
 Mange medarbeidere klappet seg selv på skuldra torsdag kveld, før 
de startet på en strabasiøs helg.

Under: Det var ingen tvil om hvem som var ungdommens største favoritt, “Gråelva River Bottom 
Band” fra Stjørdal fikk publikum både til å bange og til å sukke...

  Det er ingenting å si på fan-
klubben. Både unge og gamle 
ville gjerne ha noen ord eller 
en autograf av Tore Strømøy. 
Her er han sammen med Randi 
Helen Riseth, Maren Moholdt, 
Pia Reitan og Ole Kristian 
Riseth.

“Det henne e det likast æ ha virri med på utpå hen!”   

  Hallbjørn Stenhaug sier 
at det ikke er noen tvil, 
selv om ikke alle tall 
er på plass, er det nok 
et overskudd. Han har 
allerede klare ideer om 
ny festival til neste år
 Alle billettene forsvant 
en gang på lørdag-
skvelden, og det gjorde 
også mat og nesten all 
drikke. 1400 liter øl ble 
omsatt!
Uten den gedigne dug-
nadsinsatsen fra alle 
hold hadde ikke arrange-
mentet vært mulig, og 
det velsmakende mattil-
budet gjorde også sitt.
 10 konserter ble det i alt 
og høydepunktet fredag 
kveld var uten tvil Trio 
Troika. En eldre mann 
på tilhørerbenken sa at 
han syntes synd på alle 
dem som ikke fikk op-
pleve denne fantastiske 
konserten.
Mange grupper under-
holdte begge kveldene, 
her er noen bilder fra 
showene.

      I helga var det som kjent Hyggelig Samvær i Småland, og selv om været ikke var med oss på fred-
ag, kom det tilbake med dobbel styrke på lørdag. Vær-avhengig var man da heller ikke, for telt var 
satt opp ved kaia, både til å nyte konserter, mat og drikke. 

- Dette er ikke første gang jeg er på Frosta, første 
gang var jeg her for å intervjue Karin Pettersen, 
det var en riktig stor opplevelse for en ung jour-
nalist, sier Strømøy. Har vært her mange ganger 
etter det også, men aldri i Småland. Det er fint 
her. Minner meg om Frøya, og da er det fint. 
Strømøy hadde også med seg barna på festival, 
og det så ut til at de koste seg i varmen.
   Ellers kan han fortelle at han skal jobbe med 
et helt nytt program til høsten. Konseptet er ikke 
helt klart enda, men han kan røpe noen få hem-
meligheter. 
- Det blir noe om folk som er litt spesielle, ikke 
nødvendigvis verdensmestre og slikt, kanskje 
mer om for eksempel en bestemor som har stelt 
familien hele livet eller.. ja.
Lenger kommer vi ikke, for matpausen er over, 
og Strømøy skal igjen på scenen.

- Asbjørn Hustøft

Sjøsalavals  

Lørdag kom sola til 
Småland igjen og  publi-
kum strømmet til. 
 Da varaorfører Hanne 
Rekkebo hadde overrakt 
sin dåpsgave til festi-
valleder Hallbjørn Sten-
haug og Åge & Samban-
det entret scenen, steg 
stemningen til topps ved 
kaia i Småland.

            Tore fant tonen i Småland...
Tore “På Sporet” Strømøy var konfransier hele helga, og stilte opp for et lite 
intervju med lokalavisa.
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