
Kine Moxness Sandnes

Til tross for flere
beslag av 
narkotiske stoffer
og noe hånd-
gemeng, 
karakteriserer
både festival-
ledelsen og 
politiet Karlsøy-
festivalen som 
vellykket. 
Med 1.000 betalende publikum-
mere hadde Karlsøyfestivalen
litt færre gjester enn de hadde
håpet. Likevel går de i pluss og
kan love ny festival neste år.

– Flaskehalsen er transporten
utover. Vi kan ta imot alle som
kommer utover og derfor er ikke
folk avhengige av å kjøpe billett
på forhånd. Da er det mange
som bestemmer seg på impuls,
og når det var såpass kaldt, be-
stemte nok mange seg for å bli
hjemme, sier Svein-Egil Hau-
gen, festivalkoordinator.  

Litt uro
Politiet var til stede på festivalen
fredag og lørdag med seks poli-
tibetjenter, fire i uniform og to i
sivil. 

– Festivalen gikk veldig greit
for seg. Den ble gjennomført
uten noen store hendelser, publi-
kum oppførte seg bra og det var
et vellykket arrangement, sier
Tor Einar Eilertsen, leder for or-
dens- og trafikkseksjonen i
Troms politidistrikt. 

Totalt ble det opprettet tre nar-
kotikasaker, etter beslag av min-
dre mengder hasjisj. I tillegg ble
det funnet en pose med 38 ta-

bletter.
– Vi er litt usikre på hva dette

er, men det skal vi undersøke.
Det kan hende det er ecstasy,
sier Eilertsen.

I tillegg ble det opprettet en
sak for vold mot offentlig tjene-
stemann.

– Det var en mann som ikke
hadde noe annet å bite i enn en
politimann, forklarer Eilertsen.

At politiet var med på å holde
orden på festivalområdet er
Haugen takknemlig for, men
skulle gjerne sett at prisen var
lavere.

– Jeg er fornøyd med at det
har gått rolig for seg. Problemet
er at vi har for lite penger, ikke

at vi ikke vil ha politiet her. Det
er risikosport å lage festival ute i
havmarka, fordi utgiftene blir
relativt større enn i mer sentrale
strøk, utdyper Haugen.

Høyere snittalder
Både festivalkoordinatoren og
politiet trekker fram den utradi-

sjonelt høye snittalderen på pu-
blikum som medvirkende til at
årets festival har vært rolig.

– Det var færre ungdommer
der enn på tidligere festivaler.
Det er vi veldig fornøyd med. Å
ha 14-, 15- og 16-åringer der ute
er ikke noe vi vil, såfremt de
ikke har følge med foresatte.

Men det er vel ikke mange som
vil dra på fest med mamma og
pappa, sier Eilertsen.

Etter årets festival tror ikke
Eilertsen at vaktholdet vil bli en-
dret til neste år.
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4000,- i rabatt
for nærsynte til -4 under 35 år!
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TURUTSTYR OG FRITIDSTØY FOR HELE FAMILIEN

SOMMEREN ER HERLIG 
SALGET FORTSETTER

PÅ ALLE SOMMERVARER!

Ta deg en tur!
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JAKT OG HØSTTURENE
HØSTENS NYHETER HAR KOMMETHØSTENS NYHETER HAR KOMMET
NYE FLOTTE JAKT- OG TURKLÆRNYE FLOTTE JAKT- OG TURKLÆR
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Wistex Fredrik Langesgt. 9 Tromsø 77 68 55 11

Wistex Jekta Storsenter Øst Tromsø 77 68 87 07

Wistex Veita Tromsø 77 65 14 95

Wistex Pyramiden Tromsdalen 77 61 16 80

SIGMA NORD, som er tilknyttet blant
annet barneverntjenesten og sosial-
kontoret, har fått et nytt behandlings-

tilbud for rusavhengige gravide og foreldre
med omsorg for små barn. Behandlingen er
lagt opp etter 12-trinnsmodellen og omfatter
blant annet gruppeterapi, familieterapi, indivi-
duelle samtaler med rusterapeut, etisk rådgi-
ver, lege og psykolog. I terapien er målet å
hjelpe pasienten til å se sin egen situasjon og
ta konsekvensene av sine handlinger.Vellykket Vellykket 

hippiefestivalhippiefestival

LITE Å KLAGE PÅ: Edgar Broughton Band var blant mange som sørget for at Karlsøyfestivalen ble vellykket.
Foto: Kine Moxness Sandnes


