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Høysesong

NYHETER FRA ØST

Riggsjekk med aha-opplevelser
Siste helgen i mai arrangerte vi teknisk båttreff på
«Sonjabrygga» ved Henie
Onstad Kunstsenter, for
andre år på rad.
AV MARIUS BRUN HAUGEN • De
påmeldte fikk foreta kontroll
av egen rigg med lift. Det kan
anbefales.
Southern Cross Spars
hadde også en svært lærerik
gjennomgang av smørepunkter og generelt vedlikehold
på alt fra Furlex, akterstagstrammer, rullestorseil,
rodkick og mere til.
Det var nok flere som fikk
en aha-opplevelse om hva
som bør vedlikeholdes.
I tillegg deltok andre av
klubbens samarbeidspartnere
som Makspower, Stangnes
Marineservice og CT Marine

PRIVAT
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HENIE-ONSTAD: Riggsjekken i mai var nyttig og lærerik for de Bavariaeierne som møtte opp på «Sonjabrygga».
med gode tips og tilbud.
Vi benytter anledningen til
å minne om Bavaria-treffet i
Son 23.–25. august. Hold av
helgen.

Mer informasjon og påmelding vil bli tilgjengelig på
www.bavariaklubben.no.

NYHETER FRA VEST

Nesten Bavaria-treff
Sesongen er godt i gang og
vi merker at medlemmene
er på tur i helgene.
AV HANS-MARTIN ZEIL • Vi
jobber aktivt med å få
medlemmer til å treffe andre
medlemmer på helgetur
gjennom å annonsere på våre
Facebook-sider.
Lørdag 11. mai hadde vi
den årlige riggsjekken for
medlemmer her i vest. Alle-

«NORA»: Skipper Paul Ivar Myrstad og hans mannskap Lars Inge Muri,
Frank Brunstrøm og Espen Gonstad Johansen behersket forholdene og
var én av de få båtene fullførte årets Skagen Race.

BAVARIAKLUBBEN

Mai og juni er høysesong i Bavariaklubben. Se egne omtaler av aktivitetene i øst og vest.
Styret arbeider med å etablere
fordelaktige samarbeidsavtaler og
tilbud til medlemmene. I vår har vi hatt
handlekveld hos Maritim Båtutstyr
og kampanjetilbud fra Makspower
(batterier og ladeutstyr), Svenska Kryssarklubben og CT-Marine (sikkerhetsutstyr). Vi håper disse tilbudene har vært
attraktive.
Undertegnede er ikke noen aktiv regattaseiler, men finner
stor glede i å delta i Skagen Race som arrangeres Himmelfartshelgen hvert år.
I år var det håp om sommerlige forhold og rekordmange
påmeldinger. Av 251 startende båter var det hele 35 Bavariaer!
Værgudene spilte dessverre ikke på lag og seilerne ble møtt med
hard vind og slitsomme forhold. Kun 10 % kom i mål i Skagen.
Heldigvis ble det ikke meldt om store skader, og det tyder på
godt sjømannskap og fornuftige valg. Skagen ligger der neste
år også…
I samarbeid med Maritim Båtutstyr hadde vi satt opp premie
til beste Bavaria. Vinnere var Morten Kristiansen i Bavaria 35
Match «Betty Boop» og Paul Ivar Myrstad med Bavaria 40 Cruiser «Nora». Vi gratulerer!
For de aller fleste Bavaria-seilere er det turseiling det dreier
seg om. Når dette leses er mange allerede underveis eller i ferd
med å legge av gårde på sitt årlige sommertokt. Det skal litt til å
få de samme flotte forholdene som i fjor, men vi seilere er gode
til å tilpasse oss og trives uansett.
Vi ønsker alle en god ferie og sommerseilas.
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Bavariaklubben

rede fredagen kom båtene på
plass og det ble nesten som et
lite Bavaria-treff.
Riggsjekken ble i år utført
av Nautic, mens vår egen
Knut Hagen var liftfører og
riggmontasjeekspert hele
lørdagen. Alle plassene på
arrangementet var booket, så
nå vurderer vi å utvide med
en ekstra dag til neste år.
Videre ble det helgen 31.
mai til 2. juni – tradisjonen

tro – arrangert Bavaria-treff.
Fredagen møttes deltagere i
Børøypollen i Hjeltefjorden
før vi om lørdagen seilte
regatta til Strusshamn.
Regattaen startet på kryss
i lite vind og ble avsluttet
med slør i vind på cirka ti
meter per sekund. Så var det
velkomst, leker og til slutt
grillparty.

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 Facebook-sider. Har du spørsmål eller ønsker
du medlemskap – send en mail til medlem@bavariaklubben.no.
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