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V

ar du på Barnas Kystdag i
slutten av august? I så fall så
du sikkert gleden hos barna som
var der. Det å kunne studere sjøstjerner, krabber og annet rart fra
havbunnen var spennende og nytt
for de fleste. Eller for den del det å
ligge langflat og fiske fra kaikanten,
eller å være så heldig å få en tur
med ”Elias”. "Den smakte vann", sa
6-åringen til Avisa Nordland etter å
ha smakt på ei sjøstjerne.
For mange av ungene (og for den
del også voksne) som besøkte
Barnas Kystdag, var nok dette både
gøy og lærerikt, spennende og nytt.
Kontakten med det våte element er
langt fra den samme som før. Av og
til når jeg skal presentere meg selv
så bruker jeg å si at jeg er født og
oppvokst i fjæra. For det er faktisk
sant og jeg er veldig glad for det.
Jeg var så heldig at jeg fikk lov til
både å ”forske” på hva som fantes
i fjæra, fiske fra kaikanten, ramle
i havet og lære meg å ro ganske
tidlig. Hvor mange av dagens unger
har vært i en robåt, langt mindre
lært å ro, når de begynner på
skolen?
Her har vi i kystlaget, sammen med
andre aktører i det maritime miljø,
en utfordring i å legge til rette for
aktiviteter for ungene som gjør at
de fatter interesse for havet, fjæra,
kysten og kystkulturen. Barnas
Kystdag bør bli et årlig tilbud i så
måte. For det trenger både ungene
og vi i kystlaget. Og hvem vet: Kanskje en kommende skipper på ”Faxsen” eller en kommende ”høvis” på
”Hæringen” eller ”Nordlændingen”
kan fortelle sine barn om en dag i
august 2008 da hun eller han fikk
smaken av sjøvann under Barnas
Kystdag på indre havn.
I høst har jeg vært så heldig at jeg
har fått tatt noen roturer med ”Ro”.
Det er år og dag siden jeg har rodd
en færing, men desto koseligere.
Selv om jeg stort sett bare har fått
lov til å hamle så har det vært trivelige turer, som absolutt kan anbefales. Rekreasjon er vel rette ordet!
Ellers så har det vært en begivenhetsrik sommer for mange av oss.
”Faxsen” og ”Nordlændingen” har

vært i Brest, hvor Salta også var
godt synlig på land. Alle verdige
representanter som fortjener ros for
sin innsats. En spesiell takk til Idar
og Jørgen som var med ”Faxsen”
hele turen. Glemt er heller ikke
Per Erik, Kurt Vidar, Marit og Heidi
som holdt motet oppe da lagrene
på Wichmannen gikk varme og det
måtte skruves kveld etter kveld.
Men det spørs likevel om ikke Per,
Rikard, Odd Einar og alle de andre
på ”Nordlændingen” fortjener minst
like stor omtale og heder. Å gjennomføre turen Bodø – Brest – Bodø
med en åpen fembøring står det
virkelig respekt av. Takk for innsatsen til dere alle!
Gledelig er det å registrere at
”Hæringen” har vært flittig brukt
gjennom hele sesongen og at
nye koster er kommet til både på
mannskaps- og driftssiden. Det
lover godt og jeg er spesielt glad
over at jentene er kommet så sterkt
med. Neste år stiller dere med egen
jentebåt på Vestfjordseilasen?
Når dette leses er det for lengst
offisielt at ”Gamle Salten” er på vei
hjem til Bodø. Vel 2 års arbeid med
å relansere det som noen kalte
galskap er kommet i havn. Det blir
ingen lutefiskaften om bord i år,
men til neste år tar jeg det for gitt
at lutefisken inntas i den ærverdige
spisesalen på 1. plass der om bord.
Ha en fortsatt fin høst!
Aha
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Seilingsplan høsten 2008
Medlemsmøte tirsdag 21. oktober
Det blir medlemsmøte på 4-H gården i Thalleveien tirsdag 21. oktober kl 1800.
Denne gangen setter vi bare opp et tema for møtet. Det har vi valgt å kalle ”Aktuelle saker i laget”. Dette
gjør vi fordi vi gjerne vil høre fra deg om det er spesielle ting du ønsker vi skal fokusere på i møtet. Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på www.salta.no etter hvert. Enkel servering.
Hjertelig velkommen!
Lutefiskaften fredag 14. november på Løvolds kafeteria
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til lutefiskaften på Løvolds kafeteria fredag 14.
november kl 2000. Menyen består av lutefisk med riskrem til dessert. Julemat til de
som ikke spiser fisk. En flaske pils eller et glass rødvin inkludert i prisen
på kr 260,- pr. person.
Påmelding til Kari Røed Hansen - telefon 75 53 27 64 eller send en
e-post til styret@salta.no innen 8. november. Vel møtt!
SJØVETTREGEL 2

Båtførerprøven
Kystlaget arrangerer kurs i båtførerprøven i høst (avsluttes før jul).
Tidspunkt kunngjøres senere.
Omfang: 30 timer
Pris: Kr. 1000,- /1300,- for medl./ikke-medl.
I tillegg kommer kursbok (ca kr. 400,-) og eksamen NorskTest (ca kr.
500,-).
Påmelding/kontakt: tbl@nforsk.no, mobil 950 75 408

TA MED
NØDVENDIG UTSTYR

Vedlikehold og stell av nordlandsbåt
Båtførerprøven
Kurs om vedlikehold og stell av nordlandsbåt starter i oktober.
Utstyret må holdes i orden og være
Kurset vil foregå på båtloftet på tirsdagskvelder, og vil være praktisk
orientert med vurdering av vedlikeholdsbehov, vinterlagring av nordlandsbåt,
og gjennomføring av vedlikelett tilgjengelig.
hold av lagets båter. Veiledning fra personer med erfaring.
Påmelding: tbl@norsk.no
Nærmere info: følg med på www.salta.no
Reparasjon av nordlandsbåt
Vi vil ha et eget kurs om reparasjon og rehabilitering av nordlandsbåt. Vurdering av alternative reparasjonsmetoder, og deres fordeler/ulemper, vil også inngå. Kurset er praktisk, og et av målene er å fullføre rehabilitering av en eller to av lagets båter så de er klar for sjøsetting til våren.
Tid og sted: tirsdagskvelder på båtloftet. Oppstart i oktober/november.
Påmelding: tbl@nforsk.no
Nærmere info: følg med på www.salta.no.

