Michael Eisele fra Tyskland ﬁkk
verdens største torsk.
Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang.
Foto: Sørøya Havﬁskesenter
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Velkommen til
Sørøya og
storfiskens rike

Åpning av Sørø

Det er med stor glede jeg ønsker alle velkommen til
Sørøydagene 2013 i Storfiskens rike.
I skrivende stund er det torsdag 6. juni klokka 22.00. Jeg
sitter på Rådhuset og svetter på grunn av sommervarmen
som har invadert øya vår. Det er ikke tvil om at det er
sommer i nord.
En lokal værprofet har garantert at sommervarmen vil vare
helt til ”hunddagene” i juli. Jeg kan ikke gå god for denne
garantien, men så langt ser det jammen ut til at han får
rett.
Vi håper selvsagt på sol og varme under Sørøydagene da
mange av arrangementene foregår ute i den storslåtte,
vakre naturen her på Sørøya. Spennvidden er stor fra
barnearrangement, hulekonserter, turmasjer, fjærafest til
den årlige Havfiskefestivalen. Innimellom alt dette kan vi
kose oss med kaffe, kaker, lotteri og underholdning. Det er
et tettpakket program med noe for alle og enhver.
Havfiskefestivalen har en sentral og viktig plass under
Sørøydagene. Stor fisk og mye fisk er et av trekkplastrene
til havfiskefestivalen. I år er kanskje spenningen og forventningene større enn normalt. Ryktet om stortorsken som ble
tatt på Breivikfjorden i vår har gått verden rundt – en torsk
på 47,2 kg og 160 cm lang. Dette bekrefter vår posisjon
som storfiskens rike.
Som ordfører er jeg meget stolt av å presentere Hasvik som
en ekte fiskerikommune. Tuftet på de naturgitte fortrinn
vår nærhet til rike fiskefelt gir, kan vi igjen oppleve vekst og
optimisme i kommunen vår. Fiskeflåten og fiskeindustri
danner grunnpilarene i et levende fiskerisamfunn som har
ført til oppblomstring og vekst av reiseliv. Det er ikke en
selvfølge i dagens kyst-Norge.
For et år siden feiret vi at folketallet passerte 1000. Det har
økt ytterligere siden den tid, og blir selvsagt feiret med
gratis bløtkake til alle under årets borgarting. I den store
sammenheng er i grunnen ikke tusen mennesker så mye,
men du verden hvor mye tusen Sørøyværinger klarer å få
til. Vi ser det stadig vekk: Under den årlige TV aksjonen er
vi på topp i Finnmark, SørøyGlimt topper for tiden tabellen,
Sørøyværingene mobiliserte under TV2 uhøytidelige kåring
av Finnmarks vakreste sted, og Hasvik vant. Alt dette er
imponerende. Men mest imponerende er den innsatsen
som legges ned under Sørøydagene som snart står for tur.
År etter år stiller innbyggerne opp til en felles dugnadsinnsats for Sørøydagene. 30% av innbyggerne er direkte
involvert. Tusen hjertelig takk til alle dere 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 alle tilreisende som kommer tilbake år etter år for
å oppleve noen hektiske sommerdager sammen med oss
her på Sørøya.
Jeg gleder meg til Sørøydagene, og til å delta på de mange
arrangementene med kaffe, kaker og
kanskje noe attåt. 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 2013 og Hasvik
– en ekte fiskerikommune.
Eva D Husby
Ordfører

Utgiver

Hasvik kommune

Ansvarlig redaktør: Keth Olsen.
Tekst: Barbro Antonsen
Bilder: Barbro Antonsen, Hasvik Kommune, Keth Olsen,
Anne Olsen-Ryum.
Produksjon og trykk: Finnmark Dagblad.

4. juli går startskuddet for
Sørøydagene, og åpninga
er lagt til platten nedfor
Kvitbua. Det vil blant annet
bli underholdning som,
dans, sang, allsang.

Aldersbestemt Sørøy Glimt står for servering av grillmat, mens
sanitetforeningen som eier Kvitbua har kaker og kaffe. Dette er
veldig trivelig sier Sørøydagkoordinator Keth Olsen, og det er alltid mye folk. Hun synes også at det er fint med et alkoholfritt arrangement siden dette også er for barna.
- Man trenger jo ikke drikke på alle arrangement. Det pleier å
være stor stemning, og vi har som regel hatt fint vær, sier hun.
Mikael Pedersen Jacobsen skal opptre, sammen med andre lokale artister. Det er mulig det blir et revyinnslag under åpningen
også, som Olsen noen ganger stiller opp på selv, både med revy
og sang.

Nytt ordførerkjede
Fra i sommer kan ordføreren i Hasvik Kommune
smykke seg med
flunkende nytt
ordførerkjede.

Dette er en gave fra Sparebank1, som tidligere
har delt ut ordførerkjede til flere kommuner i
Finnmark. I fjor var det Loppa Kommune som var
de heldige. Eva Husby, ordfører i Hasvik Kommune synes det er stort at de får en slik gave.
Ordføreren kan ikke vise fram ordførerkjedet før
åpningen av Sørøydagene 4. juli, hvor overrekkelsen vil finne sted. Hun har sett kjedet, og kan
røpe at det er veldig pent. Det er produsert av TGDesign, med detaljer og symboler man kjenner
igjen fra Sørøya, og med fargene blått og sølv
som kommunevåpenet.
Ingen får se ordførerkjedet før åpningen, og jeg
gleder meg veldig til å vise dette fram, forteller
hun.
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Avslutningen av festivalen med konsert finner sted i Hasvik kirke.

Avslutningskonsert
i Hasvik kirke
Fra åpningen av Sørøydagene 2012. Kulturprisen 2012 gikk til
FK Sørøy Glimt.
Foto: Keth Olsen
- Det er så mange kreative folk her ute, derfor ønsker vi å benytte lokale aktører. Noen ganger trår jeg til selv også. Jeg liker å dra litt rundt å
gjøre ablegøyer, og ikke være helt A4. Man må kunne spøke litt også, ler
hun.
Under åpningen vil også årets kulturpris bli delt ut. Dette er det formannskapet som står for, og de holder kortene tett inn til brystet helt til
utdelingen. Olsen synes dette er et spennende innslag, og som hvert år
morer seg med å prøve å gjette hvem som blir trukket ut.
Kan hende det blir noen overraskelser på åpningen, smiler hun (litt
lurt).
- Vi kan ikke røpe riktig alt, smiler hun.

Årets avslutning vil stort
sett ha samme form som i
fjor, med lokale artister
som opptrer.

Fjorårets avslutning var i følge
Keth Olsen en suksess med kjempe god stemning, der de også fikk
meget gode tilbakemeldinger.
Det ble sagt at dette var en av de
beste, om ikke den beste avsluttningen som noen ganger hadde
vært siden det ble brukt lokale
krefter.
- Så hvorfor ikke benytte seg av
det vi har i stedet for å hente folk
utenfra, sier Olsen.
Det vil bli sang og opptredner
fra lokale aktører, som sang, allsang og lignende, samt utdeling
av diverse priser. Vinneren av årets

fotokonkurranse vil også bli kåret
under avsluttningen.
-Jeg ønsker å fremheve Gøril
Pettersen, som er et unikum. I fjor
fikk hun prisen for beste vaffelsteker, fordi hun stekte så mange vafler i fjor, forteller Olsen.
Olsen ønsker også å rose folk
som jobber frivillig under Sørøydagene. Mange legger ferien opp
etter disse dagene, og noen bruker til og med ferien til å jobbe
som frivillig. Noe hun synes er
utrolig flott.
- Ta med godt humør, og møt
opp, avslutter hun.

Brev fra Sørøydagkoordinator
Da har det faktisk gått et år siden Sørøydagene 2012
gikk av stabelen, og nå er det like før det braker løs
igjen med årets høydepunkt Sørøydagene 2013 som
starter her ute på den fantastiske flotte øya vår.
Jeg fikk gleden av å være koordinator under fjorårets
Sørøydager og den jobben ble jeg forespurt om å ta i
år igjen og det sa jeg selvfølgelig ja til.
Startskuddet for årets Sørøydager er torsdag, 4. juli
med offisiell åpning.
Havfiskefestivalen følger på den 5. og 6. juli. Deretter
vil det gå slag i slag med ulike arrangement for store
og små, og det vil bli et yrende folkeliv her med utflyttede Sørøyværinger og andre gjester. Mange av disse
kommer hit år etter år og flere har lagt opp sine ferier
slik at de kan få oppleve det som skjer her under disse
dagene.
En treffer gamle kjente og en får anledning til å stifte
nye bekjentskaper.
Som sagt er Sørøya kalt for Storfiskens rike, og mange
av havfiskerne som har prøvd fiskelykken kommer tilbake år etter år og nye finner også veien hit for å
prøve seg i Storfiskens rike.

