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Logges på sak 2014/531
 

Fra: Ekstrøm Heidi [mailto:Heidi.Ekstrom@kld.dep.no] 
Sendt: 14. mars 2014 12:55
Til: Anne Smeland
Kopi: Nerbø Lindis
Emne: VS: Brev fra Tana kommune om høring-forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget
 
Hei,
 
Viser til telefonsamtale i dag, og henvendelse av 5.3.14.
 
Klima- og miljødepartementet finner ikke å kunne imøtekomme forespørselen om fristforlengelse til 30. juni.
 
Det vises til Utredningsinstruksens punkt 5.2, som angir at den alminnelige høringsfrist er 3 måneder:
 
5.2 Høringsfrister
Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Kortere frist kan
fastsettes i henhold til instruksens punkt 1.3.
 
Departementet kan forlenge høringsfrister noe etter konkret forespørsel  av vel begrunnede årsaker. En slik 
grunn kunne for eksempel være at første mulige kommunestyremøte
skulle holdes rett etter høringsfristen 30. april. Noen slik begrunnelse synes ikke å foreligge her, da 
kommunestyret møtes i april.
 
 
Vennlig hilsen
 
Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver/senior legal advisor
Klima- og miljødepartementet/ Norwegian Ministry of Climate and Environment
T. 22245892
 
 
 

Fra: Anne Smeland [mailto:anne.smeland@tana.kommune.no] 
Sendt: 11. mars 2014 12:49
Til: Ekstrøm Heidi
Emne: VS: Brev fra Tana kommune om høring-forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget
 
 
 

Fra: Anne Smeland 
Sendt: 6. mars 2014 09:13
Til: 'postmottak@kld.dep.no'
Kopi: 'heidi.ekstrom@kld.no'
Emne: Brev fra Tana kommune om høring-forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget
 
Vedlagt ligger brev fra Tana kommune. Brevet er godkjent elektronisk og sendes kun på e-post. 
 
Mvh
Anne Fløgstad Smeland, 
Tana kommune. 
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Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 
 

Det kongelige miljøverndepartment 
Postboks 8013 Dep 
0030  Oslo 
 
 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2014/531 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 05.03.2014 

 

Høring. Forslag til endring i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk 

og fisket i Tanavassdraget. 

 
Det orienteres med dette om at kommunestyret i Tana kommune fattet følgende vedtak den 
27.02.2014 (sak 16/2014):  
 
 

« Utsettelse av høringsfrist – endringer til forskrift 4. februar 2011 nr. 119 
 
Tana kommune ber Det kongelige klima- og miljødepartement om en forlenget 
høringsfrist til 30. juni 2014. 
 
For å få en best mulig lokal demokratisk prosess til mulige endringer i forskriften er det 
behov for utsettelse av høringen. Dette vil berøre befolkningen langs hele vassdraget fra 
Tana til Karasjok. Dette berører også mange fiskeforeninger og bygdelag som trenger tid 
til en grundig behandling. Sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre at alle berørte 
parter og de to kommunene får muligheten til å komme med reelle høringsuttalelser». 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Svein Ottar Helander 
Avdelingsleder       Anne Fløgstad Smeland 
    Rådgiver 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur  



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
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Leif-Mathis Utsi 

Tønsvikvegen 635 

9022  KROKELVDALEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskapet - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2014/474 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 14.03.2014 

 

Søknad om tilskudd til motorhelg i Austertana 

Saksopplysninger:  

Leif-Mathis Utsi søker om kr 17 000 til motorhelg i Austertana. 

 

Det er andre året han skal lage et bilshow arrangement i Austertana 12.april. Hele showet skal gå 

på isen i Austertana.  

 

Vurderinger: 

Arrangementet er populært og et godt kulturaktivitet i bygda. Kommunen har ikke avsatt midler 

til den type aktivitet. 

 

Vedtak: 

Søknaden avslås 

 

Begrunnelse 

Tana kommune har ikke avsatt midler over budsjettet 2014 for dette formålet. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Rådgiver 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
1 Søknad om støtte 



Motorhelg i Austertana 12/04-14

Detter er 2.år  arrangement. Ble arrangert samme type arrangement i fjord i påska.
Da med egne midler.

