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INVITASJON Bavariatreff 2019:
Vi har også i år gleden av å invitere medlemmer med familie/mannskap/venner til Bavariatreff, som finner sted i
vårt paradis i Rogaland, Helgøysund Marina på Nord-Talgje i Ryfylke.
Selve treffet i Helgøysund starter lørdag ca. kl.13:00 og avsluttes søndag ca. kl.14:00.
Vi byr på TACO buffèt m/dessert, bryggeprat, aktiviteter for barn og voksne og Natur & Kultur på Sjernarøy.
Våre Samarbeidspartnere vil informere om nyheter (Bavaria C45 og S33HT), tilbud, etc.
Dere er også velkomne til Helgøysund Marina på fredag, bryggene skal være klare.
Deltagelsen m/TACO buffèt, og diverse aktiviteter, koster 350 kr pr båt + 150 kr for voksne og 50 kroner for
ungdom under 16 år. Barn under 12 år deltar gratis. Havneavgift (inkl. Strøm) for hele treffet er inkl.
Bindende påmelding innen kl.14:00 fredag 16. august på vedlagte påmeldingsskjema til Frode Sjøthun på e-post
FroSjo@Equinor.com
Vi ber om innbetaling på konto 3201.67.72738 samtidig med påmeldingen.
Vi håper å se et treff med Bavaria motor- og seilbåter!
Vi ble oppfordret til å informere om
at det kunne gis premier til
utlodningen - hvor loddet er
påmeldingen. Det syntes vi var
hyggelig og er herved utført.

Med vennlig hilsen
Arrangementskomitéen

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland
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Fortøyning:
For at ankomst skal gå greit, ber vi dere gå frem som følger:

 Vi ønsker at du fortøyer med akterenden inn mot brygge og i bås som er tilpasset din båt –
etter best mulig.
 Midtbryggen er ”Reservert Bavariatreff ”
 Vi hjelper hverandre. 

Støtt BAVARIAKLUBBENRogaland med Din Grasrotandel
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PROGRAM Bavariatreff :
Det offisielle programmet starter lørdag kl.13.00 etter at båtene har ankommet Helgøysund Marina i
løpet av fredag ettermiddag og lørdag. Bryggene skal være godt merket med ”Reservert
Bavariaklubben”. Hekken inn mot flytebryggene.
Som i fjor - en uhøytidelig spørrekonkurranse Kahoot og vinnere av
konkurransen vil bli kåret under middagen. Kriterier for premiering vil
være engasjement, kreativitet, utholdenhet og glede!
PS: Har du kjøpt klubbens nye
vimpel? Til å ha under babord saling.
Ta kontakt.
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PROGRAM Bavariatreff (forts):
Lørdag ettermiddag er det lagt opp til et avslappet program, med gode muligheter til båt- og bryggeprat, samt få idèer,
tips og råd, etc.
Kl. 13.00:
Grilling av pølser – steking av vafler.
Kl. 14.00:

Bli med på ... båtbygging inkludert ”Mini Bavaria Regatta”.

Kl. 15.00*:

Sjøredningskorpset med R/S 151 SJØMANN kommer. (*Forbehold hvis redningsaksjon).

Kl. 18.00- :

Velkommen til bords i kafèen – TACO og dessert.
Medbragt kan ikke nytes i kafèen. Må kjøpes i baren.
Mat allergi – ta kontakt.
Årets Quiz Kahoot vinnerlag kåres.
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PROGRAM Bavariatreff (forts):

Søndag
Kl. 09:30:
Kl. 14:00:

Natur og kultur på Sjernarøy. Se egen slide.
Vi avslutter søndag.

Oppslutningen om Bavariatreffet er veldig god – vi gleder oss til en uforglemmelig helg!
Vi oppfordrer at dette går i god Bavariadugnadsånd og at vi alle hjelper til.
Arrangementskomitéen i Bavariaklubben ønsker alle hjertelig Velkommen!
Mobilnumre til kontaktpersoner:
• Alf Terje Skjæveland
• Charles Bøgild
• Frode Sjøthun
• Knut Hille Halvorsen
• Torbjørn Riber Askeland

: 413 11 747
: 954 43 772
: 948 86 531
: 482 67 424
: 915 66 633
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Topp service i Helgøysund:

• Eierne av Helgøysund marina i Ryfylke tar aldri helgefri i sesongen. Til gjengjeld ble havnen kåret til beste og nest
beste gjestehavn i 2008 og 2009. Se flott artikkel fra Stavanger Aftenblad.

• Båtfolk har brukt Helgøysund som en naturlig møteplass i mange år. Her treffer du alltid noen du kjenner, eller noen
du kan bli kjent med, enten nede på marinaen eller i butikken.

• Båthavnen består av flytebrygger med plass til 70 båter (opp til 45 fot). I tillegg til dette kan større båter legge til kai
ved den sørlige enden av kaien (opp til 70 fot).

• Kaianlegget har WiFi, WC, dusj, vask, vaskemaskin, tørketrommel, ferskvann, bensin, diesel, gass og strømuttak. Det
finnes også benker og grill ved kaianlegget.

Lekeplass, sandstrand med vanntrampoline finnes i nærheten.

POSISJON: 59°13,64’N 05°50,32’E
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Natur og kultur på Sjernarøy v/ Nils Trygve Hauge:
Det blir fellestransport (Rødne buss) hvor vi møter Nils Trygve Hauge på parkeringsplassen ved Sjernarøy
kirke, Kyrkjøy. Første gruppe hentes kl.09:30 v/butikken. Alle samlet kl.10:00.
Vi bygger videre på opplegget fra 2011/2012, men gjør noen endringer slik at alle skal få nytt påfyll.
Er været på vår side i år – tar vi turen opp på Eikåsen. Det er en nydelig tur som tar en times tid.
Nils Trygve guider oss i området. Setter vi ny Bavariaverdensrekordimelkespannkasting?
Deretter går vi ned og transporteres til Sjernarøy Maritim og får servert en skikkelig lapskaus til middag.
Etterpå er det kaffe med dessert. Der blir det også lett underholdning av ymse slag som passer til alle
aldersgrupper.
Etter en drøs på Sjernarøy Maritim blir vi hentet av Rødne buss og transportert til Helgøysund, og vil tro
at første gruppe er tilbake ca.13:45 tiden.
Dette tilbud er for ALLE - store og små. Også firbente - i bånd.

Utsikt fra Eikåsen.
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Fra Bavariatreff 2012
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