Vi er ikke så mange som bor her, men er det noe vi
kan og er dyktige på, så er det dugnad.
Dette er Sørøydagene et godt eksempel på, og vi kan
virkelig være stolt av det vi gjør og får til under disse
dagene. Det hadde ikke vært mulig å få dette store arrangementet i havn, hvis det ikke hadde vært for alle
de fantastiske ildsjelene som bruker sin ferie og fritid
for å hjelpe til med dette.( til og med tilreisende som
kommer hit på ferie vil være med å hjelpe.)
Det er jo bare helt fantastisk.
Tusen, tusen takk til dere alle sammen som står på, år
etter år. Hver og en av dere er uvurderlige.
Åpninga av Sørøydagene vil også i år feires nede på
platten i Breivikbotn (Kvitbua) med underholdning og
dans av lokale ”stjerner”.
Under disse fantastiske og hektiske dagene vil det bli
noe for enhver smak, det være seg Fotokonkurranse,
Barnas dag, Sørøyborgardag, turgåing, historisk vandring, topptur m.m
I år blir det ikke musikkorps, men det kommer et
kokkelag (mesterlaug) fra Alta.
Som sagt det vil bli mye å glede seg til for små og

store, og hvor det hele avsluttes med en konsert i
Hasvik kirke 14. juli.
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 sammen en riktig flott og
trivelig sommer og ønske alle velkommen til årets
Sørøydager
Jeg gleder meg som bare det!

Mange hilsener fra
Keth Olsen
koordinator for
Sørøydagene 2013
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Stranda i Hasvik. Mamma Marita Lindstrøm, med lille Ida Emilie (9mnd) på armen. Sammen med Odin Johannes (4) og Carl Ludvig (2). Pappa Johan var dessverre ute på reise, og kunne ikke
være med på bildet.

Mindre stressende hverdag
Etter noen års fravær og tre barn senere, savnet familien
Lindstrøm Sørøya så mye at de bestemte seg for å reise tilbake og bosette seg der.
Marita og Johan Lindstrøm bodde på Sørøya første gang
i 2008. Den gangen ble det et opphold på bare et halvt år.
På grunn av jobbsituasjon ble det kortere enn planlagt, og
en måned før Odin, førstefødte kom til verden, flyttet de til
Skatval i Nord-Trøndelag.

Ikke ferdig med plassen
Marita forteller at de hele tiden hadde en drøm om å komme tilbake til Sørøya, men at det var tilfeldigheter som gjorde at dette ble en realitet. Da Johan oppdaget at det var ledig stilling som Lufthavnsjef i Hasvik, lurte han på om han
skulle søke. Han prøvde, fikk jobben, og startet allerede
juni 2012. Karrieren i Trøndelag var så over, og de flyttet til
Hasvik 20. mars i år. Denne gangen med tre flotte små- og
nye innbyggere.
Da de kom tilbake til Sørøya fikk Marita raskt jobb som sykepleier på helsesenteret, og rett etterpå ble det lyst ut ledig stilling som leder for de nye omsorgsboligene.
- Jeg søkte, fikk jobben, og begynte der 10. juni i år. Det var
kjempe spennende, forteller hun.
Fantastiske omgivelser
Nå leier familien en leilighet i Hasvik, hvor også barna

har fått barnehageplass. De har funnet et hus i Breivikbotn
som de vil flytte inn i august, og da blir barna overført til
barnehagen der.
- Jeg kjenner Håvard og Sofie der, sier Odin (4) som følger
nøye med på hva som blir sagt.
- Et stort pluss med Sørøya er naturen og de fantastiske
omgivelsene. Jeg jogger en del, og jeg har sagt flere ganger at jeg glemmer å bli sliten på joggeturen, fordi jeg nesten
blir forheksa av omgivelsene, forteller Marita.
Hun er også glad for det gode samholdet som er blant folk
på øya, der alle kjenner alle og er veldig inkluderene. Hun
setter også stor pris på mulighetene de har til å benytte
seg av naturen, blant annet det å kunne dra ut å fiske og ha
slike råvarer rett på utsiden.

Lett tilgang på fisk
Første gang de skulle kjøpe seifilet i Stjørdal gikk det ikke så
bra. Den smakte så dårlig at det tok tre år før de våget seg til
å kjøpe dette på nytt.
- Fisken der nede var skikkelig nedtur, det var noe helt annet enn det vi var blitt vant til her oppe, ler Marita.
Hun forteller også en historie fra en dag hun besøkte naboen i Hasvik. Da hintet hun litt frampå om at hun hadde
litt lite fisk igjen. Dette var ikke noe problem, naboen hadde en kamerat på besøk som nettopp hadde dratt på land
en 20 kg kveite.

- Så nå har jeg fryseren full av kveite. Dette opplever man
ikke så mange andre steder, smiler hun.

«Et hav av muligheter»
Mange av de som ikke har vært på øya har vært skeptiske til
at familien skulle flytte dit. Ofte ser de begrensninger i stedet for muligheter mener Marita, som tenker motsatt, og
refererer til slagordet for Hasvik Kommune «et hav av muligheter». For eksempel tror hun ikke at hun hadde fått
samme jobbmulighet i Oslo. Barnehageplass er heller ikke
et problem, i motsetning til mange andre steder i Norge.
- Her spurte de bare: ”Når vil de begynne”, sier hun.
Marita mener også at det er også trygt for barna å vokse
opp på øya, alle kjenner alle og følger litt ekstra med. Hun
savner ikke å sitte i kø, eller andre storbyfenomen, og har
ikke angret på at hun flyttet hit.
Odin syntes det er ekstra fint i Sandvika, hvor han har vasset litt og sett på måkene.
- Den der svarte fuglen var slem, for den skulle ta de der lille ungan, måseungan. Også var det masse skjell på stranda, sier han.
- Her har vi en mindre stressende hverdag, alt var mye
mer stressende der vi bodde før. Dette er behagelig og
kjempebra, avslutter Marita.
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Sørøy Glimts aldersbestemt-gruppe er ikke
redd for å ta i et tak.
Med 40 flittige barn,
foreldre og venner, er
det ikke vanskelig for
laget å få i gang et arrangement.
Barna koser seg i ballbingen i Breivikbotn. Brna på bildet er: Nikolai,
Olav, Martin, Karoline, Fabian, Håvard, Henrik, Nils, Sofie, Ronja.

Sørøy Glimts aldersbestemtgruppe er ikke redd for å ta i et
tak. Med 40 flittige barn, foreldre og venner, er det ikke vanskelig for laget å få i gang et arrangement.

må noen av gruppene stille med
blandet lag, der jenter og gutter
spille sammen. Dette fordi det
ikke er nok spillere til å stille
rene lag, men det går greit det
også, sier Lind.

Anneli Lind er trener for Sørøy
Glimt aldersbestemt, og forklarer at aldersbestemt er fotball
for barn som går siste året i barnehagen, og helt fram til de begynner på A-laget. De kan begynne når de har lyst, og er velkommen når de føler for det.
Lagene som finnes er; mygg,
mini, lillegutt, smågutt, gutt og
lillejenter.

Aldersbestemt har også seriespill. Der er det heller ikke nok
spillere til å stille lag, så de har
fått til et samarbeid med Øksfjord IL som også sliter med å
stille helt lag.
- Vi hjelper hverandre og spiller sammen, alt for ungene,
smiler Lind.
Sørøydagene

Godt samarbeid

Det er til sammen ca 40 barn
som spiller fotball. Dette er en
god gjeng med både gutter og
jenter, som kommer både fra
Sørvær, Breivikbotn og Hasvik.
Banen de trener på ligger i Breivikbotn.
- Når de skal spille kamper

Under sørøydagene skal aldersbestemt være med å hjelpe
til på fire forskjellige arrangement. Da stiller også foreldrene
opp og hjelper til. Det skal være
grilling under åpninga, og vaffelsalg i Kvithellhula.
– Her må vi jukse litt å steke
vaflene hjemme, forklarer hun.

Om Sørøyglimt:
FK Sørøy/Glimt ble stiftet i Hasvik høsten 1987.
Med på stiftinga var: Kristian Johansen, Snorre
Sjursen, Einar Pettersen, Lars Hustad, Åge Johnsen, Per Sæther, Frank Fiva, Jonny Sarnes og Albert Larsen.
Etableringa av klubben ble gjennomført ved
sammenslåing av Breivikbotn idrettslag og fotballgruppa til Hasvik Idrettslag. På den måten klarte
man ved felles anstrengelser å høyne nivået på
Sørøya.
Spillerne i klubben har med bakgrunn i klubbens
beliggenhet blitt kalt "Guttan fra havet". Det kallenavnet er vi mektig stolt av og bidrar til ekstra proﬁlering.

De skal også hjelpe til på Cafeen på marknadsdagen, hvor
det blir salg av vafler, skuffekake, kaffe med mer. De skal også
hjelpe til på møljefesten, men
her er det de voksne som må trå
til på grunn av alkoholservering. Inntektene går til å reise
på turneringer og seriespill,
samt innkjøp av utstyr som
drakter, baller og lignende.
- Foreldrene er kjempe flinke
til å stille opp å hjelpe til, men
også andre stiller opp med kakebaking og det vi måtte trenge
hjelp til. Vi spør og de er flinke til
å svare ja. Næringslivet sponser også gevinster til lotterier.
Det er bra, det liker vi, sier Lind.
Som oppfordende ord sier
hun dette:
- Man skal ha det gøy når man
spiller fotball, det sier vi til ungene også. Fairplay og ha det gøy,
det skal man ha. Tap og vinn
med samme sinn.