Aktiviteter
Faxsen
Hver mandag kl. 18.00
Smia, Nyholmen
Hver torsdag kl. 18.00
Båtloftet
Hver tirsdag kl. 18.00

FORTRESS REKLAMEBYRÅ AS

Kurs

IV

oktober 2008

Medlemsblad for Kystlaget Salta

Dugnad i Bliksvær 20. september

Ferdigstilling av arbeidet som ble påbegynt i vår

Dugnadsgjengen i Bliksvær har en gjennomsnittsalder på 71,3 år!

Trebåtdagan på Rognan

T

rebåtdagan på Rognan ble ei
trivelig helg, med godt folkeliv
og masse kjentfolk med og uten
båt. Både Faxsen og Storøy tok
turen innover. Selv mønstret jeg
på Storøy fra lørdag til søndag, og
rakk såvidt å bli med ut for å se på
rokonkurransen. 5-mila ble avviklet
med stor entusiasme og innsatsvilje. Resultatlista finner du under her.
Det er 17. gang Femmila har vært
rodd og det er satt rekord. For første gang er det rodd under en time!
Dvs en snittfart på over 5 knop! På
kvelden hadde vi ei trivelig stund
først ved kai og senere på brygga
med musikk og dans. Og sannelig
fikk vi ikke prøvd sildegarnet også...
Mange båter stilte til søndagens
defilering, det har vel aldri vært så
mange skøyter på Rognan som i år.
Lettmatrosen

Foto: Kristin Norli

Kveldens fangst

Plass... Tid............. Båtnavn.................... Roere..................................................................... Plass etter klasse
1.......... 0, 59,01..... Kristian Persa............ Halvard Toften............. Erling Pedersen.................. 1. Herrer
2.......... 1,03,06...... Lynpila....................... Kai Linde..................... Grete Olsen........................ 1. Mixed
3.......... 1,06,26...... Tind........................... Johan Steinvik............ Anne Steinvik..................... 2. Mixed
4.......... 1,07,02...... Hilja........................... Per Kristian Walkes..... Ketil Stranda....................... 2. Herrer
5.......... 1,08,16...... Flaksen..................... Knut Kjerpeseth.......... Simon................................. 3. Herrer
6.......... 1,08,58...... Alfred......................... Sven Blomberg........... Ole Bendik Bendigtsen....... 4. Herrer
7.......... 1,15,55...... Saksenviking............. Elise Ingebrigtsen....... Kristin Sæther.................... 1. Damer
8.......... 1,17,07...... Hartvig Bangstad...... Yanka Nylund.............. Karina Pedersen................ 2. Damer
9.......... 1,19,16...... Straumbåten............. Sein Johnsen.............. Odd Stenersen................... 5. Herrer
10........ 1,22,19...... Oldefar...................... Harald Vindvik............. Åse Sørgård....................... 3. Mixed
11........ 1,28,49...... Windy........................ Knut Ove Martinsen.... Ole Jonny engan................ 6. Herrer
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Vestfjordseilasen

J

on Anders Holten debuterte
som høvedsmann på Hæringen
i årets Vestfjordseilas, med mannskapene Britt, Kristin, Olav Arnt,
Raymond og Rita.
Først var det Skottpeisingen på
fredag. Her er det ikke bare om å
gjøre å komme først over mållinjen,
derimot må man under ulike øvelser
utvise godt sjømannskap og vise at
mannskapet mestrer båten i ulike
situasjoner – for eksempel mann
over bord. Hæringen gjorde det
godt, og tok en fin 2.plass. Det var
også innlagt et besøk på Lauvøya.
Tidlig lørdag morgen startet alvoret. Det er seilvind! To-og-en-halv
times kjempeseilas før blankstilla
innhentet oss. Sola skinte og vind
som vanlig fra nordøst. En flott dag
på Vestfjorden! Med stilla fant vi
fram årene. Men selv med turbo og
sluttspurt måtte vi innse at Spilbak
rodde først over mållinjen. Nesten
tre minutter før oss. Irritasjonen
varte imidlertid ikke lenge. Gleden
over en god seilas var adskillig større. Dertil godt vær, mange båter og
trivelige gjensyn med andre seilere,
og livlig på torget i Kabelvåg.
Storøy stilte som følgebåt i år, med
skipper Hermann og mannskap
Gunn og Jarle.

Foto: Jarle Nilsen

Resultater:
Fembøringer – 4 av 7 fullførte
1.
Vågar		
Odd Arne Sandberg
06:05:07
2.
Heggvin
John Drevland		
06:06:23
3.
Rapstein
Per E. Steinrud		
10:47:42
4.
Salarøy					
10:52:49
Fauskværingen, Hildringstimen og Kjerringøy stilte også til start.
Vågar vant også vandrepremien ”Den blå mastering” for raskeste tradisjonsbåt over fjorden.
Åttringer – 2 av 4 fullførte
1.
Spilbak		
Geir Wulff-Nilsen
2.
Hæringen
Jon Anders Holten
Skinnfyken og Kierlingen stilte også til start.

07:45:27
07:48:15

Skøyter – 2 av 4 fullførte
1.
Svolvær
Sigurd Kjelstrup		
08:54:09
2.
Victoria
Harald Berg		
10:15:29
Lærke med skipper Kai Linde vant klassen LYS1 med beregnet tid 07:55:51.
Øvrige resultater, se: www.bodoseilforening.no
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Auskaret jubilerer

D

et er i høst 10 år siden det ble besluttet å etablere
et medlemsblad i Kystlaget Salta. Etter utlyst
navnekonkuranse fikk bladet navnet "Ausekaret", og et
prøvenummer gikk i trykken. Det førte til at du nå leser
utgave nummer 30. Gradvis ramlet e-en ut av navnet
slik at bladet nå heter "Auskaret". Vi takker alle som har
bidratt til tekst og bilder til bladet.

FEBRUAR 1999
PRØVEUTGAVE

OKTOBER 1998

NAVNEFORSLAGET ER AVGJORT
Etter flere telefonmøter og til slutt et avgjørende møte i Skivika kom juryen, bestående
av Janne Aasegg, Arne Erland Neeraas og Sverre M Eriksen fram til det endelige
navnet på Kystlaget Salta’s medlemsinformasjon. Hele 18 svært gode forslag var til
behandling, så juryens oppgave var vanskelig. Juryen var ikke informert om
forslagsgivernes navn for ikke å bli utsatt for ytre påvirkninger.

