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1. Planlegging og forberedelser 
 

Planleggingsperioden startet høsten 2020 etter at Bragdøya kystlag (BK) hadde 
søkt og blitt tildelt tildelt arrangementet. Landsstevnet var da ikke gjennomført de 
to tidligere årene pga. Covidpandemien. Styret i BK avgjorde at leder for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av stevnet, stevneleder, skulle være Ole Stian Øslebye. 
 
BK søkte samarbeid med Søgne kystlag (SK) og Blindleia kystlag.  
BK inngikk prosjektavtale 31.03.21 med SK. Blindleia kystlag ønsket ikke å delta.  
Det ble utarbeidet grunnlagsdokumenter som prosjektmandat overfor styret i BK, 
filosofi for stevnet, metode for planlegging og gjennomføring, fremdriftsplan, 
organisering og budsjett.  
 
Det ble avholdt et informasjonsmøte for medlemmer av BK 12.10.2021 der 
hovedtrekkene for stevnet - lokalisering, arbeidsområder, overordnet struktur ble 
trukket opp. Her ble medlemmene oppfordret til å melde seg til 
planleggingsgruppene. Tilsvarende møte ble holdt for SK. 
 
Det ble inngått skriftlig avtale med Forbundet KYSTEN våren 2021 om 
gjennomføring og ansvarsforhold m.m. for stevnet.  
 
Arbeidet med stevnet ble organisert i en hovedkomité (Denne komiteen hadde flere 
ulike betegnelser i prosessen frem mot stevnet, noe som dessverre skapte en del 
unødvendig uklarhet. Vi bruker i denne rapporten konsekvent hovedkomité). SK 
hadde én representant i hovedkomiteen, ellers var alle medlemmene fra BK. 
Hovedkomiteen hadde følgene undergrupper: 
 

A. Areal og havn fikk ansvaret for infrastruktur. Dette området inkluderer 
etablering av tilstrekkelig med overnattingskapasitet, scene, HMS, vaktbehov og 
vakthold, kafeer og utsalgssteder, havnekapasitet og ferjetrafikk til og fra land. 
Areal og havn hadde omfattende oppgaver med planlegging, bestilling, 
produksjon og utstyr. Gruppa ble derfor delt i følgende seks undergrupper, med 
hver sin leder: 

a. Havn, scene og arealplan 

b. Transport og renovasjon 

c. Førstehjelp 

d. Vakthold/rydding ute 

e. Brannberedskap 

 
B. Økonomigruppa fikk ansvar for budsjetter, søknader og sponsorkontrakter. 

Arbeidet med søknader og sponsorkontrakter har vært krevende, men det kom 
til slutt inn kr. 150.000 fra Kristiansand kommune og 150.000 fra Agder 
fylkeskommune, 150.000 fra Søgne kystlags prosjekt «UNESCO-Søgnebåden» 
(finansiert av Cultiva), kr. 100.000 fra Sparebanken Sør, samt kr. 35.000 fra andre 
støttespillere, se vedlegg 1. I tillegg er det kommet inn kr. 50.000 i stevnestøtte 



 

 

fra Forbundet KYSTEN, og midler i form av naturalia; eksempelvis trelast fra 
byggvareleverandør.  

 Markedsføring og PR. Våren 2022 ble det oppdaget at lite var gjort 
mht. markedsføring, samt generell PR for stevnet i lokale og 
regionale medier, ut over det gode arbeidet som ble utført på 
Facebook og digitale medier. Det ble på bakgrunn av dette etablert 
ei markedsføringsgruppe på tre personer. Markedsføringsgruppa 
påtok seg også ansvaret for å sørge for at fylkesordføreren i Agder 
kom og åpnet stevnet. 

 Sponsormidler fra næringslivet. Ikke egen gruppe, men i praksis egen 
gruppe, ledet og gjennomført av folk fra SK. 

 

C. Trakteringsgruppa hadde ansvar for all mat og drikke. Dette omfattet salg til 
deltakere, forpleining av dugnadsfolk og gjester, samt meny, arrangement og 
servering ved stevnemiddag.  

 

D. Innhold og underholdning inkluderte artister, foredrag, marked, aktiviteter for 
barn og unge, sjøbaserte aktiviteter, åpning og avslutning og utstillinger.  

Innhold og underholdning hadde også omfattende planleggingsoppgaver og delte sitt 
ansvarsområde inn i 6 grupper. Sjøaktiviteter og ekskursjoner, Marked, 
Demonstrasjon av Håndverk, Utstillinger, Foredrag og teater, Musikk og teknisk 

 

E. Informasjon/stevnekontor skulle utarbeide profilering, plakater og 
presentasjonsmateriell. Denne gruppa skulle også sørge for markedsføring, 
annonsering, hjemmeside, påmeldingsskjema og innbetalinger, og drive 
stevnekontoret under stevnet. Markedsføring og PR ble ivaretatt av en egen 
gruppe under økonomigruppa, se ovenfor. 

 
Det var på forhånd rekruttert ledere i gruppene. 
Disse var:  
 Anlegg og havn:   Karsten Løvdal 
 Traktering:    Øyvind Neset (som senere gikk ut av prosjektgruppen 

    og ble erstattet av Helge Quidding) 
 Informasjon og sekretariat: Ole Dag Kvamme (som senere gikk ut av gruppa og ble 

    erstattet av prosjektgruppen og Ole Stian L. Øslebye) 
 Økonomi:   Tore Berntsen 
 Innhold og underholdning: Ida Marie Hellenes 

 
o Noen av gruppene organiserte selv undergrupper.  
o Markedsføring og PR fungerte i realiteten som egen gruppe, ledet av Karl W. 

Strandvik.  
 

Det ble avholdt 21 møter i hovedkomiteen i forberedelsesperioden. Arbeidsoppgaver og 
mål for gruppene finnes i fremdriftsplanen. Arbeidet i hovedkomitéen var omfattende 
og tidkrevende. I ettertid ser en at en tydeligere struktur med dagsorden og referater, 
kunne effektivisert arbeidet i komitéen. 

    



 

 

Påmelding til stevnet ble organisert i det nettbaserte systemet Hoopla. Deltakere kunne 
melde seg på stevnet og registrere båter fra og med januar 2022. 
 
I dette dokumentet er det ikke tatt med notater fra grupper eller eksempler som finnes i 
andre dokumenter og arkiver. Fremdriftsplaner, vaktordninger, ansvarsområder, 
bemanning i planfase og under stevnet, program, underholdning, markedsdeltakere, 
sponsorer, informasjonsskriv, avisartikler mm.  
 