Anneli Lind og Roy Mienna står på for at barna skal ha det gøy og spille
fotball.

Nedgang i folketallet i Hasvik Kommune har medført større utfordringer for klubben med hensyn til
rekruttering, men gjennom aktiv innsats har laget
klart å etablere et tilfredsstillende nivå i 3. divisjon i
Finnmark.
Klubbens tidligere leder gjennom mange år, Per
Sæther, ﬁkk endelig sin avløser. I 18 år har per hatt
ledervervet og det står det utrolig mye respekt av.
For noen år siden ble Per pensjonist og ønsket å
trappe ned sitt engasjement. Når klubben ikke
klarte å ﬁnne hans erstatter, har han gang på gang
tatt gjenvalg. Det er klubben utrolig glad for. I tillegg har Per vært engasjert i lagets speaker tjeneste, billettsalg og dugnader på en slik måte at
det er vanskelig å ﬁnne superlativer som er dekkende for dette engasjementet. I tillegg må nevnes
kona til Per som vi er rimelig sikker på gir Per den
nødvendige støtten når det trenges.

Både som spiller og som trener har/er Snorre
Sjursen vært med laget i tykt og tynt. Han er engasjert i det meste, alt fra det å spille fotball, trening
og dugnader. I tillegg sørger han med sin utadventhet å skape kontakter og sponsorer. I mer eller
mindre hele klubbens historie har han vært engasjert som trener i klubben. Det har vert nedturer
oppturer, "oppsigelser" og "come back", men en
har alltid kunne regne med Snorre. For sin måte å
være på er Snorre både hatet å elsket, men summen av det hele er et Snorre på en måte er "limet"
i klubben.
Meritter:
1990 Oprykk til 4. divisjon etter kvalik mot Tana Bru
1994 rykket opp til 3 div. Ble også kretsmester!!
2003 rykket opp til 3 div. Ble også kretsmester!!
Kilde: FK Sørøy Glimts egen nettside
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Eldorado for fo

Refleksjon i is. Foto: Anne Olsen-Ryum.

Hvis du drømmer du om storslått natur og fantastisk lys hele året, da er det verdt å ta turen innom
Sørøya. Her ﬁnner du alt fra fantastiske fjellformasjoner til hav så langt du kan se, samt nordlys og
midnattsol.
Anne Olsen-Ryum ﬂyttet fra Rørvik i Nord-Trøndelag, til Hasvik på Sørøya i 1986, og bor på øya fortsatt. Hun forelsket seg i plassen, og har som hun
selv sier blitt ”helt kav nordnorsk” på denne tiden.
Man kan ikke ﬁnne spor av trønderdialekt igjen
hos henne.
- Kanskje hvis jeg er sammen med trøndere, da
kan det dukke opp litt fra ”gamle dager”, smiler
hun.

Mørketida er ikke mørk
Olsen-Ryum hadde samboer fra øya, som førte til
at hun også ﬂyttet dit. Hun ﬁkk da jobb på den daværende rekefabrikken, og har aldri angret på at
hun kom til Sørøya. Foreldrene hennes var skeptiske, de mente at hun ikke ville holde ut mørketida og komme hjem til jul samme året som hun
ﬂyttet dit. Hun ble med dette litt ”trassig”, og bestemte seg for at dette skulle hun klare.
- Men mørketida var jo ikke mørk, det var masse
ﬁne farger og utrolig ﬂott her. Jeg liker mørketida
best, da er det ﬁneste lyset, forteller hun.

Bitt av foto-basillen
Olsen-Ryum har vært litt av og på med fotointe-

ressen helt siden hun ﬁkk sitt første fotoapparat i
konﬁrmasjonsgave. En dag fant hun ut at hun
skulle lage en egen nettside hvor hun kunne legge
ut bildene sine, og tenkte som så at da trengte hun
ﬂere bilder. I den anledning ble det investert i et
digitalkamera, som viste seg å være starten på en
brennende lidenskap innen foto.
- Da ble jeg skikkelig bitt av basillen, det var da det
tok løs. Det er fantastisk natur her, et eldorado for
de som liker å fotografere, forklarer hun.
Hun er 100% selvlært innen denne hobbyen, men
har lest en del faglitteratur samt studert andres
bilder for å tilegne seg fotokunnskap. Landskapsbilder er det hun trives best med, og har siden
2006 solgt rundt 4-500 kalendere i året med bilder
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otografer
Lysshow over Breivikfjorden. Foto: Anne Olsen-Ryum.

Naturens spotlights. Foto: Anne Olsen-Ryum.

Fotografen med turkamerat J. Foto: Anne Olsen-Ryum.

fra Sørøya. Her er det ofte folk fra øya som kjøper
disse for å blant annet sende som julegave til
andre utﬂyttede Sørøyværinger.

En dag i framtiden ønsker hun å gi ut en
bok med bilder fra Øya. Hun vet ikke når dette vil
bli, men så snart hun får tid mener hun.

Drømmer om å foto på heltid

Prøve og feile

Selv om Olsen-Ryum har solgt en del kalendere og
bilder, er ikke dette nok til å leve av. Hun jobber i
tillegg i full stilling i Hasvik kommune, og har slått
seg til ro med dette. Fotograferingen har så langt
ﬁnansiert seg selv, og hun bruker overskuddet til å
investere i fotoutstyr.

Det har hendt at noen har beskyldt henne for å
jukse og manipulere bildene, spesielt ved fotografering av nordlysbilder. Hun har fått kommentarer
som ”skulle ikke tro at vi var under samme himmel”. Dette synes hun er litt ergerlig. Forklaringen
er at hun har et bra kamera, og med riktig kunnskap og innstillinger greier et kamera å fange opp
mer enn det øyet ser.

- Drømmen er jo å jobbe med foto på heltid, men
man blir ikke rik av å fotografere. Det er ikke så
mange oppdrag å få innen landskapsfotografering,
da må man ha et kjent navn, sier hun.

- Har man interessen for foto er det bare å prøve
og feile, det er slik jeg har fått det til, sier hun.

Det er også ﬂere som har bedt om at hun skal
holde fotokurs, men dette takker hun nei til.
- Når jeg jobber 100% stilling, er tiden jeg får til
overs hellig. Den vil jeg bruke til fotografering,
ikke andre ting, forklarer hun.
Olsen-Ryum har tatt mange ﬂotte og spektakulære naturbilder fra Sørøya. Disse kan beskues på
nettsiden hennes ”hasvikfoto.no”, eller facebooksiden med samme tittel.
På spørsmålet om hun trives og har tenkt å bli på
øya, er svaret klart.
- Ja jeg trives her og har tenkt å bli. Jeg skal bli
den siste som ﬂytter herfra, og jeg ﬂytter ikke frivillig, smiler hun.
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Transport

Hasfjord Villmarksopplevelser AS, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 11 14
Mob: (+47) 97 74 55 06

Slik kommer du til Hasvik kommune:
• med ﬂy fra Tromsø eller Hammerfest til Hasvik
• med hurtigbåt fra Hammerfest eller Øksfjord til Hasvik
• med bil eller buss fra Alta til Øksfjord og ferge til Hasvik fra Øksfjord
• med hurtigruten til Øksfjord og ferge til Hasvik fra Øksfjord
Informasjon om rutetider ﬁnnes på http://www.hasvik.kommune.no/

Overnatting

Bårvik 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

Hasvik Hotell AS, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 12 07
Mob: (+47) 91 37 30 19

Bårvik Hytteutleie, 9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 15 95
Mob: (+47) 90 67 86 86

Sørværstua, 9595 Sørvær
Tlf: (+47) 78 45 12 07
Mob: (+47) 91 37 30 19

Hasfjord Villmarksopplevelser AS,

Hasvik Hotell AS, 9590 Hasvik
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

9590 Hasvik
Tlf: (+47) 78 45 11 14
Mob: (+47) 97 74 55 06

Krane Brygge, 9593 Breivikbotn
(+47) 90 97 47 23

Fiskarboden overnatting, 9595 Sørvær
v/ Larssons Hytteutleie
(+47) 90 75 18 97

Daglig leder 901 33 650
kontor 78 45 15 00
fax 78 45 15 01
Mail: ulf@kraneskjokken.no
Hasvik Hotel får nytt navn, logo
og nettside.
Vær med og feire dette sammen
med oss under Sørøydagene.

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

Kranebrygge
• Rorbuer
• Båter
• Fritids opplevelser

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

Sørøydagene 2013
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Ta turen til unike Sørsandfjord

Flotte Sørsandfjord Foto: Anne Olsen-Ryum.

