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Avdukingen ble foretatt i den nye Bruk-
sparken på Terråk søndag 9. mai, med en
verdig seremoni. Det er Jon O.Torger-
sen på Løten som har laget skulpturene.
Bysten av Asta ble laget da Torgersen og
Asta Plahte gikk sammen på Statens
Kunstakademi. Bysten av Frithjof M. er
utformet ved hjelp av fotografier.

AAvvdduukkiinngg  aavv  bbyyssttee

Bystene over Asta (1909-1988) og Frithjof M.
Plahte (1904-1972) ble avduket av to vetera-
ner fra Bindalsbruket, Svenn Vea (til venstre) og
Jakob Sommerseth "Budstikka" klar for salg

Willy Bjørnli har arbeidet lenge med å skrive av den gamle grendeavisa fra
Harangsfjorden, og etter mange viderverdigheter med trykkeri og bok-
binder, er boka endelig å få kjøpt.

Den kan kjøpes på Krambua, Terråk og
Brønnøysund LIBRIS. Dessuten har Kristine
Gaupen og Sigrid Nygård den.

Prisen er kr 280.
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Bladet er til nå sendt gratis til alle 
husstander i Bindal kommune, og kan 
leses på kommunens internettside.
Neste nr er planlagt utsendt i 
september 2004.

Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret 75 03 25 60
Legevakt 75 03 43 33
Lensmann 75 03 19 20

Mandag STENGT
Tirsdag kl 0900 – 1545
Onsdag STENGT
Torsdag kl 0900 – 1545
Fredag kl 0900 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Mandag kl   1600 – 1800
Torsdag kl  1100 – 1300 
og 1600 – 1800

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Vedtatt i kommunestyret:
• Bindal kommune melder seg inn i Helgeland Museum.
• Kunst- og håndverksavdeling på Bindalseidet skole skal bygges ut.
• Bindal kommune skal hjelpe Kirkelig fellesråd til å drive Bindal 

Frivillighetssentral ut 2004.
• Fylkesvegplan 2006: Utbedring/fast dekke på strekningen FV 3 Nordhors-

fjord, og strekningen på FV 2 Bogen- Sætervika prioriteres i perioden 
2006 –2009, i nevnte rekkefølge.

Festeavgift for naust og 
garasjer på kommunal tomt.
Årlig avgift for feste av nausttomt justeres til 100 kr, med virkning fra 1.7.2004.
Årlig avgift for feste av garasjetomt justeres til kr 200, med virkning fra 1.7.2004.

Statens vegvesen har besluttet å gjøre
riksvei 801 Årsandøy — Terråk til for-
kjørsvei. Dette betyr at mange må en-
dre sitt kjøremønster, men vil forhå-
pentligvis skape færre farlige situasjoner.

Slik det er i dag, må man praktisere
høyre-regelen med forsiktighet, da en
del bilister oppfører seg som om for-
kjørsveien allerede var her. Rådmannen
i Bindal har bedt vegvesenet om at også
veien fra Smestad-krysset til brua ved
Mathiasmoen blir skiltet som forkjørs-
vei.

Vi får se hva som blir utfallet av den
henvendelsen.

Fordeling av partistøtte 
fra staten 2004
Rådmannen har fordelt partistøtten fra staten slik:

Bindal Arbeiderparti: 17 992,40 
Bindal Senterparti, Bindal Høyre, Bindal Venstre 12 924,46 
Bindal Sosialistiske Venstreparti: 7 011,62 
Bindal Alternative liste: 5 309,92 

Støtten er beregnet ut i fra stemmetallet ved valget i 2003.

Forkjørsvei
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Kommunal møteplan 
2004
Formannskap/fondstyret/
fast utvalg for plansaker Komitemøter Kommunestyret

torsdag 17.06 torsdag 24.06. onsdag 01.07.
onsdag 25.08. torsdag 09.09. onsdag 15.09.
onsdag 06.10. torsdag 21.10. onsdag 27.10.
onsdag 24.11. torsdag 09.12. onsdag 15.12.

Innkallinga til kommunestyremøtene legges nå ut på internett, på kommunens
nettsider. Se www.bindal.kommune.no 

1.,2.,3.og 4.klassene
ved Terråk skole har
hatt besøk av
Kunstskolen på
Vega. Elevene laget
maskiner av ting
som skulle kastes.

Under ser vi Jørgens robot, satt sammen
på fantasifullt vis av gamle lyspærer og
pappesker.

