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Sørøydagene 2012

Velkommen til
Sørøya og
storfiskens rike
Det er med stor glede og ærbødighet jeg ønsker velkommen til Sørøydagene 2012 og til Sørøya – storfiskens rike.
Stor fisk og mye fisk er et av trekkplastrene i forbindelse
med den årlige Havfiskefestivalen under Sørøydagene.
Mange legger turen til Sørøya for å oppleve fiskeeventyret
her noen hektiske sommerdager, og mange kommer igjen
år etter år. Ja, det er ingen tvil om at de rike fiskeforekomstene utfor Sørøya er viktige for tilreisende havfiskere som
vil oppleve fiskeeventyret, og den gleden deler vi gjerne
med dem.
Men stor fisk og mye fisk har også en annen dimensjon for
oss her i Hasvik Kommune. Den utgjør selve grunnpilarene i
samfunnet vårt. Takket være det rike fisket utfor øya vår
opplever vi en vekst og optimisme i kommunen vår som vi
skal mange tiår tilbake for å finne tilsvarende.
Vårfisket var eventyrlig godt. Og det sikrer stabile arbeidsplasser og økt tilflytting til kommunen. Hasvik kommune
har hatt vekst de siste to årene. I 2011 hadde vi en økning
på 23 personer. Til sammenligning kan nevnes at Hammerfest hadde en vekst på 22 personer i samme periode.
I dag er det 997 personer registret bosatt i Hasvik kommune. Den dagen vi passerer 1.000 innbyggere er ” Hasvik i
tusen…” og det vil bli feiret med bløtkakefest og mere til .
Og i mellomtiden skal vi kose oss med Sørøydagene, som
den festuka og sosiale sammenkomsten det er, både for oss
som bor her og våre tilreisende gjester.
Sørøydagene har etter hvert utviklet seg til å omfatte et
utall arrangement for alle – uansett interesser eller alder.
Årets program er imponerende innholdsrikt, med en blanding av tradisjonelle arrangement og nye.
Det er farlig å fremheve enkeltarrangement, for alle er viktige for helheten og det mangfoldet Sørøydagene representerer. Men det er nå ikke til å komme forbi at det er ekstra
stas at Sigurd Rushfeldt kommer til fotballskolen for barn,
og at Borgen musikk-korps med 50 medlemmer vil kaste
glans over mange av arrangementene.
Sørøydagene 2012 nærmer seg nå med stormskritt. Den tradisjonelle Blå-skjorta er i produksjon, og det er bestilt 350
skjorter. Det betyr at 350 personer skal være aktive medarrangører under Sørøydagene, for Blå-skjorta er ikke til salgs.
Den må man jobbe for å få. Blåskjorta har etter hvert blitt et
populært samleobjekt, og mange har alle årgangene.
Dugnadsiveren er stor her på Sørøya gjennom hele året.
Men aldri er den så synlig og så omfangsrik som i løpet av
Sørøydagene.
Tusen hjertelig takk til alle i Blåtrøyepatrulje som står på i
utallige timer for at Sørøydagene skal bli et vellykket arrangement. Og den beste attesten vi kan få på at dette lykkes,
er vel alle tilreisende som kommer tilbake år etter år for å
oppleve noen hektiske sommerdager sammen med oss her
på Sørøya.

Tradisjonell
åpning på
Kvitbua
Sanitetsforeningen følger tradisjonen,
og holder åpen café på Kvitbua i Breivikbotn under åpningen av Sørøydagene.
Helt siden 2003 har sanitetsforeningen på øya drevet Kvitbua i Breivikbotn. Lokalet har gradvis blitt utbedret og restaurert, og er i dag et allsidig og velbrukt
bygg.

Her kan fiskere komme innom å spise, dusje, vaske
klær, låne data, samt kjøpe middag på søndager. Det
er også mulig å leie rom i underetasjen. I tillegg blir
Kvitbua ofte leid ut til forskjellige lokale arrangement.

Gammel bu
Elly Pedersen forteller at Kvitbua opprinnelig ble satt
opp på 50-tallet for fiskere. Før var ikke boforholdene
på fiskebåtene like bra som i dag, de var både for
mange og det var kaldt om viteren. Det ble derfor satt
opp buer i mange kommuner, som fiskerne kunne benytte seg av når de var på land.
Senere ble lokalet brukt både som radiostasjon og
lager for kommunen, før det til slutt ble inngått en
gunstig byttehandel med sanitetsforeningen. Tomta
der ballbingen i Breivikbotn nå befinner seg var før sanitetsforeningens eiendom, men ble byttet bort mot
Kvitbua.

Sørøydagene
Som i fjor vil også åpningen av sørøydagene finne
sted på platten utenfor Kvitbua. Det vil også bli åpen
dag med tradisjonell laksesuppe og café.
- Hele Borgen Oldiskorpset kommer også innom en
av dagene for å spise middag, forteller Pedersen.
Sanitetsforeningen består av ca 45 medlemmer. Her
er det både damer og herrer som gjør sitt for at folk
skal trives både i Kvitbua og ved andre arrangement.
De er veldig takknemlig for all støtte og gaver fra folk i
bygda, og ønsker å rette en stor takk til alle som har
hjulpet og støttet opp om foreningen.
- En spesiell takk går også til Gustav Johnsen som
sponset ny skyvedør til cafeen, sier Olsen.

Mye dugnadsarbeid
Lokalet har i dag mange bruksområder, som sakte
men sikkert har tatt form etter mye dugnadsarbeid.
Innenfor veggene finner man både café, treningsrom,
vaskerom, samt stue og godt kjøkken. I tillegg er
underetasjen gjort om til fiskevelferd på vinterstid.

Jeg gleder meg til Sørøydagan, og til å delta på de mange
arrangementene. Men mest av alt gleder
jeg meg til å møte alle festivalmenneskene - fastboende, utflytta Sørøyværinger, tilreisende som
kommer igjen år etter år og ikke
minst gjester som kommer hit
for første gang – og skal få oppleve Sørøydagene sammen
med oss.
Hjertelig velkommen til Sørøydagene 2012 alle sammen.
Eva D Husby
Ordfører

Utgiver

Hasvik kommune

Ansvarlig redaktør: Keth Olsen.
Tekst: Barbro Antonsen
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Hasvik Hotell , Gunnhild Holst-Olsen Hundstad.
Produksjon og trykk: Finnmark Dagblad.

Fra tidligere arrangement på Kvitbua. Foto Hasvik Kommune

Til slutt vil sanitetsforeningen oppfordre folk til å
møte opp på forskjellige arrangementer under Sørøydagene. De mener også at folk generelt er veldig
flinke til å stille opp og delta når noe skjer på øya.
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PÅ GATA
SPØRSMÅL:
1. Skal du på Sørøydagene?
2. Hva skal du delta på?
3. Hva er det beste med
Sørøydagene?

Ronja Antonsen
- Ja det tror jeg, hvis jeg er hjemme da.
- Jeg skal i hvertfall være med på skattejakt på barnas dag i Sandvika.
- Sørøydagene har vært hver sommer i
mange år, det blir liksom ikke sommer
uten.

Sofie Pettersen
- Ja det skal jeg.
- Jeg skal være med å se på fiskekonkurransen, barnas dag, og ellers alt jeg kan
være med på.
- Det kommer masse kjentfolk hit under
Sørøydagene.

John-Martin Jacobsen
- Ja det skal jeg.
- Jeg skal være med på mest mulig.
- Det kommer mye kjentfolk hit, og
det er artig å se at de på butikken får
slite litt.

Damene på Kvitbua ønsker store og små velkommen til årets arrangement på bygget.

Brev fra Sørøydagkoordinator
Nå er det like før det som mange kaller for
årets høydepunkt starter her ute på den flotte
øya vår. Og det er Sørøydagene. I år har vi
valgt å starte det hele den 3.Juli med fotballskole for barn og noen dager etterpå braker
det løs med havfiskefestival.
Deretter vil det gå slag i slag med ulike arrangementer for store og små.
Og snart vil det bli et yrende folkeliv med utflyttede Sørøyværinger og andre gjester, en
vil treffe gamle kjente og en blir kjent med
nye.
Sørøya er blitt kalt for Storfiskens rike, og
mange av havfiskerne som har prøvd fiskelykken kommer igjen år etter år. Til og med nye
har funnet veien hit til oss.

