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 Sørøydagene 

Et av årets høydepunkt for meg som ordfører i Hasvik kom-

mune er åpning av Sørøydagene.

Det er nok ikke bare ordføreren som ser fram til Sørøyda-

gene og  hektiske dager med et tettpakket program og

mange felles møteplasser for lokalbefolkningen og våre til-

reisende gjester..

Hovedessensen i Sørøydagene er de mellommenneskelige

møtene. Vi som bor her hele året gleder oss til å treffe igjen

utflytta sørøyværinger og andre sørøypatriota som år etter

år kommer hit for å delta i Sørøydagene.

Og gjestene uttrykker en glede over å kunne delta i det

gode liv på Sørøya noen hektiske sommerdager, oppleve

lyse sommernetter, vakker natur, mye fisk og gjestfrie men-

nesker .

Det er med tungt hjerte mange forlater Sørøya etter feriens

slutt, og årlig hører vi mer enn et hjertesukk: ” Dere vet ikke

hvor heldige dere er som kan bo hele året på Sørøya”.

Ja, jeg tror faktisk at de fleste av oss som bor her er blitt klar

over er heldige vi er, og vet å verdsette de kvaliteter det å

bo på Sørøya representere. Siste folketelling viste dessuten

en økning på  personer fra .januar til .april, så det kan

tyde på at flere har oppdaget det.

Årets Sørøydager bygger på tidligere års tradisjoner med

havfiskefestivalen og festivalfesten på tørrfiskloftet som ho-

vedarrangement, men dagene rommer så mye mer. Det er

ei lang uke fullstappet med aktiviteter for alle aldersgrup-

per. Spennvidden er stor fra arrangement for og med barn

til kafe med loddsalg arrangert av pensjonistforeningen. Det

blir sang og fester, maraton, golf og turmarsjer. I tillegg har

Sørøy Rocken gjenoppstått i år – et rusfritt arrangement for

ungdom mellom  og  år.

Sørøydagene er viktige for Hasviksamfunnet, noe som den

storstilte dugnadsinnsatsen fra befolkningen tydelig gir sig-

naler om. Uten dugnadsarbeidet har det vært umulig å ar-

rangere Sørøydagene, og de frivillige fortjener all den ros

og honnør vi kan gi dem.

Jeg retter en stor og hjertelig takk til alle som er med på å

gjøre Sørøydagene til årets store begivenhet på Sørøya –

først og fremst lokalbefolkningen som stiller opp, men også

gjestene våre som legger ferien til Sørøya og er med på å

skape liv og røre i bygdene våre noen

hektiske sommeruker.

Det er med stor glede og ær-

bødighet jeg ønsker alle hjer-

telig velkommen til årets

Sørøydager og Det gode liv

på Sørøy.

Eva D Husby
Ordfører

Utgiver
Hasvik kommune
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Velkommen til
Sørøydagene 
og det gode liv på Sørøya

Baby og hjem
For nyfødte
borgere og
utflyttede
Sørøyværinger
som besøker
hjemplassen,
ønsker ordfører
Eva D Husby å
hylle disse ved å
arrangere treff
under Sørøy-
dagene.

Babytreff

Årets høydepunkt for Husby er årets baby-

treff. Også i år vil hun invitere siste års ny-

fødte borgere og gravide mødre fra

kommunen til å samles på samfunshuset i

Hasvik. Hensikten er å gi de de nye borge-

rene en påskjønnelse og vise at de blir satt

pris på i kommunen.

- Også er det utrolig koselig å treffe

mødre og barn, smiler Husby som også kan

kose seg med eget barnebarn under årets

treff.

Babyboom

På Sørøya er det født  babyer siden for-

rige treff, og dette er rekord siden år ,

forteller Bente Husby, som også fikk barn

dette året. Hver uke samles nybakte mødre

med babyer hos hverandre til sosialt sam-

vær, og for å veksle arfaringer og historier.

- Jeg synes det er kjempe fint at det blir

arrangert treff for oss under Sørøydagene,

det viser at de tenker på oss også, smiler

Hanne Pettersen, også nybakt mor.

Damene trives godt på øya, og har ingen

planer om å flytte. - Det er trygt og godt for

barna å vokse opp her, vi trenger ikke være

redde for å sende dem ut når de blir større,

vi kjenner jo alle her, sier Pettersen.

Hjemkommertreff

Under avsluttningen av Sørøydagene invite-

res også utflyttede og andre Sørøyværinger

til sosialt samvær for å friske opp gammelt

vennskap, eller bli kjent med andre fra

bygda.

- Det finnes mange gode ambasadører og

ressurssterke personer som kommer tilbake

år etter år, og disse ønsker vi å ha en tettere

dialog med, sier Husby.

Under avsluttningen spiller også Petter

Carlsen, som vil føre ann allsang.

Gleder seg til babytreff. Her er noen nye borgere: Bente med Ådne(f.v),

Fra fjordårets babytreff



Sørøydagene 

mkommertreff

Cathrine med Nathaniel, Hilde med Elisabeth, Ellen med Karoline, Renate med Linnea, og Hanne med Sander

PÅ GATA
SPØRSMÅL:

- Hva betyr
Sørøydagene for deg?

- Skal du delta på noen
av aktivitetene?

- Hvike aktiviteter gleder
du deg mest til?

Årets desiderte høydepunkt i Hasvik

kommune er rett rundt hjørnet. Vi

kjenner alle vi gleder oss til å treffe

gamle kjente, enten vi er fastboende,

utflytta Hasvikværinger eller rett og

slett besøkende som har forelsket seg

i denne vakre øya vår. Og nettopp

dette, fellesskapet mellom fastbo-

ende og tilreisende under disse da-

gene, er det som gjør Sørøydagene

så spesielle og er drivkraften for alle

de som gjør Sørøydagene mulig.

Og hvem er det som gjør Sørøyda-

gene mulig? Det er innbyggerne i

Hasvik det, med ildsjelene i lag og for-

eninger i spissen. Uttallige timer dug-

nad ligger bak hvert eneste

arrangement i programmet, enten

det er Barnas Dag, Maraton, Fotball-

skole, Dragekonspirasjon, Konserter

eller Havfiskefestivalen. År etter år

stiller de opp, for oss, for at vi skal få

gode opplevelser og flotte minner fra

øya vår.

Årets program er som vanlig fullspek-

ket. Nytt i år er at vi har børstet støv

av Sørøyrocken. Første gang Sørøy-

rocken ble arrangert var i , og da

som nå er det et rusfritt arrangement

av og for ungdommene. I over to

dager skal ungdommene ha ulike

workshop, som vi alle kan se resulta-

tet av lørdagen på tørrfiskloftet. Og

med alle de flinke ungdommene vi

har i kommunen oppfordrer jeg alle

til å få med seg den forestillingen.

Så til alle som deltar, tusen takk! Uten

dere hadde dette ikke blitt noe av.

Jeg gleder meg!

Mange hilsner fra

Ken A. Brox
Prosjektleder Sørøydagene 

Klart for nye Sørøydager

Leif Roger Mathisen
- Betyr ikke så mye fordi det er sjeldent jeg er

her ute.
- Hvis jeg er på øya så skal jeg kanskje delta

på noe.
- Har ingen bestemte planer for hva jeg skal

delta på.

Raymond Eriksen
- Det betyr mye. Det er en stor begivenhet,

det er mange folk, og mange tilreisende
her, så det blir artig.

- Jeg blir å delta på flere arrangement.
- Blant annet barnas dag i Sandvika

Hildur Jacobsen
- Det betyr masse, synes hele øya lever da.
- Klart jeg deltar. Jeg drar litt rundt og ser, og

er noen ganger på barnas dag.
- Ellers gleder jeg meg mest til hulekonserten

og åpningen.

Hilde Sjursen
- Det er viktig at det kommer folk, det er bra

for plassen. Alle er glade, og det betyr mye
for oss som er her og de som kommer.

- Skal delta på flere arrangement.
- I år skal jeg delta på Barnas dag,

Sørøyfesten og Sykkelturen.



 Sørøydagene 

Fiskeeventyr i n
Hver sommer tar Hans Van Sabben
permisjon fra stress og kontor i
Nederland for å være med på
fiskeeventyret på Sørøya.

Hverdagen til Sabben er bankjobb og høye

kontorbygninger med over  ansatte,

der alt er organisert med nøye planlagte

tidskjema og stress.

- Her på øya er det  mennesker, det er

mindre enn på jobb, ler han.

Liker å fiske

For ni år siden leste Sabben om fisket på

Sørøya, så han og noen kompiser tok turen

nordover for å prøve dette. Etter en positiv

opplevelse, har de nå vært nordpå i seks

uker hvert år for å fiske. Sabben, som triv-

des ekstra godt, har utvidet til fire måneder

i året, og jobber nå som guide på Sørøya

perioden han er her.

Å komme hit er en enorm kontrast til hva

han er vant til hjemme, og det han liker

best er kontakten han får med folk på Sør-

øya, og at det er mindre stress. - Jobben

her er som ferie for meg, og viktigst av alt

så liker jeg å fiske, sier han.

Han forteller også at menneskene på øya

er mer vennlige enn han er vant til,

hjemme har han bare kontakt med nær-

meste familie og naboer. - Når jeg kjører bil

her så kan jeg vinke til folk og de vinker til-

bake. Hvis jeg gjør det samme hjemme så

spør de hvorfor jeg gjør det, og synes kan-

skje jeg er gal, ler han.