Med vårt medlemstall og ikke minst aktivitetsnivå og –omfang, er det ingen grunn til å feire
verken i stillhet eller usett. Vi skal la oss prege av naturen vi lever i, og lage litt blest om
kystlaget innimellom. Presse-omtalen bør være minst like stor som i fjor. Byens befolkning skal
få vite at den har et stort og aktivt kystlag, som har mye positivt å bidra med spesielt i havna.
17.mai-toget er f.eks. en anledning vi skal benytte til å presentere oss. Men det er ikke mye artig
med 10 medlemmer i borgertoget....ALLE medlemmer utfordres til å stille opp, og ta gjerne med
familien! Kanskje stiller vi med båt også? Mer info på medlemsmøtet 20. april.

Nytt fra båtloftet.

JURYENS BEGRUNNELSE
Juryen la til grunn for navnevalget at navnet var lett forståelig dvs. at alle
kjenner igjen ordet og betydningen av dette. Mange av de andre forslagene
hadde behov for en forklarende undertekst slik at ikke bare de eldste sjøulkenen
skulle forstå meningen med navnet.
Symbolikken i navnet var også viktig; Gjennom dette informasjonsbladet skal
Kystlaget ause ut informasjon både til sine medlemmer og til utenforstående, slik
at alle skal få et innblikk i lagets arbeid og på den måten skaffe nye medlemmer, og
forståelse for det arbeidet Kystlaget legger ned i bevaring av fartøyer og kystmiljøer.

Red.

10 års-jubileet 1999.

Redskapet dette navnet henviser til er kanskje det mest brukte verktøyet
medlemmene i Kystlaget Salta bruker i sin virksomhet, derfor er det helt naturlig
at dette gjenspeiler seg i Kystlagets medlemsinformasjon. Dette indikerer også at
bladet skal kunne brukes til mange formål, slik som informasjon, referater, historier,
vitser, matoppskrifter, medlemslister, med mer.

Juryen takker for tilliten den fikk, og håper at navnevalget faller i god jord. Vi foretrekker
videre å være anonym da vi vil unngå represalier på grunn av navnevalget.
AEN

Siden i høst har det vært stor aktivitet på båtloftet på Bodin gård. Foruten at loftet blir brukt som vinteropplag
for båtene til kystlaget, har det også vært plass for et båtreparasjonskurs.
6 av kystlagets medlemmer med kursleder Kåre Lundby har 2 ganger pr. uke (mandager og onsdager) møtt
trofast opp for å lære om båtreparasjoner. Kurset ble avsluttet til jul, og de hadde da tilbakelagt 45 timer på
båtloftet. Stor iver har gjort at de har startet opp igjen etter jul, og oppfordrer flere til å delta.
Det største prosjektet har vært sjarken som bli gitt til kystlaget fra Fleinvær. Denne har vært, og er fremdeles til
reparasjon. Etter hvert som de har revet av båten har de funnet nye ting som måtte skiftes ut. Motoren, en 4,5 hk
Sleipner er levert inn for restaurering på yrkesskolen. For øvrig har de greid å skaffe materiale og båtsaum.
Målet er å få sjarken på havet til sommeren. De har også planer om å reparere 2-3 spissbåter med tanke på å
kunne bruke på Bliksvær.
På loftet har de bygd kafferom som er flittig brukt av folk som stikker innom for en prat og en kopp kaffe. Karene
har også skaffet lys, bandsag og høvelbenk. Det har nok til tider vært kaldt å holde på med varmedressen som
eneste oppvarming, men et har tydeligvis ikke skremt bort disse karene.
Tine Tangen

Ausekaret.

En aldeles utmerket jury har avgjort navnet på medlemsinformasjonen fra kystlaget. Hele 18 forslag var kommet
inn, og juryen har hatt en tøff oppgave. Takk til Janne Aasegg, Arne E. Neeraas og Sverre M. Eriksen.
Ausekaret skal til din postkasse minst 3 ganger pr. år. Utgivelsene følger seilingsplanen, som styret vanligvis
setter opp i januar, april/mai og august/september. Vi som jobber med Ausekaret, er Kristin Norli, Tine Tangen,
Arne Erland Neeraas og Tryve Andre Kvalheim. Stoff kan sendes til
Kystlaget SALTA v/Hilmar Hansen, Trollåsen 30, 8011 Bodø (tfn 75580868) eller
Ausekaret, redaksjonen v/Kristin Norli, Geitskaret 16, 8061 Løpsmarka (tfn 75580735).
Frist for innsending av stoff til neste nummer er 1. mai! Vi tar også imot forslag til temaer/artikler

Bevaring og bruk av eldre fartøyer
og kystmiljø
Bevaring og bruk av eldre fartøyer
og kystmiljø

Mai 1999
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Lederen har ordet.
For mange mennesker framstår nok
Kystlaget først og fremst som en
veteranbåt-forening med hovedvekt på
nordlandsbåten. Det er på mange måter naturlig. Alle kan se og høre Faxsen.
Går du tur utover moloen ligger
nordlandsbåtene ytterst ute på rekke
og rad. Eller du ser for deg alle seilasene, eller kanskje Postskyssen mellom Gildeskål og Bodø.
Samtidig med alle båtene er det viktig
å holde fast på at kystkultur er noe mer
enn båter og dermed menns verden.
Kvinners verden – og den er minst like
viktig i kystkulturen – var nærheten og

omsorgen for barna, for de gamle og
ikke minst dyra. Dertil kom utrustningen av mennene. Og i det siste, ikke
minst frykten for ulykker på et isnende
kaldt og nådeløst hav. Det er ikke særlig rart at mange voksne kvinner er litt
”redde” på sjøen.
Kystkultur er derfor å ta vare på både
menn og kvinners liv. Tradisjoner som
vi håper skal oppleves som levende og
ikke som ensidige museumsversjoner
av tidligere tider. For å si det litt høytidelig så skal vi være med på å bidra til
å gjøre vår identitet som kystfolk mer
tydelig men også mer rommelig.
Heldigvis for oss består kystlaget vårt
av mennesker med mange og ulike in-

teresser. Dette avspeiles i kursvirksomheten som spenner fra kurs i lefsebaking til kurs i VHF. Dette er en bredde
som vi må ta godt vare på og aller helst
utvide.
Kanskje kan det framtidige Kystkultursenter i Bliksvær bli et sted både for
bevaring av tradisjoner i vår nære fortid, men like mye for opplevelser som
peker framover. Et slikt miljø vil kunne
tydeliggjøre noen av de verdier vi faktisk oppebærer. Jeg føler meg trygg
på at det er mange mennesker som
bare venter på en anledning til å ta et
slikt medansvar.
Og velkomne skal dere være.
Hilmar

LÅN AV
”HÆRINGEN”.
Kontakt alltid Harald Haave eller
Olav Larssen for lån av båten. De har
oversikt over når den er ledig. Du må
selvfølgelig ha de nødvendige ferdigheter for å låne båten.
Etter turen:

”No lokte det tjære på
båtloftet”
— og HÆRINGEN vil gjerne ha flere
venner.
Det er stor aktivitet der oppe hver mandag og onsdag med vårpuss og reparasjoner, og vi håper båten blir enda
tettere enn før. Blir det god tjæretørk
blir det sjøsetting før 17.mai. Da blir
det seiling hver tirsdag ettermiddag kl.
1800. Hæringen blir ellers med på:
Havnedagan 6. juni, Bodøsjødagen 13.
juni, Vestfjordseilasen 26.-28. juni, og
Postskyssen 24.-25. juli.