Vi er ikke så mange som bor her, men jaggu
dugnad det kan vi og Sørøydagene er et godt
eksempel på det. Vi kan virkelig være stolt av
det vi får til, og hadde det ikke vært for alle
ildsjelene som bruker av sin fritid og sågar
ferie for å få dette i havn så hadde det ikke
vært av et slikt omfang. Tusen takk til dere
alle sammen, hver og en av dere er uvurderlige.
Åpninga Sørøydagene feires også i år på platten i Breivikbotn med underholdning og
dans. Det vil bli workshop i ulike danser, fotokonkurranse, Sørøyborgerdag, Topptur, Barnas dag, Turgåing, Hulekonsert, Sørøymarked
m.m og ikke minst så kommer et korps hit til
oss. Det vil bli mye å glede seg til for både
store og små og det hele avsluttes med kon-

sert i Hasvik kirke 15.Juli.

Daniel Gundersen
- Nei jeg er på ferie da.
- Jeg skal dra på VG lista-konsert i stedet.
- Har ikke peiling, har aldri vært på Sørøydagene.

Vil oppfordre dere til å følge med på kommunens hjemmeside
(www.Hasvik.kommune.no) for eventuelle endringer i programmet.
Da vil jeg ønske dere alle en riktig god og trivelig sommer og ønske alle velkommen til
årets Sørøydager.
Selv gleder jeg meg som bare det!
Mange hilsener fra
Keth Olsen
koordinator for
Sørøydagene 2012

Elvira Linnes
- Jeg tror jeg skal på Sørøydagene.
- Jeg vil delta på barnas dag på
stranda.
- Det er fint at det kommer masse folk
hit, det blir ikke så stille her mer. Også
er det mer å gjøre.
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Kom med
egen båt
Årets havfiskefestival på Sørvær går av stabelen 6.- 7. juli. Nytt for året er konkurransen der
også folk fra andre steder kan delta med egen
båt.
Som tidligere år finner man også denne
gangen Geir Iversen i spissen for dette arrangementet. Han forteller at folk utenfra
ofte kommer innom med egne båter for å
se på og delta på det som skjer rundt konkurransene, men i år er det altså mulig å
melde seg på og delta i egen klasse.
Egen båt
Det er ingen begrensninger for størrelse
på båten, dette er noe eierne må vurdere
selv, om båten er egnet for en havfiske,
mener Iversen. Alta Båtforening er også inviterte, og han håper at noen derfra dukker

Glad gjeng med stortorsk fanget utenfor Sørøya.

opp. Selv om påmeldingsfristen har gått ut,
vil det være mulig å ta kontakt helt fram til
konkurransedagen.
- Vi skal nok greie å få det på plass likevel, sier han.
Mange flotte sponsorpremier ligger
klare til de som kommer på land med
størst fisk, samt mest fisk i både dame-,
herre- og juniorklassene.
God mat av fisk
Torsdagdagen under festivalen vil det også

være et kurs i regi av norges råfisklag, der
man kan lærer å sløye, filetere, og behandle fisken rett. Mauseth kokkelaug vil
også være tilstede å lage god mat av fisk,
og dekker opp med både koldtbord og tilhørende vin og ølservering i teltet.
For å skaffe fisk til dette arrangementet vil
det være prøvefiske natt til torsdag, der
også dykkere vil delta for å hente opp
gode råvarer.
Korps på kaia
Fredag kveld når båtene kommer på land

- Ueren biter også villig utenfor Sørøya.

vil det være servering av mat og alle rettigheter, mens Friends spiller opp til dans. Når
båtene kommer på land lørdag vil de bli
møtt av Borgen Oldiskorps som vil komme
masjerende til kaia.
Iversen ønsker å takke alle som stiller
opp og hjelper til på denne dagen, noe de
er helt avhengige av for å få til dette arrangementet.
- Uten disse hadde det ikke blitt noen
festival. All honnør til dem, avslutter han.
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Program Sørøya
havfiskefestival 2012
Nattfiske (prøvefiske)
Fra onsdag kveld til torsdag morgen vil klubben prøve å få til
nattfiske.
Arr.: Sørøy havfiskeklubb

Torsdag 5.juli
Kl. 17.00
Registrering til sørøyfestivalen
Kafé
Sted: Festivalkaia på Sørvær
Arr: Sørøy havfiskeklubb
Kl 18.00
Rett behandling av fisk v/Råfisklaget

Fredag 6.juli
Kl 09.00
Oppmøte på festivalkaia
Kafé
Kl. 10.00
Utror Sørvær, båtene går ut (5 timers effektiv fiske)
Kransenedleggelse til minne om omkomne på havet
Arr: Sørøy havfiskeklubb
Kl. 11.00-16.00
Kafé på Tørrfiskloftet
Arr: Sørvær grendelag
Kl. 13.00
Salg av middag på samfunnshusetpå Sørvær
Arr: Sørvær grendelag

Resultater 2011 (10 beste)
Herre - størst fangst:
1. Tom Berve....................275,31 kg
2. Roy Mienna .................274,84 kg
3. Frank Soleng................262,79 kg
4. Trond Sæle Bergen .....237,30 kg
5. Aksel Larsen Bergen ...227,78 kg
6. Bjørn Brattli ................222,99 kg
7. Karl Johan Nilsson ......211,50 kg
8. Lars H. Nylund ............210,50 kg
9. Jan Tore Skeie..............207,84 kg
10. Atle Rasmussen ........206,13 kg
Dame - størst fangst:
1. Berit Larsen .................159,00 kg
2. June Mikalsen .............146,79 kg
3. Lene Hansen................ 32,50 kg
Senior herre - størst fangst:
1. Tormod Gisvold............306,19 kg
2. Oddvar Rødmyr ..........265,37 kg
3. Odd Olsen ...................241,24 kg
4. Anders Tveit.................240,66 kg
5. Jon Ole Johnsen...........130,50 kg
6. Jan Otto Johansen.......120,00 kg
7. Asbjørn Rødmyr........... 86,50 kg
Senior dame - størst fangst:
1. Anette Harsting................110 kg
Junior - størst fangst:
1. Einar Walø...................218,54 kg
2. Kim Andre Nilsson ......185,50 kg
3. Hans G. Larsen.............144,15 kg
4. Marita A Tuven............139,50 kg
5. Fredrik Holst................113,00 kg
6. Erik Iveren..................... 69,50 kg
Størst fisk:
1. Einar Walø........Kveite - 26,04 kg
2. Ole Klemetsen Kveite - 22,79 kg
3. Kjetil Brenden ..Torsk - 22,10 kg
4. Kim Andre Nilsson Torsk - 19 kg

5. Tormod Gisvold -Torsk - 17,53 kg
6. Øyvind Andersen Torsk-15,02 kg
7. Hugo Larsen ......Torsk - 13,29 kg
8. Jack Pettersen ...Torsk - 12,61 kg
9. Roald Sveløkken Torsk -12,52kg
10. Tom Berve.........Torsk - 12,38 kg

Nr. 6:
Anders Tveit.................240,642 kg
Harald Uthaug .....................174 kg
Øystein Gullaksen .............148,5 kg
Hugo Larsen ......................81,29 kg
SAMLET.............................644,45 kg

Lag - størst fangst:
Nr. 1:
Tom Berve .......................275,31 kg
Oddvar Rødmyr...............265,37 kg
Bjørn Brattli ....................222,99 kg
Odd Olsen ......................241,24 kg
SAMLET .........................1004,91 kg

Nr. 7:
Svend Erik Andresen ......160,34 kg
Kjetil Brenden .................175,01 kg
Roald Sveløkken ................70,52 kg
Hans Kristian Andresen ..185,94 kg
SAMLET.............................591,81 kg

Nr. 2:
Helge Kjøndal .................201,00 kg
Aksel Larsen.....................227,78 kg
Atle Rasmussen ..............206,13 kg
Trond Sæle ........................237,3 kg
SAMLET.............................872,21 kg
Nr. 3:
Kjell Thorbjørnsen ..........197,11 kg
Karl Johan Nilsson.............211,5 kg
Kim Andre Nilsson ............185,5 kg
Øyvind Andersen ............196,09 kg
SAMLET .............................790,2 kg
Nr. 4:
Asbjørn Rødmyr .................86,5 kg
Tormod Gisvold ..............306,19 kg
Frank Soleng ...................262,79 kg
Anette Harsting .....................10 kg
SAMLET ...........................765,48 kg
Nr. 5:
Leif Jørgen Mienna............183,5 kg
Jon E. Holst...........................167 kg
Fredrik Holst ........................113 kg
Roy Mienna .....................274,84 kg
SAMLET ...........................737,34 kg

Nr. 8:
Ole Klemetsen ................162,64 kg
Jack Pettersen..................156,11 kg
Jon Ole Johnsen ................130,5 kg
Cato Solberg ........................131 kg
SAMLET.............................580,25 kg
Nr. 9:
June Mikalsen ......................146,79
Alf Inge Steindal ..................113,84
Jan Tore Skeie.......................207,84
Einar Eliassen .......................105,12
SAMLET ...........................573,59 kg
Nr. 10:
Johan Daniel Hætta ..........151,5 kg
Lars Hyvarinen Nylund .....210,5 kg
Jan Ole Mikalsen .............170,82 kg
Odd Pettersen......................22,5 kg
SAMLET ...........................555,32 kg
Beste båter:
1. Mummi - gjennomsnitt 119,049
kg pr mann
2. Søring - gjennomsnitt 116,744
kg pr mann
3. Gunn Randi - gjennomsnitt
106,179 kg pr mann

Kl. 16.00-23.00
Kafé (på Festivalkaia)
Musikk Tove og Kjell (Friends)
Kl. 16.30
De første båtene kan være på tur på land.