Ikke artig å fiske alene

Sabben benytter tiden han kan til å dra ut

på fiske, og fisker helst sammen med

andre. - Hvis man fisker opp noe spesielt

når man er alene har man ingen å dele

dette med, forteller han. - Men det kan

også være veldig farlig å være på havet

alene, fortsetter han.

Fiskekonkurransen er noe han ser frem

til hvert år, og selv om han to rekorder bak

seg vil han ikke skryte av at han er en flink

fisker. - Jeg har bare hatt flaks, smiler han.

Sabben forteller også at for å bli en god fis-

ker må man bruke hodet, og samtidig ha

en god fysisk kropp. Der andre kan holde

på i mange timer, må han gi opp etter et

par timer.

Fiskerekorder

Sabben har vært med på å hale ombord

både kveite og flekksteinbitrekord, og for

fire år siden tok en venn av han europeisk

torskerekord. Den siste gangen fisket han

ikke selv, men filmet hele begivenheten. -

Noen må jo gjøre det også så man blir

trodd, ler han. Under konkurransene er

kontrollene veldig strenge, og fangsten blir

veid og målt av flere kontrollører, på den

måten har man i allefall bevis nok.

En gang fikk sabben spørsmål om det

var tilgang på skikkelig vekt på kaia, for to

verdensrekorder var på vei inn fra fiske. I

full fart ble det ordnet med vekt og det

som behøvdes, og i løpet av natta var to

verdensrekorder satt. - Slike opplevelser er

morsomt, sier han.

Sabben trives godt på Sørøya, og har fak-

tisk vært inne på å flytte hit, og bare reise

hjem på ferie. Han har i allefall planer om å

reise hit så lenge han kan.

Sabben fisker på Sørøya hvert år sammen med kompisen Jor Baan, også fra Nederland.

Sabben liker å prøve forskjellig fiske, her med storkveita.



Sørøydagene 

PPkktt..  ::  AA)) I alle nasjonale og internasjonale fiskekonkurranser skal
det fiskes fra ikke ankrende/dreggende båt i minst  (en) dag. Ordi-
nært Norgesmesterskap arrangeres fortrinnsvis over  (to) dager.
Norgesmesterskapene skal være selvstendige arrange�ment. Er det
innen søknadsfristens utløp ikke innkommet søknad om å arrangere
Norgesmesterskapene, kan forbundets styre tillate at årets Norges-
mesterskap inngår som del av et annet arrangement.
BB)) Arrangøren skal påse at alle deltakere får samme effektive fiske-
tid, og at ingen båter får fordeler, f.eks. ved større fart enn den topp-
fart som arrangøren bestemmer. Toppfarten settes til  knop fra
utror og til fisket avsluttes, med mindre arrangøren bestemmer en
annen toppfart. Brudd på denne regel kan føre til diskvalifikasjon.
Dog skal ingen diskvalifiseres på grunn av sen innkomst.
CC)) Unntatt fra diskvalifikasjonsbestemmelsene er deltakere som
innen lovlig fisketid har kroket så stor fisk at det ikke er mulig å få
den opp før fisketidens slutt. Alle andre deltakere på samme båt må
imidlertid stanse fisket ved lovlig fisketids slutt. DD)) Fisket skal foregå
innenfor et på forhånd fastsatt område. Arrangøren skal om mulig
sørge for at man har et alternativt fiskeområde i tilfelle dårlig vær.
Deltakere som selv velger å bli på land mens festivalen avvikles har
ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent. Ansvar for beslut-
ning om avlysning av festival på grunn av dårlig vær påligger arran-
gementskomiteen og båtførerne i fellesskap.
EE)) Bare medlemmer av klubber tilsluttet Norges Havfiskeforbund, in-
dividuelle medlemmer samt medlemmer av eventuelle samarbei-
dende forbund, kan delta i Norgesmesterskapene. Utenlandske
statsborgere som er medlemmer i ovennevnte klubber/forbund må
være bosatt i Norge for å kunne delta i Norgesmesterskapene. FF))
Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser: AA)) Herrer fra det ka-
lenderåret de fyller  år. BB)) Damer fra det kalenderåret de fyller 
år. CC)) Juniorer fra det kalenderåret de fyller  år og ut det kalender-
året de fyller  år.
GG)) I Norgesmesterskapene konkurreres det i en felles seniorklasse
for herrer og damer fra det året de fyller  år. Deltakelse i senior-
klassen er frivillig, og må varsles ved påmelding. H) Laginndeling - 
(fire) deltakere pr. lag. I Norgesmesterskapene tillates bare rene

klubblag uansett kjønn og alder. Det må være minst  (tre)
deltakende lag for at Norgesmester kan kåres i lagkon-

kurransen.
II)) I tillegg til de premier som arrangøren setter opp

vil Norges Havfiskeforbund tildele de tre beste i
hver klasse en spesiell utmerkelse.

PPkktt..  :: Arrangøren har rett til å foreta en-
dringer i programmet dersom været eller
andre forhold tilsier det. 

PPkktt..  ::  AA)) Det påligger arrangøren å skaffe til
veie en tilstrekkelig mengde naturlig agn. BB))
Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie

plastsekker eller kasser til fangsten. Dersom
minstemål benyttes skal arrangøren også sørge

for tilstrekkelig antall målepinner. CC)) Arrangøren
anmodes om å søke best mulig sikkerhet ombord.

DD)) Under fiske fra båt er det påbudt alle deltakere å
medbringe rednings- eller flytevest. Flytejakke og flyte-

dress kan også benyttes. Fiskeskipper sjekker at alle delta-
kere har med påbudt redningsutstyr. Dersom en deltaker ikke har,

eller får lånt dette, skal han eller hun vises i land. Dette skal ikke
føre til økonomisk belastning for arrangør. Fiskeskipperen skal påby
bruk av redningsutstyr når han finner det nødvendig.

PPkktt..  ::  AA)) Som hovedregel skal båtfordelingen foretas etter loddtrek-
ning. Det skal dessuten hver fiskedag trekkes lodd om plasseringen
ombord mens båten er på vei til feltet. Ved to dagers fiske skal det
byttes båt hver dag for å utjevne forholdene. Det kan gjøres unntak
for fiskeskippere dersom dette er nødvendig. Dersom to deltakere
ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene deltake-
ren. Deretter plasseres den andre på samme båt. B) Enhver deltaker
bør være sikret et minimums arbeidsfelt ombord, helst ikke under 
(to) meter rekke i gjennomsnitt pr. deltaker.

PPkktt..  ::  AA)) På hver båt skal det velges en fiskeskipper med assistent.
Disse skal påse at fiskereglene blir fulgt. Her er det ikke tillatt å
bruke båtfører som fiskeskipper eller assistent, men det anbefales å
lytte til erfarne båtførere. BB)) Etter rådføring med deltakerne og båt-
føreren, bestemmer fiskeskipperen hvor på feltet det skal fiskes. Ved
ulik oppfatning gjelder flertallsbestemmelsen. Ved stemmelikhet
har fiskeskipper dobbeltstemme.

PPkktt..  :: Deltakerne plikter å ta hensyn til de anvisninger båtføreren
gir. Båtføreren er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som
angår sikkerhet og manøvrering. I alle andre spørsmål er fiskeskip-
per høyeste myndighet.
PPkktt..  ::  AA)) Under fisket er det tillatt å ha med en reservestang i mon-
tert stand, men uten påsatt takkel. Ytterligere reservestenger kan
medtas, men disse må ikke være montert. Takkel på hoved�stangen
kan først settes på etter at man er kommet ombord, og det må fjer-
nes før man går i land. Det er tillatt å ha med reservetakkel, men
disse må ikke være ferdig agnet. BB)) Det er valgfritt å fiske med agn
eller pilk. Ved agnfiske kan det brukes inntil  (tre) enkeltkroker,
som kan agnes med naturlig eller kunstig agn, eller en blanding av
begge agntyper. Ved pilking er det tillatt å bruke pilk med triangel-
krok og inntil  (to) opphengere, med  (en) enkeltkrok pr. opp-
henger. Under pilking er det tillatt å bruke naturlig agn (fiskebiter,
skjell o.l.) på pilkkroken og opphengerne. Pilk og lodd må veie
minst  gram hvis ikke arrangøren bestemmer lavere minimums-
vekt. Dette må i så tilfelle stå i annonsen for angjeldende festival.
Fiskeskipperen ombord kan etter samråd med de øvrige deltakerne
fastsette en høyere vektgrense, dersom forholdene krever det. Der-
som pilkkroken løsnes fra pilken, og man forlenger avstanden
mellom pilk og krok med f.eks. snøre, sene, wire e.l. til mer enn 
cm., blir pilken å betrakte som lodd. I slike tilfeller vil en triangelkrok
telle som  (tre) enkeltkroker. Bruk av kunstig lys er ikke tillatt. CC))
Kasteslukfiske eller fiske med håndsnøre er ikke tillatt. DD)) Hov og
klepp kan benyttes.

PPkktt..  ::  AA)) Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra
andre. Stenger må være minst '" ( mm) og ikke lenger enn
' ( mm). BB)) Deltakerne har imidlertid anledning til å motta
hjelp til klepping eller håving av fisk etter at deltakeren selv har fått

fisken inn til båtsiden. CC)) Deltakerne skal selv sette agn på kroken og
ta fisken av kroken.

PPkktt..  :: Lagkonkurransen fiskes etter de samme regler som for den
individuelle konkurransen. Et lag må imidlertid være fordelt på
minst  (to) båter.