Jeg inviterte i fjord (2013) til en dag med bilkjøring i Austertana, på privat eiendom.
Dette for at jeg vet at motorarrangement samler som regel mye folk. 
Det hele gikk ut på å leke seg med bilen og motorsykler på en brøytet isbane.
I fjor kom d 13 biler, og 2 motorsykler. Og ca 120stk for å se på. Det kom folk å kjørte fra 18-
55 år.  Også som publikum kom det GODT voksne mennesker.

Det er ikke første gang jeg arrangerer motorarrangement i Austertana. 
Noe av grunnen til at jeg gjør dette er for å vise resten av Øst-finnmark for ei fin bygd vi har. 
Med fantastiske muligheter.

Planen for årets begivenhet var den samme som i fjor. 
Brøyte opp bane på en privat eiendom. Folk får komme med sine biler å utfolde seg litt på en 
lokket bane. Hvor det er minimalt med risiko. 
Det er egen kjøring for motorsykkel og bil. Disse kjører ikke i lag.

Budsjett:
Leie av maskiner for å brøyte/ vedlikeholde banen: ca 12000kr (15 timer)
Leie av eiendom for en dag: 2500kr
Leie av nødvendig førstehjelps utstyr: 500kr
Innkjøp av flagg (Mål, fare osv): 1000kr
Mat til frivillige som hjelper til: 1000kr
Billett inntekt: 15x 275: -4125kr
Transport av meg selv til å fra Austertana: 4000kr (Bor i Tromsø, vokst opp i Austertana)

Totalt: 16875kr.

Som du ser er ikke dette et meget stort budsjett. Men jeg velger å spørre om noen kroner fra 
Tana kommune til dette. I fjord betalte jeg alt av egen lomme.

Dette kan absolutt være med på å trekke folk til Tana og Austertana, og kanskje til og med få 
folk til å bygge/kjøpe hytter her. 

Jeg ønsker ikke å spørre om eksakt sum, dere får se hva dere ønsker å gi om dere velger å 
støtte dette.

Med vennlig hilsen

Leif-Mathis Utsi
95088645
Tønsvik vegen 635
9022 Krokelvdalen
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Lions Club Porsanger 

Postboks 101 

9711  LAKSELV 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskapet - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/2781 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 14.03.2014 

 

Søknad om støtte til helsesportsuka 2014 i Porsanger 

Saksopplysninger:  
Lions Club Porsanger søker om økonomisk støtte til helsesportsuka i Porsanger. Helsesportsuka i 

Porsanger vil i 2014 bli arrangert for 38. året på rad. Arrangementet 

finner sted på Skoganvarre Villmark, og gjennomføres i tiden 20. mars til 28. mars. 

 

Invitasjonen til arrangementet er sendt til samtlige kommuner i Finnmark. Det er deltakelse fra 

samtlige kommer i Finnmark. 

 

Vurderinger: 

Tiltaket med helsesportsuke er et positivt og viktig tiltak for personer med spesielle behov. 

Tana kommune har ikke avsatt midler til formålet. Søknaden tilrås avslått. 

 

Vedtak: 

Søknad om støtte til helsesportsuka i Porsanger avslås 

 

Begrunnelse 

Tana kommune har ikke avsatt midler til dette formål. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling, 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker regnet 

fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 

fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 

endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 

uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen 

 

 

Svein Ottar Helander       Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder    Rådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Varanger Kite Club v/Mona Halvari 

Myrsnipeveien 15 

9800  Vadsø 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2014/510 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 14.03.2014 

 

Søknad om støtte til VAKE2014 

 

Saksopplysninger:  

 
Varanger Kite Club (VKC) søker om kr 25 000 til gjennomføring av Varanger Arctic Kite Enduro 

(VAKE).  

Varanger Kite Club (VKC) arrangerer Varanger Arctic Kite Enduro for 6. gang 8.-12. april 2014. 

Konkurransen har blitt større, bedre og fått mer anerkjennelse utenfra for hvert år – og interessen er 

ikke dalende på tross av at vi ikke har offisiell VM-status i 2014.  

