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NORSK BAVARIA KLUBB

Høysesong for Bavaria-seilere
Etter en sen vår og variabel
forsommer mange steder, er
skiene omsider stuet bort og
båten står igjen i sentrum
av fritidsaktivitetene.
AV SVENN ERIK FORSSTRØM • I
forrige innlegg i SEILmagasinet var hovedfokus på planene
for sesongen. Siden sist er det
gjennomført
medlemsmøte
i Oslo-regionen og Bavariatreff i Hordaland.
Temaet for medlemsmøtet i
Oslo i mai var «Mat om bord».
Matkulturformidler og forfatter av boken «Båtmat – på to
bluss i ferien», Erik Røed, var

invitert til å inspirere og overbevise oss om at det går an å
lage god mat om bord med
enkle hjelpemidler. Førti fremmøtte fikk mange tips og god
motivasjon til å imponere i
byssa denne sesongen.
De fleste Bavaria-seilere
har hovedfokus på turseiling.
Jeg vil imidlertid også slå et
slag for regattaseiling som et
spennende, lærerikt og sosialt supplement. En bieffekt
er også at båten må holdes
teknisk og sikkerhetsmessig
ship shape. Bavaria er absolutt
godt synlig i de store regattaene. For eksempel deltok det

VIKTIGE DATOER ETTER FERIEN
15.–17. september
17. oktober
21. november

Bavaria-treff Son
Medlemsmøte
Medlemsmøte

over 20 Bavariaer (av i alt ca.
200 båter) i Skagen Race og
60 i Færderseilasen (av i alt ca.
650 båter). Det er bra. Jeg er
imidlertid sikker på at det er
mange som vurderer deltakelse, men som av ulike årsaker
ikke tar det siste skrittet. For
nybegynneren kan regattadeltakelse virke som et skremmende og vanskelig farvann.
Terskelen er imidlertid ikke så
høy for deltakelse på klubbregattaer (onsdagsregattaer) og
i de mange typisk turpregede
regattaene som arrangeres
rundt i landet. Det er positivt
at disse regattaene har begynt
å sette opp en turglede-klasse
som bidrar til å senke terskelen
for deltakelse ytterligere. Vi vil
vurdere å sette regattaseiling
for turseilere på programmet
for et medlemsmøte.
Pinsehelgen ble det arran-

gert et svært vellykket Bavariatreff i Hordaland (se under).
Det årlige Bavaria-treffet i Oslofjorden arrangeres i Son for
tredje år på rad helgen 15.–17.
september. På treffene er det
gode muligheter for båtprat og
utveksling av erfaringer med
likesinnede og anledning til å
delta på hyggelige aktiviteter
for store og små. Vi har alliert
oss med Elvstrøm Sails, som vil
kunne bistå med riggsjekk og
råd og vink om seil og trim. I
fjor fikk vi svært hyggelige tilbakemeldinger på arrangementet, og vi håper på stor deltakelse på årets treff.
Styret arbeider for øvrig
med å fornye hjemmesidene
og Facebook-siden. Vi har også
konkrete samtaler om samarbeidsavtaler, blant annet på
båtforsikring og båtutstyr.
Styret har satt medlemsre-

kruttering høyt på agendaen. Vi
ønsker blant annet å etablere
et enkelt system for å komme i
kontakt med kjøpere av brukte
båter. Eksisterende medlemmer
er gode ambassadører, og vi
oppfordrer alle til å markedsføre klubben i bryggepraten med
andre Bavaria-seilere i hjemmehavnen eller på tur.
Jeg vil benytte anledningen
til å minne om innbetaling av
kontingenten for 2017. Vennligst ta kontakt om du ikke har
mottatt e-post eller SMS fra oss.
Følg med og vær aktiv på
klubbens hjemmeside www.
bavariaklubben.no og Facebooksidene til Bavariaklubben.
Har du spørsmål om og innspill til klubben og aktiviteter,
send oss en mail på medlem@
bavariaklubben.no. Ta også
gjerne kontakt direkte med undertegnede på tlf. 901 13 910.

Norsk Bavaria Klubb har
en aktiv medlemsmasse på
Vestlandet og det er etablert en egen avdeling som
ledes av et styre med base i
Hordaland.

AV BØRGE WOLD • Vi arrangerer årlig et Bavaria-treff den
første helgen i juni. I år falt
denne sammen med pinsen.
Det deltok 17 båter med 46
voksne og 17 barn. De fleste
møtte fredag kveld på Råna,
en liten øy øst for Kolltveit på

Sotra og seilte familieregatta i
strålende vær lørdag til Kollevågen på Askøy. Her ble det arrangert rebusløp med moro for
store og små, og om kvelden
var det grillfest og utdeling av
premier for quiz og rebusløp
og vandrepokal for beste båt
i familieregattaen. Søndag
satte mange kursen for uthavn
ved Gullo, vest for Sotra. Mandagen bød også på strålende
solskinn og fin seilas hjem etter en flott og minnerik helg.
For øvrig vil jeg gjerne slå

et slag for helgens Bavariahavn. Dette er hyggelige
havner som vi har blinket ut
hver helg i perioden mai–juni
og august–september som en
møteplass for Bavaria-seilere
i vårt område. Se www.bavariaklubben.no for listen med
sesongens helgehavner.
For spørsmål om klubbens
aktiviteter i vest kan Børge
Wold tlf. 906 59 704 kontaktes. Følg også Facebooksidene
for Norsk Bavaria Klubb - Hordaland.

NORSK BAVARIA KLUBB

Stor aktivitet på Vestlandet

SOMMER: Vi gleder oss til en solrik sommer med god seilbør, og til å
møtes igjen som vi pleier i havnene mellom Sørlandet og Nordvestlandet.

VIKTIGE DATOER ETTER FERIEN

HAR DU BAVARIA SEILBÅT, MEN ER IKKE MEDLEM I KLUBBEN?

27. september
21. oktober
22. november

Norsk Bavaria Klubb er en organisasjon til glede og nytte for eiere av Bavaria seilbåter, som
• samler medlemmene til sosiale og lærerike aktiviteter til vanns og til lands
• gir fordelaktig abonnement for medlemmene på SEILmagasinet
• tilstreber å ha gode leverandøravtaler på tjenester og produkter
• er talerør overfor importør og verft
• har websider, diskusjonsforum og Facebook-sider for kommunikasjon og utveksling av erfaringer mellom medlemmene
• er en klubb for hele familien
Bli medlem dere også!
Se mer på www.bavariaklubben.no og klubbens Facebook-sider.
Har du spørsmål eller ønsker du medlemskap – send en mail til medlem@bavariaklubben.no.
Du kan alternativt sende kodeord BAVARIA på SMS til 2012.

Medlemsmøte
Høstfest på Skansen
Medlemsmøte
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