Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø før, under og etter
Varanger Arctic Kite Enduro 4.-7 april 2017?

Program VAKE i Berlevåg 2.-4. april
Berlevåg er vertskap for VAKE-starten og her kommer det til å være kitere fra fredag 1. april. Tirsdag 4. april 10:00 kan du heie 35 tomannslag ut fra start i
årets VAKE – fra samfunnshuset! Planen er at kiterne starte ferden mot Vardø på beina – på ekspedisjonsvis. De kan legge ut kitene sine og begynne å kite
etter et gitt punkt utfor bygda. Et spektakulært syn du bør få med deg. Vær VAKE-journalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033 og si noen
ord om hva som skjer – vi sprer det til hele verden!
Søndag 2. april: Vinterliv-festival med Arctic Duck Race, skiløp og kite-demo fra 11:00 ved fortballbanen. Skihytta åpen fra 12:00 til 15:00. Pubkveld på
Neptun.
Mandag 3. april: Varanger Sportslager Pop-Up Shop i Idrettshallen.
Tirsdag 4. april: 10:00 går VAKE-STARTEN ved samfunnshuset. Første sjekkpunkt er Ragguvidda. Hit kan du kjøre skuter. Sjekkpunktet er bemannet av VAKEcrew og Folkehjelpa. De fleste deltakerne når Ragguvidda mellom 12:00 og 17:00, avhengig av vinden.

I Berlevåg takker VAKE: Berlevåg kommune for tilrettelegging, bruk av idrettshall og støtte, Norsk Folkehjelp Berlevåg for sikkerhet, Berlevåg Pensjonat &
Camping, Snelandia og alle gode krefter!

Program VAKE i Båtsfjord 4.-5. april
Båtsfjords sjekkpunkt ligger på STORKLØFTFJELLET og deltakerne kan sees fra veien helt fra Kongsfjorddalen, via Storkløftfjellet og tilbake til Stjernevann.
Vær VAKE-journalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033 og si noen ord om hva som skjer – vi sprer det til hele verden!
I Båtsfjord takker VAKE: Snelandia, Båtsfjord kommune og Linken næringshage for positivitet!

Program VAKE i Tana 4.-7. april
Tana er vertskap for VAKEs mest sentrale sjekkpunkt – STJERNEVANN. Tirsdag 4. til fredag 7. april er sjekkpunktet bemannet av VAKE-crew. Vi forventer
lag hit allerede tidlig tirsdag ettermiddag. Vær VAKE-journalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033 og si noen ord om hva som skjer – vi sprer
det til hele verden!
Sjekkpunktet ligger rett ved veien, se etter beach-flagg!
Her har vi oppvarmet telt og du er hjertelig velkommen innom.
I Tana takker VAKE: Tana kommune, Austertana Bygdelag fordi de er AUSTERTANA bygdelag og vi elsker AUSTERTANA, Snelandia og alle gode krefter!

Program VAKE i Nesseby 4.-7. april
Nesseby er vertskap for VAKEs kanskje vakreste og, hos deltakerne, mest populære sjekkpunkt – BERGEBYVANN. Tirsdag 4. til fredag 7. april er
sjekkpunktet bemannet av VAKE-crew. Vi forventer lag hit allerede onsdag morgen. Vær VAKE-journalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033
og si noen ord om hva som skjer – vi sprer det til hele verden!
Sjekkpunktet ligger ved skuterløypa, se etter beach-flagg! Her har vi oppvarmet telt og du er hjertelig velkommen innom.
I Nesseby takker VAKE: Nesseby kommune, Nesseby Røde Kors, Snelandia og alle gode krefter!

Program VAKE i Vadsø 4.-7. april
VADSØ sjekkpunkt ligger rett ved Vannverket og er bemannet fra onsdag 5. til fredag 7. april. Vi forventer lag hit tidligst onsdag 5. april. Vær VAKEjournalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033 og si noen ord om hva som skjer – vi sprer det til hele verden!
I Vadsø har VAKE også sitt hjerte med pressesenter og sekretariat på Hermetikken («Gamle banken»). Her er det liv hele uka. Ta turen!
Tirsdag 4. april: Pressesenteret ÅPENT 10:00-22:00. STARTEN går i Berlevåg 10:00
Onsdag 5. april: Sjekkpunkt Vadsø er bemannet fra ettermiddag hvis vi forventer lag inn. Pressesenteret ÅPENT 10:00-22:00
Torsdag 6. april: Sjekkpunkt Vadsø er bemannet 07:00-22:00. Pressesenteret ÅPENT 10:00-22:00
Fredag 7. april: Sjekkpunkt Vadsø er bemannet 07:00-15:00. Pressesenteret ÅPENT 10:00-15:00
Lørdag 8. april: Medaljeseremoni utafor Scandic Hotell Vadsø 14:30!

I Vadsø takker VAKE: Vadsø kommune, Sector Alarm, Scandic Hotel Vadsø som er kitehotellet i Vadsø, Snelandia, Byggern, Marits blomsterverksted, Varanger
Sportslager for eksellent service til deltakerne, Varanger Næringssenter for inspirasjon og samarbeid, Sirkkagården, Vadsø Røde Kors, Varangerhalvøya
nasjonalpark og alle gode krefter!

Program VAKE i Vardø 6.-8. april
Vardø er vertskap for VAKEs målgang. Vinnerlaget kan komme i allerede onsdag, men mest sannsynlig torsdag. Vind og vær vil avgjøre hvordan det går i
år! Vær VAKE-journalist: Ta et bilde av kiterne og send oss på 957 56 033 og si noen ord om hva som skjer – vi sprer det til hele verden!
Onsdag 5. april: Målgang bemannes av VAKE-crew. Besøk dem på sjekkpunktet! VAKE-kafé med storskjerm på Glasshuset fra 17:00!
Torsdag 6. april: Målgang bemannes av VAKE-crew. Besøk dem på sjekkpunktet! VAKE-kafé med storskjerm på Glasshuset
Fredag 7. april: Målgang bemannes av VAKE-crew. Besøk dem på sjekkpunktet! After kite på Nordpol kro! VAKE-kafé med storskjerm på Glasshuset
I Vardø takker VAKE: Vardø kommune, Idrettsrådet, Vardø Arctic Kite, Snelandia, Vardø Hotel og Varangerkokken, Varangerhalvøya nasjonalpark og alle gode
krefter!