Med verneverdige sandyner og 1,5 km lang sandstrand, er Sørsandfjord nok en perle på Sørøya.
Svein A. Krane i Breivik Grendelag har bare godord å
si om dette stedet, som han også selv står som eier
av. Med en av Norges nordligste bjørkeskog, lang
sandstrand, og veldig spesielle sanddynder, er dette
stedet verdt å ta turen innom. Krane forteller at disse
sanddynene er så spesielle at de er verneverdige, og
det at det bare finnes lignende nede på Skagen. De
ble derfor lagt under verneplan.

hele på fritida. Vi har ikke brukt fem øre
på lønn, alt er frivillig og på dugnad,
forklarer han.
Arne Danielsen, tidligere ordfører i
Hasvik, har også gjort en kjempe innsats for å få dette til. Han gikk rundt
med loddbøker to somre på rad, og
samlet på denne måten inn hele 5000
viktige kroner til prosjektet.

Alt på dugnad

Unik natur

Sørsandfjord ligger rett ovenfor Breivik, som igjen
ligger midt mellom Breivikbotn og Sørvær. Ca 3 km
fra Breivik finner man en tursti som går over til dette
stedet. Krane forteller at turstien gikk over et ganske
stort myrområde, og var et vanskelig tilgjengelig område. Breivik Grendelag bestemte seg derfor for å
gjøre noe med dette.

Ved Sørsandfjord ligger det også to hytter, der den ene ble satt opp av Krane
selv i 1955. Den ble etter mange år utbedret og overtatt av Arne Danielsen.
Det er ikke lov å sette opp flere hytter,
men de som er der får bestå.

Planen var å lage en mer tilgjengelig tursti, slik at
folk kunne komme seg dit uten å brekke bein, og bli
våt på føttene. Det første som ble gjort var å utbedre
stien som allerede var der. Etterpå ble det laget gangbroer der det var myrlendt og over en bekk.
Bakgrunnen for å få dette til, henger sammen med at
Finnmark Energi byttet ut høyspentledningene på
Sørøya i fjor, 2012. Etter dette ble det en hel del lange
impregnerte høyspentstolper tilgjengelig, som grendelaget fikk overta.
Disse ble med god hjelp av Tromskrafts entreprenører, kjørt ut og lagt på plass der de skulle være. Det
ble lagt ut to og to stokker, og mellom disse ble det
skrudd fast impregnerte bord, som til slutt ble til
gangbroer.
Krane ønsker å fremheve Gunnar Bakkeby som bor i
Breivik, og er pensjonert fisker.
- Det er han som har spikret og skrudd sammen det

Utsikt fra Sørsandfjord. Foto: Anne Olsen-Ryum.

- Det ligger også et nydelig vann like ved som heter
Svartvannet. Der er det ørret som jeg en gang satte
ut. I ettertid er det også satt ut flere arter, som kanskje ikke er like bra, forklarer Krane.
Krane selv er nå 78 år og pensjonert etter mange år
arbeid bak seg. Han har vært direktør både i Findus
og Finotro, og ellers rundt omkring på forskjellige
oppdrag og jobber. Han er født i Breivik, og har nå et
stort sommerhus på stedet. Bosted er i dag Tromsø.
Han er veldig fornøyd med at Sørsandfjord nå er gjort
mer tilgjengelig for folk som ønsker å gå dit, og håper
at folk vil ta turen innom for å oppleve dette vakre
stedet. Etter hvert er det også ønskelige med skilting
som viser vei, noe grendelaget håper kommunen kan
hjelpe med.
- Neste prosjekt er flytebrygge i Breivik. Vi i grendelaget har mange prosjekter, avslutter Krane.

Lille Øksfjord
Arne Dag Isaksen, leder i grendelaget, og tidligere
ordfører i Loppa, forteller at noen personer går daglig til Sørsandfjord.
- Det er en liten perle på baksiden av Breivik. Nydelig
sandstrand, og veldig fin tur over dit, sier han.
Isaksen synes det er spesielt artig at det begynner å
bli så mange loppaværinger i Breivik, som også på
folkemunne blir kalt ”lille Øksfjord”.
- Vi blir omtalt både i revyer og mer til der ute, ler han.
Han er svært fornøyd med arbeidet som er gjort, og er
klar for ny oppgave med flytebrygga i Breivik.
- Jeg regner med at Svein Krane har informert deg
om alt, så jeg har bare en ting å si; Jeg er helt enig
med han, avslutter han.
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Hasvik lufthavn

Anne Birgitte Sætrum og Eva I Hustad er stolte av arbedsplassen
sin, som også har fantastisk utsikt over plassen.

Tidligere i vår feiret Hasvik lufthavn 30-års jubileum, der det ble servert gratis kaker og
kaffe til alle passasjerer denne dagen. Noe mange ikke vet, er at lufthavna også har flere jubileum og spennende historier å by på.
Anne Birgitte Sætrum jobber som operativ leder,
sammen med Eva I Hustad som er AFIS-Fullmektig (Aerodrome Flight Information Service). Til
sammen er de ﬁre som jobber i tårnet. To damer
og to menn. Alle er svært stolte av arbeidsplassen
sin, og kan skryte av Hasviks ﬁneste utsikt på jobb.
Flere jubileum
Hustad forteller at de egentlig har to jubileum i år,
både 30-og 40-års jubileum. Dette fordi ﬂyplassen
første gang ble åpnet i Hasvik 17.mai 1973, med en
400m ambulansestripe. Ti år etterpå, altså 2.mai
1983 ble den samme ﬂyplassen utvidet til 800m
ﬂystripe for linjetaxi. På den tiden var det ﬂyselskapet Norving som ﬂøy til øya, med en 8 seters
maskin.
- Linjetaxi er en type ﬂygning der det er lov til å
kansellere avganger hvis det ikke er passasjerer
på ruta. Det kan man ikke gjøre med vanlige rute-

ﬂy, forklarer hun.

Lysene langs rullebanen ble også skiftet ut.

- Noen ganger, spesielt på vinteren kunne det
være svært lite passasjerer, og lite og gjøre. Flygerne satt ofte i tårnet og spilte kort eller fant på
noe annet, ler Hustad.

- Det er vi kjempetakknemlige for, det var enten
være eller ikke være. Enten måtte det brukes
penger på dette, eller legge ned. Det er utrolig at
de ville bruke så mye på en så liten plass, forklarer Hustad fornøyd

Den første bygningen som ble satt opp var ﬂytårnet og en liten bygningsmasse, som senere er blitt
utvidet litt etter litt. Siste hånd på bygget, var en
større avgangshall på grunn av strengere sikkerhetsregler.
- Helt i begynnelsen da det første bygget ble satt
opp hadde vi svært dårlig plass. Han som satt og
solgte billetter hadde det som må ha vært verdens
minste kontor, på 1x1 meter, ler Hustad.

God passasjerstatistikk
I begynnelsen var det hele fem avganger om
dagen, som med tiden ble redusert i takt med
størrelsen på ﬂyene som kom. I dag er det bare to
avganger pr dag, ingen på lørdag, og ett ﬂy på søndag. Det går ﬂy til Hammerfest og Tromsø, men
ingen til Alta slik som før. Dette er et sterkt savn,
men det ﬁnnes ingen plan om gjenninføring av
denne ruta.

For 3-4 år siden brukte Avinor 100mill på å utvide
sikkerhetssonene i begge ender. På grunn av Nye
EU-krav var sikkerhetssonene plutselig for korte.

Selv om antallet ﬂyvninger har gått ned i løpet av
årene, er de likevel fornøyde med passasjerstatistikken. Sætrum forteller at i 2012 hadde de nesten
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n jubilerer

Flystripa i Hasvik. Foto: Anne Olsen-Ryum.

Cessna 401A som krasjet der flyplassen ligger i dag 9.9.1971.
Foto: Hasvik Lufthavn

Britten Norman Island og er tatt i august 1988. Foto: Hasvik Lufthavn
8000 passasjerer, noe som er veldig bra i en
liten kommune med bare ca 1000 innbyggere.
I tillegg ﬁnnes det både ferge og hurtigbåt til
øya.

er alt fra redningsbåt, sandbil, redningshenger, samt brøytemaskinen ”sand og blås”,
med mer. I tillegg vil det bli enkel servering
med pølser, kaker, kaffe og saft.

- Vi har hatt stor økning i forbindelse med
fjerning av båten Murmansk utenfor Sørvær.
Vi har også en del av ﬁsketuristene, og stor
pågang i forbindelse med Sørøydagene, forklarer hun.

Det vil også bli mulighet for å dra ut med
brannbilen for de som ønsker dette, både
store og små. Hvis noen har interesse av det,
vil det også bli kjøretur ut på rullebanen til
båtutsett i vest. Et annet trekkplaster er ﬂytårnet, som har utrolig ﬂott utsikt over Hasvik i alle retninger.

Åpen dag under Sørøydagene
30-årsdagen ble feiret med kaker og kaffe til
alle passasjerer pluss en skjerm som stod og
viste bilder hele dagen. Under Sørøydagene
ønsker de ansatte på Hasvik Lufthavn å ha en
større markering av dagen, og inviterer alle
til åpen dag.
Her vil alt av utstyr som er skjult i garasjen
bli satt fram slik at folk kan få se dette. Dette

Sætrum og Hustad håper at folk vil komme
inn å besøke Hasvik Lufthavn, da de åpner
dørene for de ellers så strenge reglene på en
ﬂyplass.
-Avinor får i disse dager ny logo også, så vi
venter på nye proﬁleringsartikler, kanskje
sukkertøy også, frister damene.