Lørdag 7.juli
Kl. 07.00
Kafé på festivalkaia
oppmøte på kaia, Sørøyfestivalen
Kl. 08.00
Utror – Sørøyfestivalen, Sørvær. Båtene går ut.
(5 timers effektiv fiske)
Arr: Sørøy havfiskeklubb
Kl. 11.30 – 12.30
Fiskekonkurranse for barn
Arr: Sørøy havfiskeklubb
Kl 13.00
Kafé på festivalkaia
Arr: Sørøy havfiskeklubb
Kl. 14.00
De første båtene kan være på tur på land
Kl. 20.00
Premeiutdeling-Sørøyfestivalen
Sted: Festivalkaia
Salg av kaffe, kaker mm.
Arr: Sørøy Havfiskeklubb
Borgen Oldis musikkorps spiller på festivalkaia lørdag.
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PÅ GATA
SPØRSMÅL:
1. Skal du på Sørøydagene?
2. Hva skal du delta på?
3. Hva er det beste med
Sørøydagene?

Stein Engen
- Jeg skal ikke på Sørøydagene.
--Det samles mye folk her, og det blir mye aktivitet og oppsving i kommunen.

Jan Wiggo Hustad
- Ja jeg skal på Sørøydagene
- Jeg kjenner ikke programmet enda så jeg
har ingen konkrete planer, men jeg skal
delta.
- Det er en flott begivenhet, og vi får gamle
Sørøyværinger tilbake en stund. Det blir folksomt, liv og røre, og liv i husene. Det er en
fin ting.

Jack Pettersen og crew gjør seg klare til årets havfiskefestival, og håper på å stille med egen båt.

Håkon Johan Johansen
- Jeg regner med at jeg skal være med ja.
- Jeg skal gå rundt å se, og få med meg musikken.
- Sørøydagene har klart seg lenge, og det er
fint at det går godt. Sørvær er jo også på
topp med havfiske, og jeg tror ikke andre steder kan komme opp mot dette. Også er det
jo fint med det sosiale rundt arrangementet.

Ingrid Karlsen
- Jeg skal ikke på Sørøydagene. Jeg er ikke
hjemme da.
- Sørøydagene betyr mye. Øya levner til, og
det betyr mye for mange.

Stiller med
egen båt
Nytt for årets havfiskekonkurranse er at det i år er
mulig å delta med egen båt. Jack Pettersen i Alta og
crew gleder seg over dette og stiller med egen båt.
Jack Pettersen er opprinnelig fra Magerøya, og har bodd i Alta siden 1975. Han er
vokst opp i fiskevær, så fiskeinteressen ligger i blodet. Pettersen jobber også som
frivillig på redningskøyta, og er vant til å
ferdes på sjøen.

håvet inn flere premier underveis. Han forteller at en gang var det ca 500 deltakere
på en konkurranse som tilsammen fikk
opp 10 tonn fisk. Av dette halte Pettersen
og co opp 1 tonn, hele 10% av den totale
fangsten.

Det er ikke første gang Pettersen med
kompisgjeng drar på fiskekonkurranser. De
har hatt flere turer til Svolvær, og har

I fjor var første gang gjengen deltok på
Sørvær, men ble da plassert på andre
båter. Også da kom de på land med gode

plasseringer. Han synes det er spesielt
artig å fiske utenfor Sørøya, fordi det er
både mye og stor fisk i området.
Han håper på å få delta med egen båt i år,
men det gjenstår noen avklaringer med
resten av gjengen før alt er på plass. Pettersen var svært fornøyd med fjorårets tur,
og håper at flere melder seg på og tar
turen utover til Sørvær.

Sørøydagene 2012
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Hasvik Hotell
Hasvik Hotell ble åpnet i 1977, og
har siden den gang gått gjennom
flere ansiktløftinger. Det har vært
både gode og vonde dager, men
har endelig funnet sin nisje i markedet.

Ahmad Saab og kona Mona Jacobsen Saab overtok driften av hotellet etter Monas
foreldre.
Hotellet ble først etablert av kommunen og flere andre initiativtakere som mente at et hotell på Hasvik burde de ha. Underveis i utviklingsprosessen ble det jaktet på noen som
kunne drive hotellet fast.
Pub som bærende element
Etter en tid valgte Hildur og Ulf Jacobsen å stå som eiere å drive hotellet. På den tiden var
det litt yrkesreisende som besøkte hotellet, men mest pubdrift. Som eneste pub på øya
var det da full fart og masse liv i lokalet flere dager i uka, og var det bærende elementet i
starten.
- Det var nok puben som hold liv i hotellet, forteller Mona Jacobsen Saab, datter av ekteparet Jacobsen, som sammen med sin mann Ahmad Saab i dag eier og driver Hasvik hotell.
I 15 år reiste barna til ekteparet Jacobsen litt fram og tilbake, og syslet med forskjellige
ting rundt i landet. Etter en samtale med foreldrene i 1995, bestemte derimot Mona seg
for å pakke sammen både bil og mann å reise hjem fra Oslo til for å hjelpe til på hotellet.
Overnatting var da hovedgeskjeftet, sammen med litt café og pub.
Videre jobbet Mona og Ahmed målrettet fram mot kurs og konferanse på hotellet, og i år
2000 så framtiden veldig lys ut. Det var stor aktivitet både i fiskeindustrien, og rekefabrikken, samt molo og flere store prosjekter var i gang på øya.
Havfiske var redninga
- I 2002 gikk alle fiskefabrikker konkurs og det ble forferdelig stille. Alt klappet i hop og vi
satt mye alene, forteller Mona.
Heldigvis hadde Hasvik kommune status som utviklingskommune, og var først ute til å få
hjelp i konkurstiden. Det ble i samarbeid med reiseliv og flere aktører satt sammen et prosjekt for å finne løsninger, som befant seg rett utenfor stuedøra.
Det ble jobbet fram mot satsing på havfiske, noe som har hatt stor suksess. Ikke bare for
hotellet, men for hele Sørøya som i dag er nummer en på havfiske. De gode fiskeresulta-

tene har etterhvert blitt særdeles godt kjent rundt i hele Europa.
- Uten dette har jeg mine tvil om at hotellet hadde vært i dag, sier Mona.
Hun forteller at hotellet ligger hennes hjerte nært, og at det er havfisket som skaffer
penger i kassa.
- Vi er på en måte sponset av havfiskerene, smiler hun.
Både Mona og Ahmed er helhjertede Hasvikværinger, og ønsker at kommunen skal være
et pulserende samfunn både for de som bor der og de som kommer.
Jubilerer
Under Sørøydagene ble det planlagt storfest for å feire hotellets 35 årsdag. Etterhvert dukket det opp en rekke andre arrangement, så det ble bestemt at festen skulle flyttes til
selve jubileumsdagen, altså mandag 16.juli. Denne dagen vil det bli servert kaker og kaffe,
samt underholdnin som foreløpig er en overraskelse.
- Vi ser for oss stor fest og åpen kåk, sier Mona.

H

Videre planer
Hotellet gleder seg nå over det nyinnkjøpte kaianlegget Nordre Molokrok, der planen er å
renovere den gamle kvitbua til leiligheter med 40 soveplasser for fiskere. Det vil også bli
nytt kaianlegg og flere båter slik at kapasiteten blir større.
Hvis alle brikkene kommer på plass, er planen å sette i gang med renovering allerede
denne sommeren. Målet vil være å ha alt på plass innen sommeren 2013.
- Det gleder vi oss til, det blir kjempe artig, forteller Mona.
Respekt
Mona mener også at det står respekt av hotellets drift gjennom årene. Det har vært drevet med stor stolthet, og selv om det mange ganger har vært nært stupet har det aldri
vært utenfor. Hun er også veldig glad for at foreldrene holdt ut i storm og stilla.
- Vi har vært her i 17 år nå. Det har vært, er, og kommer til å bli ufattelig artig. Man må ha
energi, en god porsjon mot og galskap for å få det til. Og det har vi, smiler hun.

