed for at lære de andre deltagere og arrangører 
at kende over et slag bezzerwizzer, ultimate eller bordtenis.

Så kunne du tænke dig en uge sammen med an-
dre unge fra hele landet, som er der af samme 
grund som dig? Få en oplevelse for livet? Udvide 
horisonten og danne venskaber for livet? Så til-
meld dig til Chemistry Camp! Jeg glæder mig til 
at vi ses til en helt uforglemmelig uge!

På med kitlen!
I løbet af ugen vil du komme til at arbejde med mange forskellige 
områder inden for kemi. Dette vil ske gennem en række spæn-
dende laboratorieforsøg, intressante foredrag samt et relevant stu-

diebesøg i industrien.

Det hele kan godt lyde meget ambitiøst, men 
vi tilpasser niveauet sådan, så alle kan deltage, 
men også så der er udfordinger til enhver. Der-
for er der ingen optagelseskrav, og du behøver 
heller ikke være den bedste i klassen for at 
komme med. Så længe du har lyst til at lære 
en masse spændende kemi og har gå-på-mod i 
laboratoriet, så vil du få en mega fed oplevelse.

Organisk kemi
Inden for den organiske kemi vil du komme til at prøve kræfter med 
syntese af et organisk lægemiddel og andre spændene molekyler. 
Synteseforsøgene vil give dig et godt indblik i, hvordan organiske 
reaktioner forløber, og hvad man skal være opmærksom på og 
tage højde for, når man står i et laboratorium. Der er nemlig mange 
parametre som man skal have styr på for at være sikker på, at det 
kun er den rigtige reaktion der forløber. Syntesen vil blive efterfulgt 
af en oprensning og anveldelse af NMR-spektroskopi på det frem-
stillede stof. NMR-spektroskopi er en metode til at bestemme den 
præcise struktur og undersøge renheden.

Uorganisk kemi
Du vil få mulighed for at fordybe dig i den uorganiske kemis spæn-
dende verden. Eksempelvis vil du komme til at stifte bekendtskab 
med analytisk kemi i en øvelse med ionbytning. Derudover vil du 
komme til at prøve at lave uorganiske synteser, hvo du bl.a. skal 
fremstille din egen hoppebold af silikone. Yderligere vil du komme 
til at stifte bekendtskab med noget fascinerede uorganisk materia-
lekemi.

Chemistry After Dark
Det er trods alt din sommerferie, og 
derfor skal der også være plads til af-
slapning og sjov uden for laboratoriet. 
Derfor har vi spækket programmet med 
hygge, sjov og løjer, der er med til at få 
deltagerne til at komme tilbage år efter 
år, og måske en gang få dem til at ar-
rangere en science camp mere. Det er 
noget helt særligt at være med på en UNF ScienceCamp, så vi 
håber ikke at du vil gå glip af det.

Citater fra tidligere camps
”Jeg synes, at min oplevelse med Chemistry Camp var helt fanta-
stisk, og det lærte mig en masse ting og om kemistudiet i det hele 
taget. Det giver klart en mod på en universitetsuddannelse og væk-
ker nysgerrigheden på en helt anden måde, end det man oplever i 
gymnasiet og i folkeskolen.”

”For mig var Chemistry Camp 2015 en fantastisk oplevelse, da 
man først og fremmest mødte andre engagerede jævnaldrende, 
der var lige så interesseret i naturvidenskab som en selv. Det har 
givet mig mange venskaber, og i dag er flere af dem mine med-
studerende på universitetet. Derudover har det givet en mere mod 
på naturvidenskab, da man blev udfordret med kemi på et højere 
niveau end det, man kender fra gymnasiet. Desuden fik man mulig-
heden for at høre det seneste nye indenfor kemiens verden samt 
at stille spørgsmål dertil, da der blandt andet var foredrag fra for-
skere.”

Rasmus Dahlgaard 
Koordinator, Chemistry Camp 2017
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