Spesiell og tragisk historie
Før ambulansestripa ble åpnet i 1973 var det to nødlandinger i Hasvik. Der det første ﬂy som landet på øya, var
en tysk Junker under andre verdenskrig i 1941 på grunn
av dårlig vær. Hele mannskapet på fem personer overlevde, mens ﬂyet ble 70% skadet.
Flyet ble demontert og fraktet bort, og mannskapet ble
fem dager etterpå fraktet til Bardufoss for videre ﬂyvning
til Værnes. På denne strekningen gikk det ikke like bra.
Ca 60km nord-vest for Trondheim var det så mye tåke at
ﬂyet krasjet rett inn i Tønnefjellet i Oksvoll. Her omkom
ﬁre av mannskapet som først hadde krasjlandet i Hasvik.
Til sammen 13 soldater mistet livet i denne ulykken.
Nettadresse hvis noen ønsker å lese mer om dette:
http://ktsorens.tihlde.org/ﬂyvrak/oksvoll.html
I 1971 nødlandet nok et ﬂy i Hasvik. Dette var et småﬂy
der alle overlevde.
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Sørøyfestiv

I forbindelse med videreutvikling av havfiskefestivalen, ble det avholdt et møte der folk fra næring, politikere, og kultur. Samt Kreativ industri.

Havfiskefestivalen går av staben
5.-6. Juli på Sørvær. I tradisjonens tro vil det være klasser for
både mest og størst fisk. I år er
festivalen også med i Norgescupen, som kan gi nye utfordringer
til deltakerne.

Geir Iversen forteller at å være med i Norgescupen
vil si to dager med ﬁske slik man er vant til, men
hver dag deles det ut 30 poeng til den som vinner
med mest ﬁsk. Slik er det begge dagene, så det vil
være to forskjellige konkurranser.

var lite ﬁsking fra de små båtene. Han håper derfor på bedre vær i år. Så langt ser konkurransene
lovende ut, med dobbelt så mange påmeldte som i
fjor. Det vil si ca 70 deltakere, der rekorden er 150160 deltakere.

Norgescup
- Det er forskjellen fra i fjor. Under cupen er det
altså om å gjøre å få mest ﬁsk. Det er også lagkonkurranse på cup, forklarer han.

- Slik det er nå har vi bare 1/3 igjen av båtene i forhold til tidligere, og nabokommunene har hatt
samme utvikling. Det blir derfor vanskeligere å
hente inn skikkelige båter til festivalen, og vi er
nødt til å begynne å tenke nytt for å berge festivalen, forteller han.

Ellers er alt som før med klasser for mest ﬁsk
sammenlagt og størst ﬁsk. Det er også en åpen
klasse, hvor hvem som helst kan delta. Man kan
bruke egen båt alene, eller være ﬂere i samme
båt. Her er det også mulig å kjøre gjennomsnittsfangst hvis deltakerne har problemer med å skille
ﬁsken. Dette blir man enige om. Det vil også her
bli permiering for størst og mest ﬁsk, og man kan
velge om man vil ﬁske en eller to dager.
Iversen forteller at i fjor var det dårlig vær, så det

De gjør alt dette på dugnad, og håper på at de
framover skal ble mer proff slik at noen kan ha
dette som yrke.
- Det tar så mye tid slik som det er nå, sier Iversen.
Det finnes større fisk
I år ble det også verdens største torsk tatt på Sør-
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valen 2013

Verdens største torsk (Foto: Sørøya Havfiskesenter)
Torsken ble fanget 28.04.2013 av Tyskeren Michael Eisele. Fisken ble
fanget på stang på plassen ”Kveitegrunnen”. Den var 160cm lang, 99cm
tykk, og 47,2 kg. Torsken vil mest sannsynlig bli stoppet ut og hengt på
Sørøya Havfiskesenter. (Foto: Sørøya Havfiskesenter)

Resultater 2012
Herre - senior:
1. Bjørn Thorsen...........................................................204,10 kg
2. Kaare Fløyten............................................................200,26 kg
3. Egil Rød.....................................................................169,20 kg
4. Nils Thuv....................................................................166,84 kg
5. Anders Tveit...............................................................115,90 kg
6. Sven Erik Andresen..................................................... 98,98 kg

Geir Iversen under havfiske dag 1 i fjor. Foto: Hasvik kommune.

ya. Iversen sier at han kan garantere større ﬁsk i
avet, og at de har både mye og stor ﬁsk her. Han
ener også at det ﬁnnes større kveite og uer, samt
ndre arter utafor øya.

Så langt har de fått betydelige midler fra innovasjon norge, som vil være med hvis planene går
bra. De ønsker å få gjort dette skikkelig slik at vi
kan konkurrere med andre lignende festivaler.

Det ﬁskes sjeldent for å sette rekord, og selv om
et ikke er enkelt så går det an. De ﬂeste som ﬁser her setter også personlig rekord, legger han
.

- Det var et veldig bra møte med masse ﬁne innspill. Det blir veldig spennende å se konklusjonen
som kreativ industri skal komme med. Alle var
interessert i samarbeid, og det var entydig positivt,
sier han fornøyd.

ytenking
orbindelse med videreutvikling av havﬁskefestilen, ble det avholdt et møte der folk fra næring,
olitikere, og kultur. Sammenblanding av hele
ommunen. Her er også Kreativ industri innblanet, og skal hjelpe festivalen inn på nye spor.

Håpet var å få i gang et samarbeid på tvers av
g, foreninger og næring. Alle må bidra, og vi kan
det til. Målet er å bli den beste festivalen i lanet, kanskje verden, forklarer Iversen.

Målet er å også få i gang en vinter festival, som da
vil bli en skreifestival. Iversen er optimistisk for å
få dette i gang. Han tror at om alt går etter planene, vil dette være på plass allerede neste år.
Avsluttningsvis sier han;
- Dette har vi i dag, men vi kan miste det. Det er
viktig å jobbe med det, og hele tiden jobbe for å bli
bedre. Vi er for få som jobber med festivalen, så vi
må ta vare på det vi har.

Dame:
1. Sandra Isaksen.......................................................... 243,58 kg
2. Hanne-Mari Gjøsæter .............................................. 191,08 kg
3. Berith Larsen............................................................. 170,46 kg
4. Fay Nilsen.................................................................. 129,18 kg
5. Lene Hansen ............................................................... 35,62 kg
6. Kjersti Aanderaa ......................................................... 23,80 kg
Herrer:
1. Tore Stedal ................................................................423,32 kg
2. Tommy Strengesrud................................................. 288,18 kg
3. Leif J.Mienna............................................................. 268,24 kg
4. Tore Gismervik.......................................................... 244,20 kg
5. Fredrik Holst.............................................................. 195,52 kg
6. Hans Henrik Olsen.....................................................191,28 kg
7. Øystein Gullaksen..................................................... 186,26 kg
8. Odd Langeid ..............................................................185,84 kg
9. Geir Kiserud ...............................................................184,94 kg
10.Jacob Høyer...............................................................184,32 kg
Størst fisk:
1. Helmer Bomban, .............................. .Herre -Torsk - 23,12 kg
2. Kaare Fløyten, ............................ ......Junior - Torsk - 20,76 kg
3. Øystein Gullaksen, .......................... ..Herre- Torsk - 20,40 kg
4. Egil Rød, ..............................................Junior -Torsk - 18,98 kg
5. Bjørn Thorsen, ..................................Junior - Kveite - 18,32 kg
6. Bjørn Thorsen, .....................................Junior -Torsk -17,14 kg
7. Tommy Strengesrud, ..........................Herre - Torsk - 17,04 kg
6. Tommy Strengesrud, ...........................Herre- Torsk - 16,64 kg
7. Fay Nilsen, ...........................................Dame - Torsk -15,96 kg
8. Jon Eirik Holst, .....................................Herre- Torsk - 15,10 kg
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Ingen ferie før etter
Sørøydagene
Fiskebruket på Sørvær har vært gjennom mye hardt
vær og motvind. Nå har vinden snudd, og framtida ser
igjen lys ut. Under Sørøydagene stepper alle ansatte
opp og gjør en kjempeinnsats, for så å slappe av med
ferie etterpå.
Frank Arne Ylänen har hatt tittelen «sitelead»,
eller plastsjef på norsk i to år nå. Ylänen er født og
oppvokst på øya, men har bodd noen år i Mo i
Rana, samt Finland og Møen før han kom tilbake.
Ikke et mål å bli sjef
Han har jobbet fast på ﬁskebruket Norway Seafoods i 19 år, og før det hadde han også sommerjobb
i bedriften. Fra å ha jobbet med alt mulig fra saltﬁsk og lossing av tråler, har han jobbet seg opp til
å først styre ﬁleten, og nå hele bedriften på Sørvær
med 37 ansatte.
- Målet har aldri vært å bli sjef, de har bare spurt
meg først om jeg kunne ta over ﬁleten, og for to år
siden styre hele bedriften, forteller han.
Som sjef er det mye administrativt arbeide, med
alt fra personalsaker til Samarbeid med Geir Olav
Olsen som er Bryggeformann, om hva og hvor mye
ﬁsk som skal kjøpes inn osv. Fiskebruket kjøper
ﬁsk, sløyer på kaia, og blir enige om hva som skal
gå til ﬁlet. Det som ikke går til ﬁlet sendes til
andre bruk eller pakket til eksport. En del går til
Danmark, England, Spania og Tyskland.
Fiskebruket har to sesonger, der det begynner så
smått i januar. I februar starter torskesesongen
som varer til slutten av mai. Etter dette er det en
mnd ferie, også er det hyse fram til januar.
Også lokale kunder
De samarbeider også med lokale kunder som Ole
Iver Nergård, som produserer tørrisk og saltﬁsk.
Dit sender de også både rogn, lever og litt storﬁsk.
- Til Kranes Kjøkken plukker vi ut det beste av det
beste. Han ringer, og noen ganger vil han ha fra
spesiﬁkke båter. Når den kommer opp skal han ha
den ﬁsken med det samme. Han kjøper helﬁsk og
ﬁlet, og en god del hyse til ﬁskekaker, forteller Ylänen.
Pr år leverer de ca 4,5 mill kg ﬁsk, rund vekt fra
Fiskebruket. Det har gått bra i denne bedriften,
som ikke har vært berørt av permiteringer som
mange andre steder.