PPkktt..  :: Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning, minstemål
og utelukking av enkelte fiskeslag. Det skal også være mulig å av-
vikle festivaler etter forskjellige poengsystemer. Forutsetningen for å
arrangere festivaler etter poengsystem, begrens-ning, minstemål og
utelukkelse av fiskeslag skal være at dette er annonsert på NHF’s
hjemmeside før påmeldingsfristens utløp. I tillegg skal det opplyses
skriftlig om begrensning, minstemål, utelukking og unntak for bløg-
ging.

PPkktt..  ::  AA)) Dersom to eller flere deltakere får fangst eller enkel fisk
av samme vekt, får deltakerne lik plassering. BB)) All fisk skal bløgges i
takt med opptak og før nytt utslipp. Unntak for fiskeslag bestemmes
av arrangør. Fisk med minste�mål skal ikke ha knekt nakke. CC)) Under
veiingen er det ikke tillatt å bruke trekasser eller annet som kan
trekke til seg fuktighet. Brukes plastsekker skal disse være perforert
og med avklipte hjørner.

PPkktt..  ::  AA)) Eventuelle protester må innleveres skriftlig til arrangøren
innen  (en) time etter innveiingens avslutning angjeldende dag. BB))
En spesiell komité, bestående av  (fem) medlemmer,  (to) fra ar-
rangøren og  (tre) fra deltakerne. Disse velges ut fra forskjellige
deler av landet. Festivalkomitéen forplikter seg til å henge opp nav-
nene på komitémedlemmene godt synlig for deltakerne. Komité-
medlemmene får utdelt et skriv med navn på de personene som er
med i komitéen. Komitéen skal ta seg av alle spørsmål som angår
protester og diskvalifisering. Gjelder saken et av komitéens medlem-
mer, trer ved�kommende ut av komitéen og nytt medlem oppnev-
nes. Begge parter skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å
være til stede under protestkomitéens behandling av deres sak. CC)) I
alle spørsmål som ikke er nevnt i reglene, er arrangørens oppfat-
ning avgjørende.

PPkktt..  :: Foruten de diskvalifiseringsgrunner som er nevnt i pkt. ,
skal også brudd på fiskereglene og usportslig opptreden, som f.eks.
fyll, føre til diskvalifisering for en eller flere dager.

PPkktt..  :: Dersom arrangøren av en fiskekonkurranse bryter NHF's
vedtatte regler, kan man fremme klage overfor forbundsstyret, som
er høyeste instans i slike spørsmål. 

PPkktt..  :: Fisk under minstemål kan slippes ut igjen når dette er for-
svarlig. Fisk fra egen fangst som ikke deltakerne beholder selv tilfal-
ler arrangøren. Fisk som gis til deltakerne skal være merket med
f.eks. avkuttet hale.

PPkktt..  :: Alle deltar i en fiskekonkurranse på egen risiko. Verken ar-
rangør eller Norges Havfiskeforbund er ansvarlig for skader som på-
føres deltakerne eller deres utstyr.

PPkktt..  :: Styret i NHF skal følge gjeldende regelverk i forbindelse med
Norgescupene.

FISKEREGLER FOR TYNNLINEFISKE
PPkktt..  :: Tynnlinefiske omfatter følgende tre snøreklasser: Bruddstyrke
inntil  kilo,  kilo og  kilo. Det er tillatt å bruke et hvilket som helst
snøre som backline (baksnøre). 

PPkktt..  :: Det er kun tillatt å fiske med  (en) enkeltkrok, eventuelt med
 (en) pilk med triangelkrok. Pilken regnes som  (en) krok. Det er
ikke tillatt å bruke triangelkrok dersom denne ikke er festet direkte
på pilken.

PPkktt..  :: Det er ingen vektgrense på søkker eller pilker, men det anbe-
fales å ha med seg et variert utvalg, slik at man får et fiske avpasset
etter dybde og strømforhold. Fiskeskipperen kan pålegge del�ta-
kerne å bruke større vekter dersom det oppstår sammenfiltring av
snørene.

PPkktt..  :: Deltakerne oppfordres til å ta tilbørlig hensyn overfor en fis-
ker som har fått en stor fisk, slik at han ikke hindres i å få fisken opp.
Fiskeskipperen avgjør i tvilstilfeller hvorvidt det er nødvendig for de
omkringstående å ta sine snører opp.

PPkktt..  :: Det er ikke tillatt å bruke stenger over  fot ( cm). Det er
heller ikke tillatt å bruke stenger hvor toppdelen - inkludert øverste
håndtak - er under  cm. Den nederste del av stangen skal ikke
måle over  cm. Alle mål skal tas fra sentrum av snellespolen.

PPkktt..  :: Det er tillatt å bruke hovedsnøret dobbelt i en lengde av mak-
simum , meter. Fortommen må ikke være over , meter. Den
maksimale lengde på dobbelt hovedsnøre pluss fortom, blir således
 meter.

PPkktt..  :: Som fortom er tillatt å bruke både wire, nylon og dacron i
hvilken som helst bruddstyrke.

PPkktt..  :: Snellen kan forlanges tatt med for kontroll ved innveiing av
fangsten.

PPkktt..  :: Det deles ut en spole med minst  meter til alle deltakerne.
Arrangøren skal sørge for at samtlige deltakere får utdelt snører
med lik lengde. Arrangøren skal sørge for at samtlige deltakere får
utdelt snøre som er fra samme leverandør, er av samme type og har
lik tykkelse. Arrangøren skal ikke oppgi hva slags snøre som deles ut
før på fiskeskippermøtet. Utdelingen av snøre foretas ombord i
båten. Utdelt snøre skal spoles på i sin helhet. Bevisst kutting med-
fører diskvalifikasjon. Arrangøren må påse at det er  (to) ekstra spo-
ler til hver deltaker ombord i båtene. Mister en deltaker mer enn ¾
av utdelt snøre samt ¾ av reservespolene, må fisket for vedkom-
mende avsluttes. Det er ikke anledning til å bruke annet snøre, da
dette medfører diskvalifikasjon.

PPkktt..  :: For øvrig gjelder Norges Havfiskeforbunds fiskeregler.

Fiskereglene Revidert på NHF’s Generalforsamling

Color Fantasy /-.

Fiskeeventyr i nord
Steinbit hører også med til storfangsten.

Program og påmelding 
til Sørøyfestivalen 

Torsdag .juli

Registrering på klubbhuset kl .

Fredag . juli 

Oppmøte på kaia kl. .

Utror og kransenedleggelse kl. .

Lørdag . juli

Oppmøte kl. .. Utror kl. ..

Premiering på samfunnshuset kl. ..

Startkontigent

Damer/herrer: kr. ,- 

Junior: kr ,-

Påmeldingsfrist .juni. Husk redningsvest!

All fisk skal bløgges.

Alle følger Norges Havfiskeforbunds regelverk. 

 timer effektiv fiske. Klubben har målsetting om at det kun

innveies  stk. sei pr. dag. Kun . mannslag .

Vi ber klubbene sende egne lister for lag. 

Betaling til konto . 

Kontaktpersoner:

Geir A. Iversen     privat/mobil / 

email: adelsten@start.no 

Roger Hansen mobil/  /email: @online.no

Postadresse: Sørøy Havfiskeklubb, v/Installatør R. Hansen,

Strandgata ,  Breivikbotn



 Sørøydagene 

PÅ GATA
SPØRSMÅL:

- Hva betyr 
Sørøydagene for deg?

- Skal du delta på noen
av aktivitetene?

- Hvike aktiviteter gleder
du deg mest til?

Maylen Kristiansen
- Jeg har ikke vært på noen av Sørøydagene.
- Jeg skal dit i år, og skal prøve å være med

på det meste.
- Spesielt Sørøyrocken.

Marita Skoglund
- Da er det sommer, ingen sommer uten Sør-

øydagene.
- Jeg skal prøve å være med på det meste.
- Jeg gleder meg mest til Sørøyrocken.

Daniel Nystad
- Det er veldig bra kulturdager, og det er mye

forskjellig som skjer her. Og det har jo blitt
en tradisjon.

- Jeg har ikke vært hjemme de siste årene, så
jeg har ikke deltatt på noe.

- I år skal jeg kanskje delta på havfiskekon-
kurransen, og Sørøyrocken.

Elise Johansen Dalvik
- Det er artig å fiske og se på når de får stor

fisk.
- Jeg var i fjor, og gleder meg til å fiske.
- Jeg har fått en liten fisk selv.

Historisk busstur

Bussjåfør Ragnar Nilsen vil under Sør-

øydagene ta passasjerer med på en

guidet busstur rundt på øya. Dette er

en unik sjanse til å lære om hjemplas-

sen for de som bor der, og for andre

interesserte.

Huler og mineraler

Nilsen forteller at Sørøya er full av ting

som er verdt å fortelle om. Dette kan

være alt fra historen om da engelsk-

menn angrep plassen, til stein og mi-

neraler som det finnes masse av på

øya. 

Han vil ikke røpe altfor mye av hva

han planlegger på denne turen, men

det hele starter i Hasvik, videre til Brei-

vikbotn også til Sørvær. Underveis blir

det blant annet fortellinger om hulene

som folk gjemte seg i under krigen,

kirka i Sandvika og om båten Mur-

mansk som det jobbes intenst med for

å heves.

Gode tilbakemeldinger

I bussen er det plass til  passasjerer,

og selv om det ikke var full buss i fjor,

kom det mange gode tilbakemeldinger

fra denne turen.