I tillegg til økonomisk støtte ønsker VAKE en del praktisk tilrettelegging/hjelp på følgende 

områder:  

 

·         Brøyting av parkeringsplass/vegskulder 

·         Lån av mobilt toalett (inkludert bringing og henting) til Stjernevann fra 7-10 april 

·         Promotering av VAKE internt til alle ansatte samt på kommunens hjemmeside (VAKE   

          sender over tekst og  program) 

 
 

Om klubben 
Varanger Kite Club er en 100 % frivillig organisasjon med hovedbase i Vadsø.  For gjennomføring av 

konkurransen er vi avhengig av lokal tilrettelegging i kommunene. Nytt av året er at vi har sikret hjelp fra 

lokale bedrifter og foreninger med den praktiske tilretteleggingen av sjekkpunktene. Med vår lokale 

tilstedeværelse ønsker vi også å være en aktivitetsarena på et tidspunkt der det i utgangspunktet skjer lite 

annet i regionen.  

 
 

 

Om VAKE 

 

Varanger Kite Club (VKC) arrangerer Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) for 5. gang 9.-13. april 2013. 

For andre gang har klubben fått VM status i langdistanse snøkiting (2011 og 2013). VAKE er en 

kitekonkurranse hvor 25 tomannslag over tre dager kiter nærmere 300km over Varangerhalvøya fra 

Berlevåg til Vardø.  



 

 Side 2 av 2 

 

Å gjennomføre VAKE krever mye av deltakerne. Kiteferdigheter, lårstyrke, utholdenhet, 

navigasjonskunnskap og viljestyrke er noe av det som trengs for å klare å gjennomføre. I tillegg må man 

være i stand til å klare seg på egen hånd i arktisk klima i minimum fem dager. Utstyr og moral må med 

andre ord være i orden. Det er også krevende å være teknisk arrangør av et arrangement som går over 

store geografiske avstander, gjennom Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø kommune.  

 

 

VAKE i Tana 

Varanger Kite Club har invitert lag og foreninger i Austertana, Austertana skole, næringslivet i Austertana 

og Tana videregående skole til samarbeid om blant annet etablering og organisering av sjekkpunktet på 

Stjernevann. Det har vært en stor tilslutning til tiltaket og dette er fin måte for miljøet i Austertana å 

bygge opp et kulturprogram som promoterer stedet for tilreisende og andre. I det ligger også et ønske om 

å markedsføre Austertana som et godt bosted og spennende turistmål. 

 

 

Vurderinger: 

Kiting, en av ekstremsportene, er i vekst internasjonalt blant voksne som søker denne type 

aktivitet. Varangerområdet er et naturgittområde for å drive med den type aktivitet. Stort åpen 

landskap som er ideelt for kiting.   

For turistnæring og frivillige organisasjoner i Austertana kan dette være med på å løfte opp 

bygda som attraktiv reise- og opplevelsesmål. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Søknaden avslås 

 

Begrunnelse: 

Tana kommune har ikke budsjettert midler til formålet 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, Utviklingsavdeling, Rådhusveien 24, 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker 

regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Ottar Helander     Britt Hjørdis Somby-Solaas 

Avdelingsleder  Rådgiver 
 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 



Ny sak
Britt
 

Fra: Mona Halvari [mailto:monahalvari@gmail.com] 
Sendt: 28. februar 2014 13:13
Til: Informasjon og serviceavd; Britt Somby Solaas; Jørn Aslaksen
Emne: Søknad midler til VAKE 2014
 
Hei
Vedlagt er søknad om støtte til årets Varanger Arctic Kite Enduro som går av staben 8.-12.april.
 
I tillegg til økonomisk støtte ønsker VAKE en del praktisk tilrettelegging/hjelp på følgende områder: 
 
         Brøyting av parkeringsplass/vegskulder
         Lån av mobilt toalett (inkludert bringing og henting) til Stjernevann fra 7-10 april
         Promotering av VAKE internt til alle ansatte samt på kommunens hjemmeside (VAKE sender over tekst 
og program)

 
 
 

Fint om vi kan avtale et møte/telefonmøte eller kommunisere over e-post for hvordan Deres kommune kan 
hjelpe med gjennomføringen av disse punktene.
 