Oppstart av praktisk arbeid 
Vinteren 2021 pågikk arbeidet med bygging og etablering av infrastrukturen og 
detaljarbeidet i alle gruppene. Det  ble arbeidet med profileringen, sponsormuligheter, 
hva som trengtes av utstyr, overnattingsmuligheter, faglig innhold og underholdning. 
Frem mot juli 2022 økte aktiviteten for noen grupper, mens andre var ferdige så langt 
det lot seg gjøre. I denne perioden var det litt ulikt arbeidsomfang og -press i de 
forskjellige gruppene.  
 
Et nytt medlemsmøte ble holdt i april 2011. Her ble det orientert om status og framdrift. 
På dette møtet fikk medlemmene anledning til å tegne seg for arbeidsoppgaver under 
selve stevnet.  
 

Avklaringer og produksjon 
Høsten 2021 og vinteren 2022 ble i hovedsak brukt til avklaringer av de områder som 

var nevnt i fremdriftsplanen, samt bygging og etablering av infrastruktur. 10 

rasteplassbord ble produsert (sponset av Byggmakker) og ny scene ble satt opp. Låven 

ble også ferdigstilt til stevnet, og ble brukt til seminarer, salgsutstillinger for 

håndverkere, overnatting og utstilling av båter. Det ble ryddet på hele området, i buer 

og på loft. En del utstyr ble flyttet rundt. Mye av produksjonsarbeidet ble gjort på 

medlemskveldene tirsdagene, eller av dugnadsfolk om formiddagene. Jevnlig ble det 

sendt ut e-post med informasjon til kystlagets medlemmer. Noen av gruppene 

annonserte i løpet av høsten behov for ekstra personale. 

 

Det ble gjennomført en omfattende RISK-analyse. For mange var dette et nytt 
arbeidsfelt, men et viktig styringsdokument for stevneledelsen. Øvelsen ble ansett som 
svært viktig og riktig.  Vi kunne heldigvis konstatere at drastiske tiltak ikke var 
nødvendig ved stevnet. 
 

Informasjon og sosiale medier (SOME) 
Det ble tidlig utarbeidet en kommunikasjonsplan for stevnet det det ble fastsatt hvilke 
kanaler som skulle benyttes. Kommunikasjonsplanen var ukjent for de fleste i 
hovedkomiteen, og ble ikke brukt i arbeidet med ekstern kommunikasjon, 
markedsføring og PR. Ut fra dette kan vi lære at arbeidet med ekstern kommunikasjon, 
markedsføring og PR bør settes på dagsorden og prioriteres dersom et nytt stevne skal 
gjennomføres i fremtiden. 
 
Det ble etablert en egen hjemmeside (www.bragdoya2022.no) på Bragdøya kystlag sin 
hjemmeside der deltakere kunne melde seg på via bookingsystemet Hoopla. 
Videre ble det etablert en egen facebookside (https://www.facebook.com/bragdoya2022) 

og vi som lager landsstevnet på Bragdya 2022. I tillegg ble det etablert egen Snapchat for 
øyeblikksbilder (#bragdøya2022) og Instagram (#landsstevnetkysten2022). 
 

http://www.bragdoya2022.no/
https://www.facebook.com/bragdoya2022


 

 

Jo van der Eynden publiserte flere artikler i Forbundet Kystens tidsskift. Det ble videre 
sendt ut to info-mailer til alle 137 kystlag i Norge for å vekke interessen for stevnet. Det 
ble publisert en rekke artikler og redaksjonelle oppslag som var direkte og indirekte 
relatert til stevnet, i N247, Fritidsnytt, Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. 
 
Det ble også etablert et felles dokumenthotell, først i Dropboks – så i Google Docs der 
dokumenter fra tidligere stevner og pågående planlegging ble delt i styringsgruppen. 
Etablering og opplæring i bruk av dette digitale verktøyet kan i ettertid sies å ha 

potensial for forbedring. 

 

Bærekraft 
Landsstevnet hadde fokus på FNs bærekraftmål, og vi tok utgangspunkt i Forbundet 

Kysten sin bærekraftstrategi. Det ble etablert en egen bærekraftgruppe med deltakere 

fra FN –sambandet som utarbeidet bærekraftstrategi for stevnet. Egen bærekraftsti ble 

etablert med QR-koder slik at besøkende kunne søke ytterligere info. Under selve 

stevnedagene ble det etablert kildesortering av avfall. 

 

UNESCO-saken 
På bakgrunn av at «Den nordiske klinkbåttradisjonen» ble innskrevet på UNESCOs 
verdensarvliste for immateriell kulturarv i desember 2021, tok Jo van der Eynden, Karl 
W. Strandvik og Tore Berntsen initiativet til seminar om temaet. Seminaret ble 
gjennomført etter programmet med åtte innleide foredragsholdere og kulturinnslag på 
Låven lørdag 23. juli, med meget stor oppslutning. Deltakerne ga uttrykk for at de var 
meget godt fornøyde med seminarets innhold og gjennomføring.  
 
Prosjektet UNESCO-Søgnebåden organiserte en egen stand der publikum i alle aldre fikk 
instruksjon og opplæring i praktisk klinking med kobbernagler. Til dette var det laget 
en egen instruksjonsfilm, som ble vist på skjerm på standen. Standen hadde meget godt 
besøk, og mange fikk satt sine første klinker i bordganger som var satt opp på standen. 

 

Bemanningsplaner 
Fra vinter 2021 ble det meldt behov for bemanning under selve landsstevneuka. Det 
var i utgangspunktet enighet i hovedkomiteen om å satse på dugnadsfolk som kunne 
arbeide hver dag under stevnet. Dette skulle ikke gå på bekostning av at folk med 
begrenset mulighet kunne delta.  
 
Det ble sendt ut en rekrutteringsmail til alle medlemmer i begge kystlagene som ga god 
respons. Enkelte gruppeledere var raskt ute for å sikre seg folk de kjente fra før og som 
de antok passet inn i teamet. Andre hadde vansker med å rekruttere. Det skulle være en 
dugnadsinnsats fra den enkelte, på det nivå som var mulig. Samtidig burde antallet 
dugnadsfolk ikke ”svulme opp”. Den endelige oversikten over behovet viste ca. 150 
dugnadsfolk totalt.  
 
Gruppene hadde selvstendig ansvar for bemanning, organisering og gjennomføring 

innenfor sine ansvarsområder. Også i denne perioden ble det avholdt medlemsmøte i 

kystlaget. Gruppelederne orienterte om sine planer. 

