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MASKINSTATION  
Aut. Kloakmester Knud Jensen

Sindal
• Slamsugning
• Højtryksspuling
• Entreprenørarbejde
• Vi er specialister i rottebekæmpelse
• Kloak TV-inspektion

Alt arbejde med rendegraver.  
Minigraver med hammer.  
Gennemføring af rør under vej  
... og meget mere.

Tlf. 40 35 55 80

Klinik for fodterapi 
Fødder i centrum  

- jeg har tid til dig!

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 
Fredag kl. 10.00-14.00 

P. Nørkjærs Plads 21, 9800 Hjørring

Tlf. 98 97 11 21
lone@fodterapi-lone.dk

• Undersøgelse af fødderne
• Klipning samt slibning af negle
• Beskæring af hård hud, hælrevner
• Fjernelse af ligtorne
• Gang analyse indlæg a� astninger 

Husk du også kan bestille massage

www.fodterapi-lone.dk

Lone 
Heitmann

Medlem af
danmark

Af Preben Andreasen

pl-andreasen@has.dk

MIDT I al virakken omkring 
det store folkelige naturmø-
de holdt NJSK (Nordjysk 
Småbådsklub) havkonkur-
rence fra lørdag 28. maj kl. 
8.15 til søndag 29. maj kl. 
15.15, hvormed klubben bi-
drog til den omfattende akti-
vitet under Naturmødet.

Så for første gang i Hirts-
hals Havns historie stævne-
de cirka 80 småbåde med 
omkring 200 personer ud i 
Skagerrak i håb om at fange 
en vinderfisk, for at få del i 
den imponerende præmie-
pulje på mere end 100.000 
kr. Der var stor trængsel ved 
slæbestedet, da bådene, som 
ankom på trailere, skulle sø-
sættes. Men det var et impo-
nerende skue, da de alle gik 
til havs på en gang lørdag 
morgen.

Bestyrelsen bag NJSK, har 
brugt flere måneder på plan-
lægning af Havkonkurren-
cen, og kunne ånde lettet op, 
da konkurrencen forløb over 
al forventning. Adskillige 
deltagere til konkurrencen 
har tilkendegivet stor til-
fredshed på klubbens Face-
bookgruppe, og flere med-
lemmer ser allerede frem til 
næste års konkurrence

NJSK er oprettet i 2014 og 
er drevet på frivillig basis. 
Det er gratis at være med-
lem. NJSK har i dag over 
1100 medlemmer fra nær og 
fjern, og der kommer stadig 
mange nye til. Der arrange-
res løbende arrangementer 
og konkurrencer, som klub-
ben som udgangspunkt for-
søger at holde omkostnings-
frie for medlemmerne, tak-
ket være de mange sponso-
rer, der sammen med med-
lemmerne, er fundamentet 
for den frivillige klub.

På jagt efter vinderfisken i Skagerrak
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