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Kommunens, absolut största event någonsin är över!
Efter en, som vi alla upplevt, ganska lång tid av funderingar och planering
övergick våra möten och diskussioner snabbt till att "nu kommer fartygen", dom
har faktiskt lämnat Stavanger - och vips så stod vi där - mitt uppe bland segel
och tåg, ryssar och colombianer, kaptener och matroser volontärer och
besökare men kanske framförallt stod vi mitt ibland alla dessa härliga
ungdomar, tävlingens trainees som ju var huvudföremålen för allt vårt arbete.
Att ungdomarnas avslutning på på hela tävlingen skulle bli en höjdpunkt, ett
minne för livet var vår målsättning och det har vi verkligen lyckats genomföra,
såväl Youth Area, Crewparty, Crewparade som Final Session var "lysande"
aktiviteter. Till och med representationsmiddagen på Landshövdingens slott var
succebetonad, vilken fantastisk buffé och vilken otrolig ”varm” lokal vi lyckades
åstadkomma!
"Runtomkring" har alla våra förberedelser visat sig vara så bra som vi vågat
hoppas och därmed heltäckande.
Eventområdet och tillträdet till detsamma var uppbyggt och fartygen rangerade
på ett sätt som gjorde att allvarliga incidenter helt har uteblivet. Programblad
och informationskartor har delats ut i en aldrig sinande ström vid alla infarter
och passager som har medfört att besökarna sällan eller aldrig känt sig vilsna
eller saknat information. De som var sponsorer eller på annat sätt haft sina
affärer i området har uppnått sina mål med verksamheterna, avtal har slutits,
varor och tjänster har sålts. Till och med de små barnen tjöt i dagarna fyra av
glädje inom Kidsarea och på Axels tivoli.
Ja allt och alla har verkligen upplevt ett fantastiskt trevligt och väl organiserat
arrangemang där ni som varit involverade har utstrålat välkomnande värme och
glädje.
STI,s Paul Bishop och Christer Samuelsson använde uttryck som "Top of the
Top, Best Ever, formidabelt och -det är j-lar det bästa vi upplevt -"
Norrmännen på Christian Radich uttryckte att vi överglänste alla tidigare
avslutningshamnar.
Jag har aldrig tidigare upplevt så starka lovord och så många ryggdunkningar
från så många som under och efter detta event och som lett till att jag gått
omkring med en euforisk känsla av välbehag som nu sakta övergår i ett nyktert
uppvaknande av härlig stolthet!
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Så här i efterhand inser jag att det är alla vi som har förenat våra krafter och
resurser och tillsammans som har lyckats genomföra ett i alla avseende perfekt
värdskap, vi har uppnått en "Dunder succe". I ett framtidsperspektiv vill jag att vi
tar till oss detta arbetssätt och verkligen drar nytta av våra nyvunna kunskaper i
ett bredare perspektiv!
Jag vill slutligen på enklast sätt framföra ett mycket stolt tack för att just du och
dina medarbetare på ett så föredömligt sätt agerat som ambassadörer för vår
kommun och dess organisation att ni därigenom gett "besökaren" ett minne för
livet om att i
- Halmstad där är det BRA!
Tack!
Fredrik Geijer
Kommunchef
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