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Nr. 46205
Domaine de Pellehaut (hvit)
Frankrike/2004/11,5 prosent

Kr. 85,50

Nr. 699
Brolio Chianti Classico (rød)

Italia/2002/13,5 prosent
Kr. 149,90

Sitter godt

Gode lukter

Nils: Lukter
modne
jordbær.
God smak – også
jordbær. Sitter
godt i munnen.
Innslag av friske
syrer. En kosevin
og en allrounder.

Knut: Lukter
kropp – litt
svette.
Smaken er det
ingenting å si på.
Helt topp på
terrassen. Nytes
til kalde, friske
jordbær.

Nils:
Animalsk
ispedd
friskt syregress.
Identisk smak.
Lett og frisk.
Spisse, men
behagelige syrer.
Friske tanniner.
Til mat med
sitron – laks.
Solid firer.

Knut: «I’ll
kill that
cat!!!», som
hovmeste-
ren sa. Denne
vil utvilsomt ha
sine tilhengere.
God smak. Fin
balanse
mellom syre og
frukt. Nytes
alene.

Nils: Denne
har de
luktene en
vin kan gi deg –
tobakk, tjære og
fat. Men følger
ikke opp i
smaken. Litt
spiss – rogne-
bærpreg. Mang-
ler sødme.

Knut: Mørk
rød med
brun kant.
Nydelig lukt.
Smaker syrlig –
heggebær. Sitter
lenge i munnen.
Vel dyr i forhold
til kvalitet.

Nils: Veldig
lys. Litt
blass.
Blomster i lukten.
Mild smak som
etterfølges av
bitterhet. Litt salt.
Også urter og
krydder.

Knut: Litt
ubestemmelig
lukt – som-
mereng kanskje?
Svak kanelsmak.
Lang og god
ettersmak.
Behagelig. En
grei aperitiff.

VINSMAKERE: Nils Opsahl (til venstre) og Knut
Barman-Jenssen vurderer viner for «Tromsø».

john.strandmo@bladet-tromso.no
77640634

Nr. 43358
Komaros (rosé)

Italia/2004/12,5 prosent
Kr. 114,90

Nr. 47288 (BU)
Domaine de Pellehaut Rosé (rosé)

Frankrike/2004/12,5 prosent
Kr. 102,00

Lett og frisk

Mild smak

PROMILLETESTER: Kystvakten vil i helgen befinne seg på Karlsøyfestivalen for å informere s
tein Frode Mosling på KV Thorsteinson.

I KVELD: Ralph Myerz and the Jack Herren Band spiller i kveld på Karlsøyfestivalen.    
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Kystvakten har for tiden en
landsdekkende informasjons-
kampanje om alkohol og
sikkerhet til sjøs. I helgen tar
de turen til Karlsøyfestivalen
hvor de skal informere folk og
passe på at ikke småbåtfolket
trer over promillegrensene. 

– Vi orienterer om sikkerhet
til sjøs, hvordan bruken av
alkohol påvirker tilstanden
din, og deler ut brosjyrer med
sikkerhetsregler og hva du
som fritidsfisker har lov til,
sier Frode Mosling, kaptein på
KV Thorsteinson.

– Vi observerer folk, og har
muligheten for å ta en promil-
letest om det skulle være
nødvendig, legger han til. 

Promillegrensen for føring
av småbåt opp til 50 fot er
hele 0,8 promille. 

– Hvis folk ser ut til å være
i faresonen og i en litt tvilsom
tilstand tar vi en blåsetest. Når
grensen er 0,8 promille kan
man ikke bare ta folk på at de
lukter alkohol, forklarer
Mosling. 

Ingen med promille 
Kystvakten var til stede

under Karlsøyfestivalen i fjor
også, men da ble ingen tatt
med promille. 

– Det verste i fjor var vel en
båt som vi trodde lå og drev
uten fører, men da vi under-
søkte det nærmere så vi at det
lå en mann om bord og sov.

Det viste seg at han hadde gått
tom for bensin, og det var ikke
promille inne i bildet, sier
nestkommanderende Kjell-
Vidar Haugen. 

Kystvakten vil kun være til
stede i en liten båt, men lover
at de kan ta seg av berusede
personer om det skulle være
nødvendig. 

– Hvis noen blåser rødt vil
de bli tatt hånd om, og vi vil
sørge for at båten blir brakt til
land. Personen vil deretter
blitt overlatt til politiet som vi
har et nært samarbeid med. De
kommer med egen båt, sier
Haugen, og legger smilende
til: 

– Vi bruker bare en liten 17
fots båt, det ville nok vært litt
voldsomt å komme med
moderskipet. 

Viktig kampanje
Tor Kuntze er blant dem

som har fått informasjon av
kystvakten om båtvett og
fiskeregler. 

– Det er utrolig viktig, slik
at man vet hva man har å
forholde seg til. Det har vært
mange diskusjoner om hva
man har lov til, og nå vet jeg
det. Så da kan jeg rette meg
etter det. Når folk er opplyst
kan de i alle fall ikke klage
om de blir tatt for tyvfiske
eller med promille, sier han. 

lone.helle@bladet-tromso.no

Kystvakten kontrollerer
på Karlsøyfestivalen

Lone Helle og Jon Terje Eiterå (foto) 

I helgen tar Kystvaken turen til Karlsøy-
festivalen for å alkoteste småbåtfolket.

VIKTIG KAMPANJE: Båteier Tor Kuntze synes det er viktig
at Kystvakten driver med informasjonskampanjer om båtvett
og alkoholbruk.  

småbåtfolket om sjøvett og alkoholbruk. Fra venstre: Nestkommanderende Kjell-Vidar Haugen og Kap-

På dagtid skal det imidlertid
holdes et seminar for deg som
har lyst til å gi ut musikk, eller
for deg som bare lurer på hvor-
dan musikkbransjen fungerer. 

– Dette er et seminar som
handler om plantebransjen
generelt, og hvordan du selv
skal kunne produsere musikk
uten hjelp fra store plateselskap,
forklarer Stein Olsen, musikkan-
svarlig på festivalen. 

– Jeg tror dette er noe som vil
engasjere ganske mange håpe-
fulle, både unge og gamle,
legger han til. 

– I dag er det nesten umulig å
få kontrakt for små band. Og
veldig mye bra musikk kommer i
dag ut på små plateselskap,
som folk starter selv. Det er en
helt ny verden i dag, med mp3
og slikt. Seminaret «Do it your-
self» setter søkelyset på hvor-

dan man skal kunne utnytte
mulighetene, forklarer sønnen
Ariel Sivertsen. 

Heftige trommer
Under årets Buktafestival fikk

Ralph Myerz and the Jack
Herren Band lovord fra alle
kanter etter sin energifylte
forstilling, og i kveld blir det
gjensyn med dem. 

I tillegg dukker blant annet
Desperado, Mari Boine Band og
Hopalong Knut opp, klare til å
lage et forrykende arrangement. 

Lørdag er det et langt pro-
gram med barneaktiviteter,
eventyrsti, trommekurs, gjøgle-
kurs, samt paneldebatt med
førstekandidatene til Stortings-
valget. Før det om kvelden
braker løs med mer musikk og
heftige rytmer. 

lone.helle@bladet-tromso.no

Nå braker det løs
Lone Helle

I kveld braker det løs når Karlsøyfestivalen offisielt
åpner med blant annet Mari Boine, Ralph Myerz og
Hopalong Knut på scenen.