 

Dersom du har lyst til å være med på
noe, ikke vær beskjeden men ta
kontakt tidlig, så får vi samseilt litt (og
ro, i vindstille). Det er svært ønskelig
at flere lærer seg å bruke båten, både
når det gjelder utstyret og ansvaret.
I fjor var båten på havet 38 ganger.
Med så god sommer som vi får, så
kanskje vi slår den i år. Det ville være
trivelig om du blir med på det. Vi sees
på havet – i sol, med passe vind, fersk
hvetebakst og kaffe, og tjærralukt.

Olav Larssen, 75581799,
Harald Haave, 75518285

 

-

se til at båten fortøyes
skikkelig ved kai
noter i loggboka, min. når du
har vært ute, hvor og hvem.
løftingen må låses og nøkkelen returneres
bensintanken skal settes på
bak rommet på Molokroken
seilene må henges til tørk hvis
de er våte, er de tørre skal de
pakkes sammen. Uansett skal
de plasseres slik på bakrom
met at de ikke sperrer passasjen – vis hensyn til kafedriften!

Vi ønsker at ”Hæringen” skal bli mye
brukt, derfor ber vi om at alle tar hensyn til ovenstående!

   

    
        
Per Kr. Lund viser video og forteller fra fembøringen ”Nordlændingen”s fantastiske ferd fra Bodø gjennom
Europas kanaler til Middelhavet. Ta gjerne med ost og evnt. vin, og vi gjør det til en hygge-kveld.
       
Skreimølje står på menyen. Arrangementet er i regi av Bliksvær Velforening.
Pris: ca kr. 250.- inkl. middag, kaffe og avec.
Påmelding: innen mandag 18.februar til Knut Kaspersen, tlf. 755 14989 el. 948 52 109,
eller til Anita, tlf. 755 80709.
         
Avreise: 22/2 kl. 1600, retur tirs 26/2 (eller natt til 27/2)
Påmelding: til Aksel Kalås, 755 61684 etter 1800.
Pris: kr. 1000.- + spleis på mat og diesel.
       
Mest undervanns – bunnstoff.
Kontaktperson: Idar Henriksen, tfn. 901 65 127
             
Forslag til avreise: 1. april kl. 14.00.
Klargjøring av båten for turen skjer på deltaker-dugnad 18. mars.
Påmelding: Innen 15.mars til Kristin Norli, tlf. 755 80 735, eller skriv deg på listen om bord!
Pris: kr. 400.- T/R, kr. 50.-/døgn, pluss matspleis.

Dugnadsturer fra april og utover våren/sommeren/høsten. Kan du tenke deg å være med på en av turene,
ta kontakt med Hugo Mjelle, tlf. 755 58838 eller 906 21 785.
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DUGNADSTUR til Landego lørdag 18 – søndag 19. september
Avg. m/ Faxsen fra havna kl. 08.30. Vi skal plukke ned noen
telefonstolper som vips blir kaimaterialer på Bliksvær. Ring gjerne
til Kristin, 75580735(p) hvis du vil være med.

MEDLEMSMØTE 9. mai. Molokroken kl. 19.00
HÆRINGEN - mai.
I løpet av mai måned skal Hæringen kystlagets åttring på havet. Når, avhenger av når tjære og
maling er tørr. Så snart båten er trutnet starter tirsdagsseilasene opp. Vil du være med på prosessen
fra vårpuss til seilas ta kontakt med Harald Haave tlf: 75 51 82 85.
SLIPSETTING AV FAXSEN 19. - 21. mai
Slipsetting Faxsen. Møt opp på Rapp-Bomek, eller ring gjerne Eddis (tlf: 755 26748) som fordeler arbeidsfolkene i løpet av helgen. Overrask gjerne med dugnadsmat/kake.
SEILKURS 27. - 28. mai
Seilkurs. Når tjæra er tørket og båtene er på vannet er det tid for seilkurs med råseil og sneseilrigg ved
Kai Linde. Påmelding til Rune Johnsen eller Kaia Langvik-Hansen.

ÅRSMØTE tirsdag 30. november kl. 1900 på Neptun.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende innen 16. november. Enkel sammenkomst etterpå!

AVGANG «BREST 2000» 16. juni med Faxsen

BAKSTEDAG uke 48
Kontaktperson: Janne Aasegg, tfn. 75580467(p).

DEN NORSKE TURISFORENINGS LANDSMØTE 16. juni
Samseilas over Saltenfjorden til Gjælentunet med småbåter i anledning Den NorskeTuristforenings landsmøt som Bodø og omegn turistforening står som arrangør for. Retur samme kveld

JULETORSKEN fiskes forhåpentligvis lørdag 18. desember.
Avgang kl. 11.00 med M/K Faxsen, påmelding til Kristin,
75580735(p). Det er trivelig om flere båter slår følge!

HAVNEDAGAN 16. - 18. juni

NYTTÅRSFEIRING på Molokroken
Nærmere info gis på årsmøtet 30. november.

VESTFJORDSEILASEN 30.juni - 2. juli
Vestfjordseilasen. Seilregatta fra Nordskott til Henningsvær. Hæringen har hevdet seg bra i tidligere
seilaser. Vil du være med meld fra til Harald. På tirsdagsseilasene kl 18.00 samler du erfaring.

MOLOKROKEN har åpent som seilerkro hver tirsdag tom 21. september og søndager ut november. Forøvrig utleie som vanlig. Henv.
tfn. 75518180, Rødsand.
M/K FAXSEN er tilgjengelig for chartertrafikk til 30. september, henv. tfn. 941 24 773.