Mvh
Styreleder Varanger Kite Club
 
Mona Halvari
monahalvari@gmail.com
# +47 915 677 16 
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Søknad om støtte til gjennomføring av internasjonalt mesterskap i langdistanse 
snøkiting  – Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) 2014

Varanger Kite Club (VKC) arrangerer Varanger Arctic Kite Enduro for 6. gang 8.-12. april 2014. Konkurransen 
har blitt større, bedre og fått mer anerkjennelse utenfra for hvert år – og interessen er ikke dalende på tross 
av at vi ikke har offisiell VM-status i 2014. Finnmark ser oss, Norge ser oss og verden ser oss. 

Vi håper at Deres kommune også i år vil være med på å gjøre VAKE til et solid og attraktivt arrangement som 
framhever Varangerhalvøya, fylket vårt og landsdelen vår som vakrest, råest og best å bo i!

Økende popularitet
VAKE er en kitekonkurranse hvor 40 tomannslag over fire dager kiter nærmere 300 kilometer over 
Varangerhalvøya fra Berlevåg til Vardø. Dette er en krevende øvelse både for deltakere og frivillige, men vi 
ser at konkurransen gir mer og mer tilbake til samfunnet rundt. 

I 2013 hadde VAKE status som verdensmesterskap i langdistanse snøkiting. Dette gikk ikke ubemerket hen. Vi 
fikk så mange søknader om deltakelse at vi måtte avvise lag. Vi fikk stor mediedekning – også i medier der vi 
tidligere ikke har kommet gjennom (som Dagbladet og magasinet UTE), vi hadde flere frivillige enn noen 
sinne og folk viste stor interesse for arrangementet. Nettsiden der man kan følge lagene fra Berlevåg til 
Vardø via trackere, hadde over 7000 unike besøk – mot 4000 i 2012. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakere, publikum og frivillige etter VAKE 2013. Vi vil alltid bli bedre, så 
også kritikk tar vi med oss i 2014. Dette er det imidlertid forsvinnende lite av. Deltakerne er i hvert fall 
storfornøyde med å få komme hit og få en fantastisk naturopplevelse. Selv de mest bereiste kiterne, de som 
lever av å kite, sa at VAKE hadde gitt dem deres livs største kiteopplevelse. Varanger er definitivt snøkitingas 
Hawaii. 

Dette gjør oss stolte, og denne stoltheten tror vi er i ferd med å bre seg til flere av kommunene VAKE er 
innom. 

Stort engasjement
Å gjennomføre VAKE krever mye av deltakerne. Kiteferdigheter, utholdenhet, navigasjonskunnskap og 
viljestyrke. Men det er like krevende å være teknisk arrangør av et arrangement som går over så store 
geografiske avstander  – Gjennom Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø kommune. 

Varanger Kite Club er en 100 % frivillig organisasjon med hovedbase i Vadsø. For å arrangere VAKE er vi 
avhengig av lokal tilrettelegging i kommunene. I 2013 sikret vi oss hjelp fra lokale bedrifter og foreninger til 
den praktiske tilretteleggingen av sjekkpunktene. Dette samarbeidet forsetter vi å forankre i 2014. 

Med vår lokale tilstedeværelse ønsker vi også å være en uteaktivitetsarena på et tidspunkt der det i 
utgangspunktet skjer lite annet i regionen. Det er blant annet i Berlevåg startet opp «Vinterliv», en liten uke 
med kultur og vinteropplevelser før VAKE-starten går 8. april. I Tana har noen av skolene vært involvert i 
ulike aktiviteter på sjekkpunkt Stjernevann. I Vardø er idrettsstyret og hotellet en viktig aktør for å 



tilrettelegge for møteplasser mellom deltakere og Vardø-væringene. I Vadsø videreføres blant annet 
kiteoppvisning, skattejakt for barna og pressesenter, sekretariat, kafé/bar på Kooperativet Kulturscene i 
byen. 

Mange av disse aktivitetene er et resultat av innspill på en workshop i Kongsfjord høsten 2012  fra 
våresamarbeidskommuner, næringsliv og andre offentlige virksomheter samt sammenlignbare arrangement i 
Nord-Norge.

Målet på sikt er at aktivitetene rundt VAKE bygges opp på lik linje som under Finnmarksløpet og at VAKE 
blir Varangerhalvøyas flaggskip som fremmer Varanger som bosted, reisedestinasjon og kitedestinasjon 
nummer 1 i verden

Logistikken er utfordrende og krever blant annet transport av deltakere og frivillige med buss, bil og skuter. 
Vi må i tillegg ha infrastruktur på sjekkpunktene i den enkelte kommune. Vi er også nøye på sikkerheten, og 
får god hjelp av Folkehjelpa og Røde Kors til det. Disse viktige elementene utgjør brorparten av utgiftene for 
gjennomføringen av VAKE. 

