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Sesongstart
Nå er sesongen rett rundt hjørnet.
Rekord-sen påske gjør at mange i år
satser på sjø og båt fremfor usikkert
skiføre på fjellet. Etter påske kommer
det til å bli et rush for å få båten klar –
vi går en herlig tid i møte!
Klubbens årsmøte ble avholdt
21. mars i lokalene til Bavaria Båt
Norge, samtidig med storbåtmessen i
Leangbukta. Det var en god anledning til å kombinere møtet med en
hyggelig båtprat og beskuelse av nye
flotte båter. Til slutt var det en orientering fra Bavariaverftet og
Bavaria Båt Norge.
I tillegg til de faste sakene ble det vedtatt en ny modell for
styring av aktivitetskostnader og det ble besluttet opprettet
aktivitetsfond for henholdsvis øst og vest. Formålet er å gi
styrene noe større økonomisk handlingsrom til gjennomføring
av aktiviteter.
Etter at styret fikk mange nye styremedlemmer i fjor var
årets valg preget av kontinuitet.
Gry Ingebretsen ble takket av for stor innsats gjennom
mange år, ikke minst når det gjelder å holde orden på medlemsregisteret.
Samtidig ønsker vi velkommen til Dag Amble og Hans-Martin
Zeil som nye styremedlemmer. Hans-Martin er ny leder for avdelingen på Vestlandet og går inn i styret etter Børge Wold.
Vi takker Børge for innsatsen både som leder av avdelingen i
Vest og styremedlem.
Det nye styret konstituerer seg selv og fordelingen av oppgaver vil bli lagt ut på www.bavariaklubben.no så snart dette er
klart.
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

NYHETER FRA VEST

Nytt styre er godt i gang
Årsmøtet i Bavariaklubben
Hordaland & Sogn og Fjordane ble avholdt i Bergens
Seilforening onsdag 6. mars
2019.
AV HANS-MARTIN ZEIL • Klubben hadde tre styremedlemmer på utgående - vi takker
derfor Børge Wold (avtroppende styreleder), Tor Ove
Tvedt og Jostein Aadland for
innsatsen.
Tre nye styremedlemmer
ble valgt inn, og det nye

styret består av; leder HansMartin Zeil, kasserer Jan Ove
Røssevold (ny), Knut Hagen,
Arve Tveit (ny) og Terje Rasmussen (ny).
Det nye styret er godt i
gang med planleggingen av
klubbens aktiviteter for året.
På vårparten ser vi fram til
årlig riggsjekk på Askøy lørdag 11. mai, og ikke minst det
årlige Bavaria-treffet som i år
vil bli i ærverdige Strusshamn
utenfor Bergen.
For å styrke samhold og

miljø ytterligere vil vi gjennom hele sesongen prøve å få
våre medlemmer til å bli mer
aktive med å dele hvor de drar
i helgene for å være sammen.
Etter sommeren planlegges
det blant annet to temakvelder i tillegg til den årlige
tradisjonen med høstfest.
På tross av at turen i
«Vesterled» ikke vil bli gjennomført som oppsatt, er det
fremdeles medlemmer som
planlegger å dra på av gårde.

NYHETER FRA ØST

Datoen for Bavaria-treffet er satt
Vinterens medlemsmøter
har vært populære og
temamøtet 26. februar om
seilferie i Danmark var ikke
noe unntak.

AV MARIUS BRUN HAUGEN • 70
personer møtte frem for å
høre Per Hotvedt fortelle og
gi gode tips, med utgangspunkt i Havneguiden.
Mange benyttet også
anledning til å fornye skipsbi-

blioteket av havnebøker til en
hyggelig pris.
Styret ser frem til flere
spennende aktiviteter. På
agendaen er blant annet
handlekveld hos Maritim
Båtutstyr Slependen 25. april
og riggsjekk 25.‑26. mai på
Solvik, Bommenholm. Og
sist, men ikke minst, vil årets
Bavaria-treff arrangeres i Son
23.–25. august. Hold av datoene allerede nå.

Mer info kommer på
e-post og www.bavariaklubben.no.
Vi har tidligere snakket
varmt om å prøve seg på
turregattaer. For tiden pågår
påmelding blant annet til
Skagen Race (29. mai) og
Færderseilasen (14. juni). Med
de nye TurGlede-klassene er
det enkelt og overkommelig å
melde seg på og delta.

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.
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KLARE FOR SESONGSTART: Svenn Erik-Forsstrøm og Hans-Martin Zeil fra styret i Bavariaklubben gleder seg
til sesongstart. Her inspiserer de Bavarias nye C45 hos Bavaria Båt Norge i Leangbukta.
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