P
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35 år

Hildur og Ulf Jacobsen var de første eierne av Hasvik hotell.

Postkort fra Hasvik gjestgiveri, anno 1977.

Transport
Slik kommer du til Hasvik kommune:
t.FEnZGSB5SPNTFMMFS)BNNFSGFTUUJM)BTWJL
t.FEIVSUJHCÌUGSB)BNNFSGFTUFMMFSLTʵPSEUJM)BTWJL
t.FECJMFMMFSCVTTGSB"MUBUJMLTʵPSEPHGFSHFUJM)BTWJLGSBLTʵPSE
t.FEIVSUJHSVUFOUJMLTʵPSEPHGFSHFUJM)BTWJLGSBLTʵPSE
Informasjon om rutetider ﬁnnes på http://www.hasvik.kommune.no/

Overnatting
Hasvik Hotell AS, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 12 07, Mob: (+47) 91 37 30 19
Hasfjord Villmarksopplevelser AS, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 11 14, Mob: (+47) 97 74 55 06
Båevik Hytteutleie, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 15 95, Mob: (+47) 90 67 86 86
Sørøya Havﬁskesenter AS, 9593 Breivikbotn
Tlf: (+47) 78 45 17 06
Sørvær Gjestehus, 9595 Sørvær
Tlf: (+47) 78 45 12 40/ (+47) 78 45 22 16, Mob: (+47) 99 45 12 40
Sørværstua, 9595 Sørvær
Tlf: (+47) 78 45 12 07, Mob: (+47) 91 37 30 19
Sørøya Havﬁskecruise, 9595 Sørvær
Mob: (+47) 94 84 75 00/ (+47) 94 84 35 00
Fiskarboden overnatting, 9595 Sørvær
v/ Larssons Hytteutleie, (+47) 90 75 18 97
Krane Brygge, 9593 Breivikbotn
(+47) 90 97 47 23
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Barn og unge fra FK Sørøyglimt lader opp før fotballskolen.

Inviterer til
fotballskole
Som tjuvstart på Sørøydagene kan FK Sørøyglimt friste med
fotballskole på Hasvik
stadion. Dette er et tilbud for barn og unge
fra Sørøya samt nabokommuner, og er et
samarbeid med TIL og
Nergård fiskeindustri.

Arrangementet finner sted på Hasvik stadion tirsdag
3.juli, og er åpen for både gutter og jenter i alderen 6-16
år.
Kick-off for unge spillere
Nergårds sponsorkontrakt med TIL sier at klubben er forpliktet til fire fotballskoler i året. Denne avtalen muliggjorde et slikt arrangement også i Hasvik, så Roy Mienna,
leder for FK Sørøyglimt meldte sin interesse og sendte inn
en søknad. Gleden var stor da klubben ble plukket ut blant
de heldige.
- Vi er veldig glade for denne sponsingen, det har stor
betydning for små klubber, sier Mienna.

Storbesøk fra TIL
Påmeldte deltakere kan glede seg til spennede og lærerike dager sammen med kjente karakterer fra Tromsø
idretslag. Aktivitetene vil ledes av toppspillerutvikler TIL Sigurd Rushfield, keeperansvarlig TIL Espen Isaksen, og utviklingsansvarlig TIL Truls Jensen. Alle deltakere vil også få
utdelt effekter fra diverse sponsorer. Blant annet Hasvik
Hotell og Kranes kjøkken. Dette vil være fotball, sekk, drik-

keflaske og en buff hver. Mat og frukt vil også bli servert.
«TIL skal følgende verdier gi retning i den daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og
danne grunnlag for den måten vi møter hverandre og omverdenen på: Stolthet – Lagånd – Redelig spill» (TILs verdigrunnlag)

Sosialt samvær
Etter fotballskolen er det duket for meksikansk aften på
samfunnshuset for alle deltakere. Foreldre, søsken ol vil
også ha anledning til å komme innom for sosialt samvær
med fotballglade barn og unge, sammen med representanter fra TIL og Nergård. For barn som har deltatt på fotballskolen vil mat og drikke være gratis.
Roy Mienna og styremedlem Siv Gamst håper at det vil
bli så mange som 40-50 glade deltakere med høyt aktivitetsnivå, og at det vil komme gjester fra Øksfjord og
omegn.
- Ta med godt humør, også håper vi på godt vær, avslutter Mienna og Gamst.

Sørøydagene 2012

Velkommen!
Dagligvarer
Kolonial
Medisin
Fiskeutstyr

Tradisjon tro holder vi åpent
når båtene kommer til land
både fredag og lørdag.
Velkommen innom!

Post i butikk
Norsk Tipping

Sørøyas største maskinentrepenør
og transportforretning
Vi har:
• Godsrute – Alta
• Grus, pukk, singel, støpesand og jord
• Bensin, diesel og gode tilbud på dekk og batteri

Sørvær Handel Kolonial
Kontakt info: 78 45 21 23, fax. 78 45 21 11
mobil 482 26 285 Anna
957 34 096 Laila
e-post: joker.sorvar@ngbutikk.net

Åpningstider: Mand.-fred: 10.00-16.00 (lør: 10.00-15.00)

Hasvik Hotel AS
9590 Hasvik, Tlf. 78 45 12 07
Fax 78 45 11 76
E-post: ha-hotel@online.no
www.hasvikhotel.no

• Rorbuer
• Båter
• Fritids opplevelser

Strandgata 20
9593 Breivikbotn
Tlf. 02244
www.snn.no

• Dagligvare
• Ferskvare
• Bensin
• Tipping
• Medisin

www.alta.kommune.no • Postboks 1403 • 9506 Alta
Tlf. 78 45 50 00 • Faks. 78 44 00 09

Kranebrygge

Din lokalbank
i distriktet

Telefon: 78 45 11 18 - Telefax 78 45 11 97
E-post: leidare@online.no

ALTA KOMMUNE

ønsker lykke til
med Sørøydagene
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• Post i butikk
• Fiskeutstyr
Mandag-fredag 10.00-18.00
Lørdag..............10.00-15.00
Søndag ............17.00-19.00

Ulf Krane A/S
SUPERMARKED
9593 Breivikbotn • Telefon 78 45 15 03 • Telefaks 78 45 15 20
E-post: spar.breivikbotn@ngbutikk.net

Eivind Olsen mob 92668911
Torunn Krane mob 90974723
Email:tkrane@trollnet.no
Post adresse:
Kranebrygge, boks 173
9593 Breivikbotn

Daglig leder 901 33 650
kontor 78 45 15 00
fax 78 45 15 01
Mail: ulf@kraneskjokken.no

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +47 777 49760
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +47 99 52 54 36
Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +47 777 49769
E-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . freddy@vskas.no
H-side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.vskas.no
Salg fiskeredskaper - båtmegler – regnskap
skatteplanlegging – stiftelse selskap – båtforsikring

Vindparken representerer
miljøvennlig energiproduksjon.
Dette kan være vårt grønne
bidrag til en bedre verden
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Borgen Oldis
til Sørøya
For et par år
siden begynte
ideen om å ta
korpset med til
Sørøya å ta
form. I begynnelsen ble dette
mottatt som en
fleip, men nå
stiller over 50
spilleglade
korpsmusikere
fra Asker opp til
Sørøydagene.

Alle foto fra Borgen Oldis eget arkiv.
Noe nytt
Tidligere korpsleder Johnny Sarnes, opprinnelig fra Sørøya, hadde en drøm om å få med seg gruppa å gjøre noe
de ikke hadde gjort før, og for å feire korpsets 25 årsdag.
Ofte kommer det forslag om å reise til Paris, London og
lignende, men Sarnes ønsket å vise østlendingene havfisket og naturen på Sørøya.
Medlemsmøte ble avholdt, og håpet om å få med 20-30
spillere endte med over 50 reisende. Alle ville være med
på turen, og hele pakken ble bestilt og ordnet gjennom
lokale turoperatører på Sørøya.
- Hotellet hadde nok med å finne plass til alle, men det
ordnet seg, ler Sarnes.

Begynnelsen
I 1987 tok Borgen Oldis gate- og konsertkorps form.
Igangsettere var foreldre fra Borgen skolekorps, som også
foreslo navnet på korpset.
- Vi var da i midten av 30-årene, men navnet passer bra i
dag, smiler Bjørg E. Hegrum, styremedlem i korpset.
I starten var det 12 medlemmer, der seks av disse hadde
spilt i korps før, mens resten ville lære seg kunsten. Hegrum forteller at første året spilte de mest på sjarmen, og
ble så godt mottatt at staben økte til det dobbelte både
første og andre året. I dag har de rundt 40 medlemmer fra
35 – 85 år.