I tillegg til den tekniske gjennomføringen av konkurransen og lokal forankring, arbeider vi kontinuerlig med å 
inkludere lokalsamfunnene som ligger langs traseen. 

Image
VAKE er med på å underbygge Finnmarks image som fylket med de vakre og ekstreme opplevelsene. På lik 
linje med Finnmarksløpet representerer konkurransen sunne og miljøvennlige aktiviteter i fantastisk natur. 

VAKE bidrar til å skape nye, positive bilder av Finnmark og Varanger. Interessen for å delta har økt fra år til år 
og vi får stadig nye nasjonaliteter på listen. 

Overnattingsstedene rapporterer en økning i antall kiteturister i regionen. Samtidig er det flere og flere som 
bor her som har begynt å kite. Dette i takt med en generell økning av antall kitere på landsbasis. Det er 
spesielt gledelig at stadig flere unge vil lære seg å kite.

Media

Snøkiting er en spektakulær sport som lett fenger publikums oppmerksomhet. Fargerike kiter mot hvit snø og 
blå himmel er visuelt vakkert samtidig som det er en opplevelse som fasinerer. Dette gjør at det er relativt 
enkelt å formidle VAKE og Finnmark til folk gjennom forskjellige medier. 

Å skaffe billedmaterialet krever en del tilrettelegging, men vi synes det er viktig og velger å bruke ressurser 
på det. Ved hjelp av blant annet gyrokopter, snøscootere og hundespann har mange gode reportasjer og 
bilder blitt sendt ut gjennom nasjonale og internasjonale medier. 

Hvert lag er utstyrt med en GPS-sporingsenhet som gjør det mulig å følge alle lag på et live-tracking kart på 
internett. Aktiviteten på nettsiden vår, sporingssiden, vår Facebookprofil og Twitterkonto, viser at tusenvis av 
mennesker i hele verden følger med oss. Via disse mediene blir også våre samarbeidspartnere og 
støttespillere synliggjort.



For 2013 produserte vi en promoteringsfilm som ble distribuert på nett gjennom sosiale medier og ulike 
forum. Tilbakemeldingene har vært positive og filmen har blitt vist over 7000 ganger på YouTube. I denne 
filmen er alle våre kommuner med navn og kommunevåpen synliggjort. Filmen blir nå redigert og tilpasset 
årets konkurranse. 

VAKE vekker interesse i hele landet og hos et voksende internasjonalt publikum. Flere aviser og magasiner 
har trykket reportasjer fra konkurransen. VAKE har blant annet blitt presentert gjennom direktesendte 
innslag på NRK i Førkveld og Nordnytt på konkurransens første dag (2011). I oktober 2012 sendte NRK1 også 
en dokumentar (Drageflygerne) om VAKE i beste sendetid – og flere ganger i reprise Flere av lagene som 
deltok i 2013 var med i frokost-TV på TV2 for å snakke om VAKE.  I tillegg dekker ekstremsportmedier og 
lokalmediene til deltakerne deler av konkurransen. 

Nytt av året er streaming TV, hvor vi med nasjonale og lokale samarbeidspartnere håper å kunne sende live 
fra sjekkpunktene. Vi prøver også å få til egenproduserte radiosendinger fra Kooperativet Kulturscene i 
Vadsø. I 2014 har VAKE også som hensikt å jobbe tettere med de lokale mediene for å gjøre konkurransen og 
aktivitetene rundt ytterligere kjent blant lokalbefolkningen. 

Gjennomføring og støtte

Konkurransen følger første mann til mål-prinsippet. På de bemannede sjekkpunktene setter vi opp telt/lavvo 
for frivillige som overnatter og for deltakere som passerer. Se vedlagte foreløpige program for detaljer.

Økonomisk støtte og lokal forankring i kommunene er helt nødvendig for å kunne gjennomføre VAKE. Vi 
håper  Deres kommune vil være med på å bidra til at VAKE kan arrangeres for 6. gang. 