Autorisasjon
for kjøp og
bruk av plan-
tevernmidler
Alle som skal kjøpe og bruke plante-
vernmidler skal ha gjennomgått en 
avsluttende prøve. De som tok eksa-
men i 1994, har gyldig autorisasjon
fram til 1.1.2005. Er sertifikatet ikke
fornyet innen da, må nytt kurs og ny
prøve avlegges. Dette er hver enkelt
sitt ansvar.

Alle som skal ta sertifikat for første
gang,henvender seg til Bindal kommune,
Plan- og ressursavdelingen innen 15.
juli d.å. Når det gjelder fornying har
Horsfjord Bondelag sagt seg villig til å
stå som arrangør.

Ta kontakt med Horsfjord Bonde-
lag ved Eli Horsberg, tlf. 75 03 23 49.
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Sjøfiske etter anadrome fiskear-
ter (laks, sjøørret og sjørøye):

Fisketid for kilnot:
1. juli – 4. august. Helgefredning fra 
fredag kl 1800 til mandag kl 1800.
5. august – 28. februar, hele uka uten
helgefredning.
Fisketid for krokgarn:
5. august – 28. februar, hele uka uten
helgefredning.
Fisketid for settegarn:
1. oktober – 28. februar, hele uka uten
helgefredning, garna skal ha minimum
maskevidde på 58 mm.
Alle som fisker med faststående red-
skap skal ha betalt fiskeavgift og være
registrert hos fylkesmannen i Nord-
land. Fristen for registrering er 1. juni.

Fiskebestemmelsen etter anadrome
arter med stang og håndsnøre fra båt
er endret. Nå er det tillatt å fiske etter
anadrome arter med stang og hånd-
snøre (inklusiv dorging) fra både land
og båt hele året. Fiske med oter i sjø-
en etter anadrome arter er tillatt i 
perioden 5.8 – 28.2.

I fredningstiden for det enkelte ana-
drome vassdrag, er det ikke lov å fiske
i sjøen etter anadrome laksefisk nær-
mere enn 100 m fra elvemunningen
(grense elv/sjø). For Åelva, Bogelva,
Terråkelva, Urvollvassdraget og Eide-
vassdraget er det opprettet egne fred-
ningssoner (merket). Innenfor disse
sonene gjelder egne regler.

Saltvannsfiske:
Innenfor 12 nautiske mil kan fritidsfis-
kere fiske etter saltvannsfisk til eget
konsum hele året, (noen få unntak)
med følgende redskap:
Stang og håndsnøre. 2. Settegarn med
en samlet lengde på inntil 210 m. 3.
Liner med opptil 300 angler. 4. Inntil 20
teiner eller ruser. 5. En juksamaskin.

Begrensningen gjelder i utgangspunk-
tet hver enkelt fritidsfisker, men ikke

hvis fisket skjer ved bruk av båt. Da
gjelder begrensningen under pkt 2, 3, 4
og 5 for pr båt.

Bestemmelsen om nedsenkingspåbud
for settegarn er endret. I perioden 1.
mars – 30. september skal garn med
en maskevidde større enn 20 omfar
(32 mm) være nedsenket minst 3 m
fra sjøoverflaten til enhver tid.

Generelt:
Alle settegarn skal merkes med navn og
adresse. Umerkede garn blir beslaglagt.

Det er fiskeforbud nærmere opp-
drettsanlegg enn 100 meter og det er
ferdselsforbud nærmere oppdrettsan-
legg enn 20 m.Til orientering er nor-
malreaksjonen for overtredelse sist-
nevnte bestemmelser, et forelegg på kr
8.000,-.

Bruk av vannscooter er forbudt. Det
eksisterer en promillegrense på 0,8 på
sjøen. Det er gitt retningslinjer som
tilsier en strengere bruk av forenklede
forelegg ved overtredelser på sjøen.
For eksempel er det i Bindal hittil bare
gitt advarsel ved manglende flytemidler
ombord i båten. Heretter utstedes et
forenklet forelegg hvis nødvendig fly-
temidler mangler.

Andre forhold:
Som en prøveordning for sesongen
2004, er nedsenkingskravet ved garn-
fiske etter innlandsfisk i Åbjørvatnet
redusert fra 2 meter til 1 meter.

Egenandelen ved naturskader er en-
dret fra kr 4000,- til kr 10.000,-. Skade
erstattes med 85 % av beregnings-
grunnlaget. Naturskade meldes til
lensmannen.