 

 



 

 

2. Landsstevneuka  

De siste ukene før stevneåpningen var det relativt hektisk. Det meste var imidlertid 

produsert og gjort i henhold til fremdriftsplanen og det var klart for mottak av båter 

allerede to dager før stevnet skulle starte. 

Stevnekontoret dekket alle påmeldinger, informasjonstjeneste, stevneledelse med 

pressekontakt, speakertjeneste og skippermøter. Stevnefotografen sørget for 

dokumentasjon. Videre ble det tatt dronefoto som ble vist på infoskjermer i området. 

Utdeling av T- skjorter til dugnadsarbeidere ble administrert herfra. Armbånd til 

dugnadsfolk som skulle bespises, ble organisert av trakteringsgruppa. Skilting lå også i 
mandatet til stevnekontoret. 

Åpning av stevnet ble formelt foretatt av fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 

sammen med forbundsleder Asgeir Svendsen.  Annemor Sundbø holdt deretter et 

kulturfaglig kåseri om arbeidet med å bruke ull fra utegangersauene på Bragdøya til  

spinning av garn og veving av seil etter tradisjon som kan føres tilbake til vikingtid. 

Havn og transport hadde ansvar for inntak og utreise av deltakende båter samt 

transport med ferjer og for transport til ekskursjoner. Bragdøyas to livbåter ble satt inn 

i løpende skysstrafikk fra kaia på Lumber. I tillegg ble det kjørt transport mellom 

Lumber og Bragdøya til faste ruter med MS Bragdøya. Det ble avklart areal til parkering 
fra Lumber AS. Det ble ikke etablert parkeringsvakter, men god skilting. 

Trakteringsgruppa hadde ansvar for produksjon, logistikk og salg av all mat og drikke 

både på Bragdøyas 3 serveringssteder, frokost, lunsj og middag til dugnadsfolk på 

mesaninen i Saltebua, samt stevnemiddagen som også ble holdt i Saltebua for 185 

personer. 

Innhold og underholdning hadde ansvar for stevneåpning og –avslutning, artister, 

logistikk inn/ut, marked, seilas jollestafett, defilering, foredrag, konserter, bryggedans, 
utstillinger, teater og sceneteknikk.  

HMS, inkludert innsatsleder, hadde ansvar for nattevakter, førstehjelpsvakt og 

brannvakter. Til brannvakt var innleid medlemmer av rovernes beredskapsstyrke. 

De siste dagene ble det gjennomført daglige koordineringsmøter for de grupper som var 

tilstede på Bragdøya. Spesielt i forhold grensesnitt og informasjonstilgjengelighet var 

dette viktig. Stevnet ble gjennomført etter planen. Stevneledelsen og gruppelederne 

gjennomførte daglige koordineringsmøter i stevneperioden, og møtene viste få behov 

for endringer eller improvisasjoner. Det var ingen uhell eller hendelser av noen 

dramatisk art. 

Markedsføring og PR.  

Fædrelandsvennen hadde et større stykke på fredag før stevnet. NRK ønsket ikke å stille 

pga. kapasitetsproblemer. I tillegg hadde N24 og Fritidsnytt dekning i Søgne, Songdalen 

og Flekkerøy. I for- og etterkant fikk stevnet meget god dekning i tidsskriftet KYSTEN, 

samt i Fritidsnytt, N247 og Fædrelandsvennen. Banner i Markens med info om stevnet 

ble hengt opp 10 dager før stevnet.  

 



 

 

Det var totalt påmeldt ca. 150 båter. Mange tilhørte dugnadsfolk. Stevnet ble 

gjennomført i et samarbeid mellom Bragdøya kystlag og Søgne kystlag. Avtalen var at 

økonomisk resultat skal fordeles pro rata etter deltakelse i dugnadsarbeidet, samt en 

vurdering av verdien på materiell gitt av sponsorer og kjøpt inn til stevnet, og belastet 

stevnets økonomi. Alle gruppeledere har lagt inn det antall dagsverk de antar er gått 

med til forberedelser og til gjennomføring av stevnet. 

De aller fleste arbeidet under hele stevnet i den vaktordningen som gruppa hadde 

avtalt. Noen hadde bare muligheter for å arbeide 2 dager av jobbmessige eller private 

årsaker. For enkelte grupper var det vanskelig å definere behovet for antall 

dugnadsfolk. På bakgrunn av rapporter fra gruppeledere fremkommer av nedenstående 

dugnadsoversikt: 

  
Timer   Timer Kystlag 

Anlegg og havn Iht. timeliste 2277   BK 

Stevnekontor Iht. timeliste 1286   BK 

Innhold og 
underholdning Iht. timeliste 866   BK 

Traktering Iht. timeliste 1364   BK 

Økonomi Iht. timeliste 415   BK 

Søgne kystlag     1174 SK 

SUM   6208 1174 7382 
 

Det angitte volum er helt sikkert IKKE 100% korrekt, men satt opp i vennskapelighet og 

god kystlagsånd mellom naboer. I henhold til avtale mellom Bragdøya kystlag og Søgne 
kystlag blir overskuddet fordelt med 84% til Bragdøya og 16% til Søgne. 

Økonomisk resultat 

Deler av inntektssiden var avhengig av hvor mange deltakere og besøkende som dukket 

opp. Støtte fra Kristiansand kommune (kr 150`), Agder fylkeskommune (kr 150`), Søgne 

kystlags Cultiva-støttede prosjekt «UNESCO Søgnebåden» (kr. 150’) og Sparebanken Sør 

(100’). Andre sponsorinntekter (kr 35’) til sammen fra Søgne og Greipstad Sparebank, 

SG Armaturen AS og Mosvoldgruppen.  

 

Inntekter på salg av mat og drikke, samt landsstevnemiddagen er i tillegg en vesentlig 

inntektspost. Salg i kaféen i Saltebua og billettinntekter på båttransporten er holdt utenom 

regnskapet til Landsstevnet, fordi Bragdøya kystlag driver disse aktivitetene med egne 

ansatte og dekker ellers alle driftskostnader. 

 
For samtlige grupper ble utgiftene lavere enn budsjettert. Mye av dette var resultat av at 

det ble funnet bedre og billigere løsninger enn tidligere tenkt. I noen tilfeller ble 

løsningene kostnadsfrie. 