POSTSKYSSEN 29. juli
Postskyssen. Seilregatta med tradisjonsbåter over Salta fra Gildeskål til Bodø havn. Fellestur fra
Bodø til Gildeskål fredag ettermiddag.
Hæringen er fast deltaker og trenger mannskap, og flere båter oppfordres til å delta !
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Steinar Steinar.lind@c2i.net
Tlf. 75 52 50 86 / 90 09 05 33

Telefoner

Charter Faxsen:
mobiltelefon ............... 951 26 125
Kystlaget Salta:
leder Steinar Lind, ... 755 22 086

Seilkurs på Molokroken med Kai Linde.
Påmelding til Kai 75 69 36 17 – snarest.

Kurs VHF-sertifikat
VHF-kurs med Ellen Hosen på Molokroken torsdag
6. juni kl.18-22 og torsdag 13. juni kl.18-22. Kursavgift
kr. 300,- . I tillegg kommer kjøp av kursboka – ca. 250,for de som skal ha denne.
Kurset vil omfatte teori og praktiske øvelser og tilbyr:
Støtte for deltakere som ønsker å ta ”Begrenset
Radiotelefonistsertifikat for den maritime mobile
VHF- tjensten” som privatist.
Oppfrisking for brukere som har sertifikat.
Eksamen for privatister består av en skriftlig
prøve, 1 time. Eksamensavgift: kr. 490,-.
Påmelding til Tine Tangen, 75
51 89 95 innen 31. mai.
Oppgi hvis du ønsker å ta eksamen som privatist.

Juni 2003

-

Seilkurs 1. og 2. juni

Her nord har vi hatt en fantastisk fin vår, det er
grønt og fint over alt og jeg håper alle som har
hage og slikt er i god rute. Vi er nå ferdig med
konfirmasjoner, 17. Mai feiring og pinse så nå
skal jeg komme med mitt budskap til alle medlemmene. Stikkordet er dugnad, ikke i negativ
mening, men med positivt fortegn. Som kjent leier
vi huset ute på moloen og det er utleie og salg
av kaffe og vafler som er Saltas største inntektskilde. Vi har startet med en utvendig renovering
av huset og vi trenger hjelp til snekring, maling,
rydding og vaflesteking så jeg trenger noen medlemmer som kan tenke seg å bruke noen timer
en kveld i uka til litt sosialt samvær og dugnad.
Håpet var at huset skulle være ferdig ila. Juni.
Håper virkelig det er noen som melder sin interesse og vil stille opp. Send meg en E-post eller
ring meg.


Vårpuss, barking av segl til Hæringen – kystlagets åttring – i mai. Båten skal klargjøres for sesongen.
Kontaktperson: Harald Haave, tlf. 755 18285.

      
Helgetur til Rørstad. Påmelding: Liste ombord eller ring Kristin 755 80735

Lærer på Båtførerkurs: Odd Harberg

FAMILIETUR TIL BLIKSVÆR 29. april - 1. mai
Tur med Faxsen. Vi overnatter på skolen. Ror ut og fisker, går på tur, snekrer på brygga eller gjør noe
helt annet. Kontaktperson: Odd Mentzoni, 75 58 27 63(p), 75 53 15 87(a)

10-års-JUBILEUM fredag 29. oktober kl. 2000 på Neptun
Meny: lutefisk (annet kan best.) og dans! Festkomiteen er i
arbeid. Evnt. bidrag (snarest) og påmelding innen 22. oktober til
Erling, 7552854(p), 94867291(m), Hilmar, 75580868(a/p) eller
Elin, 75562727(p). Prisant. kr. 200,-/pers. Det er anledning til å
ta med seg en gjest.

Utleie Molokroken:
Arne Rødsand, ........... 755 18 180

   
Vi stiller opp i borgertoget.

LANGHELG I LOFOTEN MED FAXSEN 30. mars - 2. april
Kontaktperson: Odd Mentzoni, 75 58 27 63(p), 75 53 15 87(a)

MEDLEMSMØTE tirsdag 26. oktober kl. 1900 på Molokroken.
Tema: Trebåtfestivalen i Brest, juli 2000. Lokal deltakelse –
turen, forberedelser og medlemsaktiviteter. Se egen artikkel annet sted i Ausekaret. Her får du info om turen!

     
Avgang kl. 1600. Vi går kanskje utover til Hamran på yttersiden av Bliksvær og prøver fiskelykken der.
Vil du være med? Påmelding til Idar, 901 65 127.

       
I år skal vårpussen forhåpentligvis gjøres unna på rett årstid...!
Arbeidet vil bli tilrettelagt slik at det er mulig å arbeide på egen hånd, når du har tid i perioden.
Enkle arbeidsoppgaver! F.eks. skrap, puss og mal. Dårlig vær? Rommet trenger også et malingstrøk.

NORDLANDSBÅTKVELD 23. februar Molokroken kl. 19.00
Se næremere info. siste side.

SLIPPSETTING FAXSEN 8.-10. oktober
Båten skal ha oppmåling ifbm. passasjersertifikatet. Vi må slipe
skutesidene!
Kontaktperson: Eddis Mikkelborg, 75526748(p), 95154053(m).
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BÅTFØRERKURS 17. februar
Se nærmere info. under Kurs- og aktivitetsplan.

DUGNAD på Bliksvær 2. oktober
Kontaktperson: Erling Sandness, 75528354(p), 94867291(m).

Leder
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SEILINGSPLAN VÅREN 2000.
MEDLEMSMØTE 15.februar Molokroken kl. 19.00
Utviklingsmuligheter på Molokroken.

DUGNAD på Bliksvær 25. september
Kontaktperson: Erling Sandness, 75528354(p), 94867291(m).

Mai 2002

Februar 2000

Glimt fra
«Postskyssen 1999»

SEILINGSPLAN HØSTEN 1999.

-

Kurs
Seilingsplan
På tur med "Mie"
Nyttig informasjon
Kyststevne i Brønnøysund
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Forbundet Kystens Landsmøte 2003
Bliksvær og M/K Øysteinfjord
Postskyssen 2003
Seilingsplan
Kurs
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Foto: Tine

Vinner av loddtrekningen av
Nordlandsbåten: Her har Liv Lolland nettopp
trukket ut Knut Kjerpeseth som vinner av båten.
Han kunne velge mellom tre båter og valgte en
2 1/2 roms bygd av Bjørn Lillevold i Gratangen.

Vinnerne av 5-mila i Harstad: Johan Steinvik og Svein Erik Berg.
Vinnertiden ble 1.07.50.