Til gjennomføringen av VAKE 2013 søker vi med dette om 25.000,- fra hver kommune som er tilknyttet VAKE. 

Vi vil alltid være lojale overfor våre sponsorer og samarbeidspartnere, omtale dere i positive ordlag og dra 
dere inn som et naturlig tema i samtaler vi har med andre om både VAKE og i andre sammenhenger. 

På vegne av Varanger Kite Club og VAKE

Mona Halvari (styreleder i Varanger Kite Club)
91 56 77 16 /monahalvari@gmail.com
Varanger Kite Club v/Mona Halvari
Myrsnipeveien 15 
9800 Vadsø
Kontonummer: 4930.12.52470

Vedlegg: Foreløpig program



Foreløpig program VAKE 2014

Fredag 4.- søndag 6. april 

 «Vinterliv» i Berlevåg. Kulturdager med ulike typer arrangementer. 
Mandag 7. april 

 Deltakere ankommer Berlevåg.

 Kjøremøte og utdeling av startnummer.
Tirsdag 8. april

 Transport til startområde (Berlevåg kommune og NATO). Felles start klokken 11:00.

 Sjekkpunkt Ragguvidda bemannet.

 Antatt ankomst til sjekkpunkt Stjernevann, Tana, bemannet.

 VAKE-kontoret på Kooperativet i Vadsø åpner. Her har vi pressesenter og sekretariat og det blir ulike 
arrangementer i løpet av uka (eget program).
Onsdag 9. april

 Vi håper flere skoler har aktivitetsdag på Stjernevann. 

 Antatt første lag til sjekkpunkt Bergebyvann, Nesseby, bemannet sjekkpunkt

 Antatt første lag til sjekkpunkt Vadsø, bemannet

 Vi håper lokale arbeidsplasser legger skidagen sin til området onsdag 9. april.

 VAKE-kontoret på Kooperativet i Vadsø er åpent.
Torsdag 10. april

 Vinnerlaget ankommer målgang ved Votteskarshytta i Vardø? Bemannet 

 Transport av anslagsvis 30 personer fra sjekkpunkt Bergebyvann til vei. Buss til Vardø.

 VAKE-kontoret på Kooperativet i Vadsø er åpent.
Fredag 11. april

 Seilingsvinduet stenger på ettermiddagen.

 Transport av gjenværende deltakere til Vardø.

 Tørrfiskseremoni, middag og underholdning på Vardø hotell.

 VAKE-kontoret på Kooperativet i Vadsø er åpent.
Lørdag 12. april

 Transport av deltakere fra Vardø til Vadsø.

 Kiteoppvisning på Vadsøya.

 Premieutdeling på torget – 14:00?

 Skattejakt på øya?

 Gulldager – trekning på torget 15:00? 

 Lunsj på Rica for alle deltakere med evaluering av løpet.

 Bankett – middag og fest for deltakere – lokalbefolkningen er velkommen på festen.

 Fest med DJ på Kooperativet Kulturscene.
Søndag 13. april

 Avreise med Hurtigruta for de fleste deltakerne.



Foreløpig program Kooperativet Kulturscene VAKE 2014

Kafé/bar, pressesenter og sekretariat

Dag Hva skjer? Åpningstider

Tirsdag 8. april Kafé fra 9:00, racestart og åpning, lunsj 11:00-12:00, race-
oppdatering 11:30, temakveld om nasjonalpark, fjellrev, kiting, 
Varanger Kite Club og VAKE med DJ etterpå

09:00-24:00

Onsdag 9. april Kafé fra 10:00, lunsj 11:00-12:00, race-oppdatering 11:30, 20:00 quiz 
med DJ etterpå

10:00-24:00

Torsdag 10. april Kafé fra 10:00, lunsj 11:00-12:00, race-oppdatering 11:30, konsert 
20:00 v/Jazzklubben

10:00-24:00

Fredag 11. april Kafé fra 10:00, lunsj 11:00-12:00, lunsjkonsert?, race-oppdatering 
11:30, muligens konsert med storbandet eller andre

10:00-02:00

Lørdag 12. april Kafé fra 10:00, VAKE-fest med DJ fra 20:00 10:00-02:00

Programmet er foreløpig og det kan bli gjort endringer.