Røde kjeledresser
På denne tiden jobbet Hegrum i oljeselskapet Norske Fina,
som da sponset dem med røde bensinstasjonkjeledresser.
På denne måten skilte korpset seg ut både i klesveien,
med sin sprudlende opptreden, og gladmusikk. Etter 10 år
ble oljeselskapet kjøpt opp av Shell, og mistet da sponsoravtalen.
De røde dressene var nå blitt et kjennetegn, og korpset
bestemte seg for å skaffe nye røde dresser, denne gang
med Borgen Oldis-logo på.
- Første året kom barn og spurte etter russekort, så vi
laget egne russekort som deles ut for å verve medlemer,
forteller Hegrum.
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He

tige oppdrag
rgen Oldis masjerer hver 17.mai forbi kronprinsparet
ed familie på Skaugum, og er svært fornøyd med dette.
e har også spilt for Kong Harald i forbindelse med et seiarrangement på Aker brygge, samt Norsk Darby hesteddeløp og mye mer.

tensjonen er å spre glad og positiv musikk, men de tar
så seriøse oppdrag. De siste seks årene har korpset
så avholdt nyttårskonsert, som har vist seg å være så
pulært at kulturhuset fylles opp til randen hver gang.

egrum forteller også at de også har familiearrangement,
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Tegnekonkurranse

Det ble i år også for arrangert en tegnekonkurranse for barn opp til
16 år, med tema ”hva forbinder du Sørøya med”. Og motivet
trengte ikke å handle om fisk. Det kom inn mange flotte tegninger,
totalt 94 tegninger med ulike motiv, bl.a båter ,fugler og selvfølgelig fisk.
Juryen fant fort ut at det ville bli en vanskelig oppgave å kåre årets
blåskjorte motiv.
En endte opp med to tegninger, hvor den yngste er 5 år og den
eldste er 11 år.
Vinnertegningene er teknisk gode når en ser hvilken alder vinnerne har, spesielt flott er det at vinnerne er representert av begge
kjønn.
Premien på 1000 kr blir delt likt mellom disse to ( Ida From, 5 år fra
Hasvik og Gabriel Fredriksen, 11 år fra Sørvær)
Alle tegningene som kom inn vil bli stilt ut på Tørrfiskloftet under
Sørøydagene. Man kan også se de på nettsiden til Hasvik kommune.

der unge tallenter får prøve seg med både sang og dans.
Sørøydagene
Under sørøydagnene er Borgen Oldis å finne på forskjellige arrangementer på hele øya. De skal blant annet spille
på helsesenteret, tørrfiskloftet, masjere fra tørrfiskloftet til
kaia når båtene kommer på land, i Kvithellhula med mere.
Korpset kan by på alt fra gamle kjente låter til korpsmusikk. (Se program for utfyllende info)
- Vi er ikke i tvil om at vi kommer til å bli godt mottatt, sier
Sarnes.
- Vi ligger i hardtrening, og gleder oss veldig, avslutter Hegrum.

Coop
C
oop Hasvik
Hasvik
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Polarlys på
Havfiskefesten
Havfiskefesten finner
som vanlig sted på Tørrfiskloftet på Sørvær, og
i regi av FK Sørøyglimt,
og med bandet Polarlys, lades det opp til
hyggelig og sosial
sammenkomst for folket.

Dette er et stort dugnadsarbeid for klubben, der festglade
mennesker, storfiskere og den spesielle atmosfæren bidrar til
stor stemning. I år er det dansebandet Polarlys som spiller opp
til dans. Det vil også bli satt opp buss til og fra festen.
Polarlys
Bandet består av veletablerte musikere, der oppdragene har
nærmest stått i kø fra dag èn for denne glade gjengen.2010
var tettpakket med plateutgivelse, gallaer og festivaler, bl.a. to
dager på Norges største dansefestivalen i Sel. Bandet kom
også på andreplass i kåringen av "Årets artist" på Scandiaradioen.
Polarlys sitt debutalbum har fått flotte plateanmeldelser og
høye terningkast. Polarlys har siden starten hatt som mål å
etablere seg i eliten blant danseband. Det målet er bandet
godt i gang med å oppnå, selv om veien dit har vært utfordrende og tøff , samtidig som det har vært spennende og lærerikt. Polarlys er på rekordtid blitt landsdelen mest
etterspurte danseband, der også spilleplanen for 2012 allerede er godt oppfylt med spillinger over hele landet.

Polarlys kommer også.

Polarlys består av:
Tormod Berg: Bass, sang
Jan Sundberg: Vokal
Rino Klaussen: Trommer, sang
Dave Ellingham: Gitarer, sang
Jan "Putte" Teigen: Tangenter, sang
Øyvind Fjellstad: Lydteknikker
Om Polarlys: Presseskriv fra Polarlys nettside.

Friends lager stemning
Under havfiskefestivalen
vil også Tove Pedersen
og Kjell Arensen fra
gruppa Friends spille
opp til dans. Gruppa har
lang turnéerfaring, og
med over 600 sanger på
spillelista vil det garantert bli god stemning.
Tove Pedersen og Kjell Arensen i gruppa Friends.
Gruppa består av Tove Pedersen, opprinnelig kommer fra Dønnesfjorden på
Sørøya, og Kjell Aronsen fra Hmmerfest,
som fortsatt også turnerer med det kjente
70-tallsbandet Unit Five. Friends har spilt
sammen i 20 år, og spiller musikk innen de
fleste sjangere.
Arensen forteller at de ofte spiller gratis
på institusjoner som aldershjem og lig-

nende, og har de turnert helt fra Hammerfest til Svelvik. De har også spilt mye i
øst-Finnmark og troms, i bryllup og andre
private arrangement. Det ligger spesielt
utfordringer i store bryllup, der gjenstenes
alder gjerne er fra 0-100 år. Likevel tar de
dette med et smil, og ser ann publikum
før de velger ut låter.
- Det er som oftest publikum som velger

hva vi skal spille. Vi pleier å si: Hei, vi er fra
Hammerfest, vi bestemmer ikke låtene,
det er dere, sier han.
Bandet trives spesielt godt på Sørøya, og
lover musikk som fenger de fleste. Tove
Pedersen har også to låter hun har laget
selv, med inspirasjon fra Sørøya. I disse
dager er de også i gang med å spille inn
plate, og kan friste med nye låter fra ny-

Foto: Bjørn Egil Jakosen.
innspillingen.
Det er også ønskelig med gjesteartister
som kan spille eller synge sammen med
Friends. Arensen mener at det er et utrolig
fint publikum på øya, og håper at så
mange som mulig stiller opp og deltar på
det som skjer.
- Ta med dansesko og godt humør, så
håper vi på godt vær, avslutter han.

Sørøydagene 2012
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Frukthage i
Breivikbotn

Avlingen fra 2011 henger fortsatt på trærne. (foto:
Ragnhild Torkildsen)

Frukthagen i full blomstring i April i år. (foto: Ragnhild Torkildsen)

Hvem hadde trodd at man kunne høste epler
og plommer langt ute i havgapet i Finmmark. I
Breivikbotn er dette mulig. Tre flotte fruktrær
har slått blomst og gitt flott avling i flere år.
Det hele startet da Trygve Torkildsen, opprinnelig fra
Volda, kom hjem med fruktrær han hadde kjøpt i
Tromsø. Dette var to forskjellige eplebusker og en plommebusk. Kona hans, Ragnhild Torkildsen hadde på den
tiden ingen tro på at det kom til å bli noe av disse buskene.
- De var jo så små, han kom bærende hjem med de
under armene, smiler hun.

Trygve var vant med fruktrær fra hans hjemplass, og ekteparet har stelt og dullet med buskene i flere år før de
til slutt vokste seg store og fine og bar frukter. Nå er de
så store at de må beskjæres kraftig for å ikke vokse ut av
drivhuset. Masse frukt har det også blitt etterhvert.
Mesteparten av frukten blir omgjort til syltetøy og lignende, mens noe blir gitt bort til familie og venner. Avlingen er såpass stor at de har så det holder gjennom

Trygve Torkildsen viser fram noe av fjorårets avling.
(foto: Ragnhild Torkildsen)

hele året. Først den siste tiden etter at de har lagt ut bilder på facebook har folk fått vite om frukthagen, og
noen har stukket innom for å se med egne øyne. Ragnhild synes også der er litt spesielt når trærne står i full
blomst og det fortsatt er full vinter på utsiden.
- Det er veldig fint under blomstringen, også er det jo litt
stas å lage syltetøy av egne epler fra Breivikbotn, smiler
hun.
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PÅ GATA
SPØRSMÅL:
1. Skal du på Sørøydagene?
2. Hva skal du delta på?
3. Hva er det beste med
Sørøydagene?