- Det er spesielt artig når folk som

bor på øya får aha-opplevelser når det

blir fortalt ting de ikke visste, sier Nil-

sen.

Han kjører også guidede turer på

forespørsel både fra kommunen, hotel-

let og andre interesserte. 

Nilsen som også er med i Hasvik His-

torielag, ønsker å oppfordre flere til å

melde seg inn i historielaget. De job-

ber med mange spennende prosjekter,

og trenger flere medlemmer.  Kanskje

bussturen kan øke interessen for lokal-

historien.

- Still opp og bli med på bussturen

og historielaget, oppfordrer han. - Alle

er velkomne, avslutter den blide bus-

sjåføren.

Hvis du vet for lite om lokalhistorien på Sørøya
men gjerne vil vite mer, kan du i sommer benytte
sjansen til å bli med på en lærerik busstur. 



Sørøydagene 

Det ønskes at søkere har følgende kvalifikasjoner:
• førerkort kl B (E)       • gode samarbeidsevner       • løsningsorientert med ståpå humør

Hammerfest Energi tilbyr gode utviklingsmuligheter 
i et trivelig arbeidsmiljø, med konkurransedyktig lønn. 
Bedriften har gode forsikringsordninger. 
Flytteutgifter dekkes etter eget reglement.

Søknad med attester sendes til: 
Hammerfest Energi, 9613 Hammerfest 
eller tore.nilsen@hammerfestenergi.no 
innen 25. mai 2007.

Montørleder

Energimontører
Hammerfest Energi har behov for energimontører i montøravdelingen 
for snarlig tiltredelse.

Hjelpemontør
Hammerfest Energi har ledig stilling som hjelpearbeider for snarlig tiltredelse.
Arbeidsoppgavene er knyttet til driftavdelingen, hovedsakelig som hjelpemann i montørlag.
Det er ønskelig med fagbrev innen et eller flere tekniske fag, helseattest kan bli vurdert.
Nærmere informasjon om Montørleder, Energimontør og Hjelpemontørstillingen 
fås ved henvendelse til Øyvind Hansen, tlf 907 74 036.

Servicemedarbeider
Hammerfest Energi har ledig stilling som servicemedarbeider for snarlig tiltredelse.
Arbeidsområde er kantine, og vask av lokalene i Rossmollgata. 
Stillingen er en deltidsstilling på 50 % med arbeidstid på dagtid. 
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Tore Nilsen, tlf. 916 64 255.

Vikariat som kontormedarbeider

Hammerfest Energi har ledig vikariat som kontormedarbeider for snarlig tiltredelse.
Arbeidsområde er i hovedsak ekspedering av kundehenvendelser.  Vikariatet er en
deltidsstilling på 50 %, med økning til 70 % i slutten av 2007 og har varighet ut 2008, 
med mulighet for fast 50 % stilling etter dette. Det er ønskelig med erfaring fra
kundebehandling og bruk av IT-verktøy.
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Lindar Langebeck, tlf. 78 42 82 02.

Stillingen er underlagt driftsleder. Ansvarsområde er ressurskoordinering av utstyr 
og mannskap i montøravdelingen, med personalansvar. 
Erfaring fra arbeidsledelse og serviceinnstilling vil vektlegges. 

Hammerfest Energi AS er

eier av datterselskapet

Hammerfest Energi Nett

AS og er største eier i

Porsa Kraftlag AS. 

Som medeier i flere andre

selskaper er Hammerfest

Energi delaktig i initiering

og utvikling av nye

forretningsområder

innenfor det moderne

energimarkedet. Selskapet

har kontor i Hammerfest

og det er ca 50 ansatte i

konsernet. Det er ypperlige

jakt-, fiske- og

friluftsmuligheter i

regionen, med et aktivt

kulturliv i byen. Det er

videregående- og

høgskoletilbud i byen.

Hammerfest er i dag

etablert som verdens

nordligste petroleumsby.

www.hammerfestenergi.no

ved vår kraftstasjon i Breivikbotn.
mandag 5. juli kl. 1000-1500

Omvisning i Kraftstasjon og 
konkurranse med premiering…

VI HAR ÅPEN DAG

ønsker lykke til
med Sørøydagene

ønsker lykke til
med  Sørøydagene

Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Tlf. 78 41 55 55

Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Tlf. 78 41 55 55 ønsker lykke til med  

Sørøydagene

Rådhusveien 
 Hammerfest

Nordkapp kommune

ønsker lykke til
med Sørøydagene

ønsker lykke til
med Sørøydagene

MÅSØY KOMMUNE

Loppa kommune

ønsker lykke til
med 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

Håen...
åpent alle dager 
fra 09.00 - 21.00

Rocky... fra 21.00

Lykke til med Sørøydagene
www.eninorge.com

Lykke til med Sørøydagene
www.fd.no



 Sørøydagene 

Konserten i Kvithellhula

Denne har vært holdt i   år under Sør-

øydagene. Ideen til dette fikk Jacobsen

etter en fantastisk konsert han var vitne

til i en stor grotte i Malorca. 

- Jeg tenkte da, at om de kan ha kon-

sert i mørket på Malorca, så må vel vi

kunne ha hulekonsert i midnattsol her,

forteller han.

Han og historielaget gikk så i gang for

å skaffe musikk, og så langt kan han for-

telle om musikk både fra Russland, Skott-

land, Alta, Hammerfest osv.

Folk har møtt opp og vært positive til

arrangementet, og det har kommet

mange utenfra for å være med på kon-

sert.

I år er det Hammerfest Mannsangfor-

ening som har sagt ja til å stille opp. Det

blir desverre ikke i hula, fordi noen er for

dårlig til beins for å komme seg dit. Vi

har defor flyttet dette til Hasvik kirke på

avsluttningsdagen.

Litt om Kirka i Hasvik

Fra gammelt av, var det en kirke på Has-

våg som etter en bestemmelse på det

gamle tinget på stedet, skulle bli tatt ned

og flyttes Hasvik. Denne kirka var da litt

for liten, så det ble revet ei kirke på

Hjelmsøy og bygget sammen med

denne.

Etter noen år ble det bestemt at det

skulle settes opp ei ny kirke, og denne

Pensjonist Ulf Jacobsen, tidligere
formann i Hasvik historielag, har
gjennom tidene hatt mange 
oppgaver i bygda. Han kan fortelle
mange fantastiske historier fra
øya, og om en rekke severdigheter
som er verdt å få med seg.

Hasvik Historielag

Ulf Jacobsen er veldig stolt over utsmykningen i Hasvik kirke.



Sørøydagene 

Fjord1 MRF AS - 6405 Molde - Tel.: 71 21 95 00 - mrf@fjord1.no

www.fjord1.no

M/F “Åfjord”

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

ble da reist i  og stod til ca  da

det ble bygget enda ei ny kirke. Den nye

kirka stod derimot helt til den ble brent i

.

Etter evakueringa var det så ikke bruk for

noen kirke før det igjen ble folk på stedet,

og det ble satt opp ei brakke der som da-

gens kirke står. Denne ble satt opp i ,

og Jacobsen mener dette er av de fineste

kirkene i Finnmark.

Her var det kunstneren Ria Steen, som

malte altertavla som  åring, og senere

også tegningene til glassmaleriene i kirka,

og maleriet i kapellet som er på helsesen-

teret. 

En annen spennende historie

Denne historien er fra tiden da Napoleon

kriget og hadde en blokkade som gjorde at

båtene ikke hadde lov å dra østover for å

handle med russerne. Engelskmennene

hadde derfor lagt krigsskip utenfor kysten

her.

En dag kom det inn et skip med ca 

menn med ladde pistoler. De gikk på land

på Sørøya og røvet og stjal pengene til

kjøpmann Killingen. Det fantes ingen sikre

pengeskap på den tiden, så han hadde gra-

vet ned penger i en kiste, men også dette

ble funnet og røvet fra han. De stjal også

det som var av mat i bygda, så de som ble

igjen rømte til ei hule, som den dag i dag

heter Killingenhula. 

Etter - dager dro de videre til Hammer-

fest, og plyndret der også. Når så dette var

gjort, kom de tilbake til Sørøya og stjal det

som var igjen å ta. 

I ettertid kom det en kanon til øya, om

litt for sent, og denne kan man se ved fer-

geleiet i Hasvik.

Hasvik Historielag

Kirka i Hasvik

Kanonen fra -tallet står ved fergeleiet i Hasvik.

Fra fjordårets hulekonsert. Foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad.
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Hvert år under barnas dag i 
Sandvika, pleier det å være tema
for utkledning. I år er temaet
«havfruer og svampebober», noe
som kan by på utfordringer for de
voksen som ikke har fulgt godt
nok med på barneTV.

Barnas dag i Sandvika pleier å være et

yndet tursted for både familefolk og

andre. Det er en fantastisk plass, med

flott badestrand og grillmuligheter.

Forskjellige aktiviteter

Også i år blir det en rekke aktiviteter på

denne dagen. Det har vært populært

med utkledning og skattejakt, så dette

blir satt opp denne gangen også. Det blir

også tatt med kurv og fotballmål slik at

det blir aktiviteter og lek i sanda for en-

hver smak. 

De - siste årene har Camilla Svendsen

stått i spissen for dette arrangementet,

og hun forteller at den største jobben

faktisk har vært å finne frivillige grillvak-

ter. Likevel har dette ikke vært et pro-

blem, da folk har vært kjempe villige til å

stille opp og hjelpe. 

