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Kystlaget Salta:

Leder

Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon:		
41571453
Organisajonsnr:		
982 855 381
Bankkonto:		
8902.18.43084
E-post:		
styret@salta.no
Vev-sider:		
www.salta.no
Tillitsvalgte og kontaktpersoner
Styret:
Leder:
Per Kristian Lund
90040945
pkl1000@online.no
Nestleder:

Richard Hansen
90597084
nono54@online.no

Sekretær:

Ester-Lovise Kristiansen
99699004
esterlovise@hotmail.com
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Styremedlem: Johan Helmer Lind
45604545
johanlind@msn.com
Styremedlem: Trond Bliksvær
75516737 * 95075408
trond.bliksvaer@nforsk.no
Varamedlem:

Knut Kaspersen
90545217
knut.kaspersen@bodoenergi.no

Varamedlem:

Trond Heggelund
75583260 * 41514572
trond58@start.no

Molokroken kafè:
Leder:
Arne Rødsand
75518180 * 99025748
arnejohan1@gmail.com
Molokroken båthavn:
Bryggesjef:
Trond Heggelund (se styret)
Nyholmen:
Rødbrygga::
Smia:

Arne Andreassen
75580743 * 48108465
arne.andreassen@posten.no
Arne Rødsand (se Molokroken)

T

iden flyr – heter det visst.
Syns ikke det er lenge siden jeg
skrev noen ord her.
Styret har nå fungert i 8 mndr og
året er på hell.
Aktivitetsplanen som har vært styrets arbeidsdokument har vært fulgt
opp etter beste evne.
Kulturminnesamlinga på Bliksvær
ble gjennomført i juni med påfølgende samseiling til Vega. Sommeren har vært flott og båtene flittig
brukt.
Molokroken har som alltid levert
vaflene og bidratt til lagets økonomi.

Arne H har vært pådriver og aktivitetsleder på Rødbrygga der det
stort sett har vært aktiviteter hver
torsdag. Han kan helt sikkert ha
bruk for enda flere hjelpere.
Motorsamlingen begynner også så
smått å ta form.
Barnas Kystdag ble gjennomført på
Nyholmen i august. Tross kollisjon
med andre barnearrangementer
var der bra frammøte. Nyholmen
Skandses Compagnie stilte også
opp. Nordlændingen fraktet et 50talls deltakere mellom Diplomatkaia
og Nyholmen.
Det vi kanskje er minst fornøyde
med oss selv på er mangelen på
kursaktiviteter. Der vil vi prøve å
skjerpe oss framover.
I skrivende stund er både Faxsen
og Nordlændingen kommet i hus på
Rognan i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Faxsen skal ut om et
par uker, mens Nordlændingen skal
overvintre innomhus i år.
Ellers i høst kommer der et medlemsmøte 29. oktober, og 20.
november blir det lutefisk og feiring
av Saltas 20-årsjubileum om bord i
Gamle Salten.
God høst.
Per K.

«Hæringen»: Asbjørn Nilsen
75581345 * 90774023
asbjorn.nilsen@plan-evo.no
Trond Bliksvær (se styret)
Båtloftet:
Leder:
Ernst Hole
91367018
Bliksvær:
Heimbrygga: Styret i kystlaget
Utleie skola: Alf Pedersen
75584902
styret@salta.no
Auskaret:
Leder
Kristin Norli
75580735 * 91726040
Stoff til:
auskaret@salta.no
Vev-sider:
Leder
MK Faxsen:
Leder:
Charter:
Vev-sider:

Henrik Dvergsdal
75518541* 47040444
henrikdv@gmail.com
Arne E. Neeraas
75524828 * 99269049
arne@neeraas.no
95126125, faxsen@salta.no
www.faxsen.com

Foto: Kristin Norli
Kystlaget Salta fortøyd ved Havdurbrygga på Rødøy
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Seilingsplan 2009 - 2010
Medlemsmøte torsdag 29. oktober kl. 1900
Vi inviterer til høstens medlemsmøte på Rødbrygga. Husk varme klær!
På saklista står bl.a. Rødbrygga, 4H-klubb i kystlaget og status for aktivitetsplanen.
Lutefiskaften fredag 20. november på Gamle Salten.
Markering av Kystlaget Saltas 20 års-jubileum.
Årsmøte torsdag 25. februar 2010
Sett av kvelden.
Fisketur med M/K Faxsen lørdag 6. mars kl. 10.00
Fisketur for medlemmer av kystlaget.
Påmelding: tlf. 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no
Kystlagstur til Lofoten med M/K Faxsen søndag 14. - søndag 21. mars.
14. mars kl 10.00 går turen til Røst. Mulighet for å mønstre på i Røst, Moskenes, Stamsund og Svolvær.
19. og 20. mars er vi i Svolvær i forbindelse med VM i skreifiske.
Påmelding: tlf. 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no

Kurs

Båtførerkurs
Oppstart: 20 januar. Kurset går over åtte onsdager, fra kl 18.
Sted: blir kunngjort senere
Kurslærer: Odd-Einar Harberg
Pris: kr 1500,- (eksamen og lærebok kommer i tillegg)
Antall deltakere: min 5, maks 16
Påmelding innen 15. januar til: tbl@nforsk.no, mobil 95075408

SJØVETTREGEL 7

VIS HENSYN

Sikkerhet, miljø og trivsel er et
felles ansvar.