I nærheten av skogsmark er det i peri-
oden 15.4 – 15.9. forbudt å fyre bål.

Fra 1. januar kom det en ny hundelov.
Regelverket om hund ble samlet på ett
sted. Det er generell båndtvangstid for
hund fom 1. april tom 20. august. I Bin-
dal er det i tillegg båndtvang for hund
hele året på offentlig sted. Av nybe-
stemmelser kan nevnes at hundehol-
der aldri skal gå fra en bundet hund
rett ved inngangen til en bygning som
er åpen for allmennheten eller ved 
lekeplasser.

Lensmannen informerer
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Mulingsmannen
Meislet inn i hårde fjellet, står du der med bistert blikk.
Skuer nye tider komme, så hvor slekter kom og gikk.
Pannen høy og bred om bringen skuer du utover hav,
Følger nye tiders tanker, folkets innsats og dets krav.

Du har sett en bygd i vokster, folk med vilje i sin dåd.
Selv i barkebrødets dager, driftig folk fann vei og råd.
Folk med jordnær sans i yrket skapte åker under plog.
Under fjellet, lunt i viker, virket folk i bartung skog.

Du har skuet over fjorden, fisk i stimer så du tidt,
gårder på den andre siden — hele ”riket” det var ditt.
Folk på ferd til bygdas kirke, menn med sterke åretak.
Skomsprøyt om en Bindalsfæring, - alltid stod det kvinner bak.

Flittig dont i daglig virke, trauste kvinnehenders strev.
Trivsel grodde, bygda vokste—det var folkets adelsbrev.
Fuglesang i grønne lier, blåveis tett i bakkeheld,
ro og fred i stille kvelden når sol gikk ned bak blåe fjell.

Meislet inn i hårde fjellet, ser du angstbetynget ut.
Hvilken fremtid eier folket—Bindalsmøy og Bindalsgut?
Vil de nye tiders tanker med sin kultur og sin tro,
skape lykke for den ungdom, som i den bygd skal bo?

Arnulf Bangstad

Mulingen. Utsikten ned til Helstadsjøen og Bangstadvika.

Otto Sverdrup på frimerke
I mars kom det ut frimerker samtidig i
Norge, Canada og Grønland med Otto
Sverdrup og hans Fram-ekspedisjon.

I år er det 150 år siden Sverdrup ble
født  på Horstad i Åbygda.

Graeme og Lynda Major var tilstede ved presentasjonen av de nye frimerkene på den norske 
ambassaden i Canada i mars. For 5 år siden var de på besøk i Bindal ved avdukingen av Sverdrup-
bysten på Terråk.Vintrene 1999/2000  deltok de sammen med to nordmenn på en overvintrings-
ekspedisjon til Ellesmere Island i Nord-Canada, 100 år etter Otto Sverdrup.
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Styret består av:
Leder: Mette Vikestad
Nestleder: Heidi Lange
Sekretær: Eli Kristiansen
Kasserer: Elin Nygård
Styremedlem: Per-André Johansen

Terråk skolemusikk takker alle som har
støttet opp om skolekorpset dette året.
Spesiell takk til hovedkomiteen til Jule-
basaren, som gjorde en kjempejobb.Vi

har nå en del aspiranter som forhåpent-
ligvis blir å finne i korpset til høsten.Vi
ønsker dem velkommen, og håper på

mange nye aspiranter når skolen begyn-
ner til høsten.

God sommer til alle!

Ny ilandstigningsplass på Terråk

Nordland fylkeskommune har gitt Bin-
dal kommune disposisjonsrett over det
flyteferjeleiet som tidligere lå i Gaupen,
under forutsetning av at det blir benyt-
tet til rutebåtsambandet i Bindalsfjor-
den. Bindal kommunestyre vedtok
23.2.1999 enstemmig å takke ja til over-
takelse av flytefergeleiet i Harangsfjord.
Det ble samtidig enstemmig vedtatt å
innpasse anlegget i forbindelse med ut-
bygging av kaianlegget i kommunesente-
ret Terråk.

Kommunestyret vedtok i 2003 en
kostnadsramme for prosjektet på kr
550.000,-. Arbeidet med å etablere
denne ilandstigningsplassen er nå på det
nærmeste ferdig. Ilandstigningsplassen
er etablert i tilknytning til kai på Terråk,
som Bindal kommune gjennom avtale,
også i 2003, overtok fra Bindalsbruket
AS.