Populært

Barnas dag er tydelig noe mange gleder

seg til, og mange planlegger å ta turen

dit denne dagen. Camilla forteller at det

har vært så mange som ca  barn pluss

voksne, både fra øya og fra andre steder.

Det har vært god oppslutning på utkled-

ningsdelen, frivillige hjelpere, og publi-

kum. 

Ta gjerne turen til Sandvika på barnas

dag. Har du ikke barn selv så er det like-

vel et fantastisk sted å tilbringe dagen

på.

Sandvika kan by på fantastisk tursted og badestrand.  Foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad

Barna gleder seg veldig til barnas dag i Sandvika. Foto: Barbro Antonsen

Havfruer og 
svampebober

Fra barnas dag i fjor. Foto: Eva D Husby.



Sørøydagene 

Vindparken representerer 
miljøvennlig energiproduksjon.
Dette kan være vårt grønne 
bidrag til en bedre verden



 Sørøydagene 

Tenk deg tanken 

              du ikke trenger å fylle på 130 mil

Enhver bil kan kjøre langt bare tanken er stor nok. Nye Audi A3 TDIe 
bruker ikke mer enn 0,38 på mila. I en Audi handler det nemlig ikke 
om størst mulig tank – det handler om utnytte kraften i hver dråpe 
drivstoff best mulig.
Drivstofforbruk 0,38 l/mil ved blandet kjøring. CO2-utslipp 99 g/km. 

Nye Audi A3 TDIe 0,38 l/mil
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. juli finner man pensjonistene på Sørvær

grendehus, i full gang med å arrangere café.

Dette har blitt et fast innslag under fiskefesti-

valen i over  år, og svikter ikke i år heller.

Dette har vist seg å være et populært tiltak,

og et sted mellom - mennesker i alle

aldre pleier å stikke innom. Caféen kan lokke

med salg av middag, kaffe og kaker, og lynlot-

teri med fine premier. Noen av premiene har

de fått fra bedrifter og privatpersoner, og

andre har de skaffet selv, forteller Kjell Peder-

sen, nestleder i pensjonistforeningen.

- Dette har blitt en tradisjon. Folk går dit

det er kaffe og kaker, smiler Elise K Bjerke,

leder i Hasvik Pensjonistforening.

Pensjonistforeningen er samlet for å planlegge årets arrangement.

Hasvik pensjonsit-
forening kan skryte 
av åpen café helt siden 
Sørøydagene startet, 
og henger fortsatt med.

Svikter ikke

Pensjonistcafé i fjord, med lotterisalg. 
Foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad
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Vi river fra fortiden og bygger for fremtiden, 
og utfører arbeidet med �erningen av 
vraket Murmansk. 

AF Gruppen sponser Sørøyrocken.  
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Utstilling på Rådhuset
Cato Johansen stiller med nye
bilder og nye maleteknikker på
Rådhuset, og motivene vil 
være fra Sørøya.

Johansen som er født og oppvokst i Breivika

på Sørøya, har hatt utstilling før på hjem-

plassen. Han forteller at det nå er noen år

siden sist gang, og bildene han nå vil vise

fram vil være ganske annerledes enn tidli-

gere. 

Ny fargelegging

Johansen forteller at han liker å variere med

forskjellige teknikker for å ikke bli lei. - Det

er stadig en hug etter nye farger og måter å

jobbe på. Bildene vil også ha en annen ram-

mesetting, forteller han. 

Når Johansen velger et motiv, ønsker han

å vekke nysgjerrighet blant publikum. Tema

for bildene han har med seg er maritimt fra

Sørøya, og mange vil nok kjenne seg igjen.

Noen av hans tidligere verk kan man se

på ferga "Fjord", som er flott dekorert med

flere av bildene hans.

Variasjon

Utstillingen, som vil finne sted på Rådhuset

under Sørøydagene, vil også inneholde

Cato Johansen under arbeidet
med et av hans malerier. 
(privatbilde av Cato Johansen)
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Hvitevarer, brunevarer,
telefoni og mobiltelefoner

9593 Breivikbotn 
Telefon 78 45 22 96 • Telefaks 78 45 13 54

E-post: post@installatør.no

• Elektrisk installasjon – skip
og landanlegg Ombygging 
• Nyinstallasjon og reparasjon
av  elektriske anlegg
• Innvendig/utvendig
maling/beis med utstyr
• Båtprodukter
• Avrettingsmasse
• Miljøstrie
• Gulvbelegg
• Gulvtepper
• Løpere
• Rengjøring

Kranebrygge 
• Rorbuer
• Båter
• Fritids opplevelser

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

Ulf Krane A/S
SUPERMARKED

9593 Breivikbotn • Telefon 78 45 15 03 • Telefaks 78 45 15 20
E-post: spar.breivikbotn@ngbutikk.net

• Dagligvare
• Ferskvare
• Bensin
• Tipping

• Medisin
• Post i butikk
• Fiskeutstyr

HASVIK
Tlf. 67 03 51 00, 

Lufttrafikktjenesten tlf. 67 03 35 90

Fyringsolje Parafin
Automat Breivikbotn:

• Bensin
• Diesel

Automat Sørvær:
• Bensin
• Diesel

Alt av Shell's oljeprodukter

Automat Kai Sørvær for båter:
•  Avg.fri Diesel

Mobil 911 07 909

BREIVIKBOTN BIL-
OG SVEISEVERKSTED

• Bilverksted 
• Mek.verksted
• Småbåtslipp 

Tlf. 78 45 16 41 • e-post: verksted@bilogsveis.no

www.noravind.com

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! 
www.havcruise.no

Vi ønsker lykke til med 
Sørøyrocken 2010

Utstilling på Rådhuset
småprodukter som klokker og lignende. Jo-

hansen forteller at det fine med slike pro-

dukter er at de er mindre kostbare, og

egner seg fint som presang til de som har

alt.Ved å male på forskjellige ting får han

også varierte arbeidsoppgaver, noe som er

viktig så han ikke blir lei det han holder på

med.

Jeg savner plassen og og folket på hjem-

plassen, og må opp en gang i året for å

holde på dialekta, avslutter han.

Ett av maleriene man kan se på Fjord
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Blåser liv i SørøyrockenPÅ GATA
SPØRSMÅL:

- Hva betyr 
Sørøydagene for deg?

- Skal du delta på noen
av aktivitetene?

- Hvike aktiviteter gleder
du deg mest til?

Kristian Pedersen
- Jeg synes det er artig med Sørøydagene,

men husker ikke helt hva det er.
- Det er artig å fiske på kaia, og være med på

barnasdag.
- Gleder meg til i år også, jeg liker å fiske.

Terje Kristiansen
- Det betyr ikke spesielt mye for meg, men

man merker jo at det er mye folk i bygda.
- Jeg pleier å delta på noen arrangementer av

og til, men ikke hvert år.
- I år vet jeg ikke om jeg skal delta.

Anna Mattila
- Det betyr masse jobb, og betyr mye for 

næringslivet på Sørvær.
- Jeg har vært med barna på noen 

konkurranser.
- Jeg får nok ikke tid til å delta så mye i år.

Tidlig på -tallet var Sørøyrocken et populært ar-
rangement på Sørvær. Nå ønsker arrangørene av
sørøydagene å gjeninnføre denne tradisjonen.

Den unge lederen for Sørøyrocken

Frida Hansen, har sammen med Ken

Arne Brox, satt sammen et spennede

program med mange spennende artis-

ter for årets ungdoms arrangement. 

Rusfritt

I hele tre dager under Sørøydagene vil

Sørøyrocken finne sted. Det vil være

fri aldersgrense, men arrangementet

skal være rusfritt. 

- Dette er en festival vi ønsker å ta

tilbake, forteller Hansen. 

Mange band har sagt ja til å stille

opp å gjøre dette til en flott festival,

som forhåpentligvis vil friste til gjenta-

kelse og bli en ny tradison under disse

dagene.

Følgende band er klare så langt:

- Sirius (Kristian Rønning, vinner av

Norske Talenter)

- Cyaneed (Alta)

- Petter Carlsen (Alta)

- Kristian Park (Alta, Rognan)

- Moillrock (Honningsvåg)

- Damage Inc. (Alta, Hammerfest)

- Creep Colony (Alta)

- Firstimpression (Hammerfest)

Workshop

Dette er duket for workshop innen for-

skjellige sjangere, som dans,

film/video, band, låtskriving m.m. Al-

dersgrensen vil være ungdom fra -

klasse og opp til  år..

- Her skal vi blant annet forsøke å

sette sammen et ungdomsband, og

fremføre resultatet under konserten,

sier Hansen.

Nikolai Lopez skal stå i spissen for

danseworkshop. Sistnevnte er godt

kjent blant ungdommen på øya. Band-

workshop skal ledes av jentene i 

Cyaneed.

Frida Hansen er leder for årets Sørøyrock. Her sammen med Creep Colony som også gleder seg til arrangementet. 
Begge foto: Barbro Antonsen.

Godtfred Hansen
- Det betyr at det blir en fin sammenkomst og

at folk har det bra. Det blir ekstra god stem-
ning, for det er ikke så ofte det skjer noe
her. Man har det jo ikke artigere enn man
gjør det til selv.

- Skal ikke delta på noen aktiviteter, men jeg
skal se på og være blant folk. Jeg er for
gammel til å delta på slikt.



Sørøydagene 

Blåser liv i Sørøyrocken

Gleder seg til 
«ferie» i nord
Årets festivalmusikker under Sørøydagene er

uten tvil Petter Carlsen, som skal delta på flere

arrangement.

