NORSK

BAVARIA KLUBB

Hittil i vinter har det dessverre ikke
vært de beste snø- og skiforholdene.
Dette gir imidlertid mer rom for å
tenke på sjø og seiling og planlegging
av ny båtsesong. Dette innlegget er
skrevet om bord i båten, med varmen
på, samtidig som jeg følger Tour de
Ski på TV. I Bavariaklubben er styrene
i Oslo og Bergen i godt sig når det
gjelder planene for klubbaktivitetene
i 2019.
Det er også tid for å summere opp
fjoråret. Formelt skal dette gjøres på det kommende årsmøtet,
men det grove bildet er at aktivitetene i øst og vest ble gjennomført i henhold til planene og innenfor budsjett. Det har vært
god oppslutning om arrangementene, og det er bra aktivitet på
Facebook og på diskusjonsforumet. Vi har registrert en hyggelig
vekst i medlemsmassen og klubben teller nå 530 medlemmer
(500 i fjor), herav cirka 350 (330) på Østlandet og 110 (100) på
Vestlandet. Dette gir en solid base for medlemsaktiviteter i disse
regionene. Vi erfarer imidlertid en viss nedgang i deltakelsen på
medlemsmøtene og det er noe vi må evaluere. Vi er i prosess
med å undersøke interesse og grunnlag for å arrangere klubb
aktiviteter utenfor dagens to store regioner. Har dere tanker om
dette, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss.
Styret arbeider med å utvide avtalen med SEILmagasinet til å
omfatte digitalt abonnement. Videre har vi plukket ut noen produkt- og tjenesteområder hvor vi forhåpentligvis kan etablere
fordelaktige klubbavtaler med utvalgte leverandører.
Klubbens årsmøte blir 21. mars hos Bavaria Båt Norge, samtidig med storbåtmessen i Leangbukta og Sjøen for alle. Etter
årsmøtesakene vil det bli orienteringer fra Bavaria-verftet (med
nye eiere) og importøren.
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

BLI MEDLEM
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, i øst og vest
• gir fordelaktig abonnement 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
Se mer på www.bavariaklubben.no og klubbens Facebooksider. Har du spørsmål eller ønsker du medlemskap – send en
mail til medlem@bavariaklubben.no.
NYTT FRA NORSK BAVARIAKLUBB • www.bavariaklubben.no

NYTT FRA ØST

Knutekurs, riggsjekk, handlekveld og treff
Bavariaklubbens arrangementer gir økt seilglede,
inspirasjon og mange praktiske tips.
AV SVENN ERIK FORSSTRØM •
Til det siste medlemsmøtet
i 2018 hadde vi invitert Elvstrøm Sails Norge til å snakke
om utviklingen på seilfronten.
Gjennomgangen omfattet
også ulike seilkonfigurasjoner
(kombinasjon av seil) for å
få mest mulig komfort og
seilglede ut av båten, også
med begrenset mannskap.
29. januar hadde vi gleden
av å høre på Are Wiig om
hans gode og dramatiske erfaringer fra regattaen Golden
Globe Race.
VIDERE PROGRAM. 26. februar
planlegges et medlemsmøte
om hyggelige reisemål og
farvann. Klubbens årsmøte
blir 21. mars.
I løpet av vinteren vil vi
legge opp noen minikurs med
knuter og spleising, og til
våren håper vi nok en gang
å få til en handlekveld hos
Maritim Båtutstyr.
Helgen 25.–26. mai
planlegger vi, som i fjor,

BAVARIAKLUBBEN

Ny sesong under planlegging

SEIL: Gode seil og riktig seilføring er viktig for fart, komfort og seilglede. Seilene varer lenge ved jevnlig ettersyn og vedlikehold, men etter
en del år må de skiftes ut.
muligheter for riggsjekk og
annen teknisk assistanse.
Bavariatreffet blir siste
helg i august, sannsynligvis
nok en gang i Son.
På høsten er det lagt inn
to medlemsmøter i planene.
Send oss gjerne forslag til
temaer.
Informasjon om ak-

tivitetene blir lagt ut på
hjemmesidene og Facebook
etter hvert som de bekreftes.
Videre sender vi invitasjoner
på epost og SMS.
Vi håper på et program
som lever opp til klubbens
formål om at den skal være til
glede og nytte for medlemmene.

NYTT FRA VEST

Riggsjekk, treff, fellestur og høstfest
Bavariaklubben i Hordaland
og Sogn og Fjordane starter
en ny sesong med mange
spennende arrangement.
AV BØRGE WOLD • Årsmøtet
blir avholdt i første halvdel av
februar. I tillegg til årsmøtesakene vil det være en presentasjon fra lokal leverandør av
servicetjenester for våre båter
på Vestlandet.
Vi planlegger som tidligere
å arrangere riggsjekk i begynnelsen av mai. I tillegg til at
riggsjekker går over stående
og løpende rigg, vil det bli

mulig å bruke lift til små
arbeider i toppen av masten.
1. juni går det årlige
Bavariatreffet av stabelen. I
skrivende stund blir det jobbet med et par alternativer,
og vi har fått positivt svar
fra en havn på Askøy. Vi vil
komme tilbake med endelig
sted på våre hjemmesider og
Facebook. Vi vil som vanlig
ha en samling i en passende
uthavn fredag 31. mai og en
familieregatta derfra til treffet lørdag formiddag.
Det er stor interesse for
fellesturen som går i Vester-

led til sommeren. Det vises til
tidligere omtale på Bavariasidene her i bladet, hjemmesider og Facebook. Primus
motor er Per-Ørnulf Dæhli.
Han kan kontaktes på: aries@
sy-aries.com.
Vi har reservert Bergen
Skipperforening i Bergen sentrum for vår årlige høstfest.
Den vil i år bli avholdt lørdag
26. oktober.
Vi vil også sette opp noen
temamøter i løpet av året.
Vi oppfordrer medlemmene
til å komme med innspill til
temaer som kan være aktuelle.
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