
Rapport for 17.mai-feiring 2018 Ibestad kommune
Rapporten basert på evalueringsmøtet holdt 19.06 2018 i 17.mai-kommiteen for 2018. Til stede: 

Linn-Iren Sande, Sonja Johansen, Sylvi Sande, Ingvild Johansen.

Innledning
Vi i årets 17.mai-komité har bedt om tlbakemelding fra alle i Ibestad om hva de mente om årets 

arrangement, vi ønsker å bygge på erfaringene og gjøre neste års arrangement enda bedre! Det har 

kommet inn to tlbakemeldinger skriflig, fra arrangøren av kafeen i Hamnvik og Ibestad skole. 

Muntlig har man fåt masse positve tlbakemeldinger, det virker som om folk stort set er fornøyd 

med årets arrangement og det meste fungerte bra. Denne evalueringsrapporten tar først og fremst 

for seg arrangementet i Hamnvik.

Tilrigging
 Det var nok stoler og bord. Bord ble hentet fra gamle ungdomsskolen, men nye bør 

vurderes kjøpt inn tl neste år.

 Et stort pluss at elever ved Ibestad skole hjalp tl med tlrigging av bord og stoler i 

hallen dagen før. En ordning som bør vurderes videreført.

 Riggeplan bør utormes. Hensiktsmessig om noen fra 17.mai-kommiteen leder 

riggingen.

Kafeen og is/brus
Ibestad Idretslag hadde årets kafédrif 17.mai. Salg av is og brus, samt organisering av leker, stod 

7.klasse ved Ibestad skole for. Det bør stå i programmet om betalingsmåter for alle aktørene som har

salg og plasseringen i lokalet bør tydeliggjøre at det er snakk om fere aktører med separat 

salgsinntekt.

Tilbakemelding fra leder av IIL angående avviklingen av kafédrif på kulturhuset.

 Bør være kafekokervakt fast. 

 Bør setes opp egne vakter på kjøkkenet for oppvask.

 Knapt med kaker. Har oversikt over hvor mange som ble levert.

 Bør være to kakebord. Men det fordrer fere vakter.

 Tilrigg fungerte fordi det meste var tat på formiddagen dagen før. Hadde det ikke 

blit gjort, hadde man blit stående i mange tmer. 

 Nedrigging fungerte veldig bra. Mange som stlte opp.

Ros fra leder av IIL: «Ellers så tror jeg det var langt over hva det bruker å være av folk tl stede. Veldig 

bra. Dere har gjort en kjempejobb med planleggingen. Mange som kom med skryt 

angående arrangementer!!»

Scene
I år ble tribunen inne i idretshallen på Ibestad kulturhus brukt som scene og det fungerte bra, mye 

gulvplass ble frigjort og folk kunne se hva som foregikk på scenen. Lyd er alltd et problem for 



idretshallen og lydanlegget som ble rigget tl i år rakk ikke alle i salen, de lengst mot 

utgangen/porten hørte ikke godt nok. Annen tlrigging av lyd bør vurderes.

Underholdning og taler
Alt av underholdning og taler inne i idretshallen foregikk på eller foran tribunen. Sonja Johansen var 

konferansier, Sylvi Sande hovedtaler og ordfører Dag Sigurd Brustnd delte ut blomster tl fødte år 

2017 og de som hadde fåt norsk statsborgerskap. Underholdningen bestod av barnesang, 

hornmusikk, allsang og leker. Talen ved bautaen ved Ibestad kirke stod Ingvild Johansen for.

Kino 
Det ble organisert kino i kultursalen og det fungerte veldig bra. Tjukkasen ble båret inn for å site på 

og barna oppførte seg eksemplarisk. Det ble sat på en spilleflm og det var kanskje uheldig, mange 

barn ble sitende å se på den i stedet for å delta på leker. Neste år bør man kanskje vurdere visning 

av kortilmer og ikke spilleflm.

Blomster og kranser
Det ble lagt inn felles bestlling tl arrangementene ved Engenes og Hamnvik. Det ble bestlt to like 

kranser og enkelt-roser tl utdeling fra Anitas Blomster på Sjøvegan.

Pynt
Ved årets 17.mai-arrangement ble det ikke bevilget midler tl pyntng. Man har pyntet med det som 

har vært tlgjengelig fra tdligere arrangement og supplert med privateid pynt.

 Tegninger fra barnehage og skole var veldig fnt, dete bør videreføres tl neste år. 

Det var enkelt å henge opp tegningene fordi barnehage og skole hadde på forhånd 

montert arbeidene på større ark.

 For få bordfagg, en mer stødig sort bør kjøpes inn om man velger å supplere.

 Bjørkeris ute var veldig fnt, sat i vann 1.mai.

 Pynt som bør kjøpes inn: girlander og roseter i faggfarger.

Tog
 En suksess, masse folk!

 Flaggborgen bør kanskje bestå av lit eldre elever, lit vel mye soping i bakken med 

fagg. Øving med hornmusikken på forhånd kan være med på å gjøre faggbærerne 

trygge på oppgaven.

Forslag om ny rute for toget har kommet inn: «Bør vurderes alternatv rute da mange "stkker" 

eter sykehjemmet. Et alternatv er å gå motsat vei gjennom Nøysomheten, eller at man 

åpner snarveien eter sykehjemmet, slik at alle går den veien. Det samme gjelder nede ved 

kulturhuset. Kanskje man ret og slet må gå inn "kirkegårsveien" og snarveien ned tl hallen, 

for å slippe at halve toget går foran hornmusikken.»

Faner
Mange fote faner i år både fra barnehage og skole. Foreldre må mer på banen når det gjelder 

oppfølging for barnehage og det å bære faner. 



Logistikk
Det er mye som skal koordineres og fraktes, det er et tet tdsskjema og alt klafet i år, dete mye 

takket være god planlegging og Tommy Enoksen som påtok seg jobben med fagging, fraktng av det 

mobile lydanlegget og bærer av storfagget. 

Disse tngene må man planlegge eter:

 Faner og fagg må fraktes tl startpunktet av toget.

 Fraktng og rigging av det mobile lydanlegget (brukes under talene ved bautaene på 

begge øyene)

Nedrigging
 En klar plan for nedrigging bør foreligge. Det bør utarbeides en sjekkliste for 

nedrigging som inkluderer tps for hva som er lurt å tenke på.

 Praktsk om en person har overoppsynet og er ansvarlig når det gjelder nedrigging.

 Vasking av bord må tl før de ryddes bort.

 Arrangør av kafeen må følge opp i forhold tl opprydding på kjøkkenet.

 Arrangør av is/brus-salg må påse at fryseboks fraktes inn og ut av lokalet.

Avslutning
Alt i alt var årets arrangement i Hamnvik en suksess! Masse folk i toget og det var organisert godt på 

forhånd. Det var nok siteplass inne i ferbrukshallen og underholdningen i år var mer fyldig.

Veien videre med å få tl ei god 17.mai-feiring i kommunen avhenger av at folk stller opp på samme 

måte som i år. Vi i årets komité oppfordrer derfor folk tl å si ja om man blir spurt om å bidra ved 

17.mai-feiringen i 2019, hipp hurra og takk for oss! 
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