Hvileår for
postskyssen

Seilingsplan sommer 2004
2. - 3. juli: Vestfjordseilasen
Hæringen deltar i seilasen 3. juli, med M/K Faxsen som
følgebåt.
Kontaktperson: Hæringen - Harald Haave, 755 18285
Faxsen - 95126125
Husk påmelding til Faxsen!
Pris: kr. 500.- T/R, 75.- pr. overnatting + litt matspleis.
Ta med tørrmat, middagen henter vi i havet.
17. - 24. juli: Sommertur med M/K Faxsen
Årets tur går til Røst, Værøy og Lofoten.
Påmelding til: 95126125

- Nordlandsbåt-femmila
- Familietur til Fleinvær
- Med M/K Faxsen til kyststevnet

Mai 2005
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28. - 29. aug.: Medlemstur / familietur M/K Faxsen
Hvor? Det bestemmer vi senere. En tur i nærområdet
blir det uansett.

Det vil ikke bli arrangert Postkyss
i 2004.
Etter 2000- seilasen var det
enighet mellom Gildeskål kystlag
og Kystlaget Salta om at Postskyssen skulle arrangeres annet
hvert år.
Siden Postskyssen i 2002 ble
avlyst på grunn av dårlig vær ble
det bestemt å arrangere Postskyss i 2003.
Derfor blir 2004 et hvileår, men vi
kommer sterkt tilbake i 2005 ——
og 2006.

Ingen postskyss i år!

Februar 2006
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- Seilingsplan
- Sommerturer
- Landsstevne 2006
- Brygga i Bliksvær / Nyholmen ?

Mai 2006
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Seilingsplan vår/sommer 2005
Tirsdagsseilaser med Hæringen (m.fl.)
Hver tirsdag! Hele sommeren! Oppmøte ved båten før kl. 1800.
Hæringen trenger også mannskap til Vestfjordseilasen og flere oppdrag i sommer!
Medlemsmøte onsdag 25. mai kl. 18.30 på Bodin 4H-gård
Status i forberedelsene til Landsstevnet 2006 i Bodø
Mulig overtakelse av Kystverkets anlegg på Nyholmen
Dugnad på Heimebrygga til Faxsen i Bliksvær
Kursaktiviteter høsten 2005
Vårt videre engasjement i fjøset på Hunstad. Eventuelt
Seilkurs lørdag 28. og søndag 29. mai kl. 10.00-18.00
Populært seilkurs med Kai Linde som instruktør.
Påmelding til Finn Arne Almås, tlf. 480 28 690 innen 20. mai!
Dugnadstur til Bliksvær 3.-5. juni
Det planlegges 2 dugnadshelger i Bliksvær i løpet av sommeren. 3.-5. juni blir det dugnad på Faxsen ved
kai i Bliksvær.
Når det gjelder arbeidet med videre vedlikehold på Heimebrygga til Faxsen så vil det blir satt opp en
framdriftsplan for dette arbeidet i løpet av mai. Nærmere orientering vil bli gitt på medlemsmøtet 25. mai
og ved brev til alle medlemmene etter dette. Vi oppfordrer flest mulig til å ta et tak slik at vi i alle fall blir
ferdig med taket og får malt begge røstveggene i sommer.
Ungdomsseilas med Hæringen (helgetur)
Helgetur (fredag-søndag, dato ikke bestemt) med Hæringen for ungdom mellom 16-20 år. Hvis god bør
seiler vi til Forstranda i Gildeskål og bor og overnatter på brygga til Kai Linde. Formål med turen er å
lære litt om seiling, navigering og fortøying. Fisking og tilberedning av fangsten. Og ikke minst: å
rekruttere ungdom til kystlaget.
Er du interessert, eller kjenner noen som er det, ring Finn Arne Almås, tlf. 480 28 690.
Kystens Dag torsdag 9. juni
Lokal markering av unionsoppløsningen. Mer info inni bladet! Se også www.kystensdag.no
Lagstur torsdag 23.juni med M/K Faxsen til Bliksvær
Avgang fra Bodø kl. 17.00, retur fra Bliksvær kl. 22.00. Ta med (grill, grill)mat, fint vær og godt humør.
Pris: voksne kr. 100.-, barn gratis. Maks 30 personer. Eller seil i egen båt.
Påmelding til Tine Tangen, tlf. 75 51 89 55 eller 900 57 927 innen 22. juni.

-

Vestfjordseilasen
Hæringen deltar i seilasen 2. juli med M/K Faxsen som følgebåt.
Kontaktpersoner: Hæringen - Harald Haave 755 18285, Faxsen - 951 26 125.
Husk påmelding til Faxsen! Pris: kr. 400.- T/R, 75.- pr. overnatting + litt matspleis.???
Ta med tørrmat, middagen henter vi i havet.

-

Sommertur med M/K Faxsen til Landsstevnet i Kalvåg 22. juli - 8. august.

-

-

Landsstevnet -05
Landsstevnet -06
Trebåtdagan
Seilingsplan
Ymse

-

-Seilingsplan

Seilingsplan
Landsstevnet -06
Nytt om M/K Faxsen

-

Landsstevnet -06
i Bliksvær

-Heimbrygga

AUSKARET

AUSKARET
Februar 2007
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Mai 2007

M/K Faxsen
90 år

Våren er her!

-Seilingsplan

AUSKARET
Desember 2007
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Rødbrygga"
Nytt fra Kystlaget
Seilingsplan
Brest 2008
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 Medlemsmøte

torsdag 7. juni kl. 18.30



 Årsmøtereferat



 Seilingsplan




Foto: Arne E. Neeraas

Velkommen til
Forbundet KYSTENs 25. landsstevne
Bodø 20. - 23. juli 2006
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Hundrevis av gode tilbud på turutstyr,
fiskeutstyr, båter og kanoer, garn, fritids
tøy, motorsykler, mopeder, båtutstyr,
skotøy, GPS, ATV, scootere, båthengere,
redningsutstyr og mye annet!

6jh`VgZi

Stevneavis 20-23 juli 2006

Mer info inni bladet!