I budsjettarbeidet ble det ikke innhentet informasjon på merkostander ved belastet 

bruk av de ansatte i administrasjonen i Bragdøya kystlag. Disse kostandene ble ikke 

kommunisert til økonomigruppa under planleggingen av stevnet, men kom først frem 

lenge etter at stevnet var gjennomført. Slike kostander må ved et fremtidig arrangement 
av denne karakter kalkuleres og fremkomme i budsjettet for stevnet. 



 

 

 

Resultat til fordeling mellom Søgne Kystlag og Bragdøya Kystlag kr 292.618,- 

 

 

 

Regnskap landsstevnet 2022

Inntekter Regnskap Noter Budsjett Avvik

Tilskudd fra Kristiansand kommune 150 000            150 000            -                    

Tilskudd fra Agder fylkeskommune 150 000            150 000            -                    

Sponsorinntekter 35 000              35 000              -                    

Tilskudd Cultiva UNESCO prosjektet 150 000            150 000            -                    

Tilskudd Sparebank Sør 100 000            100 000            -                    
Tilskudd KYSTEN 50 000              50 000              -                    

-                    

Overskudd festmiddag 5 136                1 10 000              -4 864               

Overskudd salg pub og bar 69 332              2 90 000              -20 668             

-                    -                    

Stevneavgift - deltakende båter 66 143              160 000            -93 857             

Salg landstøm gjestende båter 690                   32 500              -31 810             
-                    

Utstillere 9 000                6 000                3 000                

SUM inntekter 785 301            kr 933 500 -148 199           

Utgifter

Dugnadsmat 58 957              3 36 000              -22 957             

Anlegg og havn             183 000 48 501              

     Materialer 82 776              

     Videresalg bryggepullere -2 000               

     Arbeid/tjenester/søknader 11 722              
     Ekstra driftskostnader 40 000              4

Sekretariat for stevnet, inkl. div. utstyr ogmateriell 1 044                30 000              28 956              

Gruppe innhold og underholdning 139 000            50 248              

     Barn- og ungdomsaktivitet (Søgne kystlag) 8 731                5
     Honorarer og utlegg 53 941              

     Innkvartering artister (låven) 9 500                
     Gaver til foredragsholdere etc. 13 975              

     Bærekraftsløype 2 605                

Kostnader KYSTEN sentalt (minus festmiddag) 10 600              6 10 000              -600                  

UNESCO-stand "UNESCO-Søgnebåden" 3 715                30 000              26 285              

Markedsføring/PR 42 238              40 000              -2 238               

Miniseminar UNESCO -                    5 000                5 000                

Landstrøm, levert til gjestende båter -                    25 000              25 000              

-                    

SUM 337 805            498 000            160 195            

Uforusett 10% av SUM 49 800              -105 079           

     Administrasjon 150 000            7

     Forsikring 4 879                

SUM utgifter 492 684            547 800            55 116              
 

Resultat kr 292 618 385 700kr         -93 082             

Noter til regnskapet: 

Note 1 Festmiddag: Innbetaling fra Hoopla og vipps. Utgifter for mat + drikkebonger. Drikke solgt kommer under pub/bar.

Note 2 Salg av øl og vin. Mineralvann og annet salg går under kiosk/kafé. Fratrekk for skjenkebevilling. 

Note 3 Beregnet etter anslag per kuvert: Frokost 30,- lunsj 50,- middag 80,- + dugnadsmat dagene i forkant.

Note 4 Estimert ekstra driftsutgifter, eks. strøm, forbruksmateriale. Inkludert noe tapte leieinntekter. 

Note 5 Totalregnskap fra Søgne kystlag. Inkludert tilskudd på kr 12500,- fra Agder fylkeskystlag. Faktisk utgift kr 21 231,-

Note 6 Bruk/leie av villaen, samt manglende rengjøring.

Note 7 Estimerte administrasjonskostnader/lønnskostnader.



 

 

3. Kort oppsummert av arbeidet i de enkelte gruppene 

Gruppelederes egen evaluering av gjennomføring følger i helhet under. Her gjøres 
ledelsens samlede kommentarer. 

2.1 Areal og havn 

For areal og havn ble det noen endringer etter hvert som planleggingen skred frem, men 

følgende områder var under vårt ansvar til slutt. 

Vi hadde samlinger i forkant, 3 fra havnegruppen deltok i stevneledelse samt vi var 
representert i beredskapsgruppen.  
Vi sendte også ut 3 infobrev til vår gruppe slik at alle var informert om status og hva vi 
trengte hjelp til etter hvert. 

Vi hadde et godt samarbeid med politi som var ute hver dag under stevnet, og i tillegg 
stilte opp når en person som ikke deltok under stevnet, med hjerteproblemer, måtte 
raskt til sykehus. 2 min transport til byen og sykebil til sykehus. 
Det var løpende kontakt månedene i forkant, med avklaring om spørsmål som påmeldte 
deltakere hadde.  

Alle som jobbet med havn var bare et utrolig team, ting skjedde bare og i de fleste 
tilfeller var ting gjort før noen tok det opp. 
 

Planlegging og tilrettelegging av brygger og anlegg med strøm: Det var en god gjeng 

som brukte mye tid hele året før selve 

arrangementet.  Søknad og formalia i forhold til 

Havnevesenet og Kystverket ble ivaretatt av 

gruppen.  

 Det ble skaffet ca. 400 ekstra flytebrygger. I 

tillegg til de vi hadde ble det støpt et anseeling 

antall moringer. Mange brygger trengte også en 

oppgradering mht. dekke, pullerter og 

fortøyningsfester.  Bryggene ble lagt ut på plass 

fra 1. juli til 1. august, da det var den tiden vi 

fikk tillatelse til å ha dem ute. Bryggene ble 

veldig godt mottatt også blant lokale båtfolk i  

Kristiansand. 

 



 

 

De lyseblå bryggene (på skissen over) ble lagt ut for stevnet. I tillegg ble det lagt ut 

ekstra brygger i kanalen øst på øya. Dampskipsbrygga ble brukt av losjiskip Gamle 

Oksøy samt skonnerten Svanen.  Boy Leslie skulle også benytte dampskipsbrygga, men 

ankom aldri.  

Det ble noe diskusjon om plassering av båtene, hvor eldre og nye båter (tre, stål, plast 

og alder etc.) skulle plasseres. Dette burde vært klarlagt før stevnestart. 

Renovasjon: Det ble laget egne dunker for flasker ol. Det var etablert kildesortering og 

egen gruppe tømte disse jevnlig. Avfallet ble samlet på avtalt sted og daglig transportert 

til land for tømming.  Alle som jobbet dugnad ble også oppfordret til å plukke søppel, 

rydde og tømme dunkene når de var fulle.  Dette fungerte godt og var god hjelp for de 
som jobbet med renovasjon. 