FORTRESS REKLAMEBYRÅ AS

Kurs i baking av lefse og flatbrød
Tid: tirsdag 10/11 og torsdag 12/11, kl 17 og utover kvelden
Pris: 250 (medl)/350 (ikke medl)
Sted: blir kunngjort
Kurslærer: Rita Jakobsen
Forbehold om nok deltakere
Påmelding innen 5/11 til: tbl@nforsk.no, mobil 95075408

Smiekurs
Vi planlegger smiekurs litt utpå nyåret i Kystlaget Saltas egen smie på Nyholmen.
Nærmere detaljer vil bli kunngjort, men interesserte kan melde seg til tbl@nforsk.no, mobil 95075408
Videre jobber vi med å få til gaffelseilkurs og råseilkurs, begge i mai.

G
1.
2.
3.
4.

rasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan velge ett lag
eller en forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtt oss
i Kystlaget Salta!

Knytt deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
Hos Kommisjonæren. Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
SMS: GRASROTANDELEN 982855381 til 2020 (tjenesten er
gratis)
Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Det er nå 16 grasrotspillere som hittil har bidratt med ca 3600.- Takk for at du støtter oss via
Grasrotandelen!
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Vestfjordseilasen 2009

A

vreisen fra Bodø fredag etter
middag. Motvind frå nord, gikk
på jernfokka hele veien. På Karlsøyfjorden møtte vi en flokk grindhval på 20 dyr, en imponerende
opplevelse da de rolig svømte rundt
båten. Litt øre i hodet av Hondadur
kom vi endelig fram til Nordskott,
og utover kvelden ble været bedre
og bedre og endte med en utrolig
fin sommernatt. Fredagskvelden før
Vestfjordseilasen er en stor dag på
Nordskott med havrettsbord, grilling
av kvalkjøtt og laks samt dans på
brygga. Utpå kvelden kom hotellskipet Faxsen dunkende, og etter de
sedvanlige sermonier tok mannskapene kveld, spente på morgendagens bravader.
Våkna til sol og sommer og store
forventninger på grunn av god vind
fra sørvest. Mannskapet mønstra
fulltallig og frokosten ble servert
under seil. Vestfjordseilasen 2009

vil bli husket som den dårligste
starten Hæringen noensinne har
gjort! Høvisen hørte ikke skuddene
fra startbåten, noe som førte til at
båten kom ti minutter for seint over
startlinja. I ettertid ble det konstatert
at høvisen hadde for tjukk ullhue,
da han heller ikke hørte han ble
bydd mat senere på dagen.
Turen over fjorden gikk fint uten de
store utfordringene verken på seilersiden eller når det gjaldt navigasjon, vi hadde en stabil sørvestlig
bris og Vågakallen viste oss veien.
Da vi hadde seilt over halvveis, fikk
vi øyekontakt med Spilbak, åttringen fra Moskenes, som Hæringen
så forsmedelig hadde tapt for året
før. Vi bestemte oss for å revansjere
nederlaget, heiv oss på årene og
etter to timer så vi muligheter for å
slå dem. 15 minutter for målgang
passerte vi gutta fra Lofoten, men
så gjorde vi tabbe nr 2 for dagen;

feil kurs inn mot målstreken. Vi
måtte se oss slått på målstreken og
ble nr 3 i vår klasse der Skinnfyken
fra Narvik vant.
Etter at nederlaget ble døyvet med
en ankerdram eller to, folkelivet på
markedet i Kabelvåg ble beskuet og
premieseremonien overvært, satte
vi kursen for Svolvær. Der ble vi
tatt imot av Faxsen og dens mannskap som serverte middag av beste
klasse.
Jeg takker mannskapet for stor innsats under seilasen med trimming
av alle fire seil og iherdig betjening
av alle 6 årer. Takker også Faxsen
med mannskap for god service
og gode råd. Beklager igjen den
dårlige starten, har kjøpt meg ei litt
tynnere lue for eventuelle senere
seilaser.
Finn Arne

Foto: Rita Jakobsen

Mannskap på Hæringen:
Skårungehøvis Finn Arne Almås, andrehøvis og GPS-operatør/navigatør Raymond Andreassen, kontaktperson
høyere makter/ meteorolog Olav Arnt Larssen, medisinsk sakkyndig Heidi Christensen, kokk og muntrasjonsråd
Tomm Jensen.
Resultatliste klasse åttring:
Nr
Båtnavn
Høvedsmann
Seiltid
1.......................... Skinnfyken......................... Per Einar Eilertsen..................... 5.27.27
2.......................... Spilbak............................... Geir Wulf-Nilsen......................... 5.44.20
3.......................... Hæringen........................... Finn Arne Almås........................ 5.44.35
4.......................... Kierlingen........................... Bjørn Greve Alsos...................... dnf
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Kulturminndagen 2009 på Bliksvær