Åpner med li

Roar Daljord
- Jeg skal ikke på Sørøydagene, jeg bor i
Alta.
- Jeg har vært med 1 gang, da bodde jeg
her på Sørøya.
- Det er mye folk her da, og det er sosialt med fisket. Det er en fin ting.

Sonja Brox
- Ja det er jeg med på hvert år.
- Jeg skal være med på alle turer og masjer, det har jeg gjort hvert år. Også skal
jeg på barnas dag med barnebarnet
mitt.
- Sørøydagene betyr kjempe masse, og
er godt kjent langt nedover i verden.

Arild Pettersen
- Tja, kanskje, tror gjerne det.
- Jeg kommer til å dra litt rundt og se
etter kjentfolk.
- Fisket er viktig, og at det kommer
mye folk som har flyttet og man ikke
har truffet på lenge.

I ett år har South Island Linedancegruppa tråkket
seg gjennom countryinspirerte dansesteg, og for
andre år på rad er de nå klare for åpning av Sørøydagene.

Torunn Pettersen
- Ja det skal jeg, jeg er fast sjåfør for
mannen min også.
- Dattera og barnebarnet mitt kommer,
så jeg skal være med på det vi kan med
en 3 åring.
- Sørøydagene betyr veldig mye for øya
utenom dagene også, og er med på å
presentere øya på en positiv måte.
også er det jo mange arrangement som
er lagt opp mot Sørøydagene.

Roy Linnes
- Ja det tror jeg at jeg skal være med på.
- Jeg skal være med på barnas dag tenker jeg, og Sørøyfesten.
- Sørøydagene har enormt mye å si for
folk og turister på øya.

Inviterer til fotballskoleDet hele startet
for ett år siden da den kulturelle skolesekken kom med tilbud om linedancekurs for
barn, og instruktør Ellen Helander fra
West Side Linedance tok turen til øya.
Flere voksne syntes dette hørtes veldig
spennende ut, og kastet seg ut i det.
Utfordring på strak arm
Under kurshelga ble det danset tilsammen i 14 timer, og det kom raskt spørsmål
om oppvisning under åpningen på Sørøydagene i fjor. De spenstige damene tok utfordringen på strak arm, og før panikken
rakk frem var de i full gang med finpuss av
dansetrinn.
- Vi danset på jobb, hjemme, og mens vi
grillet for å huske trinnene. Vi fikk til og

med skryt for at vi var så flinke, ler Evy
Ann Olsen i linedansegruppa.
Ønsker flere menn
I utgangspunktet var det 11 deltakere,
men det har vært rolig på denne fronten
sist vinter. Når våren tok til, ble det igjen
liv i dansegruppa som nå har 15 danseglade damer, og en mann.
- Ja, vi ønsker oss flere menn som vil
lære linedance, smiler Siv Kristiansen,
også fra dansegruppa.
Lærer hverandre
To ganger i uka øves det på samfunnshuset i Hasvik, en dag for nybegynnere og
en dag for de som ønsker å lære mer. De
har ikke utnevnt noen leder, så alle gjør
sitt for å finne nye danser og lære disse

bort. Her blir Youtube flittig brukt, da det
finnes gode instruksjonsvideoer til nye
trinn og danser på nettsiden.
- Alle lærer alle, og det fungerer veldig
fint, forteller Olsen.
De er også veldig fornøyde med avtalen
for leie av øvingslokale, der de kun betaler en liten sum hver gang for oppvarming.
Den sprudlende dansegjengen håper å
få instruktør til øya igjen til høsten for å
lære mer. De synes denne dansestilen er
kjempe morsom og god trim samtidig.
Mange av dansene de lærer blir danset
rundt om i landet, så det er lett å hoppe
inn i en dans andre steder også.

Sørøydagene 2012
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inedance
ønsker lykke til med
Sørøydagene
Vi ønsker lykke til
med Sørøydagene
hilsen

Linedancegruppa lader opp til årets arrangement

South Island Linedance under åpningen av Sørøydagene i fjor. (foto:
Gunnhild Holst-Olsen Hundstad)
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Golfturnering
på
Sørøya
Golfturneringen under Sørøydagene har vist seg å være et
populært arrangement. I år
som i fjor vil det også være
mulig å lære seg denne sporten, om du ikke kan det fra før.
Hasvik golfklubb ble stiftet 23.oktober 2004,
og største parten av banen ligger i dag på eiendommen ”Nordvoll” som leies av Hasvik kommune. Hull nummer 1 finnes på Else-Holst Olsens
eiendom, som også er en aktiv golfspiller.
Det hele begynte med at 2-3 personer begynte
å spille litt. Flere ble nysgjerrige på denne sporten, og etterhvert ble interessen større. Stig Martinsen, nestleder i golfklubben forteller at han
aldri hadde interessert seg for golf før sporten
etablerte seg på øya, og så ikke golf på TV heller.
- Men så tapte jeg mot en kompis en gang, og
da kjøpte jeg utstyr. Det var konkurranseinstinktet mitt som våknet, forteller han.

Banen
Hele banen er laget på dugnad, og har i dag
status som treningsbane, og er ikke godkjent for
større turneringer. Banen er en 6 hulls, par 20,
treningsbane med hull lengder fra 65 m til 175
m.
Martinsen forteller at golfklubben reiser mye
på turneringer, og hevder seg godt på rundt om
kring, både i Alta og Lakselv. Han mener at en av
årsakene kan være de gode treningsforholdene
på banen, som stortsett er ledig hele døgnet.

Stig Martinsen og datteren
Christine, 3 år, øver jevnt og
trutt på golfbanen.

- Vi kan øve så mye vi vil og når vi vil. I tillegg
er det fritt spill for betalende medlemmer på
banen hele året, forteller han.
Den ivrige golfspilleren skulle gjerne vært på
enda flere turneringer, men siden han også spiller fotball, hender det at det blir kolisjon med
begge sportene og det ene må prioriteres.
Golfklubben har nå ca 20 medlemmer fra 0-80
år som spiller. Martinsen synes det er spesielt
artig med spreke Else-Holst Olsen på snart 80 år,
som stadig slår ungjentene i golf.

Sørøydags turnering
Denne turneringen har vært et populært innslag under Sørøydagene, og det jobbes mot et
vellykket arrangement også i år. Det spilles slagkonkurranse i klassene damer og herrer, der 1.- 3.
plass i hver gruppe premieres. Det vil også være
nærmest pinnen konkurranse på 1 hull, der
begge klassene konkurerer sammen. Påmelding
ved oppmøte.
Martinsen ønsker at flere melder seg inn i klubben, og om de ikke har spilt før så kan de ringe
noen i klubben å få låne utstyr.
Hasvik golfklubb jobber hardt for å hevde seg i turneringer. (foto:
Gunnhild Holst-Olsen Hundstad)
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fra Navaren i Hasvik. (foto: Per-Hugo Mathisen)

Fantastisk utsikt
fra Sørøytopper
Ønsker du å se hele Sørøya og nabokommunene rundt øya? Da anbefales
det å ta noen toppturer under Sørøydagene for å nyte utsikten.
Årets program inneholder hele 10 topper med forskjellige vanskelighetsgrader. Noen topper er forholdsvis lette å forsere, mens andre har mange
høydemeter å klatre. De fleste vil helt sikkert finne en eller flere topper som
passer deres tempo.
I Sørvær er det Fuglen, Andotten og Finnkjerringa, i Breivikbotn er det
Store Himmelhaugen, Sluskfjellet, Lensmannsfjellet, i Hasvik er det Håen,
Løva og Navaren. Og som en tilleggstopp i år er det lagt inn Rivaren mellom
Hasvik og Breivikbotn.
Per-Hugo Mathisen som leder arrangementet, forteller at det ikke er veldig
krevende terreng, så man kan ferdes trygt overalt. Det er fra 20 minutter til
1,5 timers gange en vei, og han mener at den fantastiske utsikten absolutt er
verdt turen.
Alt i alt byr dette opp til mange flotte opplevelser i naturen med et fantastisk skue over veldig store områder i Hasvik kommune. Her får du utsikt
langs hele utsia av Sørøya nordover mot Ingøy og Rolvsøy i Måsøy, mange
øyer og steder i nord-troms, Loppa, Sørøysundet og ikke minst panoramautsikt over tettstedene i Hasvik, flotte fjorder og fjell.
For å kunne sikre seg ei t-skjorte med eksklusivt design kreves det at du
har kvittert for fire topper i perioden 30. juni til 20. juli. Prisen er kr 75 pr
pers.
Dersom du klarer alle 10 toppene i perioden 9.-15. juli får du i tillegg et
flott diplom som viser at du er topptursjef. :)
Kvittering for at du har vært på toppene må leveres på kommunen i Breivikbotn innen fristen. Kart kan kjøpes på Joker i Sørvær, Joker i Breivikbotn
og Coop Marked Hasvik i Hasvik.

