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BAVARIAKLUBBEN-Rogaland 
ønsker DEG som grasrotgiver

Gjennom Grasrotandelen kan du støtte oss 
hver gang du spiller hos Norsk Tipping.

Hvis du tilknytter oss din grasrotmottaker vil 
vi motta inntil 7% av din spillinnsats.

Du kan tilknytte deg på følgende måter:
 Hos kommisjonæren
 Via grasrotandelen.no
 Norsk Tipping mobilspill
 SMS, send Grasrotandelen <913665155> til 2020.

Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.



  

 

 
 
 
 
 
 

     
 
Håper dere alle har hatt noen gode opplevelser på og ved sjøen i 2019. Havet krever litt spesiell 
oppmerksomhet for tiden. Søppel på avveie, og annet marint avfall som finnes langs kysten vår er 
et kjent problem. Vi inviterer derfor alle båteiere til å bli med oss i arbeidet for å redusere 
forsøpling av skjærgården. Båteiere har lokalkunnskap og tilgjengelighet, til steder hvor folk flest 
ikke kommer til. Dere er derfor viktige speidere for vårt renovasjonsarbeid.  

1. Strandrydding i skjærgården 
Engasjer dere i store eller små ryddeaksjoner. Sekker og hansker kan man hente fra 
Ryfylke Friluftsråd sine lokaler i Jåttåvågen. Ryfylke friluftsråd vil gjerne bli informert om 
eventuelle ryddeplaner, slik at vi kan bidra med informasjon, utstyr og avfallshåndtering 
på best mulig måte. Ryfylke Friluftsråd kan bidra med henting av avfallet. Ta kontakt 
med kersti.kesper@ryfri.no eller på mobil 458 85023. Forsøplede områder, og 
ryddeaksjoner, kan også registreres på www.holdnorgerent.no . 

2. Vrakpantordningen:  
Båter som er forlatt og blir liggende i strandkanten, i elver og ferskvann, forårsaker både 
forsøpling og utslipp av miljøgifter. Ecofiber Recycling AS er godkjent avfallsmottak for 
fritidsbåter der man kan motta pant for båter opptil 3 tonn. Ryfylke Friluftsråd kan bidra 
med frakt av mindre båtvrak for deponering. 

3. Tapt fiskeredskap  
Har du selv mistet fiskeredskap eller vet om steder med tapt fiskeredskap, så kan du 
melde det inn på Fiskeridirektoratets app «Fritidsfiske». Dette øker kunnskapen om 
mengde, årsak og geografisk fordeling av tapte redskap langs kysten.  

 

Vårt viktigste arbeid er å vedlikeholde og utvikle båtutfartsområder, enten båten driftes av årer, seil 
eller motor.  
 
Vår gamle sliter, MB Ry-Fri, er nå 27 år og vi har behov for en ny arbeidsbåt. Vi har derfor sendt ut 
en anmodning til alle båtforeningene på Nord-Jæren og i Ryfylke om å bidra med 50,- pr. båt til 
vårt båtprosjekt. Alle bidrag vil gå uavkortet til båtprosjektet som inkluderer ny arbeidsbåt,  i tillegg 
til nye motorer til MB Ry-Fri.  
 
Følg oss på: www.ryfri.no og/eller på https://www.facebook.com/ryfri?ref=hl 
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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!

Med vennlig hilsen
Arrangementskomitéen
BAVARIAKLUBBEN-Rogaland
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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.

http://www.bavaria-yachtbau.com/
http://www.helgoysund.no/
https://www.ulsnesbaat.no/bat/bavaria-cruise-45/
https://www.ulsnesbaat.no/bavaria-s33-ht
mailto:FroSjo@Statoil.com


ID nr Ank Type Bredde Båtens navn V U B Fredag Mobil E-mail V U B TA
V

TA
B

1 Frode Sjøthun 40 Cr 3,99 INSPIRASJON 6 0 2 x 94 88 65 31 FroSjo@Statoil.com 6 0 2 6 2

2 Robin Wittmeyer Cr 36 
Avantgarde

3,67 GURLI 2 0 3 x 91 37 52 96 robin.wittmeyer@gmail.com 2 0 3 2 3

3 Tor Løining 38 AC 3,85 TOMAR 2 0 0 x 913 36 652 Tor.Loining@Lyse.net 2 0 0 2 0

4 Jan Schouw 35 Cr 3,60 JIPPI 3 0 0 x 976 08 939 Lillia-r@hotmail.no 3 0 0 3 0

5 Jan Kåre Bjerkelund 31 Cr 3,38 KATY 2 0 0 x 915 47 578 bjerkelund@lyse.net 2 0 0 2 0

6 Knut Hille Halvorsen Cr 45 4,35 LITRA 3 1 1 x 482 67 424 knuthal@yahoo.com 3 1 1 4 1

7 Knut Johan Tveit CR 45 4,49 DEMO BÅT 2 0 0 x 930 24 705 Knut@Ulsnesbaat.no 0 0 0 2 0

8 Flemming 
Brun

Henriksen S33HT 3,31 DEMO BÅT 1 0 0 x 991 00 099 Flemming@Ulsnesbaat.no 0 0 0 1 0