Frank Arne Ylänen og Geir Olav Olsen på kaia utenfor Norway Seafoods på Sørvær.

- Vi har vært skånet. Kun dårlig vær har stoppet
opp. Vi har ikke så store store båter, så vi er veldig
væravhengig. Når det er dårlig vær sitter vi
hjemme og koser oss, når det er bra vær er vi på
jobb, sier han.

I 2003 gikk alt konkurs, alle tre plassene på Sørøya
samt rekefabrikken i Tromsø.

Sørøydagene
Alle de ansatte har lagt opp ferien slik at de ikke
tar ferie før Sørøydagene er over. Under disse dagene tar de i mot ﬁsken, sløyer og ordner til festivalen. Mange av de som jobber på bruket er også
med og jobber frivillig på cafeer og andre tilstelninger for å få alt til å klaffe.

Da var det Åfjord Seafood som prøvde å starte opp,
men de varte ikke lengre enn 7 mnd. I 2005 ble anlegget kjøpt opp av et selskap fra Kristiansund,
Norwegian ﬁsh company. Da var det bare 4 som jobbet på ﬁleten. Dette gikk seg til, og i 2008 ble de
kjøpt opp av Aker seafood, som i dag er Norway seafoods.

- Når ferien kommer da er det ferie, og det blir helt
stille i bygda når turistene drar, sier Ylänen.

Utfordringer
Noen av utfordringene ﬁskebruket har er å få ut
ﬁsken i tide. Her kan det dukke opp de utroligste
hindringer, som alt fra snøras, dårlig vær, hvalen
har skremt vekk ﬁsken, sjøen er grønn osv. Dette
er hindringer som blir forstått, men når været er
ﬁnt og ﬁsken blir forsinket fordi det ikke er plass
på ferga er det et ergelig tema.

Flere konkurser
Geir Olav Olsen er bryggeformann, kom til Sørvær i
1990, og har jobbet på ﬁskebruket siden da. Han er
opprinnelig Skjervøyværing, og havnet på Sørvær ved
en tilfeldighet. Han gikk på fagskolen for ﬁskeindustri i Vardø sammen med daværende produksjonsleder på øya, og etter endt utdanning stod han med
samme jobb som før han begynte på skole. Han ringte ﬁskebruket for å spørre etter jobb, og ﬁkk svaret
«kom, kom, kom».
- Jeg skulle være her en vinter eller to, men det er
lange vintere på Sørvær, ler han.
Helt siden Olsen begynte å jobbe på ﬁskebruket, har
han fått med seg tre konkurser, og ﬂere eierskifter.
Da han begynte å jobbe der het bedriften Alvestad,
og hadde ca 120-130 ansatte. Der ble det stopp jula
91 og konkurs vinteren 92. Etter hvert ble de kjøpt
opp av HR i 93, som også hadde rekefabrikk i Tromsø, Hasvik og Breivikbotn. På Sørvær produserte de
ﬁlet og litt saltﬁsk.

- Hele bedriften gikk over ende. Da var det veldig
mørkt, og det gikk over et år før vi kom i gang igjen,
forteller Olsen.

- Dette kan bli et problem hvis vi har for mange
hindringer under levering. Kanskje oppkjøperne til
slutt ikke vil kjøpe ﬁsk fra oss, sier Ylänen.
Bedriften går likevel greit nå, og de har økt antallet ansatte fra 20, som Norway Seafoods mente
var maks antall, til 37 ansatte i dag som er nesten
det dobbelte.
- Vi ønsker og drømmer om å en dag kunne fylle
bygget med ansatte. Vi kan ha 100 på jobb her uten
problemer. Vi ønsker også å kunne produsere mer,
vi har god plass og gode muligheter, avslutter Ylänen.

Vi ønsker lykke til
med Sørøydagene
hilsen
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Mat fra havet

Medlemmer fra kokkelauget er ivrig opptatt
med faglig oppdatering.
Alle foto: Kokkenes Mesterlaug Finnmark

Under Sørøydagene kan Alta Mesterlaug friste med stor fiskebufet til de som måtte ønske det. Med råvarer fra Sørøya kan
dette bli en smaksopplevelse man sent vil glemme.
Knut E. Mauseth, fra Alta mesterlaug, forteller at
Kokkens mesterlaug er en interesse organisasjon,
der medlemmene for det meste jobber gratis.
Jobber gratis
De har litt penger som blir gir bort i form av stipend,
og til fond. Mottakere kan være f.eks kokker som
ønsker å komme seg ut å jobbe for å fremme yrket
og faget.
- Vi er gjerne å ﬁnne på stand som f.eks under yrkesorientering i Alta, hvor vi prater med ungdom og
prøver å rekruttere dem, sier han.
De som er med i lauget jobber stortsett uten lønn,
og betaler medlemskontigent. Blant annet har de
vært ofte ute på melkeøya der det har vært over
2000 mennesker på det meste som har bespist. Her
ble ﬁnnmarksmat både fra innlandet og kysten presentert..
- Vi lager maten, tilrettelegger, produserer og presenterer bordet, forklarer Mauseth.
Lauget har også hatt resturant i Torrino, som eneste
norske resturant, der Mauseth var ansvarlig for
dette.
-Jeg promoterte en gang tørrﬁsk oppe i Genoa. Det
var en italiener med 1 stjerne og en Portugiser med
2 stjerner i guiden, men jeg ﬁkk størst applaus.
Tørrﬁsk i Italia var ikke så vanlig, så det gjorde
kjempe lykke der, forteller han.
Buffet under Sørøydagene
Mauseth har fått til en avtale med pensjonistfor-

Sashimi med lokale råvarer
fra Finnmark.

eninga som styrer med samfunnshuset under Sørøydagene. Han er der og lager mat, mot at de tar
ansvaret for renhold og leie under arrangementet
8.juli.
Buffet vil utelukkende inneholde mat fra havet der
råvarene er hentet fra Sørøya, men også litt salater
og annet tilbehør. Her har han gjort en avtale med
Geir Iversen, som skaffer ﬁsk fra prøveﬁsket før
havﬁskefestivalen. For å delta på buffeten, betaler
man 300kr.

Han håper at arrangementet under Sørøydagene vil
bli en årlig happening hvis de får til en bra avtale og
det er liv laga.
Jeg håper vi får bra vær. Vi får sikkert ﬂere gjester
ved dårlig vær, men håper det blir bra vær. Totalopplevelsen der ute er ﬁn. Møt opp og ta vare på
dette, det kan bli en greie vi fortsetter med. Vi promoterer ﬁsk og det som er i regionen her, det er viktig, avslutter Mauseth.

-En overkommelig sum for denne type servering,
mener Mauseth.

Kokkens Mesterlaug Finnmark

Han har vært på Sørøya før, sammen med et stort
prosjekt via fylkeskommunen. Chaine des rotisseurs
, som er en matklubb fra hele Europa var innom
både Kautokeino og innlandsburger, Karasjok i
gammen, samt Nordkapp. De kom også til Sørvær
med Westamaranen.
I den forbindelse hadde lauget dekket til på tørrﬁskloftet med en svær ﬁskebuffet som inneholdt over
50 retter, og pyntet med alt fra tønner, rækved, tang
og annet maritimt stasj. Arrangementet ble en
kjempesuksess, og etterpå ble ansatte på ﬁskebruket, som da het Alvestad, inviterte på middag.
- Vi hadde med oss 6 tonn utstyr den gangen. Det
var nydelig vær og en ﬂott happening. Arbeiderne
ble veldig overrasket som forventet å få servert
seimølje, ﬁkk servert en kjempe buffet, forteller
Mauseth.
- Den gangen samarbeidet vi med dykkerklubben
som hentet opp skjell, skal prøve å få det til denne
gangen også, fortsetter han.