-Nytt

fra Kystlaget
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Mars 2008

Seilingsplan
Nytt fra Kystlaget
Heimbrygga er ferdig!
Skråblikk fra kaikanten
Vestfjordseilas for fulle seil

Juni 2008
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"Aktivitetshuset

vi ønsker alle en
god jul og
et godt nytt år

Referat fra årsmøtet
Aktivitetsoversikt
Seilingsplan
Brest 2008

Seglkurs
Bliksvær
Seilingsplan
Lofotfeske

Auskaret 10 år - Brest 2008
Vestfjordseilasen - Barnas Kystdag
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Brest 2008 - sjarmøretappen

Foto: Unn Schjelstad

Foto: Unn Schjelstad
Små "båter" var også påmeldt

M

ye er skrevet og fortalt om
Faxsens tur til Brest 2008, om
dårlig vær, lagerproblemer og stor
innsats fra mannskapet, men det
var ikke bare problemer på turen!
Vi som var så heldige å mønstre på
i Brest, oppleve festivalen der og
fortsette ferden nordover til London
hadde fantastiske dager om bord.
Vi mønstra på etter at Faxsen og
Nordlændingen ankom Brest et
døgn forsinket, denne gang pga.
dårlig vær. Faxsen fikk etter hvert
en sentral plassering midt i det
norske området av festivalen. Været
ble bedre og bedre og stemningen
steg. Festivalen er omtalt i andre
publikasjoner, men det var en
fantastisk opplevelse med mange
inntrykk. Det var ikke bare en festival for båtinteresserte, men en stor
folkefest. Rammen rundt det hele
var selvfølgelig de mange båtene,
og først og fremst seilbåter. På land
var det utstillinger, underholdning
og matservering av alle slag. På
dagtid var det ikke lett å bevege
seg raskt på land. Med minst 2 mill.
besøkende i løpet av festivalen
var det tett med folk og mye kø.
Den berømte frokosten/ lunsjen
på romluka om bord på Faxsen
ble et yndet fotoobjekt som mange
tusen franskmenn har i albumet sitt.
Stemningen om kveldene var fantastisk. Første kvelden fikk vi oppleve et fantastisk fyrverkeri. I takt
med musikk var himmelen opplyst
i en halv time. (Nyttårsaften i Bodø
blir ikke det samme etter dette.) De

Nye uniformer på Faxsen

andre kveldene var det parader på
havna. Utvalgte båter ble vist fram
i skinnet av kraftige lyskastere, alt
med stemningsfull musikk i ”bakgrunnen”. Da vi endelig ikke trodde
noe kunne overgå disse kveldene
fikk vi et enda mer spektakulært
fyrverkeri på Frankrikes nasjonaldag, den 14. juli. De fleste av oss
fikk oppleve det hele fra øverste
dekk om bord på Sjøkurs.
Festivalen i Brest avsluttes med en
samseiling til Douarnenez som ligger en dags seilas sør for Brest. Vi
tok om bord noen trivelige franske
passasjerer, og i godt vær og fin
vind la vi ut fra kai sammen med
det fleste båtene. Så langt øyet, kikkerten og radaren kunne se var havet fylt med seil. Et fantastisk skue
som bare må oppleves. Det var så
tett med båter underveis at det var

en utfordring å manøvrere. Ikke alle
båtene gikk på samme kurs, mange
skuelystene seilte både på kryss og
tvers og i stikk motsatt retning, men
det gikk bra. Havna i Douarnenez
er liten, så vi måtte ligge for anker
rett utenfor. Idar sin nordlandsbåt
”Friheten” gikk i skytteltrafikk til og
fra kaia. Festivalen i Brest har sitt
utspring i Douarnenez, men her ble
etter hvert for liten plass. Men enda
avholdes det en liten lokal festival
her i tre dager, så vi ble møtt av
salgsboder, spisesteder og trivelige
innbyggere når vi kom i land. Douarnenez er en trivelig og severdig
fiske”lands”by med trange gater,
både små og store butikker og koselige restauranter. Man finner også
et yrende badeliv på flere nydelige
strender nesten midt i byen. Kvelden ble natt før vi kom oss tilbake

Foto: Arne E. Neeraas
Samseiling til Douarnenez
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Foto: Rita Jakobsen
Vi hadde følge med Nordlændingen til Guernsey

ombord i Faxsen igjen.
Tidlig neste morgen la vi kursen
nordover med retning for kanaløya Guernsey. Vi ankom øya utpå
formiddagen dagen etter. Vi holdt
følge med Nordlændingen i grått
og urolig vær. Nordlændingen
gikk bokstavelig i garnet på denne
etappen. Restene av ei stor not
ble til slutt skjært løs fra propellen
og dette førte senere til at fembøringen ble kraftig forsinket på den
videre ferd nordover kysten. Deler
til giret er ikke bestandig lagervare.
Været bedret seg stadig og oppholdet på Guernsey ble avsluttet

Foto: Arne E. Neeraas
The Race of Alderney

med en trivelig middag sammen
med mannskapet på Nordlændingen og Folkvang.
Vi la Frankrikes kyst bak oss i
en fart på 13,5 knop da vi passerte ”The Race of
Aldernay”, en kraftig
tidevannstrøm som
gamle Faxsen kun kan
passere i medstrøm.
Foran oss lå Den
Engelske Kanal og et
besøk i Portsmouth.
Båttrafikken er stor
i kanalen, og ikke
mindre da vi nærmet

oss Portsmouth. Her er det nøye å
følge fastlagte trafikkårer inn og ut
av havna og å melde sin ankomst.
Lasteskip, tankskip, ferger, hoovercrafts og ikke minst store cruiseskip
var det mange av.

Foto: Rita Jakobsen
Portsmouth og Spinaker Tower
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Foto: Rita Jakobsen

Foto: Rita Jakobsen

HMS Victory

Til rors på HMS Warrior

Det mest berømte skipet vi møtte
var Queen Elizabeth II. I Portsmouth var det bestilt plass i en
sentral marina, rett under Spinaker
Tower. Et 170 m høyt moderne tårn
med en fantastisk utsikt over byen
og Portsmouth Historic Dockyard.

