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Hvordan har Kunesdagan vært?

Benjamin Kåven

Kunes

– Det er veldig fint at det skjer 
noe her rundt oss. Nå har jeg 
vært gått rundt omkring her i 
seks timer og kikket.

– Det er meget viktig for ung
dommen dette her.

– Jeg regner med at jeg skal 
være med til neste år også – hvis 
jeg får permisjon da.

edvin Andreas  
Masternes Hanssen

lAKselv

– Det har vært slitsomt. Mye job
bing. Jeg har vaska, bært øl og 
vin, vært privatsjåfør for Mikkel 
Gaup, vaska mer, også har jeg 
hjulpet til med auksjonen. Det har 
på en måte vært litt frivillig tvang.

– Men det har jo vært gøy. Det 
har vært masse folk, og de eldre 
som bor her livner litt opp når det 
er så mange her.

Johnny Hansen

lAKselv

– Jeg har hatt det kjempefint. Vi 
meldte oss på andeløpet, vi har 
sett på auksjonen og ungene har 
storkost seg.

– Vi har nettopp vært å sett på 
Mikkel Gaup sitt familieshow. 
Han var veldig god.

– Dette har vært et bra arrange
ment. De har vært flinke.

Berit Oldernes

lOngyeArByen

– Vi er på ferie på Brattholmen, 
og har vært her litt til og fra.

– Nå har vi nettopp sett på sho
wet til Mikkel Gaup. Det var vel
dig morsomt for barna.

– Alt sammen har vært artig, så 
kanskje vi kommer igjen neste år.

– Hovedmålet var å skape trivsel

ulvejoiK:
Litt skummelt, men mest morsomt var det da Mikkel Gaup hadde 
familieunderholdning. Barna stilte opp som kor etter showet.

(Foto: Linn Slåttedal Jacobsen)

spennende løp:
Mange spente publikummere hadde samlet seg på brua for å få med 
seg andeløpet.

auKsjon:
Sykkel, påhengsmotor, kano, laks, ved og kokeplate er bare noe av det 
som ble auksjonert bort på godt gammeldags vis.

musiKK:
Både inni og utfor festivalteltet hadde det samlet seg en masse folk for 
å nye musikken lørdagskveld.

som gjorde at vi trengste minst 
mulig frivillige. Og at arrange
mentet også skulle gi dem trivsel 
samtidig som de jobba, sier Mas
ter nes.

Overskuddet fra helgas festlig
heter skal gå til trivselstiltak i Ku
nesområdet. Gapahuk til turgåer
ne som trenger en rastepause er 
førsteprioritet.

Fikk trivselen de ønska
– Så mye folk har det aldri vært i 
Kunes før, høres det fra en av de 
besøkende.

Det kan nok arrangøren be
krefte.

– Før Kunesdagan satte igang, 
hadde vi fått ingen og lite signa
ler om hvor mange folk vi kun
ne vente oss. Det var det store 
spenningsmomentet.

Lørdagen hadde rundt 150 
besøkende på området. De an
dre dagene var det mellom 70 og 
100.

– Det hele har gått over all for
vantning, og jeg ønsker og tak
ke alle de besøkende. Vi fikk den 
trivselen vi søkte etter, sier en rørt 
arrangør.

linn@sagat.no