Kokkenes Mesterlaug Finnmark er en ideell organisasjon som har som hovedoppgave å fremme kokkefaget på en best mulig måte. Medlemmene i
lauget er faglærte kokker fra hele fylket. Det ﬁns
kokkelaug i alle fylker i Norge, og disse laugene er
sluttet sammen i Norges Kokkemestres Landsforening som igjen er tilknyttet Wachs som er en verdensomspennende forening for faglærte kokker.
Laug i ulike fylker arrangerer konkurranser for elever i videregående skoler, for kokkelærlinger og
kokker. Disse konkurransene er viktig for å øke
standarden på maten som serveres i hoteller, restauranter og kafeer. Konkurransene bidrar og til å
vise fram faget vårt på en positiv måte.
Medlemmene i kokkelauget i Finnmark er opptatt
av å vise frem lokale råvarer, og bruke det fylket
vårt har å by på på tradisjonelle så vel som moderne måter, samt å bidra til økt fokus på mindre
kjente og brukte råvarer. I forbindelse med Smaken
av Norge – Det norske måltid, var lauget vårt aktivt
med og fremmet råvare- og produktleverandører
fra Finnmark som ﬁkk svært gode plasseringer.
Laugenes motto er:
FOR ARBEID, HÅNDVERK OG KUNST.
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The Norwegian Beatles
Det hele startet når vi var barn. Vi hørte på
kassetter og samlet på alt vi kunne ﬁnne av
bilder og artikler om Beatles, og startet vår
første band i 11-års alderen.
Allerede før vi ﬁkk gitarer, pleide vi å synge
Beatles sanger til rytmen av trommer vi
hadde lånt fra vårt lokale skoleorkester.
Nå, mange år senere elsker vi fortsatt musikken. Det å være i stand til å opptre med
disse sangene, og holde konserter er den
største gaven vi kan få.
Kilde: www.norwegianbeatles.com

Spiller på
Festivalfesten.
Tørrfiskloftet
lørdag 6. juli.

Din lokalbank
i distriktet
Strandgata 20
9593 Breivikbotn
Tlf. 02244
www.snn.no

LOPPA
KOMMUNE

ønsker lykke til med
Sørøydagene

Nergård
Sørøya AS
ønsker
lykke til med
Sørøydagene

Sørøydagene 2013

17

Ung og
lovende
musiker
The Killers Tribute på Sørøyrocken 2011. Håvard Ivan vises på gitar.
Foto: Sveinung Ryan.

Med sin flotte stemmeprakt kom hun rett inn på musikkonservatoriet i Tromsø, og kan se fram til en lovende framtid
etter studiene.
Frida Lydia Waits, er 20 år og kommer
fra Sørvær på Sørøya. Hun studerer utøvende jazz på Musikkonservatoriet i
Tromsø, og er ferdig første året på en ﬁreårig bachelor.
Sunget siden barnehagealder
Hun forteller at hun har drevet på med
musikk siden hun gikk på videregående
skole i Alta, hvor hun også studerte musikk, men at interressen for sang dukket
opp allerede som barn.
- Da sange jeg Barbie girl og lignede. Det
ﬁnnes det mange bildebevis for rundt om
kring, blant annet i barnehagen, forteller
Frida Lydia.
For å komme inn på musikkonservatoriet
i Tromsø må man gjennom en opptaksprøve. Dette er både muntlig og skriftlig,
der hun kom inn på grunn av sangstemmen. Nå er hun en student som synger
og øver masse, forteller hun.
Selv om interessen for musikk har vært
tilstede lenge, er det først nå det virkelig
begynner å bli seriøst.
Tidligere har Frida Lydia spilt i ﬂere hob-

byband, og har opptrådt ﬂere ganger før.
Eksempler på dette er:
- Queen Singers på Finnmarksturnè i
vinter.
- Alta Soul og Blues-festival for to år
siden, da med Storband.
- Sørøyrocken 2011 med The Killers Tribute.

En Moillrock-gig i Hammerfest, Bootleg. Foto: Rino Engdal.

Ønsker å bli profesjonell musiker
Under Sørøydagene skal hun og Mikael
Pedersen Jacobsen opptre blant annet
under åpning og avsluttning av festivalen, samt en dag i mellom. De vil også
prøve å få med ﬂere unge musikkinteresserte fra øya til å gjøre noen låter.
- Det er jo ﬂere på øya som liker å jobbe
med musikk, sier hun.
I framtida ønsker Frida Lydia å bli profesjonell musiker. Det er hennes store
drøm, og noe hun kommer til å jobbe
fram mot. Her vil det være kategorien
jass og populærmusikk som står henne
nærmest.
- Jeg håper at folk kommer og hører på
oss under Sørøydagene,

På Håen med Mikael Jacobsen Pedersen i forbindelse med God Morgen Norge, TV2. Foto: Anne Olsen-Ryum.
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En skjult pe

Hasvik båtforening ønsker flere turglade båtfolk, og har jobbet intenst med å tilrettelegge slik at små og store k
Taborshavn er en liten perle av et tursted, bare ca10
minutter fra Hasvik med båt. Her er det satt opp ﬂytebrygge og gangbro til land fra denne, og på land
jobbes det med å få til en gangsti til stranda som
ligger like ved. Det vil også komme en platting etter
hvert, som man kan sitte å grille på eller lignede.
Flott turområde
Eva I. Hustad er veldig stolt over denne plassen,
som Hasvik Båtforening begynte å jobbe med for
noen år siden. For å få til dekket på ﬂytebrygga, ble
de sponset av Flåten A/S i Øksfjord. Dette er de veldig takknemlige for.
Hustad håper at folk vil få øynene opp for dette stedet og bruke det. Taborshavn ligger lunt til, og det er
som regel stille og ﬁnt der selv om det blåser ﬂere
steder. Om sommeren varmer sola opp stranda på
fjærasjø, som resulterer i god badetemperatur for
de som ønsker å teste svømmeegenskapene. I og
med at det ligger så lunt til, blir det ikke havkaldt
slik som på strendene som ligger ut mot havet.
Tidligere har de feiret sankthans i havna, noe som

var veldig populært og masse folk som dukket opp.
Det ble både grilling og sosialt samvær, der folk
hadde med seg den maten de ville grille selv.
- Dette er veldig greit, da det er vanskelig å beregne
hvor mange som kommer. Også får jo folk spise det
de har lyst til, sier Hustad.
Til bruk for allmennheten
Noen meter utenfor ﬂytebrygga ligger en fortøyningsbøye, som er betalt av KNBF (Kongelig Norsk
Båtforening) og Gjensidigestiftelsen. Dette er et resultat av et samarbeid disse hadde, der KNBF ﬁkk 1
mill for å sette ut bøyer rundt om kring i landet.
Hasvik båtforening søkte om dette, og ﬁkk positiv
respons.
Bøya er til bruk for allmennheten, som betyr at alle
som vil kan bruke den. Det er et skilt på bøya, der
det står at de som fortøyer der gjør dette på eget ansvar.
- Vi vedlikeholder selvfølgelig, og passer på at den
er trygg, sier Hustad.

Hun oppfordrer samtidig alle som bruker stedet til å
ta søpla med seg hjem når de har vært der, slik at
det blir rent, pent og trivelig for alle.
Aktiv båtforening
Hasvik båtforening eier ikke båthavna i Hasvik slik
mange andre båtforeninger gjør, men leier båtplasser fra kommunen. Dette har likevel ikke hindret
dem i å ta i noen tak for å få båthavna mer brukervennlig.
Blant annet har båtforeninga stått for å få lagt inn
vann på brygga. For å få dette til ble det strukket
vannledning langs sjøbunnen fra ﬁskebruket på
andre siden av havna.
I vinter kjørte de også båtførerprøven. Dette var
nettbasert og uten instruktør. Man logget seg på og
gikk gjennom hele pensumet til båtførerprøven.
Selve testen må tas på et godkjent testsenter. Det
var ca 11 stk som var på disse samlingene, og det
var både de som ikke hadde prøven fra før, og andre
som ønsket å friske opp kunnskapene.

Sørøydagene 2013
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erle
Taborshavn, med fortøyningsbøya fra KNB og Gjensidigestiftelsen.

Taborshavn ligger lunt til, i ly av holmer og skjær.

Velkommen!
Eva I. Hustad, leder i Hasvik
Båtforening (f.v), Gunnar
Mauseth, kasserer og styremedlem, Oddvar Isaksen, styremedlem. Her med stranda i
Taborshavn i bakgrunnen.

kan ta turen til idylliske «Taborshavn».

Regler for føring av fritidsbåt:
Under 16 år.

Båt med lengde på inntil åtte meter.
Maks 10 hestekrefter, og 10 knop.

