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Ti år gamle Saga Rokkan 
Markusson var den eneste 
som behersket øvelsen 
presisjonsdryling med 
tørska torskhau under 
lørdagens bryggetreff på 
Liland, og dermed kunne 
hun innkassere premien 
på 3.000 kroner.
Hun deltok i klassen for skiton-
ga som hadde en øvre alders-
grense på ti år, og traff perfekt i 
den nærmeste ringen. I ringen 
noen meter bortenfor ble det 
bare bomdryl, og dermed gikk 
både tjyvkjerringe og hestpeisa 
glipp av premien på 12.000 
kroner.

Krevende øvelse
På tidligere bryggetreff har ar-
rangøren Evenes Kystlag hatt 
øvelsen lengdedryl, men i år 
inviterte de til presisjonsdryl, 
og teknisk delegert Steinar Sø-
rensen var veldig fornøyd med 
konkurransen.

– Det ble ingen treff for de 
eldste deltakerne, men det var 
mange stang ut. Bare Saga had-
de den riktige teknikken og ble 
tre tusenlapper rikere. Det be-
tyr at 12.000 kroner overføres 
til neste års premiepott. Presi-

sjonsdryling er jo en egen øvel-
se innafor haudryling, og er 
sammen med lengdedryl de to 
eneste greinene som er regis-
trert i Det Norske Haudrylerfor-
budet. Deltakelsen i år var på 
linje med tidligere års lengde-
dryling, men jeg har inntrykk 
av at presisjonsdryling er litt 

mer publikumsvennlig.  Derfor 
regner jeg med at vi kjører 
samme øvelse til neste år. El-
lers er presisjonsdryling en 
svært krevende øvelse siden 
drylerne blant annet må vur-
dere både vind og strømfor-
hold. Strømmen her er faktisk 
så sterk at den tar to meter over 

havoverflata, fortalte teknisk 
delegert.

Sosial møteplass
Sensommerens bryggetreff på 
Liland har helt siden starten 
trukket et stort publikum, og 
for mange har det blitt et sosialt 
treffpunkt på slutten av ferien. 
En som ikke vil gå glipp av 
bryggetreffet, er Rune Klæboe 
som til daglig er prest i Høvik i 
Bærum.

– Pappa er fra Liland og var 
en av ti søsken, og veldig mange 
av storfamilien min med tanter, 
onkler og søskenbarn kommer 
hit i slutten av juli/begynnelsen 

av august. Derfor prøver jeg 
alltid å time ferien for å kunne 
komme hit på denne tida. Dette 
faller også sammen med bryg-
getreffet, så da får jeg med meg 
begge deler. I tillegg til at bryg-
getreffet er en mulighet til å 
kunne oppleve den nordnorske 
kystkulturen, har det blitt en 
sosial møteplass der jeg har 
mulighet til å treffe folk som jeg 
kanskje ikke har sett på et år. 
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Saga eneste vinner
PUBLIKUMSVENLIG: Presisjonsdrylinga hadde mange tilskuere, og de fleste opplevde øvelsen som mer publikumsvennlig enn lengdedryling. FOTO: PER JAN PEDERSEN

KULTUR OG MØTEPLASS: Rune Klæboe prøver å få med seg brygge-
treffet hver eneste sommer.

ENESTE VINNER: Saga Rokkan Markusson ble eneste vinner i 
presisjonsdrylinga og kunne hente premien på 3.000 kroner hos 
teknisk delegert Steinar Sørensen.