Utsikt fra Løva i Hasvik. (foto: Per-Hugo Mathisen)
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Nergård
Sørøya AS
ønsker
lykke til med
Sørøydagene

Kvithellhula jubilerer
Helt nede i sjøkanten
mellom Hasvåg og Bårvik
på Sørøya finner man Kvithellhula, som er blitt et
populært konsertsted
under Sørøydagene og i
år feirer 20-års jubileum.
Kvithellhulekonsertene så lyset første
gang sommeren 1992. Ideen ble til da Ulf
Jacobsen var på ferie i Mallorca året før,
hvor han fikk sitt første møte med hulekonsert. Det hele foregikk i en mørk grotte
kalt dragon caves. Her var grotten smykket
med stemningsfult lys i vannet, og mens
Konsert i Kvithellhula fra Sørøydagene i fjor. (foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad)
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BREIVIKBOTN BILOG SVEISEVERKSTED
• Bilverksted
• Mek.verksted
• Småbåtslipp
Tlf. 78 45 16 41 • e-post: verksted@bilogsveis.no

Vi arrangerer fisketurer, midnattssol safari, charterturer,
firmaturer (blåturer, teambuilding, kurs-konferanser etc.).
En fantastisk naturopplevelse i Sørøyas vakre omgivelser.
Minimum 4, maks 12 passasjerer pr. tur.
NOK 1.200,- pr. voksen (4 timers tur)
NOK 600,- pr. barn (4 timers tur)

Prisen inkluderer et lett måltid om bord samt leie av
fiskeutstyr. Tap av pilker/oppheng erstattes av leietager med
kr. 150,- pr. gang.
Alle vårer passasjerer er forsikret om bord!
Alle ukedager unntatt lørdag og søndag.
www.havcruise.no - Tlf. 94843500
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Barnas dag i Sandvika
Fast tradisjon til glede for både
små og store er barnas dag i
Sandvika. Her kan barna utfolde
seg på stranda, samt grille og
nyte det flotte turområdet.

Også i år vil opplegget være som før. Det vil bli salg av grillmat, kaffe, kaker, brus med mere, mens barna leker på stranda
fram til den populære skattejakten finner sted.
Sigurd Gigland forteller også at det tradisjonelle drageslippet vil også finne sted, og det jobbes med å få på plass partytelt
med drageverkstedet også.
Planene for denne dagen var ikke helt på plass da Sørøydagavisa skulle trykkes, men Gigland forteller at tema og eventuelle
andre aktiviteter også vil komme på plass etterhvert.
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Sørøye 2011
borgarting
2012

Hvert år under Sørøydagene blir det gjort
stas på nye borgere. Både små og store
borgere blir samlet, og det blir tegnet
Sørøyborgerbrev.
Kvithellhulekonsertene så lyset første gang
sommeren 1992. Ideen ble til da Ulf Jacobsen var
på ferie i Mallorca året før, hvor han fikk sitt første møte med hulekonsert. Det hele foregikk i en
mørk grotte kalt dragon caves. Her var grotten
smykket med stemningsfult lys i vannet, og mens
tre båter sakte seilte inn ble det spilt vakker klassisk musikk.
Jacobsen tenkte da at om dette går ann i Mallorca i mørket, må det gå ann på Sørøya der det
er lyst hele sommeren. Allerede året etter var den
første konserten på plass, med rundt hundre tilskuere. Siden den gang har hulekonserten vært
et fast innslag under Sørøydagene, og er vel
kjent utenfor øya også.
- De siste årene har det vært opp til 200 tilskuere forteller han.
Det har vært musikere fra mange steder innom,
med alt fra korpsmusikk til sekkepiper. I år blir

det også stor stemning når over 40 musikere fra
Borgen Oldiskorps stiller opp i Kvithellhula. Jacobsen selv har jobbet med dette arrangementet
i 18 år, men kan desverre ikke delta lengre av
helsemessige årsaker.
- Før var jeg oppe om natta og stekte sveler,
smurte på disse, og kokte mange liter med kaffe
for salg. Det var mye arbeid, men absolutt verdt
bryet. forteller han.
Han ønsker også at konsertene kan være med
på å hedre de som bodde i hula under evakueringa. 35 personer holdt seg i live hele 99 dager
vinteren 1944/45 i denne hula, deriblant to barn
på under ett år. I all slags vær holdt de ut helt
nede ved vannkanten, og når været ble riktig ille
måtte de forlate hula for å ikke bli tatt av bølgene.
- De var beinharde, jeg tror ikke folk i dag
hadde overlevd noe slikt, avslutter han.

PROGRAM SØRØYDAGENE 2012
tirsdag 3. juli – søndag 15. juli
TIRSDAG 3. JULI
Kl. 12.00
- 16.30

Fotballskole (Nergård/TIL)
(påmeldingsfristen var den 14. juni 2012).
Arr.: Sørøy Glimt.

ONSDAG 4. JULI
Kl. 19:00

Offisiell åpning av Sørøydagan 2012.
På platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn
-utdeling av årets kulturpris
-underholdning
-salg av grillmat,kaker og kaffe
- plattdans med levende musikk fra klokken 20.30
Arr: Breivikbotn Sanitetsforening og
FK Sørøy Glimt aldersbestemt
Sted: Platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn
Start på fotokonkurranse,vi oppfordrer flest mulig til
å ta bilder,
Bildene kan dere legge ut på kommunens
hjemmeside (www.hasvik.kommune.no)
Ut fra disse bildene vil vi kåre vinner.
Premie vil bli utdelt på avslutningskonserten 15.Juli.

-15.00

Kl. 11.30
-12.30

Fiskekonkurranse for barn
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 13.00

Kafe på Festivalkaia
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 13.00

Salg av middag på Sørvær samfunnshus.
Middag: Hvalkjøttgryte
Arr.: Sørvær Grendelag

Kl. 13.30

Moteoppvisning av produkter fra Nordavind.
Arr.: Nordavind-Strikkefabrikken på kaia.

Kl. 14.00

Båtene kommer inn for innveiing av fangst og sløying

Kl. 20.00

Premieutdeling - Sørøyfesivalen.
Sted: Festivalkaia
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 22.00
-02.00

Nattfiske (prøvefiske)
Arr: Sørøy havfiskeklubb

TORSDAG 5. JULI
Kl. 17.00

Registrering til Sørøyfestivalen. Kafe.
Sted: Festivalkaia på Sørvær
Arr: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 18.00

Rett behandling av fisk v/ Råfisklaget

Kl. 19.00

Konsert m/Borgenoldies musikkorps
Sted: Hasvik Skole
Salg av kaffe og kaker
Arr: 9.klasse,Hasvik skole

FREDAG 6. JULI
Kl. 09.00

Oppmøte på kaia, sørøyfestivalen
Kafe
Arr: Sørøy Havfiskeklubb

Kl 10.00

Utror Sørvær,båtene går ut (5 timers effektiv fiske)
Kransnedleggelse til minne om omkomne på havet
Arr: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 11.00
-16,00

Kafe på Tørrfiskloftet
Arr: Sørvær Grendelag

Kl. 16.00
-23.00

Salg av middag på samfunnshuset på Sørvær
Middag: Laks
Arr:Sørvær Grendelag
Kafe (på Festivalkaia)
Musikk: Tove og Kjell (Friends)

Kl. 16.30

De første båtene kan være på tur på land.

Kl. 18.00
-20.00

Aktivitetsdag ved Breivikbotn skole
- barn fra 4. klasse, alene.
Arr: Hasvikl IL - turngruppa.

Kl.18:30

Golfturnering på Hasvik golfbane, dag 1 (9 hull)
Turneringen spilles som slagturnering over 6x6
hull.
Det spilles 3x6 hull på fredag og 3x6 hull på lørdag
Det blir en dameklasse og en herreklasse.
Premiering: 1-3 plass i hver klasse premieres.
Dersom det er delte plasseringer i tet
(1-2 og 3-4 plass) etter 6 runder,avgjøres
plasseringene ved omspill på hull 1,2 og 3.
På mail:hasvikgolfklubb@yahoo.no
mobil: 47 39 32 31 - startkontigent 200 kr
Arr:Hasvik Golfklubb
Midnattskonsert ved Kvithellvannet
m/Borgenoldies musikkorps.