Området består av en samling av
marine museum og vi besøkte bl.
annet HMS Warrior, verdens første
stålarmerte krigskip med både
seil og dampmaskin, HMS Victory
- Lord Nelsons berømte flaggskip
som ligger i tørrdokk og Royal Na-

Foto: Rita Jakobsen
Friheten, Faxsen og Tower Bridge

val Museum. Store deler av dagen
gikk med til dette besøket. Om kvelden var det middag på en koselig
engelsk pub.
I strålende vær og i lett medvind var
det godt å være på dekk om bord
på Faxsen da vi fulgte kysten av
England nordover mot Themsen og
London. The white cliffs of Dover
ble passert i fantastisk solnedgang,
og i grålysningen neste morgen
var vi ved munningen av Themsen.
Elva er lang og enda lengre i motstrøm. I 3 – 4 knops fart gikk vi opp
mot London, og utpå formiddagen
fortøyde vi etter en spektakulær
manøvrering ved en flytebrygge
nesten rett under Tower Bridge.
Vi hadde bestilt plass i den gamle
historiske marinaen ”St Katharine
docks”, som faktisk ble etablert
for over 1000 år siden. Det er kun
mulig å gå inn og ut av marinaen
på høyvann, gjennom en sluse opp
fra Themsen. Omgitt av høye hus
klirret det i mang en vindusrute da
semidiselen sørget for at vi lå trygt
fortøyd i London.
Hvem skulle trodd at jeg noen gang
skulle overnatte nede i lasterommet
på M/K Faxsen av Bliksvær midt i
sentrum av London? Fantastisk!
Arne E.

Foto: Unn Schjelstad

"St Katharine docks" i London
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Ymse
Et viktig mål er nådd
I slutten av august ble et viktig delmål nådd for dugnadsgjengen som
har jobba med å reparere Smia
på Nyholmen. For første gang på
minst 10 år steg røyken igjen opp
fra pipa på Smia, som en markering
på at Smia nå er så godt som ferdig
reparert. Stor takk til alle som har
bidratt med sin innsats.

Foto: Kristin Norli

Henger til motorsamlinga
Entusiastene i arbeidet med å få
etablert en motorsamling i kystlaget ønsker seg en liten henger for
å kunne transportere med seg en
ferdig reparert Sabb motor rundt på
stevner og utstillinger.
Kystlaget er derfor interessert i å
kjøpe en brukt henger til formålet.
Er det noen som kan hjelpe? Send
i så fall en e-post til styret@salta.no
eller ring oss på 415 71453.

Juryens Åpne pris til ”Havdur”
På landsstevnet i Fosnavåg gikk
juryens åpne pris til ”Havdur”. I
sin begrunnelse for å gi prisen til
”Havdur” framhevet juryen bl.a. at
båten, som ble bygd i 1924, foruten
å være godt tatt vare på fortsatt er
i aktivt bruk som fiskebåt – bl.a. på
Lofotfiske. Den ble bygd med full
seilføring, men har fulgt utviklingen
og endringene gjennom snart 85 år.
Vi gratulerer Fritz Andreassen med
prisen.

Premiering av dugnadsinnsats
Vi minner om at det også på årets
lutefiskaften en gang i november vil
bli trukket et gavekort på kr 2.000,blant de av kystlagets medlemmer
som har jobbet dugnad for laget i
2008. Den enkelte aktivitetsleder er
ansvarlig for å registre hvem som
har deltatt på de forskjellige dugnadene. Deltakelse på en dugnad
gir et ”lodd” i trekningen. Flere
dugnader gir flere ”lodd”, dvs. et
”lodd” for hver dugnad du deltar på.
Vi oppfordrer med dette til fortsatt
stor dugnadsinnsats og takker dere
alle som har stilt opp så langt i år.
Samtidig ønsker vi velkommen til
mange flere.

Ny i Molokroken Båthavn
I siste nummer av Auskaret ble
det kunngjort en ledig båtplass i
Molokroken Båthavn. Vi mottok 2
søknader. Styret har besluttet å
tildele båtplass nr 8 til Rolf Schjem.
Vi gjør det fordi vi mener hans 2
roms nordlandsbåt passer svært
godt til denne båtplassen, både på
størrelse og type. Vi ønsker Rolf velkommen til Molokroken Båthavn.

Kystens Landsstevne 2009 på
Vega
Som kjent skal Forbundet KYSTENs landsstevne 2009 arrangeres
på Vega. Stevnet blir arrangert i
tiden 16. – 19. juli 2009. Av det foreløpige programmet framgår det bl.a.
at det konvoi til Vegaøyan, guidet
turer i verdensarvområdet, seminarer og selvfølgelig både regatta
og ro-konkurranse. Det planlegges
også friluftsgudstjeneste ved kystlagets brygge på Vegstein.
Landsstevnet 2009 blir i området
Nes/Holand/Kirkøy. Nes kalles
gjerne porten til Verdensarven.
Her er E-huset Museum, kafé med
lokal mat og maritimt miljø. Et tips
til dere som eventuelt tenker dere
til Vega uten båt og som trenger
overnatting. Det kan være lurt å
være tidlig ute med bestilling. Nyttig
link i så måte er www.visitvega.no .

Se også www.vega.kommune.no ;
www.verdensarvvega.no eller www.
vegakystlag.no
De første planene for en samseiling
fra nord er alt begynt å ta form, og
dette kommer vi tilbake til senere.

Driftsgruppe for Bliksvær skole
og Heimbrygga
Styret vurdere å opprette en driftsgruppe for kystlagets aktiviteter på
Bliksvær. I den forbindelse ønsker
vi å komme i kontakt med medlemmer som kan tenke seg å være
med å ta et tak på Bliksvær. Om vi
skal ha ei gruppe med ansvar for
skolen og ei gruppe med ansvar for
heimbrygga er ikke bestemt ennå.
Når det gjelder oppgaver for en slik
driftgruppe har styret noen tanker,
men ønsker mest av alt at gruppa
selv skal komme med forslag til ansvarsområde og oppgaver. Fra styrets ståsted vil det være naturlig å
foreslå at en driftsgruppe får ansvar
for å organisere drift og vedlikehold
av Bliksvær skole og Heimbrygga.
Dersom du kan tenke deg å være
med i en slik driftgruppe er det fint
om du kan ta kontakt, enten ved å
sende en e-post til styret@salta.no
eller ringe oss på telefon 415 71453
så snart som mulig. Vi håper å ha
gruppa etablert før jul slik at de kan
komme i gang med å planlegge
neste års aktiviteter i god tid før
årsmøtet i februar.

Avsender: Kystlaget SALTA,  Postboks 685, 8001 Bodø.

Barnas Kystdag

B

arnas Kystdag ble arrangert i indre havn lørdag
30. august. Arrangementet ble
gjennomført av Salta i samarbeid med bl.a. Høgskolen i Bodø,
Bodø Sportsdykkerklubb, Redningsselskapet, rekebåten ”Havørna”, og
Bodø Havn. Vi var heldig med været, og
oppmøtet av både små og store barn var
veldig bra. Tilbakemeldingene var så gode at
vi kanskje prøver oss med en tilsvarende dag
neste år.
Trond B

Alle foto: Trond Bliksvær
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