Over 16 år:
uten båtførerbevis: Båt med lengde på inntil 8 meter.
Maks. effekt på 25 hestekrefter.
Ingen øvre grense for fart,
bortsett fra i regulerte områder.
Over 16 år:
med båtførerbevis: Båt med lengde på inntil 15 meter.
Ingen øvre grense for
antall hestekrefter.
Ingen øvre grense for fart,
bortsett fra i regulerte områder.
Født før 1980:
Båt med lengde på inntil 15 meter.
Ingen øvre grense for
antall hestekrefter.
Ingen øvre grense for fart,
bortsett fra i regulerte områder.

Program
Hasvik Båtforening
torsdag 11.juli:
1700 – Ca. kl. 2000,
Småbåthavna i Hasvik
Avinor demonstrerer deres
utrykningsbåt med redning
av personer i sjø sammen
med
NSSR, Sjøredningskorpset
fra Alta og kanskje helikopter (dette var ikke klarlagt da
Sørøydagavisen gikk i trykken).
Elias-båten kommer.
Demonstrasjon og utprøving
av kajakk for publikum i
trygge omgivelser.

Dagligvarer
Kolonial
Medisin
Fiskeutstyr
Post i butikk
Norsk Tipping

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

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)

Telefon ....................................... +47 777 49760
Mobil ....................................... +47 99 52 54 36
Telefaks ..................................... +47 777 49769
E-post ........................................ freddy@vskas.no
H-side ............................................ www.vskas.no

Publikum får prøve hvordan
det er å ligge i sjøen i overlevingsdrakt.
Quiz, med nye spørsmål. Alle
som deltar på denne er med
på trekning av en gevinst.
Gratis kaffe, vaﬂer og saft

Salg fiskeredskaper - båtmegler – regnskap
skatteplanlegging – stiftelse selskap – båtforsikring
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eni har totalt 78 000 medarbeidere verden over. 650 av disse jobber i
eni norge, som har hoved-kontor nær Stavanger, distriktskontor i Hammerfest
RJSURVMHNWNRQWRUL8OVDQ6¡U.RUHD9LHUDOOWLGSnXWNLNNHWWHUÁHUHÁLQNH
engasjerte folk – mennesker som vil være med på å skape, virkeliggjøre.

eninorge.com/jobb
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ALTA

KOMMUNE

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

ønsker
lykke til med
Sørøydagene

Hvitevarer, brunevarer,
telefoni og mobiltelefoner
✔ Elektrisk installasjon – skip og landanlegg
✔ Ombygging
✔ Nyinstallasjon og reparasjon av elektriske anlegg

9593 Breivikbotn
Telefon 78 45 22 96 • Telefaks 78 45 13 54
E-post: post@installatør.no

24 timers vakttelefon 48 15 04 83

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

Coop
C
oop H
Hasvik
asvik

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

HASVIK

Tlf. 78 45 26 96, Lufttrafikktjenesten
tlf. 78 45 11

BREIVIKBOTN BILOG SVEISEVERKSTED
• Bilverksted • Mek.verksted
• Småbåtslipp • Påhengsmotorer
• Snøfresere
Tlf. 78 45 16 41

ønsker lykke til med
Sørøydagene
• Dagligvare
• Ferskvare
• Bensin
• Tipping

• Medisin
• 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
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PROGRAM SØRØYDAGENE 2013
torsdag 4. juli – søndag 14. juli
T0RSDAG 4. JULI
Kl. 17.00

Registrering til Sørøyfestivalen
Kafe
Sted: Festivalkaia på Sørvær.

Kl. 19:00

Offisiell åpning av Sørøydagan 2013.
På platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn
-utdeling av årets kulturpris
-underholdning
-salg av grillmat,kaker og kaffe
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 14.Juli

SØNDAG 7. JULI
Kl. 13.00

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

Kl. 15.00

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

Kl. 19.00

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. 13.00

Salg av middag på samfunnshuset på Sørvær
Middag: Laks
Arr: Sørvær Grendelag

Kl. 16.00
-23.00

Kafe (på Festivalkaia)
Arr.:Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 16.30

De første båtene kan være på tur på land.

LØRDAG 6. JULI
Kl. 07.00
Kl. 08.00

Kl. 11.30
-12.30

Fiskekonkurranse for barn
Underholdning, lynlotteri, marked.
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 13.00

Kafe på Festivalkaia
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 13.00

Salg av middag på Sørvær samfunnshus.
Middag: Havets delikatesser.
Arr.: Alta Mesterlaug m/Knut E. Mauseth.

Kl. 14.00

Båtene kommer inn for innveiing
av fangst og sløying

Kl. 15.00

Fotballkamp på Hasvik Stadion.
Sørøy Glimt - Nordlys.

Kl. 20.00

Premieutdeling - Sørøyfesivalen.
Sted: Sørvær Samfunnshus
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb

Kl. 22.00
-02.00

Festivalfest på Tørrfiskloftet, Sørvær.
Musikk: Norwegian Beatles.
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 vei.
Arr: FK Sørøy Glimt

Barnas Dag i Sandvika
Underholdning og skattejakt m/Mikkel Gaup
Salg av grillmat, kaffe, kaker m.m
Arr: BGIL

Kl.18:30

Sørøydagsturnering 1.Dag
Sted: Golfbanen på Hasvik
Arr: Hasvik Golfklubb

Sørøydagsturnering 2.dag
Sted: Golfbanen på Hasvik
Arr: Hasvik Golfklubb

Middag: Laksesuppe
Arr.: Br.botn Sanitetsforening

Kl. 11.00
-16.00

Sørøyborgarting på Breivikbotn
samfunnshus m/kafe
-tegning av borgerbrev
-babytreff
-utdeling av fagbrev
-kåring av Årets Sørøyborger
Arr.. Hasvik kommune.

Sørøymarkedet, ved samfunnshuset
i Breivikbotn
- salg av varer ved lokale husflidsprodusenter
- Salg av kaffe, kaker, brus
v/Sørøy Glimt, aldersbestemt

Kl. 13.00
-1600

Påmelding til Åfjordmarsjen,
Breivikbotn Samfunnshus
Åfjordmarsjen, Breivikbotn
Registrert turmarsj med stempel fra
Norges Folkesportforbund
distanser: 5, 12, 22 km. Påmelding ved start
Arr: BGIL Maratongruppa

Åpen dag på kvitbua
Servering av kaffe og kaker.

Kl.14.00
Kl. 11.00
-14.00

-

TIRSDAG 9. JULI
Kl. 10.00
-15.00

Åpen dag på Hammerfest Energi
m/diverse arrangement
- gratis grillmat
Arr.: Hammerfest Energi

Kl. 16:00

Kultur-og hyggekveld på Hasvik helsesenter
Arr: Hasvik Sanitetsforening/Hasvik Seniordans

Kl.18:00

Supporterkamp, Liverpool- Manchester United
på Hasvik Stadion.
Kontaktperson:
Mikkel Per Kemi, mob.: 41 85 52 07
Kiosken er åpen.
Arr: Sørøy Glimt

Kl.20:00
Kafe på Tørrfiskloftet.
Underholdning: Borgenoldies musikkorps m.m.
Arr.: Sørvær Grendelag.

Kl.16:00

Kl. 10:00

Kl. 11.00

Kafe
Oppmøte på kaia, Sørøyfestivalen
Utror - Sørøyfestivalen, Sørvær. Båtene går ut.
(5 timers effektivt fiske).
Arr.: Sørøy Havfiskeklubb.

Kl. 11.00
-15.00

Kl.11:00-14:00 Åpen dag, Hasvik Lufthavn
- omvisning
- tur m/brannbil
- grillmat m.m
Arr: Avinor

LØRDAG 13. JULI
MANDAG 8. JULI

FREDAG 5. JULI
Kl. 09.00

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

FREDAG 12. JULI

Quiz-konkurranse, oppmøte og registrering
beste lag premieres
Arr: Hasvik Hotell

NB! Dønnesfjordveien vil være stengt for trafikk i begge retninger
under marsjen.

Kl.22:00-02:00 Møljefest ute.
Musikk: Uro
Salg av mølje og god drikke
Arr: FK Sørøy Glimt

SØNDAG 14. 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

Kl.19:00

Avslutningskonsert, Hasvik Kirke
vinner av fotokonkurransen premieres
-kulturelle innslag

ONSDAG 10. JULI
Kl. 11.00

Kafe på Sørvær Samfunnshus
-salg av middag -lotteri, kaffe og kaker
Arr: Hasvik Pensjonistforening

Kl. 19.00

Hasvik Hotell skifter profil
Vi feirer med gratis drikke og underholdning
Alle er velkommen
Arr: Hasvik hotell

TORSDAG 11. JULI
Kl. 1100

Tur til Sørsandfjorden,
oppmøte sletta ovenfor Breivik.
Muligheter for grilling
- ta med grillmat
Arr.: Breivikbotn grende- og idrettslag

Kl. 1200
-15.00

Åpen bruktbutikk - «Nybrukten»
Arr.: FK Sørøy Glimt

Kl. 17.00
-20.00

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

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 innslaget i avisa og på kommunens
hjemmesider.
Det tas forbehold om endringer i programmet. Eventuelle endringer publiseres på Kommunens hjemmesider.
Koordinator for Sørøydagene 2013,
Keth Olsen, tlf 99 77 16 98
Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no