Scenebygging: Scenen ble utbygd og fikk nytt tak. Det ble satt opp enkle vegger, og den 

ble pyntet med lys, teiner og annet som fungerte veldig bra, herunder også forberedelse 

av lyd og lys for selve arrangementet som fungerte veldig bra.  

Underholdningen på scenen hadde litt konkurranse fra deltakende båter med høy lyd og 

anlegg, men de reduserte volumet etter anmodning fra stevneledelsen. 

Nødvendig teknikk som lys og lyd i programpostene fungerte helt strøkent (som vanlig). 
Scenen (som vi bygde opp selv før stevnet) fungerte utmerket og var flott maritimt 
dekorert. 
 
Transport: Det ble utarbeidet timeplan for de vanlige båtrutene som skulle gå daglig. Vi 
fikk en utfordring da Høllen ble ute av drift en god stund under selve arrangement, men 
mange tok utfordringen og hjalp til med transport slik at dette ble løst på en god måte. 
Det ble en diskusjon om båtruter til land som ble forventet å gå når arrangement var 
ferdig på kvelden. Dette klarte vi på kort varsel og kjørte til Lumber til kl 0130 hver 
kveld under arrangementet. 

Vi hadde vaktlister med gode båtførere som kjørte fra 0700 til ca 2000 på kvelden for å 
ta forefallende transport, varer, mat, søppel, utstyr og utstillere som trengte noe på kort 
varsel.  

Oversikt ajourføring av dugnadsfolk i de forskjellige enhetene: Det er moro å se 

hvor stor dugnadsånd vi har i kystlagene i Søgne og Bragdøya. Til tider var det større 

utfordring å redusere dugnadslista enn faktisk å få tak på dem vi hadde behov for. 

Havnegruppa fikk i oppdrag å holde system på dugnadslista. Det var ikke enkelt. Mange 

medlemmer varslet at de ville delta, men å få tak i info om kontakt, når de kunne delta 

og om de skulle ha mat eller ikke, det ble en stor jobb helt til arrangementet var ferdig.  

Totalt hadde vi over 135 personer på dugnadslisten 

 

Oppfølging av båter og påmelding: Påmelding gikk rimelig greit, men det var noen 

utfordringer med grupper som meldte seg på og sa de var eks 20-60 båter i størrelse 

30-60 fot som ville ligge sammen. Dette kunne vi ikke svare på annet enn at de fikk 

melde seg på. Om de kom samlet, skulle vi gjøre det vi kunne. De som kom, var veldig 

fornøyd med den løsning som ble tilbudt. 

 

Andre mindre båter hadde samseiling til stevnet og de kunne melde seg på 

samseilingen. Vi strevde litt med å få tilbakemelding om hvor mange de ble til slutt.  



 

 

En del båter meldte seg og på, men kom aldri. 

Andre båter kom, som ønsket å ha plassen til 
en annen deltaker som hadde meldt seg på. 

Innmelding i Hoopla 

Deltakere som meldte seg på arrangementet 

gjorde dette via bookingsystemet Hoppla som 

ble styrt av stevneledelsen. Havnegruppa 

hadde tilgang og kunne følge daglig 

påmeldinger. Det var utfordrende å holde 

oversikten i bookingsystemet på båttyper og 

påmeldinger. De som hadde spørsmål, kunne sende dem direkte til havnegruppa.  

Det var noen utfordringer med e-post-linker, men vi fikk stort sett svart på alle 

spørsmål som deltakerne måtte ha.  Havna hadde god plass og alle som ville delta, fikk 

plass. Hoopla burde vært åpent helt til alle båtplasser var benyttet. Det var noen 

utfordringer knyttet til at Hoopla ble stengt noe før arrangementet for så å åpne igjen.  
Om vi mistet noen deltakere på dette, vet vi ikke. 

Egne båter og Søgne kystlag sine båter: Bragdøya og Søgne kystlag hadde også et 

anselig antall ikke-betalende båter som skulle plasseres og brukes på stevnet. Det tok 
mye tid for å finne greie plasser til båter fra Søgne kystlag.  

Båter til dugnadsfolk :Det var mange dugnadsfolk som ønsket å overnatte i egne båter. 

De ble plassert på ytterste brygge mot Timlingen. Vi hadde ikke overnattingsplass til 
alle dugnadsfolk som ønsket det, og mye ble derfor løst med at de fikk plass i egne båter.   

Utstilling og stands: Flere utstillere med egen stand kom også i egne båter, samt Søgne 

dykkerklubb, redningsskøyter, politi, og andre som skulle ha plass under stevnet.  

Oversikt:  

Info Antall båter 
Båter påmeldt 109 - 
Losjiskip 1 - 
Bragdøya og Søgne egne båter 42 - 
Dugnadsfolk sine båter 30 - 
Utstillere, politi, RSSS, annet 8 190 
Dugnadsfolk registrert 135  
Ca. antall utstillere, musikere etc 50  
 

HMS: Det ble ikke meldt om alvorlige hendelser under stevnet. Imidlertid assisterte vårt 

helsepersonell en person med hjerteproblemer. Innsatsleder var stand by (24 t) 

sammen med førstehjelpsteamet og døgnvakt på brannberedskap. 

 

Brannvakt: Det var tilgjengelige brannvakter hele døgnet.  Informasjon om 

forventninger ble formidlet på skippermøter om morgenen og fulgt opp av 

mannskapene. Om noen ønsket grill el. om bord ble båter/sted inspisert av våre 

brannfolk som sa ok eller henviste til andre steder. 

 

Oppsummering og erfaringer: Vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakende 

båter. Kapteiner var særdeles fornøyd med havna og vi fikk mye skryt.  



 

 

Den daglige transport med fergetider kunne vært bedre formidlet og planlagt. 

Dugnadsfolkene i havnegruppa hadde radioer og godt samband. Dette sparte oss for 

mye styr og tid. Alle i havnegruppa gikk i samme T-skjorte som uniform. Dette ble veldig 

positivt mottatt av deltakerne. Det var nærmest 100% oppetid på det elektriske 

anlegget på bryggene takket være god elektriker som var tilgjengelig hele tiden. 

2.2 Stevnekontor  

Stevnekontoret var klart rigget dagen før. Alt fungerte som planlagt, rutiner med 

innmelding, påmelding, informasjon og speakertjeneste. Speakertjenesten bandt 

programmet sammen med fyldig informasjon og god innsikt i temaer på en god 

profesjonell måte. Meget bra. 