Kostnadsrammen var som nevnt
satt til 550.000 kr for heile prosjektet.
Pr. i dag er regnskapet ikke avsluttet for
prosjektet, men det ser ut til at vi vil lig-
ge godt innefor den gitte rammen.

Denne nye ilandstigningsplassen vil
gjøre det mulig å komme i land med
kjøretøy også på Terråk, og den vil ikke
minst gjøre om bord- og ilandstigning
vesentlig lettere enn det har vært tidli-
gere. Ilandstigningsplassen på Terråk
skal ikke på noen måte erstatte Røytvoll
som landingsplass for den trafikken fra
fjordene som foregår med bil og traktor
nå i dag. Plassen vil imidlertid bli et fint
supplement til Røytvoll,noe trafikkante-
ne vet å sette pris på.

Flytefergeleie klart

Fergeleiet som fram
til i 2002 var i bruk i
Gaupen, er nå mon-
tert på Terråk.

Terråk skolemusikk 
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Om pappa da jeg var…
4 år: Pappa klarer alt.
5 år: Pappa kan mye.
6 år: Pappaen min er flinkere enn din!
8 år: Pappa vet ikke alt!

10 år: I gamle dager, da pappa var liten, var alt annerledes.
12 år: Vel, det er klart pappa ikke skjønner noe. Han er for 

gammel til å huske hvordan det var da han selv var liten.
14 år: Bry deg ikke om pappa. Han er så gammeldags.
21 år: Bry deg ikke om poppa, han er helt bortreist.
25 år: Pappa kan litt om akkurat det, men det bør han jo 

kunne så lenge som han har levd.
30 år: Vi burde kanskje høre hva pappa mener om saken. Han 

har jo så mye erfaring.
35 år: Jeg vil ikke bestemme meg før jeg har snakket med 

pappa.
40 år: Lurer på hva pappa ville gjort. Han er jo så flink og 

erfaren.
50 år: Jeg skulle gitt hva som helst for å ha pappa hos meg nå 

slik at jeg kunne prate med ham om dette. Synd jeg 
ikke skjønte hvor klok han var. Jeg kunne ha lært mye 
av ham.

Tilskudd til skogbruksformål og spesielle
miljøtiltak i landbruket
Statlige tilskuddsmidler til skogbruks-
formål og spesielle miljøtiltak i land-
bruket er fra 01.01.04 overført til
kommunene for lokal forvaltning. Det
er videre lokalt bestemt at de aller
fleste  tilskuddsordninger til skog-
bruksformål som  er lovlige skal videre-
føres. Dette innebærer at det for 2004
er statstilskudd til følgende formål:

• Tilskudd til ungskogpleie og mark-
beredning  inntil 60% av godkjent
kostnad – maks 150kr pr. da.

• Tilskudd til tynning, inntil 400 kr pr.
da.Tilskudd til skogsveibygging –
bilveier inntil 65 % av godkjent
kostnad - traktorveier inntil 40 %
av godkjent kostnad.

• Tilskudd til drift i vanskelig terreng
og lang og vekslende transport

• Tilskudd til særlige miljøhensyn i
skogbruket.

For tilskudd til bygging av skogsveier
og særlige miljøhensyn i skogbruket
videreføres etablerte søknadsrutiner.
Av hensyn til en effektiv bruk av til-
skuddsmidlene må også planlagt ung-
skogpleie, tynning og drift i vanskelig
terreng meldes til skogbrukssjefen før
arbeidet settes i gang.
Siste frist for melding om plan-
lagte tiltak i 2004 settes til 1. sep-
tember.

Det er også i kommunebudsjettet for
2004 avsatt et beløp som tilskudd til
skogkulturarbeider. Dette vil i hoved-
sak bli brukt som kommunalt tilskudd
til planting og fordelt etter at plante-

sesongen er avsluttet. Antatt tilskudd
ca. 20 % av godkjent kostnad.

For mer detaljert informasjon om til-
skuddsordningene – ta kontakt med
skogbrukssjefen.

MOT-INFO
Geir Holten er MOT-informatør i Bin-
dal. Han vil i en periode framover kom-
me med små innspill i Båtsaumen som
forklarer hva MOT handler om.