Carlsen forteller at han gleder seg til å

besøke Sørøya. Og under sørøydagene

skal han holde tre konserter, pluss arran-

gere workshop med låtskriving som

tema. 

Nye låter

I sommer skal Carlsen være en måned i

Finnmark, der han reiser en del rundt

og holder konserter. I løpet av denne

tiden vil han også prøve å komponere

litt, hente inspirasjon å finne roen i fa-

miliens hytte i Storelvdalen.

Han forteller også at han jobber med

ny plate, og vil prøve noen nye låter

mens han besøker hjemfylket.

- Jeg vet ikke når det blir plateslipp,

men håper de nye smakebitene vil falle i

smak, sier han.

Carlsen gleder seg også til å komme

hjem til Alta. - Jeg skal bare gjøre artige

ting mens jeg er nordpå, så det blir nes-

ten som ferie, forteller han.

Har vært på øya før

Under "Rock mot rus" i  besøkte

Carlsen Sørøya for første gang, da spilte

han i et heavyrockband som het "En-

thralled", sammen med blant annet

Tommy Wirkola. 

- Dette husker jeg godt, for Tommy

spilte vekk hele honoraret vårt som var

på tilsammen kr, ler Carlsen.

Han synes at øya har fantastisk natur,

og vurderer å ta med telt til overnatting

hvis været tillater det. - Planen er også å

være med på fiskekonkurranse og andre

aktiviteter også hvis jeg rekker det, for-

teller han.

Carlsen håper det blir trivelige dager

på Sørøya, og at folk vil kose seg. - Det

skal i allefall jeg, avslutter han.

Petter Carlsen

Cyaneed

Sirius



 Sørøydagene 

Ut i frisk luft
Fast tradisjon under 
Sørøydagene er maraton og
turmasj. Dette er en fantastisk
mulighet til å komme seg ut i
frisk luft,  så det er bare å 
børste støv av joggeskoene 
og hive seg med.

I år som tidligere år blir det arrangert mara-

ton og turmarsj på Sørøya, og arrangørerne

fra BGIL håper mange deltakere i alle aldre

melder seg på for å . 

Maraton

Nytt i år et Sørøymila som da er en distanse

på en mil. Denne vil kanskje lokke til seg de

aller sprekeste, eller andre som føler seg

kallet til å utfordre seg selv. 

Om dette virker uoverkommelig, så er det

ingen grunn til å fortvile. Det vil også bli mi-

nimaraton (m) for voksne over  år,

der deltakerne blir delt inn i klasser etter

alder og kjønn. 

Også barna kan få brukt kroppen sin ved

å være med på maraton. De aller minste fra

- år kan delta på m løypa, og for de

litt eldre fra - år er det mulig å delta på

nautisk maraton. Her er løypa en nautisk

mil, altså m. Alle barna vil bli premiert,

forteller Odd Ivar Gladø, BGIL.

Åfjordmasj

For de som gjerne har lyst til å røre på seg

men ikke vil løpe, er Åfjordmarsjen midt i

blinken. Også her er det flere distanser, så

muligheten til å komme seg opp og ut er

absolutt tilstede.  Dette er og en fin mulig-

het til å nyte den vakre naturen Sørøya har

å by på. 

Ved Åfjord blir det satt opp grillstasjon,

der man kan få kjøpt de lekreste grillretter

servert av maratongruppa.

Sykkeltur

Har du en sykkel, men ikke vil delta på

maraton eller marsj, kan du i allefall ta hju-

Fra Sørøymarsjen i fjor. Foto: Reidun I. Aasebø.



Sørøydagene 

KJOSEN PUB & KAFÉ
RORBU- OG BÅTUTLEIE
Vi tilbyr overnatting og ulike arrangementer i

f lotte omgivelser plassert 
sentralt i Brevikbotn

BOOKING
Tlf. 78 45 17 06 – Telefax 78 45 16 30

www.soroy-havfiskesenter.no

MIX Handleriet Hasvik
POST I BUTIKK • TIPPING • ISKREM 
SJOKOLADE • TOBAKK • BLADER 
DAGLIGVARER • MUSIKK • VIDEO

Tlf. 78 45 16 22 • Fax 78 45 16 23
firmapost@hasvik.net

MIX Handleriet Hasvik
POST I BUTIKK • TIPPING • ISKREM 
SJOKOLADE • TOBAKK • BLADER 
DAGLIGVARER • MUSIKK • VIDEO

Tlf. 78 45 16 22 • Fax 78 45 16 23
firmapost@hasvik.net

Sørøyas største maskinentrepenør 
og transportforretning

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

Vi har: 
• Godsrute – Alta

• Grus, pukk, singel, støpesand og jord
• Bensin, diesel og gode tilbud på dekk og batteri

Din lokalbank 
i distriktet

Strandgata 20
9593 Breivikbotn

Tlf. 02244
www.snn.no

Sørvær 
Fiskeindustri AS

9595 Sørvær
Kontakt info.: 

Tlf. 78 45 27 80 - fax. 78 45 27 81, 
e-post: runar.paulsen@akersea.no

Ønsker lykke 
til med 

Sørøydagene

Sørvær Handel Kolonial
Kontakt info: 78 45 21 23, fax. 78 45 21 11

mobil 48 22 62 85 • 
e-post: joker.sorvar@ngbutikk.net

Åpningstider: Mand.-lørd: 10.00-16.30 (15.00)

Dagligvarer
Kolonial
Medisin
Fiskeutstyr
Post
Norsk Tipping

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

Velkommen innom!

Velkommen!

Breivikbotn 
Fiskeindustri AS
9593 Breivikbotn • Tlf. 78 45 29 00 • Fax 78 45 29 01

Ut i frisk luft
lene fatt og bli med på sykkeltur. .juli blir

det start fra Hasvik og Breivika, med mål-

gang i Sandvika. 

Også her blir det satt opp grill, og det vil

bli mulig å kjøpe grillmat. 

Utfordringer

Gladsø forteller at utfordringe tidligere har

vært å få nok påmeldte til blant annet ma-

raton, men at det ville vært synd å legge

ned aktiviteten for de som trener til dette

på forhånd. Han oppfordrer derfor så

mange som mulig til å stille opp, og ta

med familien. - Det er fantastisk terreng,

fine permier, og lave startkontigenter, av-

slutter han.

Se program for flere opplysninger om 

tid og sted.

Odd Ivar Gladsø oppfordrer folk til å komme seg
ut på maraton, masj eller sykkeltur. Foto: Barbro
Antonsen.

Maraton, barneklasse . Foto: Eva D Husby.

Sykkeltur i fjor. 
Foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad



 Sørøydagene 

Tøffe gutter danser!
Er det noe disse tre spreke 
guttene fra sørøya har, så er det
kroppskontroll og rytme. Bare et
dansekurs på skolen skulle til, så
var de hekta.

Medelever 
samlet rundt 
de tøffe gutta.

Dansegruppa kc ( kids crew) som

består av Batt Chummani (), Vidar

Sæther () og  Ivar Nilsen () har

danset sammen i - år.  De ble bitt av

dansebasillen etter et dansekurs på

skolen. De forteller at første møte med

breakdance og freestyledance var da

en danseinstruktør tok turen til øya en

helg.

Overrasket

Noen ble overrasket i begynnelsen da

guttene bestemte seg for å fortsette

med dans, mens andre medelever

hadde sett dette komme på grunn av

ferdighetene under dansekurset. Når

spørsmålet er om de har medfødte

dansetalenter, smiler alle tre lurt og er

enige.

Noen av triksene de kan vise fram

har de lært på kurs, mens andre finner

de på nett eller fra egen fantasi. 

- Vi øver sammen hver lørdag, men

danser hver for oss nesten hver dag,

forteller Ivar. 

UKM

Når UKM (ungdommens kulturmønst-

ring)  ble arrangert, var guttene

tøffe nok til å stille opp. Vidar hadde

vært med en gang før, men det var før-

ste gang for de to andre. Dommerne

under lokalmønstringen likte det de

så, og sendte dem videre til fylkes-

mønstring i Karasjok. Også her ble de

godt likt, og de kan nå glede seg til

UKM-festivalen i Trondheim .-

.juni.

Artig med dans

Det er tydelig at guttene trives med

denne aktiviteten, og har planer om å

fortsette med dette så lenge de kan. I

år som i fjor vil det bli arrangert dan-

sekurs under Sørøydagene, og dette er

noe de gleder seg til. 

- Familiene våre er glade for at vi er

aktive. De fikser det vi trenger av kule

klær, og oppmuntrer oss til å fortsette,

forteller Vidar. 

Guttene forteller også at om de blir

spurt om det, så holder de gjerne opp-

visning under Sørøydagene. 

Kroppskontroll er noe disse gutta har. Begge Foto: Barbro Antonsen.



Sørøydagene 

Hopp og 
sprett
Hasvik turn har etterhvert

blitt kjempestor på Sørøya,

og stiller med både airtrack

og trampett under 

Sørøydagene.

Leder av turngruppa, Mari Gamst, forteller at

det er så mange som  barn og unge i

gruppa, som utgjør en ganske stor prosent av

øyas befolkning.

Åpen hall

I år vil både airtrack og trampett bli satt opp

slik at publikum kan prøve seg på litt hopp og

sprett. Denne aktivitensformen ble første gang

arrangert for tre år siden, først på tørrfisklof-

tet, deretter ute. I år vil dette foregå innendørs

i gymsalen på Hasvik Skole. Dette for å slippe

å ta hensyn til været. 