Det oppstod imidlertid noe mye kødannelse i registreringen til stevnemiddagen. 

 

2.3 Traktering: All mat ble servert til rett tid, på rett plass og i tilstrekkelige mengder. 

Det smakte i tillegg meget bra. Det var nok øl og drikke. Det ble ikke meldt om negative 

hendelser eller episoder. Noen av personalet meldte om litt hardt press. Det fungerte 

veldig bra med 3 utsalgssteder  

 

Dugnadsmaten ble servert på mesaninen i Saltebua. Trakteringsgruppa hadde ikke 

mottatt korrekt antall på dugnadsfolk, gjester og artister. Dette førte til noe frustrasjon, 

men ikke til problemer, da det var nok mat. Det var også vanskelig å kontrollere 

armbåndtypen til alle gjester. Det kan hende at en og annen havnet feil i køen og fikk 

gratis mat. Dette kunne vært løst på en bedre måte med skilting. Landsstevnemiddagen 

med rundt 185 deltakere ble en suksess. 

 

Vakter: Arbeidsoppgavene ble fordelt i grupper som skulle ta seg av: frokost, lunch, 

kafédrift og dugnadsmiddag, samt en egen fordeling under festmiddagen lørdag.   Vi 

hadde med oss en fantastisk gjeng på i overkant av 20 personer, arbeidsvillige, kreative 

og med stå-på humør så det holdt!  Av naturlige grunner kunne arbeidsoppgavene hope 
seg opp, og da særlig på dagtid, men det løste vi ved fleksibilitet internt i gruppen. 

Bespisning/frokost: Det fungerte helt greit, vi var veldig usikre på antallet, men mat til 
frokost var lett å justere/supplere fra kjøleskapet når vi så at antallet økte. 

Bespisning/lunsj: Det viste seg raskt at antallet vi hadde beregnet for 

dugnadsbespisning var for lavt, og vi måtte raskt øke på i volum. 

De som skulle ha dugnadsmat måtte forhåndsbestille dette. Dette hadde vi kommunisert 

grundig gjennom gruppelederne, men likevel var det en del som ikke hadde fått med seg 

denne beskjeden.  Men det var selvsagt at alle dugnadsfolk skulle få mat, og 

lunsjgjengen ordnet dette kjapt, men det var utfordrende å forutse eksakt antall som 

skulle spist til hvert måltid.   Dette løste vi etter hvert med at alle som hadde krav på 
bespisning fikk et armbånd som «bevis» på dette.  Det ble servert en varmrett til lunsj. 

Kafèdrift: Arbeidsoppgavene midt på dagen var krevende, da det skulle produseres og 

selges mat for salg til stevnedeltakerne, i tillegg til jobben vi hadde med 

dugnadsbespisning.  Det var godt med folk i gruppa, men likevel krevende da det var 

mange oppgaver som skulle utføres på samme tid.  For meg som hadde ansvar for 
lunsjen, var vi ikke for mange folk. Det hadde vært vanskelig å klare seg med mindre. 



 

 

Det ble produsert mengder av mat for salg, og hver dag var det også et tilbud med 

«dagens varme», det kunne være fiskekaker, karbonader eller makrellkaker. 

Kafevertene ble dessverre aldri en del av teamet, så ved en annen anledning må det gå 
klart frem at det må være ett team.  Det var ikke tydelig nok at de var underlagt oss. 

Bespisning/middag: Også her fant vi fort ut at vi måtte øke antallet, og det løste vi ved 

å øke bestillingene fra Kjell Inges. Vi fant også ut at kafeen måtte holde oppe lengre for 

salg til stevnedeltakere. Derfor ble kafeen holdt opp utover planlagt stengetid kl 17.  I 
den grad det var overskudd av dugnadsmiddag, ble dette solgt i PUB/ kafé. 

Kafe ved Thaulows hus: For å ha et tilbud i forbindelse med all aktiviteten i Thaulows 

hus og på låven, ble det laget en provisorisk kafe utenfor Thaulows hus med salg av 

kaffe, brus og lapper.  Veldig populært og veldrevet.  Denne kafeen var åpen fredag og 

lørdag på dagtid. 

UNESCO-arrangement på låven lørdag: Vi organiserte kaffe og lapper til 50 personer 

under UNESCO arrangementet kl 10 på lørdag.  Alt ble bragt opp fra Saltebua og var på 

plass da arrangementet startet. 

Frokost for delegater fra forbundet KYSTEN i Gerrards Villa: Onsdag kveld kjørte vi 

opp en helt enkel frokostmulighet for disse, bestående av kaffe, te, noen brød og litt 

pålegg. De var storfornøyde og hadde ikke behov for ytterligere supplering under 
stevnet, så det var en lite krevende oppgave. 

Festmiddagen: Der delte vi i tre skift, ett med ansvar for messanindekk og ett for 

Saltebua, det tredje som tok seg av oppvasken.  Dette fungerte bra, og du verden for en 

innsats fra gjengen!  Det skal likevel nevnes at køen som oppstod foran stevnekontoret 

for middagsgjester som skulle registrere seg, forsinket starten på middagen, og var 

totalt unødvendig.  Stevnekontoret hadde hele lørdagen til å ordne dette, det var ingen 

grunn til at dette skulle foregå i umiddelbar forkant av stevnemiddagen 

Restefest – søndag: Dette ble en meget vellykket kveld, og takket være raushet fra Kjell 

Inge, hadde vi mere enn nok mat igjen til restefesten.  En flott avslutning for 

dugnadsgjengen.  

Ettersom en meget liten andel av det samlede antall dugnadsfolk deltok på restefesten, 

bør det vurderes å holde en egen markering for alle dugnadsfolkene fra Søgne og 

Bragdøya, der evalueringsrapporten blir presentert og dugnadsfolkene blir feiret, som 

seg hør og bør. 

Oppsummering: Det var en meget arbeidsom og krevende oppgave vi hadde pålagt oss 

selv, men vi er stolte av alt vi fikk til, og ikke minst over alle medhjelperne som aldri sa 

«nei», men bare «hev seg rundt» og gjøv på uforutsette oppgaver som dukket opp.  Vi 

har lært mye av denne prosessen! 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Innhold og underholdning 

 

Utstillinger og demonstrasjon av Håndverk: Utstilling av ulike båttyper på låven 

fungerte svært godt sammen med demonstrasjon av tradisjonshåndverk. 

Forberedelsene og gjennomføringen gikk knirkefritt og det var en god blanding av 

håndverk i høy kvalitet.  