Bindal kommune er med i MOT,som
er en organisasjon som driver med
holdningsskapende arbeid i forhold til
dop og rus.
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TOPP 10
Topp 10-postene er merket med FY-
SAK-logoen og Bindal kommune sin
logo. Pass på at du ikke skriver deg inn i
feil bok! Det finnes også andre turbøker
ute i marka. Alle Topp 10-turene er
merket med røde skilt ved startpunk-
tet.

Barnas Topp 10
Barn under 9 år, og folk med funksjons-
hemninger, klarer seg med 5 topper for
å få krus.

Egenbetaling
Det kreves en egenbetaling for å dekke
utgifter til krus, merking og skilting. Be-
tal inn kr 100,- til bankkonto
4651.10.17300 innen 15. oktober 2003.

Trimkort
Det blir lagt ut trimkort på biblioteket,
skoler og butikker. Du finner det også
på kommunens nettsider:
www.bindal.kommune.no 

Lever inn kortet til idrettsrådet når
du er ferdig med turene.

To av toppene blir byttet ut i år.
Gammen ved Pefjellet og Urdvikfjellet
på Terråk går ut. Nye topper blir Åkvik-
fjellet og Middagstuva ved Årsandøy.

Bindal Idrettsråd er ansvarlige for Topp 10.

Idrettsskolen arrangerer tradisjonen
tro også i år sommertrim fra 15. mai
til 19. september.Turene i år går til 
• Rislisletta, fra Holm.
• Storfjellmyra, fra Kalvika eller 

Nygården
• Varden på Åkvikfjellet (Nonslivatnet)

fra Bøkestad/Åkvik.
• Lysfjordfjellet (TV-omformeren) par-

kering ved gammelgarasjen hos Arvid
Lysfjord.

• Vardefjellet, Skauvik, parkering hos
Hans Einar.

• Fornesodden, parkering ved gammel-
butikken i Kalvika.

For de som har fullført samtlige turer
er premieringen som følger:Alle opptil
8. klasse får statuetter, alle fra 8. klasse
og opp til 18 år deltar i trekningen av
et gavekort på kr 500,-. Deltakere
over 18 år er med på trekningen av 1
reise til kr 2.000,- (fritt reisemål). For-
utsetning for premiering er at alle tu-
rene gjennomføres.

Ha en god sommer!   
Hilsen IL Kula, idrettsskolen

Holmshatten. Husk å se etter postkasser med FYSAK-logoen når du skal er på tur.

I.L. Kula
–Idrettsskolens sommertrim Terråk IL

Karuselløp 
Hver onsdag kl 1800 ved skihuset.

Kronerulling til Tråkkemaskin
Idrettslaget har startet kronerulling
for å få inn penger til en brukt
tråkkemaskin til bruk i lysløypa og
opp til Sætra. Minstebeløpet som
ønskes er kr 200,-.
Bruk konto 4651.05.26821 
og støtt idrettslaget!
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Bindal kommune har, i likhet med de
fleste andre kommunene og museums-
eierne på Helgeland, inngått samarbeid
med Helgeland museum. Det skal opp-
rettes en fast stilling med ansvar for mu-
seet og for kulturminnearbeid ellers i
kommunen. Bygdetunet på Vassås skal
holdes åpent som tidligere,med hjelp av
skoleungdom.Ellers kan man gjøre avta-
le med kulturkontoret om omvisning.
Åpningstidene er hver dag fra 1100-
1800, fra St.Hans og fram til 8.august.

BBBBiiiinnnnddddaaaallll     BBBByyyyggggddddeeeettttuuuunnnn

Bøkestad gårdsmuseum 
Gårdsmuseet går inn i sin 6. sesong,og har
åpent hver dag (stort sett), når vertsfolket
er hjemme. Her finner du gamle ”saker”
fra bestemors og oldemors tid.Ta en tur
og opplev Edgars gjestfrihet og kunn-
skaper om lokalhistorien.Edgar kan nås på
telefon 909 60 410. Nytt i år er bade-
stamp som kan fyres opp når badelysten
melder seg.

Klenodiet er bjønn-børsa etter Ol’
Tomså.

Terråk barnekor avslutning
Terråk barnekor hadde avslutning av
korsesongen ved 4H-gapahuken i
Osan.

Linda Skogseth har tatt over som
dirigent for koret, som nå består av vel
15 sangere. Tross det kjølige været vi
hadde i slutten av mai, ble det en trive-
lig stund, med grilling, kaker, brus og
kaffe.Kormedlemmene fikk utdelt stein-
troll og medaljer, alt etter hvor lenge
de har vært med.
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KULTURKALENDER VÅREN 2004
Fester

BYGDEKINOEN

Terråk Pensjonistforening

11. juni reiser foreningen på busstur til Sverige. Følg
med på oppslag om flere detaljer om turen.

