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Vinterens medlemsmøter er i godt sig
og ny seilsesong er sikte. Dette er også
tiden for årsmøter.
Her oppsummeres klubbens virksomhet, posisjon og økonomi, og videre
kurs og planer settes og forankres hos
medlemmene. Mannskap velges til
styre og utvalg. Avdelingen i vest avholdt sitt møte i februar. Årsmøtet i Norsk Bavaria Klubb holdes
21. mars hos Bavaria Båt Norge, i forbindelse med storbåtmessen i Leangbukta. Det gir også en god mulighet til å kombinere
møtet med en båtprat og beskue nye båter. Etter møtet får vi en
orientering om Bavaria-verftets situasjon, strategi og utvikling
etter at nye eiere har kommet inn.
For en oppsummering av fjoråret vises til styrets årsberetning
og regnskap. Kortversjonen er at aktivitetene ble gjennomført
som planlagt og innenfor budsjett. Vi vil trekke frem en gledelig
økning i medlemsmassen til cirka 540 medlemmer (fra 500 året
før). Vi håper at denne trenden fortsetter og oppfordrer alle til å
verve nye medlemmer på sin ferd.
Et betydelig mannskapsskifte i fjor medfører stor grad av
kontinuitet ved styrevalget i år. Det er en styrke for gjennomføring av aktivitetene. Jeg vil takke alle tillitsvalgte i klubben for
innsatsen og hyggelig samarbeid. De som går av vakt fortjener
en stor takk for bidraget gjennom flere år. Samtidig ønskes
velkommen til nytt mannskap. For oversikt over nytt styre og øvrige tillitsvalgte vises til informasjon som legges ut på klubbens
hjemmesider etter årsmøtet.
Klubben har gjennom tyve års drift bygget opp en betryggende egenkapital. På årsmøtet vil styret foreslå å overføre en
del av egenkapitalen til aktivitetsfond for henholdsvis øst og
vest. Aktivitetsfondene skal tjene som en sikkerhet og reserve
som kan trekkes på dersom det oppstår uforutsette og spesielle
forhold og kostnader ved gjennomføring av klubbaktiviteter.
Dette vil gi styrene en større selvstendighet og fleksibilitet i
planleggingen og gjennomføring av de større aktivitetene.
Styrene i øst og vest arbeider kontinuerlig med konkretisering
av programmet for 2019. Mye er på plass, men det er fortsatt
noen løse tråder.
Når det gjelder nye medlemstilbud, vil vi trekke frem at
SEILmagasinet nå kan fås digitalt, som et alternativ eller tillegg
til papirutgaven. Jeg vil for øvrig minne om klubbens øvrige
samarbeidspartnere og at en oversikt finnes på hjemmesiden til
Bavariaklubben. Styret arbeider også med å etablere medlemstilbud på noen nye områder.
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb
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D5L – FRITIDSSKIPPERSERTIFIKAT

Hva? Skipperen på skolebenken?
Etter å ha tenkt på det i
mange år fikk jeg i høst
omsider både tid og mot til
å melde meg på fritids
skipperkurs som leder frem
til D5L-sertifikat.
AV SVENN ERIK FORSSTRØM •
Mitt motiv for å gjøre dette
er ikke muligheten til å føre
båt inntil 24 meter, men å få
en grundig gjennomgang av
sjøveisregler, navigasjon og
andre viktige temaer som en
fritisskipper bør beherske.
Etter å ha seilt i femti år
mener man kanskje at man
har oversikt over det meste,
men jeg forstod raskt at her
var det bare å brette opp
ermene og jobbe for å fylle
store og små kunnskapshull
og for at regneoppgavene
skulle sitte. Det har vært
uvant å sitte på skolebenken
igjen og ha eksamener.
Moderne elektroniske

hjelpemidler er flotte å ha
tilgang til, men ulempen er
at vi glemmer grunnleggende
kartforståelse og navigasjon.
På kurset bruker vi «gammeldagse» papirkart, kompass,
kurslinjal og passer for å finne
ut hvor vi er og hvor vi skal.
Dette er det en trygghet
å få frisket opp slik at man
er godt forberedt den dagen
elektronikken svikter. Dessuten er gamlemetodene disiplinerende og mye morsommere
enn å se på en skjerm.
Kurset startet i oktober
2018 og går en kveld i uken
frem til mai. Det gjennomføres i samarbeid med Blommenholm Båtforening.
Av i alt 20 deltakere er det
seks deltakere fra Bavaria
klubben. Kursleverandør er
Oslo kystskipperskole med
Roar Breivik som svært kyndig
instruktør. Han evner også å
skape god stemning, så ons-

SVENN ERIK FORSSTRØM

Vi fører bestikk og setter
kurs mot en ny
sesong

D5L: Svenn Erik Forsstrøm
anbefaler alle skippere å ta
fritidsskippersertifikat, uansett
erfaring.
dagskveldene har virkelig blitt
et ukentlig høydepunkt dette
halvåret. Jeg anbefaler varmt
dette kurset både til ferske og
godt erfarne skippere.

NYTT FRA VEST
Årsmøtet ble avholdt 6. februar i lokalene til Bergen Seilforening. Agenda for årsmøtet var
styrets beretning, planer for 2019 og valg av tre nye styremedlemmer. Det nye styret konstituerte seg like etter årsmøtet og Hans-Martin Zeil ble utpekt som ny styreleder. Jeg vil benytte
anledningen til å takke det avgåtte styret for det gode samarbeidet vi har hatt.
Tor Sætre fra West Boat Askøy, som er forhandler av Bavaria-båter i Hordaland, orienterte
om tjenestene han kan tilby eiere av Bavaria-båter. Det ble etter hvert mange gode tekniske
diskusjoner. Ut fra alle spørsmålene som dukket opp ser det ut til at det er stor nytte i å arrangere tekniske temamøter om alt fra rigg og seil til motor, styring og instrumenter.
Nå er det klart at Strusshamn på Askøy blir stedet vi skal samles til årets Bavaria-treff 1.
juni. Vi vil som vanlig ha en samling i en passende uthavn fredag 31. mai og en familieregatta
derfra til treffet lørdag formiddag. Siden fredag er en inneklemt dag vil kanskje noen av oss
treffes allerede torsdag.

NYTT FRA ØST
Hittil i år har vi gjennomført to vellykkede medlemsmøter med temaene Golden Globe Race
og Seilferie i Danmark. Vi setter stor pris på medlemmenes interesse og engasjement under
møtene. Neste store begivenhet er årsmøtet. Deretter går det slag i slag mot sesongstart. Følg
med på bavariaklubben.no og vår lukkede Facebook-gruppe for store og små nyheter. Videre
program 2019:
21. mars
Årsmøte hos Bavaria Båt Norge, Leangbukta
25. april
Handlekveld hos Maritim Båtutstyr, Slependen
25.–26. mai
Riggsjekk med mer i Indre Oslofjord
Mars/april/mai
Spleisekurs (tid og sted ikke fastsatt)
30. august – 1. september
Bavaria-treff Oslofjorden (sted ikke bekreftet)
8. oktober
Medlemsmøte (tema ikke fastsatt)
19. november
Medlemsmøte (tema ikke fastsatt)
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