9 Asbjørn Austnes 38 AC 3,87 AD LIB 5 1 0 x 906 69 571 asbjorn.austnes@lyse.net 5 1 0 6 0

10 Jens Melhus CR 46 4,35 FAIRWINDS 2 0 0 x 909 22 820 Jens.Melhus@gmail.com 2 0 0 2 0

11 Lars Nydal 40 AC 3,99 MIE II 2 0 0 x 938 12 918 Lars.Nydal@Lyse.net 2 0 0 2 0

12 Espen Solvik 42 Cr 3,98 RA-BALDER 2 1 2 x 922 34 534 espen@habi.no 2 0 1 3 2

13 Torbjørn Askeland 38 AC 3,87 ANNE CHRISTIN 2 0 0 x 915 66 633 Torbjorn.Askeland@Lyse.net 2 0 0 2 0

14 Svein Ole Bowitz CR 36 3,67 VELA S 2 2 0 x 415 67 685 sveinole@retailsolution.no 2 2 0 4 0

15 Tor Aksel Schwerdt 40 Cr 3,95 SILVER LINING 1 0 2 x 406 39 606 ta.schwerdt@gmail.com 1 0 2 1 2

Sum 0 37 5 10 34 4 9 42 10

Sum båter 15

Sum personer 52
Pr 21.08.19 Kl. 12:39

Natur og 
kultur

Deltakerliste Bavariatreff 2019
Helgøysund Marina. 23. - 25. august

Skipper

Meny
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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. 
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Støtt BAVARIAKLUBBEN-
Rogaland med Din Grasrotandel

http://www.bavaria-yachtbau.com/


Problemfritt båtliv

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.
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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.
Vi har Vipps: BAVARIAKLUBBEN-Rogaland

# 573494

http://www.bavaria-yachtbau.com/
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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.

http://www.bavaria-yachtbau.com/
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PROGRAM Bavariatreff  (forts):
Søndag
Kl. 09:30: Natur og kultur på Sjernarøy. Se egen slide.
Kl. 14:00: 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:
• Frode Sjøthun : 948 86 531
• Knut Hille Halvorsen : 482 67 424
• Torbjørn Riber Askeland : 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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Marinogram for Helgøysund

http://www.bavaria-yachtbau.com/
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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 rundt til Lundarvågen og Hauge huset.  Det er en nydelig tur som tar en liten times tid.
Nils Trygve guider oss i området. 

Vi ender opp på Sjernarøytunet 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. Setter vi ny Bavariaverdensrekordimelkespannkasting?
Etter en drøs på Sjernarøytunet 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.
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Fra Bavariatreff 2012

http://www.bavaria-yachtbau.com/


BAVARIAKLUBBEN-Rogaland takker 
Samarbeidspartnerne.



 

 

Ulsnes Båt AS 

Ulsnes Båt AS 
Ulsnesveien 44 - 4077 Hundvåg – Tlf: 93 02 47 05 

Knut@Ulsnesbaat.no – www.ulsnesbaat.no  

 
 

Velkommen til Ulsnes Båt AS 
 

Vi er Vestlandsforhandler av tyske Bavaria seil- og motorbåter, og holder til på Ulsnes, Hundvåg like utenfor 
Stavanger sentrum.  
 
I vår utendørs utstilling kan du til enhver tid se og prøve Bavaria modellene (seil)C45 STYLE og (motor)S33 
HT. 
 
Det er alltid noen tilstede som vil gi deg god 
service og svare på alle spørsmål du måtte 
ha. Vi veileder kunder frem mot neste 
båtkjøp i hele Bavaria sortiment. 
Med riktig kompetanse og inngående 
produktkunnskap blir prosessen så trygg og 
god som mulig.  
 
Vi vet hva kundene i Norge vil ha, og 
hvilket utstyr som er å anbefale. Med store 
innkjøp av riktig spesifiserte båter til best 
mulig pris kan vi tilby en god pakke. 

 
 
 

Tysk kvalitet - norske løsninger - best pris. 
 
 
 
Åpningstider: Man-Fre: 09-16 
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Båtteknikk AS
Tømmerodden 1 - 4077 Hundvåg - Tlf: 40 69 66 46

post@baat-teknikk.no - www.baat-teknikk.no

VI KAN BÅT!
Benytt høsten for oppgradering av båten. 

Høstpriser på motorer!
• Service og reparasjoner  

av alle motorer.

• Oppgradering og reparasjon  

av båt og utstyr.

• Gjennomgang av  

båten etter sesong.

• Vi har delelager.



 

Side 1 av 2 

 

SHANTY 
What will we do with a drunken sailor? 
What will we do with a drunken sailor? 
What will we do with a drunken sailor? 
Early in the morning 

Chorus: 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

Shave his belly with a rusty razor 
Shave his belly with a rusty razor 

Shave his belly with a rusty razor 
Early in the morning. 

Chorus: 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

Put him in the long boat 'til he's sober 
Put him in the long boat 'til he's sober 
Put him in the long boat 'til he's sober 
Early in the morning. 

Chorus: 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

https://www.youtube.com/watch?v=qGyPuey-1Jw


 

Side 2 av 2 

Stick him in a barrel with a hosepipe on him 
Stick him in a barrel with a hosepipe on him 
Stick him in a barrel with a hosepipe on him 
Early in the morning. 

Chorus: 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

 
Put him in bed with the Captain's daughter 
Put him in bed with the Captain's daughter 
Put him in bed with the Captain's daughter 
Early in the morning. 

Chorus: 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

That’s what we do with a drunken sailor 
That’s what we do with a drunken sailor 
That’s what we do with a drunken sailor 
Early in the morning. 

Chorus: 

Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 

Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Way-hay, and up she rises 
Early in the morning. 
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