Trenerne vil hele tiden være der som sikrer

for trampett for å hindre ulykker. Dette kan

være en aktivitet som er litt skummel for de

minste, og er derfor mest egnet fra ca .klasse

og oppover. Vil likevel de minste prøve, så må

dette være i følge med voksen. 

Fra -års alderen

Selv har Gamst hold på med turn siden hun

var rundt tre år, og er fortsatt en ildsjel bak

denne sportsgrenen. - Ikke alle kan skryte av

en turngruppe der  prosent av innbyggerne

er med, ler hun. Hun forteller at turn er hen-

nes hjertebarn, og har tenkt å fortsette med

dette så lenge hun kan.

Airtrackaktivitet i fjor
under Sørøydagene.
Foto: Gunnhild Holst-
Olsen Hundstad

Fest på 
Tørrfiskloftet

STAUT fra valdres
er årets fest på 
Tørrfiskloftet, og
arrangørene
håper at bandet
vil trekke masse
publikum.

STAUT, som har blitt et veldig populært band

i Valdres vil i år ta turen til Sørøya. Sammen

med gruppa URO fra Skjervøy blir det nok

stemning under festen på Tørrfiskloftet. 

Plass til mange

Nestleder for Sørøyglimt Gøril Pettersen, for-

teller at det har vært så mange som  be-

søkende under denne festen, men vanligvis

er det mellomm - gjester. Det vil som

tidligere år også bli satt opp busser slik at

folk kan komme seg til og fra. 

Sørøyglimt har arrangert denne festen i

mange år, og frivillige fra fotballalget har

stilt opp som vakter. - Det som er utrolig, er

at det aldri har vært noe bråk på disse fes-

tene, forteller Pettersen. Det har vært masse

folk fra hele verden innom, men det har

vært bare kos og morro, forteller hun.

Tidligere fest på Tørrfiskloftet (av Gunnhild Holst Olsen)

Gøril Pettersen, nestleder for Sørøyglimt ønsker velkommen
til årets fest på Tørrfiskloftet. Foto: Barbro Antonsen.

Staut



 Sørøydagene 

Transport 
og Losji
Fly

Daglige avganger til/fra Ham-
merfest unntatt lørdag.
For ruteopplysning: www.wide-
roe.no

Hurtigbåt

Daglige avgangher til/fra Ham-
merfest og Øksfjord unntatt
tirsdag og lørdag.
Alta - Hasvik, avgang hver fre-
dag.
For ruteopplysning: www.veo-
lia-transport.no/ruter/

Ferge

Daglige avganger til/fra Øks-
fjord
For ruteopplysning:
www.fjord.no
Fjord vil sette opp ekstraruter
under Sørøydagene, følg med
på kommunens hjemmesider:
www.hasvik.kommune.no for 
informasjon.

Overnatting og spisesteder

Hasvik:
Hasvik Hotell AS, tlf. 
Hasfjord Villmarksopplevelser
AS, 
tlf.  (kun overnatting)
Bårvik hytteuleie, tlf.  
(kun overnatting)

Breivikbotn:

Sørøya Havfiskesenter AS, tlf.

Krane Brygge, tlf.  
(kun overnatting)

Sørvær:

Sørvær Gjestehus, tlf. 
Sørværstua, tlf.  
(kun overnatting)
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PÅ GATA
SPØRSMÅL:

- Hva betyr 
Sørøydagene for deg?

- Skal du delta på noen
av aktivitetene?

- Hvike aktiviteter gleder
du deg mest til?

Geir Henriksen
- Det betyr ikke så mye for meg, men det er

flott at det er så mange utflyttede som kom-
mer hjem da.

- Jeg deltok før, og var med på rekordtorsken
på . kilo i -, men vet ikke om den re-
korden står ennå.

- Skal ikke delta i år.

Gunnar Brattfjord
- Det betyr at du treffer folk du ikke treffer

ofte, og det blir liv og røre i bygda.
- Jeg pleier å delta på barnas dag, og grille

med ungene.
- Jeg er med i grendelaget, så det blir nok

barnas dag i år også.

Hanne Sandvik Johnsen
- Det betyr egentlig ganske mye. 

Det er morsomt, også har man noe å gjøre.
- Jeg har vært med på drageverksted 

tidligere.
- Jeg tror jeg er bortreist i år.

Helene Arnesen
- Det betyr mye. Det er en fin sommerakti-

vitet hvis ikke alle reiser bort.
- I fjor hjalp jeg til på barnas dag.
- I år vet jeg ikke, mulig vi reiser bort da.

Hvem skulle tro at det fantes en golfbane og 
ivrige spillere langt ute i havgapet? I Hasvik er 
det faktisk begge deler, med egen golfturnering.

I  ble Hasvik golfklubb stiftet,

og det er til nå blitt tilsammen ca 

medlemmer der  av dem spiller

fast en gang i uka. Ved flyplassen

har de fått laget en treningsbane

med  hull.

Golfturnering

Turneringen under Sørøydagene

startet for - år siden, og har vært

et populært innslag for golfinteres-

serte. Selv om banen ikke har vært

full av deltakere, har det likevel duk-

ket opp noen spillere fra hele lan-

det. I hovedsak har det vært godt

voksne deltakere, men også noen

ungdommer har vært med.

Som tidligere år vil turneringen gå

over to dager, men om værmel-

dingen tilsier dette så kan disse da-

gene bli slått sammen. Det blir delt

opp i to klasser, en for herrer og en

for damer. 

Premier

. - . plassene i begge klassene vil

bli premiert. Premiene er sponset av

lokat næringsliv, men hva premiene

blir er ikke helt klart enda. Johnsen

forteller at i fjor kom også en del

premier fra butikkene i Alta, og han

håper at dette vil skje i år også.

Grunnen til dette, er at det er flere

Sørøyværinger som bor i Alta som

er gode pådrivere for klubben.

Opprinnelsen

Historien om hvordan golfen kom

til Sørøya er fra da Albert Larsen

(som nå har gått bort) hadde vært

på besøk hos svigersønnen sørpå.

Der hadde han fått prøvd seg på

golfpillet, og kjøpte golfkølle og ball

med seg hjem. Her begynte han å

trene, og etterhvert var det flere

pensjonister som slo seg sammen.

Etterhvert spant det bare på seg, og

er nå en flott aktivitet, der man får

både trim og sosialt samvær, fortel-

ler Johnsen.

Til slutt oppfordrer han så mange

som mulig til å møte opp til turne-

ringen. Det har vært vanskelig å få

ferske spillere, men om det er behov

for lynkurs, er det bare å ta kontakt.

Det kan ordnes et lynkurs på for-

hånd for de som ønsker dette, sier

Kjell Tommy Johnsen, leder for Has-

vik golfklubb.

Begge bilder fra fjorårets golfturnering. Foto: Gunnhild Holst-Olsen Hundstad



TORSDAG 1. JULI
Kl. 11.00 Buss fra Hasvik via Breivikbotn til workshop, Sørøy-

rocken 2010. Billettpris 50,- (gratis for deltakere på
workshop)  

Kl. 13.00 Start av workshop for ungdom. 
- 19.00 Aldersgrense fra 5 klasse og opp til 18 år.

Workshop: Lag avis! Foto, nyhetsreportasje og ny-
hetsjournalistikk. Med Eirik Palm, FD-redaktør.
Danseworkshop med Nicolai L¬opez
Bandworkshop med Cyaneed
Låtskriverkurs med Petter Carlsen og Kristian Park
Påmelding innen 28. juni. 
På e-post, soroydagene@gmail.com. Eller på service-
kontoret på tlf 784 52 700.

Kl 19.30 Buss tilbake til Hasvik via Breivikbotn. 
Billettpris: 50,- (gratis for deltakere på workshop)

Kl. 18.00 Påmelding og registrering til Sørøyfestivalen
- Havfiskeklubbens lokaler på Sørvær

FREDAG 2. JULI
Kl. 09:00 Oppmøte på kaia, Sørøyfestivalen

Kl. 10.00 Utror Sørvær. Båtene går ut (5 timers effektivt fiske).
Kransnedleggelse til minne om omkomne på havet
Startskuddet går for havfiskefestivalen.

Kl. 11.00 Kafé på Tørrfiskloftet, Sørvær
- 16.00 Salgsboder

Utstilling 

Kl 10.30 Buss (rutebuss) fra Hasvik via Breivikbotn til Sørvær.
Workshop, Sørøyrocken. (gratis for deltakere på
workshop)

Kl. 11.30 - 16.00 Sørøyrocken fortsetter med Workshop

Kl. 12.00 Informasjonsmøte om fjerningen av krysseren
 Murmansk. Hasvik kommune og AF Gruppa vil i
 fellesskap gi en orientering om Murmansk fra den rak
i land i fjærsteinene julaften 1994 og fram til den
pågående fjerninga. Sted: Tørrfiskloftet

Fra kl 13.00 Salg av middag på samfunnshuset Sørvær 
Arr: Sørvær Grendelag
Båtene kommer inn til innveiing av fangst og sløying
etter 5 timer fiske.

Kl. 15.00 Eliasbåtene og sjøvettkampanje
- 17.00 Telt med knutebenk og sikkerhetskampanje 

Sted: Sørvær havn 
Arr: NSSR Distriktskontor Finnmark

Kl. 18.00 Konserter på Tørrfiskloftet.
- 24.00 NB: Rusfritt arrangement!