A

rrangementet 11. juli var
godt besøkt både av lokalbefolkningen, tilreisende
Bodøfolk og båtfolk som skulle
videre til Forbundet Kystens
landsstevne på Vega..
Været var nydelig og folk gikk
turer eller satt og koste seg i
sola. Rundt samfunnshuset var
der anslagsvis et par hundre

mennesker på det meste.
Knut Støres Effinghamforedrag
var godt besøkt og Eli og Terje
Bergs utekonsert ble godt mottatt. Bliksvær Vel sto for matsalg
og grilling til de gikk tomme for
varer.
Leif Sjøbu holdt jekteinnlegg på
brygga der det også ble fullt hus.

Samseilinga fra Kjerringøy kom
i nokså spredt orden, men til
slutt var der et 15-talls båter
som lå over.
På kvelden var der grilling ved
brygga ved Bliksvær Vel og
bryggepub bemannet av Nordlændinger. Godt besøk og god
stemning.

Foto:
Rita Jakobsen
Gunnar Børstad
Per Kristian Lund
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Barnas kystdag lørdag 29. august

A

rrangementet ble gjennomført
av kystlaget Salta i samarbeid
med 4H og Nyholmen Skandses
Compagnie.
Tross gråvær og en del vind var det
godt med besøk og god stemning
på Nyholmen.
Dette er herved blitt en flott tradisjon vi må holde fast ved.
Guri Moe

Foto: Rita Jakobsen, Per Kristian Lund og Hanne Sofie Henriksen
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Motorgruppa

M

otorgruppa er godt i gang i
første etasje i Rødbrygga. Her
er ryddet sånn høvelig, og reolene fra 2. etg. er flyttet ned og gir
plass for verktøy og deler. Det har
blitt montert lys og talje. Først og
fremst er det en 20/40 Wichmann
det blir jobbet med. Den har vært
plukket ned i sine enkelte deler,
pusset og malt, fundament er støpt,
og motoren bygges nå opp igjen. Vi
har også begynt på en 6/12 Sabb.

Flere motorer står på vent: en liten
2hk Wichmann, og to 5/9 Sabb som
det skal bli én brukbar motor av.
Her står også noe anna ”gammel
skit”: en Marna, en Sleipner og en
Helset som ikke er på begynt. Ikke
å forglemme 4hk Sabben som har
laga liv på kaia ved flere anledninger de siste årene, bla på vårt eget
landsstevne.
Motorgruppas mål er å få liv i de
motorene det er mulig å få liv i. De

øvrige blir pusset opp og får stå
som en del av samlingen.
I tillegg til motorene trenger vi hjelp
til metall-dreiebenken. Her mangler
deler. Denne er viktig å få i orden,
så vi kan gjøre oss nytte av den.
Noen tar en utfordring?
Motorgruppa møtes hver torsdag
kl. 1800. Det er felles kaffe for alle
på Nyholmen. Alle interesserte er
hjertelig velkommen.

20/40

Wichmann.

Før
og
etter.

Foto:
Hermann
Eliassen

Sommerminner

M

inner fra sommerens trivelige
samseilas på Helgelandskysten.
Alle foto: Kristin Norli

Skippermøte

Lærke og Vega

Topptur på Støtt.

Sissel og Marit på Øysteinfjord

Avsender: Kystlaget SALTA,  Postboks 685, 8001 Bodø.

Er du mellom 9 - 16 år?

H

ar du lyst å bli med i Kystlaget
Salta sin 4H-klubb på Nyholmen?
I en 4H-klubb får du nye venner,
og du kan være med på masse
moro! Du lærer mye om båt og
båtstell, roing og fiske, sjøvettregler,
snekring, tauarbeid m.m. gjennom
spennende aktiviteter, leir og kurs.
Du får også være med på båtturer,
matlagings- og formingsaktiviteter
som hører til kystkulturen. Klubben
velger sitt eget styre og får opplæring i organisasjonsarbeid.
Klubben trenger voksne som hjelper til med aktivitetene og papirarbeidet. Vi planlegger to faste aktivitetskvelder i måneden og trenger
foreldre og andre voksne som kan
stille opp for ungdommene. Interesserte bes kontakte 4H ved Ingeborg
Tangeraas, telefon 75547847/
95974242 eller e-post ita@fmno.no
Mer info om aktivitetsklubben får
dere på kystlagets medlemsmøte i
oktober eller ved å kontakte 4Hkontoret på telefon 75547847/
95974242
Les mer om 4H på www.4h.no
Les om Kulingen 4H-klubb som
drives i samarbeid med Arctandria
kystlag på www.arctandria.no
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