 

Det var gode tilbakemeldinger, ingen negative. Det var gjentagende annonsering over 

høyttaler fra stevnekontoret, men noen som mente utstillerne burde vært bedre 

presentert på oppslagstavle. Publikum var begeistret for at alle håndverkere var i 

aktivitet og låven ble godt besøkt.  

 

På brygga hadde Søgne kystlag rigget stand med mulighet for at stevnedeltakerne selv 

kunne klinke sammen båtbord. Aktivitet i smia ble redusert grunnet sykdom. 

Kunstutstillingen hadde greit med besøk.  Det var litt konflikt mellom ønsker om å se 

utstilling og foredrag i samme lokaler.    

 

Salgsboder / marked: Salgsbodene i småbåtbua trengte god skilting. Når det var 

etablert, ble besøket godt og alle deltakerne solgte godt og var fornøyd. Selgerne takket 

spesielt for at det var kvalitet over alle varer. Salgsbod i telt ute med maritime klær av 

høy kvalitet var en suksess.  

 

Informasjonsboder: Redningsselskapet hadde bod og stilte også med båten Elias. Blått 

senter informerte om prosjekt søppelrydding i skjærgården. Begge syntes dette var en 

ok plass å vise seg frem på. Forbundet kysten og Jeløya Kystlag hadde egen stand ved 

motorbua. 

 

Underholdning: Ukulelegruppa skapte god stemning på brygga åpningsdagen. 

Dukketeater med Baldrian og musa var fullt til tross for grått vær.  Svenske venner 4X 

sammen med våre Eldre herrer med dame og Bjarne skapte god stemning gjennom hele 

stevnet. Artistene på utescenen skapte også god stemning. I fremtiden bør en tenke over 

om vi vil bruke artister som ønsker fri bar. Her måtte det forhandlinger til.   

 

Foredrag: Det var lagt opp til et tett program med foredrag under stevnet. Det nye 

rommet (med kjøkken) på låven ble brukt til foredragsrom og et par foredrag ble holdt 

på småbåtloftet. Begge steder viste seg å ha for liten kapasitet. Folk måtte stå. Fredag 

var det 5 foredrag og på lørdagen var det Unescoseminar. De aller flest foredragene 

hadde besøk av ca 60 tilhørere. Unescoseminaret opp mot hundre.  Emnet med minst 

tilhørere var dykkerne fra Søgne dykkerklubb, men også her var det 30-40 tilhørere.  

Stor faglig tyngde trekker mye folk. 

 

Ekskursjoner: 

Ekskursjoner var vanskelig å gjennomføre pga. mangel på ledige båter som kunne ta 

med mere enn 12 passasjerer.  Løsningen ble å kombinere rotur med ekskursjon til 

Bredalsholmen. Dette var veldig vellykket, mange robåter la i vei! 

Planen var også å lage en fyrsafari. Det var ikke gjennomførbart, løsningen ble ern tur 

på fjorden med skonnerten Svanen, de fikk med Jo Van der Eynden og representanter 

fra familien Høy som guidet og fortalte fra båtens historie.  Turen ble fulltegnet. 



 

 

 

Thaulows Hus:  
Helge Quidding «halte med seg» en god gjeng på guidet tur via krigsminnesmerke og 
opp til Thaulow, og tviholdt på dem frem til presentasjonen startet.  Vi hadde en liten 
kafe rett utenfor huset, så det gikk greit å engasjere publikum der. Dyktige kafe-verter 
sørget for det. Vi er veldig fornøyde med presentasjonen, og fikk gode tilbakemeldinger 
av tilhørerne i etterkant. 
 
Presentasjonen startet på trappen ved at Bjarne Markussen fortalte litt om historien, og 
ba oss om å se for oss at vi befant oss i året 1781.  Så trakk han seg tilbake, og Jacobine 
Thaulow kom ut på trappen og ropte etter Henrik Arnold.  Når Henrik Arnold endelig 
kom, fra en tur ute på mønsterbruket, og kunne fortelle henne om alt den moderne 
utviklingen hadde iverksatt og alle vyene han hadde. Meget godt utført av 
skuespillerne.  
 
De vel 30 tilhørerne ble deretter invitert opp i «salen», hvor boken og historien ble 
presentert på mesterlig vis av Bjarne Markussen.  Etter en liten pause, holdt så 
professor emeritus Ole Berg et glimrende innlegg om badesanatoriene langs Skagerrak-
kysten. Meget gode tilbakemeldinger fra tilhørerne. 
  
Barn og ungdomsaktiviteter (Søgne kystlag): 

Sentrale tidspunkter for barn- og ungdomsaktiviteter var fredag og lørdag klokken 

11:00-16:00. Det var planlagt aktivitet på søndag også men pga. skyet vær, regnbyger og 

intet oppmøte av barn og ungdom etter den offisielle avslutningen av Landsstevne kl 11, 

ble utstyret pakket ned og området ryddet fram til ca kl 13. 

Vil fremheve et godt og «lettvint» samarbeid med medlemmer fra Bragdøya Kystlag ifm. 

lån av diverse utstyr og andre behov for hjelp eller assistanse. Vil også benytte 

anledningen til å takke dugnadsgjengen i Søgne kystlag for god dugnadsmat og greit 

opplegg rundt dette. 

 

Aktiviteter på land innerst i sandbukta: 
 Spikking og snekring av blant annet små lekebåter. Hadde kappet og gjort klart for ca 

70 lekebåter og vi hadde bare 2-3 båter igjen. Meget populær aktivitet som krevde 2-

3 medhjelpere hele tiden. 

 Mulighet for å lære diverse knuter og stikk samt flette små matter. Noen aktiviteter 

av dette ifm lekebåter og generelt bruk av båtene. Tidkrevende og behov for 

spesialkompetanse hvis en skal holde «knute kurs»  

 Rensing og tilbereding av fisk og krabber fra eventuell fangst i garn og teiner. Også 
mulighet for røkt makrell og pinnebrød. Meget populær aktivitet som krevde 4-6 

medhjelpere ifm fiske, rensing og tilberedning av fisk og krabber. Også populært med 
pinnebrød på grillen. 

 Leirplass med bål og lavvo. Pga. bålforbud brukte vi bare grill. Pga. god værmelding 
brukte vi bare et telt til lagring for utstyr om natten. 

Aktiviteter i sjøkanten og på sjøen inne i sandbukta: 

 Fange småfisk og sandkrabber i strandkanten. Meget populær aktivitet som 
krevde 2-3 medhjelpere for klargjøring av snører og hjelp med pøser og pumpe 
til basseng for midlertidig oppbevaring av fangsten. 



