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…den uunnværlige
historieboken!

Du kan også kjøpe boken 
om alt som skjedde i Tromsø
i 2003 for kr. 249,-

I februar kan du komplettere
samlingen med boken om alt
som skjedde i Tromsø i 2005

2005

Boken om alt som 
skjedde i Tromsø i 2004 og over 100

bilder med utfyllende tekster fra gamle
Tromsø. Kan kjøpes i bokhandlerne.

Pris: kr. 295,-

Flyselskap 
berget 
festival

MINDRE I MINUS: Svein-Egil Haugen kan glede seg over at
Karlsøyfestivalen 2005 gikk med bare 22.000 kroner i under-
skudd – etter at et flyselskap refunderte 55.000 kroner.
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Mot alle regler fikk
Karlsøyfestivalen
refundert 55.000
kroner i flybilletter
da Ralph Myerz
meldte avbud.

– Man kan si at flyselskapet
berget store deler av planleg-
ginga foran neste års festival,
sier festivalkoordinator Svein-
Egil Haugen.

Det var i august i år at kata-
strofen inntraff for festivalar-
rangørene på Karlsøya. De
hadde betalt rundt 55.000 kro-
ner i flybilletter for til sammen
12 personer tilknyttet Ralph
Myerz & The Jack Herren Band
som skulle være en av hovedat-
traksjonene under sommerens
festival. Men tre dager før første
riff på Karlsøya, meldte bandet
avbud på grunn av sykdom. Den
idealistisk drevne festivalen
hadde selvfølgelig bestilt bil-
ligst mulig billetter – billetter
som ikke kunne refunderes.

– Veldig sympatisk
– Vi har jo tenkt på forsikring,

men for oss vil vinninga gå opp
i spinninga. Det er jo svært sjel-
den at artister melder avbud,
sier Haugen. 

Arrangørene la seg på telefo-
nen og traff til slutt på et men-

neske med hjerte og sjel for
annet enn regler. Pengene ble
refundert til tross for at det
egentlig ikke lot seg gjøre.

– Det var veldig sympatisk
gjort, det var jo krise for oss,
sier Haugen.

Han er likevel ikke overbe-
geistret over at historien kom-
mer ut. Han fikk nemlig klar be-
skjed fra flyselskapet om at
dette ikke var noen gladsak som
de ville ha publisitet rundt. 

– De frykter vel en haug med
slike henvendelser, antar Hau-
gen.

Karlsøyfestivalen gikk i år
med 22.000 kroner i under-
skudd. Resultatet hadde vært
betydelig verre dersom arrangø-
rene ikke hadde fått refundert
utgiftene til de ubrukte billet-
tene.

Berget planlegging
– Da hadde vi hatt over

70.000 i underskudd, og vi
hadde ikke hatt noen midler til å
planlegge neste års festival,
konstaterer Haugen.

Arrangørene er allerede i ferd
med å finne artister til Karlsøy-
festivalen 2006.

– Kommer Ralph Myerz?
– Eh, nei. De står i hvert fall

ikke på lista.
– Men om de dekker reisen

selv?
– Ja, da er det en mulighet.