Kl. 23.00

LØRDAG 7. JULI
Kl. 07.00
Kl. 08.00

Kl. 10.00
-12.00
Kl. 10.00

Kl. 11.00

Kafe
Oppmøte på kaia, Sørøyfestivalen
Utror - Sørøyfestivalen, Sørvær. Båtene går ut.
(5 timers effektivt fiske).
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb.
Eliasbåten, sted: Sørvær havn.
Arr: NSSR Distriktskontor, Finnmark
Golfturnering på Hasvik golfbane, dag 2 (9 hull)
(Utslag nærmest hull 1) Damer og herrer konkurrerer
mot hverandre.
Premiering: 1-3 plass i hver klasse premieres.
Dersom det er delte plasseringer i tet
(1-2 og 3-4 plass) etter 6 runder, avgjøres
plasseringene ved omspill på hull 1,2 og 3.
På mail:hasvikgolfklubb@yahoo.no
mobil: 47 39 32 31 - Startkontigent 200 kr
Arr:Hasvik Golfklubb
Kafe på Tørrfiskloftet.

Festivalfest på Tørrfiskloftet, Sørvær.
Musikk: Polarlys (dansebandmusikk)
Salg av kaffe m.m
Buss fra/til Hasvik via Breivikbotn.
Bussen går fra Hasvik kl.21.00
Retur fra Sørvær kl.02.00.
Egenandel buss kr. 100.- pr veg
Arr: FK Sørøy Glimt

TORSDAG 12. JULI
Kl. 1100

Tur til Nordsandfjorden,
oppmøte og startsted: Langnes
Muligheter for grilling i Nordsandfjorden - ta med
grillmat
Arr.: Breivikbotn grende-idrettslag

Kl. 1100
-14.00

Åpen bruktbutikk - Hustadgården
Arr.: FK Sørøy Glimt

Kl. 10.00
-19.00

Danseworkshop
-kl.10.00-11.00: Barn 6-10 år
-kl.11.00-13.00: Seniordans
-kl.13.00-15.00: Hip Hop. Ungdom 10-16 år
-kl.15.00-17.00: Magedans
-kl.17.00-19.00: Salsa/Zumba
Sted: Hasvik Samfunnshus
Arr: Hasvik kommune

Kl. 16.00
-20.00

Hasvik Båtforening
-Sjøvett-konkurranse -båtturer
-lett servering på kaia
Arr: Hasvik Båtforening

FREDAG 13. JULI «Dansens Dag»
Kl. 10.00

Danseworkshop
- kl. 10.00-11.00: B arn 6-10 år.
- kl. 11.00-13.00: Linedanc e
- kl. 13.00-15.00: Hip Hop. Ungdom 10-16 år
- kl. 15.00-17.00: Magedans
- kl. 17.00-19.00: Salsa/Zumba
Sted: Hasvik Samfunnshus
Arr. Hasvik kommune

Kl. 20.30

Danseparty
Sted: Hasvik samfunnshus
Inngang kr. 50(voksen)og kr. 20(barn)
Arr: Folkehelseprosjektet og
den kulturelle spaserstokken.
Åpen for alle

SØNDAG 8. JULI
Kl. 13.00

Salg av middag på Sørvær samfunnshus
Middag: Røkt svinekam
Arr: Sørvær Grendelag

Kl. 15.00

Konsert i Kvithellhula, korps
Salg av kaffe og vafler v/Sørøy glimt, aldersbestemt
Arr.: Hasvik historielag.

Kl. 19.00

Gudstjeneste med kirkekaffe.
Sted: Breivik grendehus.
Arr.: Breivik Grendelag

Kl. 19.00

Ballbingeturnering-dag 1, Breivikbotn ballbinge
Påmelding ved oppmøte
Arr: FK Sørøy Glimt

LØRDAG 14 JULI
Kl. 11.00
-16.00

Sørøymarkedet, ved samfunnshuset i Breivikbotn
- salg av varer ved lokale husflidsprodusenter
- mat
- Dønnesfjord Veglag har stand
- salg av kaffe, kaker, brus
(Sørøy Glimt/aldersbestemt)

Kl. 12.00
-12.45

Påmelding til Sørøymarsjen,
Breivikbotn Samfunnshus

Kl. 13.00

Sørøy Maraton
- distanser: 4,2 km, 1,8 km barneløp.
Arr.: BGIL maratongruppa
Påmelding til Åfjordmarsjen (kun 22 km)

MANDAG 9. JULI
Kl. 11.00

Kl. 11.00
-14.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 18.00
-20.00

Åpen dag på kvitbua
Servering av kaffe og kaker.
Middag: Laksesuppe
Arr.: Br.botn Sanitetsforening
Sørøyborgarting på Breivikbotn samfunnshus m/kafe
-tegning av borgerbrev
-babytreff
-utdeling av fagbrev
-kåring av årets Sørøyborger
-tema Klokkerslekta

Kl. 20.00
-22.00

-nostalgisk aften
Arr.. Hasvik kommune.

Kl. 19.00

Ballbingeturnering- dag 2. Hasvik ballbinge
Påmelding ved oppmøte
Arr: FK Sørøy Glimt

Kl.14.00
Kl. 13.00

Underholdning: Borgenoldies musikkorps m.m.
Arr.: Sørvær Grendelag.

TIRSDAG 10. JULI
Kl. 10.00
-15.00

Kl. 16.00

Kl.20:00

Åpen dag på Hammerfest Energi
- gratis grillmat - konkurranser - opplegg for barn
- gatelysbilen kommer
Arr.: Hammerfest Energi
Barnas dag i Sandvika
-skattejakt, salg av grillmat, kaffe, kaker m.m
-drageverksted med drageslipp
Arr: Br.botn grende-og idrettslag
Quiz- konkurranse, oppmøte og registrering
Beste lag premieres
Arr: Hasvik Hotell

Kl. 13.00
Kl. 14,00
-16.00

Åfjordmarsjen, Breivikbotn
Registrert turmarsj med stempel fra Norges
Folkesportsforbund.
-distanser: 5, 12 og 22 km.Påmelding ved start
-grill ved Åfjordvannet
Arr: BGIL maratongruppa
NB! Dønnesfjordveien vil være stengt for trafikk i begge retninger
under marsjen.
Kl.18:00

Kl.22:00-02:00 Møljefest på Hasvik Samfunnshus
Musikk: Tove og Kjell
Salg av mølje og god drikke
Arr:Hasvik samfunnshus

SØNDAG 15. JULI
Kl.15:00-18:00

Buffet på Hasvik Hotell
Arr:Hasvik Hotell

Kl.18:30

Minnemarkering på minnelunden,Hasvik kirke
Minnemarkering for bortkomne på havet
Arr:Hasvik Menighet
Avslutningskonsert, Hasvik Kirke
vinner av fotokonkurransen premieres
-kulturelle innslag
Arr: Hasvik Menighet

ONSDAG 11. JULI
Kl. 11.00

Kafe på Sørvær Samfunnshus
-salg av middag -lotteri, kaffe og kaker
Arr: Hasvik Pensjonistforening
Kl. 10.00-19.00 Danseworkshop
- kl. 10.00-11.00: B arn 6-10 år.
- kl. 11.00-13.00: Linedanc e
- kl. 13.00-15.00: Hip Hop. Ungdom 10-16 år
-kl.15.00-17.00: Magedans
-kl.17.00-19.00: Salsa/Zumba
Sted: Hasvik Samfunnshus
Arr: Hasvik kommune
Kl. 20.00

Helstekt lam
Arr.: Hasvik hotel

Fotballkamp mellom Solohasat og Old Star
and Wrinkles
Sted: Hasvik kunstgressbane
Arr:FK Sørøy Glimt

Kl.19:00

Noravind-Strikkefabrikken på kaia har butikk på Hasvik Hotell, hvor de
selger sine produkter.
Det vil være mulig å delta på Toppturer under Sørøydagene og kart fås
kjøpt på Coop Hasvik, Joker Breivikbotn og Joker Sørvær.
Les mer om dette i innslaget i avisa og på kommunens hjemmesider.
Det tas forbehold om endringer i programmet. Eventuelle endringer
publiseres på kommunens hjemmesider.
Koordinator for Sørøydagene 2012, Keth Olsen, tlf 99 77 16 98,
Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no

