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På Kunes har det vært 
full fres hele helga. Nå 
er det ingen tvil om at 
Kunesdagan 2015 kan 
begynne å planlegges.

liNN slåttedal jacobseN

Torsdag forrige uke var endelig 
Kunesdagan 2014 igang. Helt si
den i fjor sommer, og i løpet av 
hele vinteren, har initiativtaker Alf 
Edvard Masternes jobbet med å 
skape en ny tradisjon for Kunes. 
Det tror han har lykkes.

– Her har det vært full trøkk i 
tre dager nå. Så etter det jeg kan 
oppsummere, så var dette en 
suksess, sier Masternes til Ságat.

Opprinnelig kommer Mas ter
nes fra Kunes, men nå bor han i 
Tromsø. Masternes har også er
faring med med andre kulturelle 
arrangement. Han var med på å 
starte opp Midnattsrocken, og 
vært engasjert i Døgnvill, Bukta 
og Nordlysfestivalen i Tromsø.

– Det er litt annerledes når det 
er jeg som står som hovedan
svarlig for gjennomføringen av 
arr angementet. Og det har fak
tisk vært mer arbeid å gjennom
føre Kunesdagan. For i en bygd 
med kanskje 25 fastboende, så 
er dette mye større og mer kom
pleks enn de andre store festival
ene, sier Masternes.

Et stappfullt program
– Folk liker et faglig innhold, men 
samtidig også litt show, sier Mas
ter nes.

Programmet fra torsdag til 
søndag forrige uke har inneholdt 
nettopp dette. Det har blitt holdt 
flere historiske foredrag. Både 
om andre verdenskrig, fjordøko
logi og historie fra området – og 
med et stort oppmøte.

– Under foredraget om fjord
økologi var samfunnshuset 
stapp fullt. Da snakker vi om 70
80 mennesker, kanskje opp mot 
100, sier Masternes fornøyd.

Det har også vært mange kon
kurranser som har engasjert bå
de store og små. Deriblant gull
graving, fiske, andeløp og 
melke spannkonkurranse.

– Vi må jo få med litt artighet
er med konkurranser også. Det 
var også et fint oppmøte på tur
marsjen – faktisk hadde vi en god 
deltakelse på alle arrangemen
ten, smiler Masternes.

Premieutdeling
Etter fiske og andeløpskonkur
ransen lørdag, ringte Masternes i 
kubjella for å få oppmerksomhe
ten til de besøkende. Det var tid 
for premieutdelig etter fiskekon
kurransen og andeløpet. 400 en
der svømte nedover Storelva lør
dag ettermiddag. De tre raskeste 
endene og den tregeste anda ble 
premiert. Benjamin Kåven (84), 

Kunes´ eldste innbygger, stakk av 
med «sisteplassen».

– Hvor er han? Nei, han har 
ikke kommet ennå, fordi han er 
så treg, spøker premieutdeleren.

På kveldene har det vært kon
serter i musikkteltet med tru
ba dur Aslak Janitz, Daniel Ras
mus sen med band, Treven & 
Char lotte, Hilja og 3for5.

– Tilbakemeldingene vi har 
fått om musikken har vært utro
lig bra. Det var mye liv og god 
stemning i musikkteltet, sier Mas
ternes.

Takknemlig for støtten
Lebesby kommune har vært den 
største støttespilleren for Ku nes
dagan 2014. De har både hjulpet 
økonomisk og lånt bort festival
telt. I tillegg har Sametinget bi
dratt, Nordkyn kraftlag har bidratt 
med ekstra strømforsyning, Grieg 
Seafood har sponset med en 
BMXsykkel som ble auksjonert 
vekk under auksjonen lørdag og 
Laksefjord AS har gitt både øko
nomisk støtte og fersk laks.

– Vi hadde ikke klart oss uten 
dette, sier en takknemlig festar
rangør.

Under alle fire Kunesdagan, 
har det kun vært mellom 15 og 
20 frivillige som har gjort sin inn
sats for at dagene skulle bli vel
lykka.

– Ett av punktene vi jobba vel
dig med, var å få til et program 

– Hovedmålet var å skape trivsel

LiTT skummELT aLLikEvEL:
Selv om tvillingene Eivind Oldernes Hoem og Ingeborg Oldernes Hoem 
(5) nektet for at familieshowet var skummelt, var det noen av barna 
som ble litt skremte under ulvejoiken til Mikkel Gaup. Her sammen med 
foreldrene sine Berit Oldernes og Tore Magne Hoem.

raskEsTE and:
Noah René Seljenes (10) vant 100 kroner for raskeste and 
underandeløpskonkurransen.

vanT fiskEkonkurransEn:
Det var ingen tvil i at Emilie Jacobsen var fornøyd da hun vant 
fiskekonkurransen med både største og minste fisk.

TrEgEsTE and:
Benjamin Kåven (til venstre) vant prisen for tregeste and.

HåvEr inn EndEr:
Det tok tid å samle inn de 400 
endene som kom svømmende 
nedover elva.

LinEdancE:
Linedancekurset var spesielt 
morsomt for damene.

kårEr vinnErnE:
Alf Edvard Masternes delte ut store pengepremier til vinnerne av 
konkurransene.