 

 

 Bruk av 5-6 små robåter av typen Lyngør-putt, pluss andre mindre ro-båter. 
Fungerte greit stort sett med hjelp av foreldre/søsken og kun litt tilsyn og hjelp 
fra oss.  

Aktiviteter på sjøen rundt Bragdøya. 

 Bruk av Søgne kystlag sin 21 fots åpne tresjekte ”Motorbåden” bygd i Mandal i 
1932 med 5 hk Marna motor. Utsetting og trekking av garn og teiner pluss 
eventuelt annet fiske. Båten har også mulighet for seiling. Fungerte greit med 2-5 
«medseilere» i tillegg til vårt mannskap på 2 ifm trekking av teiner og garn. 
Brukbart fiske både i garn og teiner, med torsk, sei og lyr i tillegg til mange gode 
krabber. Alt ble stekt/kokt og servert gratis til besøkende på stranda. 

 Bruk av Søgne kystlags ro- og seilsjekte ”Lillebåden” til turer og fisking. Mulighet 
for 3 åre-par og opplæring i seiling med spriseil. Mindre aktivitet her, men båten 
ble brukt både under seil og årer inkludert regattaer. 

 Opplæring i seiling for ungdom i to små seilbåter, en Yngling og en Andunge 
under ledelse/ettersyn av erfarne seilere. Tom Andresen med flere var på flere 
seilturer med ungdommer med stort engasjement. Flere gode tilbakemeldinger 
på aktiviteten. 

 Tur med 48 fots Risørskøyte M/S Nesebuen for fisking av makrell, samt 
tilbereding og røyking av fangsten. Nesbuen var ikke klar for tur, men en av 
«Bragdøya båtene» ble brukt til makrellfiske og makrellen ble røkt i lokal 
røkeovn. 

Facebook 

Bruk av Bragdøya kystlags småbåter: Robåtene ble brukt mye av stevnedeltagere og 

dagsturister. Det var færre deltakere enn forventet som deltok i seiling blant 

landsstevnedeltagere.  Båtene var synlige på fjorden og seilt av Kystlagets medlemmer. 

Det foreslåtte opplegget om fokus på bærekraft og seilkunnskap ble ikke brukt.   

 

Ro- og seilregatta: Regatta ble gjennomført bra. Stor innsats blant deltagere. Det var 

stor iver både under ro- og seilregattaen. Vi hadde ikke klasseinndeling, slik at 

regattaene mest ble som en parade. Vi laget for få nummerskilt og det var misforståelse 

om banevalg for seilbåtene. Regattaleder fungerte bra, og med mikrofon orienterte han 

tilskuere om både båttyper og seilkunnskap. 

 

Planlegging: Det er viktig å få kontakt med aktuelle foredragsholdere og artister tidlig. 

For mange utstillere og håndverkere er det vanskelig å stille midt i ferien. Det er også 

viktig med god kontakt når stevnet nærmer seg, da dukker alle detaljene og spørsmål 

opp. Avklar honorar og evt. reisegodtgjørelse og gjør skriftlige avtaler. 

 

Praktisk: Oppsummer hva utstillere tar med seg og hva vi må fremskaffe.  Gi alle en 

kontaktperson å forholde seg til.   

Gjennomføring: Utstillere ble oppfordret til å rigge seg dagen før stevnestart for å 

spre logistikk. De ble også oppfordret til å bruke rutebåtene hvis mulig. Alle 

utstillere og foredragsholdere og musikere ga utrykk for at de ble tatt godt imot og 

ble vist til rette på en god måte ved ankomst til øya.  Alle fikk en kontaktperson de 

kunne forholde seg til.  Åpningstider på boder var ikke synkronisert med rutetider 

på båten. For at publikum skulle finne frem, trengtes det mer skilting enn det var 

https://www.facebook.com/bragdoya2022


 

 

lagt opp til. Svært god tilbakemelding på at det var kvalitet over varer til salgs og 

at tradisjonshåndverkerne demonstrerte arbeidet sitt og var i aktivitet.   

Konklusjon, oppsummering og erfaringer: God planlegging og gode avtaler med alle 

som hadde et oppdrag på øya gjorde at det meste gikk av seg selv og det var bare 

fornøyde ansikter å se.  Utfordringer knyttet seg til åpne- og lukketider. Med 

foredrag, kunstutstilling og håndverkere i arbeid trakk vi mye publikum inn på 

øya og det ble liv og røre overalt.  

 

Viktige ting å ta med seg: Åpningstider på aktiviteter og boder må samkjøres med 

rutetider på båtene og start og slutt på stevnet. Salgsboder, demonstrasjoner og 

utstillinger kan med fordel starte opp midt på dagen på torsdagen. Deltakerne 

ankommer stevneområdet i god til før stevnet offisielt åpner klokken 18.00 på torsdag.   

Når det i tillegg annonseres at stevnet avsluttes klokken 11.00 på søndag, blir det 

forvirring om aktiviteter skal holdes i gang etter stevneslutt.  Noen av utstillerne skal 

reise langt og ønsker å avslutte tidlig på søndagen.  Søndag er en fin dag i forhold til 

publikum som ikke er på stevnet. Men for oss som er på ei øy, er det væravhengig. 

Denne gang avsluttet vi klokken 1400 pga. mye regn. 

 

Det var et sterkt fokus på at informasjon under stevet skulle foregå elektronisk fra 

skjerm og ikke via plakater.  Det viste seg at denne info-skjermen ble plassert innerst i 

teltet hvor stevnekontoret skulle holde til, og bildene på skjermen var lite tilgjengelige 

for publikum.  Det å stå der og se på en skjerm montert bak de som betjente 

stevnekontoret mens det stod kø av folk som skulle betjenes av dette kontoret, fungerte 

rett og slett ikke. 

Det er nyttig med gode gammeldagse plakater, satt opp på strategiske steder. Digital 

info er ikke nok. God fysisk skilting og informasjon er helt nødvendig. Kart over 

stevneområdet og øya må henges opp i stort format. 

4. Oppsummering 
Kort oppsummert var det et svært vellykket 

stevne. Rigging opp mot starten viste en 

enorm vilje og ståpåglede for å lykkes. 

Gjennomføringen foregikk i hovedsak etter 

plan. Demobilisering, rydding og bortkjøring 

ble gjort på få timer for å bli ferdige til 

restefesten søndag kveld. 

 