Fri aldersgrense.
17.30 Petter Carlsen
18.15 Moillrock
18.45 Kristian Park
19.30 First Impression
20.15 3KC (dansegruppe)
20.30 Creep Colony
21.00 Damage Ink ( Metallica tribute)
22.00 Cyaneed
23.00 Sirius (vinneren av norske talenter 2010)
Forbehold om endringer av starttidspunkt.
Buss fra Sørvær til Hasvik via Breivikbotn etter kon-
sertslutt. Ca klokken 00.30 Billettpris: 50,- (gratis
for deltakere på workshop) Arr: Sørøyrocken 

Kl 19.00 Golfturnering - dag 1 på Hasvik treningsbane 
Påmelding til Kjell Tommy Johnsen tlf. 473 00 656
innen torsdag 1. juli
Det spilles 2 runder a 9 hull, slagkonkurranse uten
handicap. Arr: Hasvik Golfklubb

LØRDAG 3. JULI
Kl. 07.00 Oppmøte på kaia, Sørøyfestivalen

Kl. 08.00 Utror - Sørøyfestivalen, Sørvær
Båtene går ut. (5 timers effektivt fiske).

Kl. 10.00 Eliasbåtene og sjøvettkampanje
- 12.00 Sted: Sørvær Havn 

Arr: NSSR Distriktskontor Finnmark 

Kl. 10.00 Golfturnering – dag 2 på Hasvik treningsbane  
Påmelding til Kjell Tommy Johnsen tlf. 473 00 656
innen torsdag 1.juli
Det spilles 2 runder a 9 hull, slagkonkuranse uten
handicap.
Arr: Hasvik Golfklubb

Kl. 11.00 Kafé på Tørrfiskloftet 
- 15.00 Salgsboder 

Utstilling

Kl. 11.30 Offisiell åpning av Sørøydagene v/ordfører Eva Husby
Utdeling av kulturprisen.

Kl. 12.30 Fiskekonkurranse for barn 
Arr: Sørøydagene 2010

Fra kl. 13.00 Salg av middag på Sørvær samfunnshus 
Arr: Sørvær Grendelag

Kl. 13.30 Motevisning av produkter fra Noravind på
 Tørrfiskloftet.Årets kolleksjon vises frem. 
Arr. Noravind- Strikkefabrikken på Kaia

Ca. kl. 14.30 Båtene kommer inn til veiing av fangst og sløying

Kl. 15.00 Fotballkamp på Hasvik Stadion
Sørøy Glimt- Kautokeino

Kl. 16.00 Fremføring fra workshopdeltakere
Arr: Sørøyrocken                                                                                                                         

Kl. 20.00 Høytidlig premieutdeling for Havfiskefestivalen på
Sørvær Samfunnshus 
Salg av kaffe, kaker m.m.

Kl. 22.00 Festivalfest på Tørrfiskloftet, Sørvær
- 02.00 Musikk: STAUT (se reportasje)  Arr: FK Sørøy Glimt 

Buss fra/til Hasvik (kroner 100,-), via Breivikbotn
(kroner 50,-)Bussen går fra Hasvik kl.21.00 
Retur fra Sørvær kl 02.30

SØNDAG 4. JULI
Kl. 13.00 - 16.00 Salg av middag på Sørvær samfunnshus.

Kl 19.00 Gudstjeneste m/kirkekaffe 
Breivik grendehus. 
Arr: Hasvik menighet og Breivik grendelag.

Kl. 19.00 Ballbingeturnering – dag 1 
Sted: Breivikbotn. Arr: Sørøy Glimt.

MANDAG 5. JULI
Kl. 09.00 Sørøymarsj - Bårvik- Hasvik over fjellet.

Med forbehold om godt vær og nok påmeldte.
Påmeldingsfrist: fredag 3.juli. 
På soroydagene@gmail.com eller 78 45 27 00.

Kl. 10.00 Åpen dag på Hammerfest energi
- 15.00 Gratis grillmat 

Konkurranser og opplegg for barn 
Gatelysbilen kommer
Arr. Hammerfest Energi

Kl. 18.00 Ballbingeturnering – dag 2 
Sted: Hasvik 
Arr: Sørøy Glimt.

TIRSDAG 6. JULI
Kl. 11.00 Åpen dag på Kvitbua 

Servering av kaffe, kaker og laksesuppe.
Minikonsert med Petter Carlsen 
Arr: Breivikbotn Sanitetsforening

Kl. 12.30 Guidet busstur - Hasvik- Sørvær med Sørøyas humør-
spredende bussjåfør, Ragnar Nilsen. Retur fra Sørvær
ca klokken 13.45. Pris kr 100,- Påmelding på telefon
90678686 innen mandag 5. juli. Klokken 19.00.
(minimum 15 personer) 

Kl. 16.00 Barnas dag, Sandvika 
Tema:  Havfruer og svampebober
Skattejakt 
Drageverksted
Drageslipp
Salg av grillmat, kaffe, kaker m.m 
Ridning v/Hasfjord Villmarksenter
Arr: BGIL og Dragekonspirasjonen

ONSDAG 7. JULI
Kl. 11.00 Kafe på Sørvær samfunnshus 

Salg av middag

Kl.13.00 Lotteri på Sørvær Samfunnshus.
Arr: Hasvik pensjonistforening

Kl. 12.00 Åpen dag på Rådhuset
Utstilling (Historielaget og biblioteket) 
Utstiller: Cato Johansen
Utstiller: Trine L. Dahl

Kl. 16.00 Fisker for en dag!
- 20.00 Nå har du mulighet for å være med fiskerne Ørjan

Furøy og Ronny Henriksen på tradisjonelt kveitefiske
med linebåten Brattholmen. Onsdag 7. juli skal linen

settes på markeila, fredag 9 juli tas den på land. 
Påmelding til Ronny Henriksen på tlf 977 21 164 se-
nest dagen før.

Kl. 19.00 Helstekt lam på Hasvik Hotel. Arr. Hasvik Hotell

TORSDAG 8. JULI
Kl. 11.00 Sørøymarsj til Nordsandfjorden 

Startsted: Langnes
Ingen påmelding, kun oppmøte. Arr.: BGIL

Kl. 13.00 Babytreff på Hasvik samfunnshus.
Ordføreren inviterer alle babyer født i 2009 og 2010
med mødre + alle gravide til en hyggelig sammen-
komst på Hasvik samfunnshus.

Kl. 18.00 Sykkeltur til Sandvika på idealtid med start fra Brei-
vikbotn Samfunnshus. (Start for de som skal sykle
fra Hasvik: kl. 17:30 fra MIX, Hasvik)
Familiearrangement med grill og trekning av premier
på startnummer i Sandvika. 
Minikonsert med Petter Carlsen
Arr: BGIL Maratongruppa.

FREDAG 9. JULI
Kl. 18.00 Aktivitetsdag med air track, trampett og ulike 
- 20.00 aktiviteter på Hasvik Skole. 

Åpen gymsal for alle barn.
Mulighet for matteturn for den som ønsker det.
Fra 4 klasse og opp, kan barna komme alene. Barn
fra 3 klasse og ned må ha med en voksen.
Arr. Hasvik IL- Turngruppa

Kl. 17.00 Fisker for en dag!
- 21.00 Nå har du mulighet for å være med fiskerne Ørjan

Furøy og Ronny Henriksen på tradisjonelt kveitefiske
med linebåten Brattholmen. Onsdag 7. juli skal linen
settes på markeila, og i dag tas den på land. 
Husk påmelding til Ronny Henriksen på 
tlf 977 21 164 innen tirsdag 6.juli.

LØRDAG 10. JULI
Kl 12.00 Kafé på Breivikbotn samfunnshus

Kl 12.0 Påmelding til Sørøy Maraton, Breivikbotn 
- 12.45 Samfunnshus. 

Kl. 13.00 Sørøy Maraton, Breivikbotn. 
Distanser: 4,2 km, 1,8 km, barneløp.

Kl. 13.00 Påmelding til Åfjordmarsjen (Kun påmelding til 22
km) 
Dønnesfjordveien er stengt for biltrafikk under
 marsjene

Kl. 14.00 Åfjordmarsjen, Breivikbotn 
Registrert turmarsj med stempel fra Norges Folke-
sportforbund. 
Distanser: 5, 12 og 22 km. 
Påmelding ved start 
Grill ved Åfjordvannet. Arr: BGIL Maratongruppa

Kl. 21.00 Møljefest i fjæra på Hasvik 
- 02.00 Musikk: Kjell og Tove

Buss fra Sørvær kl. 21.00 (kroner 100,-) via Breivik-
botn (kroner 50,-). Retur fra Hasvik klokken 02.30.
Egenandel for transport 100,- pr. vei.
Arr: Hasvik Samfunnhus

SØNDAG 11. JULI
Kl. 12.30 Minnemarkering for båtkomne på havet ved minne-

lunden ved Hasvik kirke.

Kl. 13.00 Avslutningskonsert med Hammerfest Mannskor i Has-
vik Kirke
Arr: Hasvik Historielag

Kl. 15.00 – 18.00 Sommerbuffet på Hasvik hotell 

Kl. 18.30 Konsert med Petter Carlsen i Hasvik Kirke

Det tas forbehold om endringer i 
programmet. 

Kontaktinformasjon: 
Ken A. Brox - 971 72 703
soroydagene@gmail.com

PROGRAM SØRØYDAGENE 2010
torsdag 1. juli – søndag 11. juli