I august blir det dagstur til Velfjorden. Dato er ikke be-
stemt når dette skrives. Forestillingene starter igjen 17. og 18. august.

Nordlandsbåtregattaen

Bindalseid-dagan

8. - 11. juli.
Bindalseid-dagan arrangeres den 8. – 11. juli i år. Dette blir
den sjuende gangen at dagan arrangeres. Dagan blir holdt
etter tradisjonell stil.

Det hele starter på torsdag med guidet tur til Heil-
hornet. Offisielle åpning blir fredag kl. 12.00, med taler og 
diverse underholdning. Da åpner også salgsbodene.Tidli-
gere har bodene vært kun for de som driver med kunst
og håndverk, men i år er det åpnet for at alle som vil, kan
komme og stille ut sine produkter.

Fredagskvelden blir det kulturkveld i storteltet ved
handballbanen. Kulturkvelden har diverse underholdning,
bl.a. stand-up komiker Odd-Reidar Liasjø.Det blir matser-
vering, og til slutt dansefest med Kveinås.

Lørdagskveld er det asfaltball med Swingers, som i
2002 kåret som det beste dansebandet nord for Mjøsa.

Dette er noe av programmet som er klart pr d.d. ,men
mye er ennå i planlegging.

Hovedkomiteen består av: Hans Kveinå, Espen Kveinå,
Siv Heide, Karin Heide og Elin Paulsen.

Sommerens store treff i Vikagårdene skjer lørdag 17. juli.
Da det er fest på Granheim, Skjelviksjøen.

Lørdag 12. juni
Bryggedans på Helstad med Jan Borseths

Sommerfest i Åbygda:
Fredag 9. juli er det ny lokalrevy og lørdag spiller 
Dirty Boots til dans

lørdag 17. juli
UL Fønix inviterer til sommerfest på Nye Vonheim, Sør-
horsfjord. Defender fra Sandnessjøen spiller.

lørdag 31. juli
Fiskefestival på Stranda: Fisking, elghornkasting og dans
om kvelden. I år har fiskefestivalen 20-årsjubileum og ung-
domslaget har 100-årsjubileum.

25. - 27. juni.
I år arrangeres Nordlandsbåtregattaen 
for 26. gang.

På dagtid
Segling • Ta sjansen-konkurranse • Familieroing

Konkurranser for stor og små • Underholdning på kaia
Aktiviteter for barna • Utstillinger • Salgsboder

På kveldstid
Fest Toppen "SJUENDE far i huset" • Rekeaften på 

Båtsenteret fredag m/ SVEINUNG KVELI • Dansegalla
ute i sentrum: TROND ERICS og BUGGES FIRO

Ta sjansen
To klasser: • egenproduserte båter

• joller
En konkurranse for barn og en for voksne.
De som melder seg på får anledning til å utfordre 
andre til å delta. Den eller de som blir utfordret vil i 
løpet av få dager motta en personlig invitasjon fra 
Hovedkomiteen. Påmelding kan skje til:
Turid K. Lande tlf. 413 22450

Rekordforsøk
Hovedkomiteen har et stort ønske om å få flest mulig
til å delta i seilasen. Er det mulig å sette rekord? Vi opp-
fordrer alt fra nybegynnere og veteraner til å delta.
En av deltakerne i seilasen vil etter loddtrekning bli premi-
ert med en weekendtur til Trondheim for to personer.

Utstillere/selgere
Er du interessert i utstillingsplass/salgsbod under årets
regatta? Ta kontakt med:Tore Kolsvik,tlf. 75 03 13 03
mob. 99 23 71 37 e-mail: terraa@online.no

Kulturkveld
Båttur på Tosenfjorden fredag 25. juni. Underholdning,
guiding samt servering av rømmegrøt m/tilbehør og
kaffe på Tosbotn.Avgang fra Terråk kl. 17.30.Ankomst
Terråk ca. kl. 22.30. Pris kr. 300,- pr person.
Bindende påmelding til: Turid K. Lande, tlf 75 03 42 17
mob. 41 32 24 50 innen tirsdag 24. juni 2003.
Vi tar forbehold om nok påmeldinger.


