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AKTIVITETER I VEST

Medlemsmøte og høstfest
Elvstrøm Sails hadde tatt
turen over til Bergen for å
delta på medlemsmøtet i
midten av september.

AV HANS MARTIN ZEIL • Møtet
ble holdt hos Seilmaker

Iversen og det ble en meget
nyttig kveld med mange gode
tips for de mer enn 30 fremmøtte deltagerne.
En drøy måned senere, 19.
oktober, gikk høstfesten av
stabelen i Bergens Seilfor-

ening. Oppmøtet var godt
og ni båter kom seilende i
høstværet.
Det ble seilerhistorier,
quizer, vitser og både varme
og kalde retter, stelt i stand
av klubbens egene kokker.

MEDLEMSMØTE I ØST

Vinterklargjøring av båten
Uansett om man setter bort
arbeidet eller ønsker å gjøre
det selv, er det nyttig å lære
av fagfolk, lytte til andres
erfaringer og få gode tips.
AV MARIUS BRUN HAUGEN • På
medlemsmøtet 8. oktober var
vi nok en gang så heldige å
få Are Wiig til å gå gjennom
viktige punkter for klargjøring
av båt og motor for vinteren.
Med lang erfaring fra
egne båter, som servicesjef
hos Lunde Båt (tidligere
Bavariaforhandler) og som
båttakstmann, har Are
inngående teknisk kunn-

MARIUS BRUN HAUGEN

kanskje bør skiftes.
Det kan være seil, belg, rorlager, skroggjennomføringer og så
videre, og hva med motoren, batteriene og det elektriske? Det
kan være fornuftig å skifte ut utstyr før det svikter. Det er kjedelig om problemene oppstår under den årlige sommerseilturen.
Mye kan vi gjøre selv, men for store, komplekse og sikkerhetskritiske ting bør de fleste søke profesjonell hjelp. Det er lettere
og ofte rimeligere å få utført arbeider i vintersesongen enn i
høysesongen om våren.
Det er mye å lære av andres kunnskap og erfaringer, og det
er med glede vi følger den store aktiviteten på Bavariaklubbens
to Facebook-grupper. Her tar det ikke mange minutter før det
strømmer inn gode svar og tips på store og små spørsmål.
I starten var disse gruppene åpne for alle som spurte, men
det siste året har vi stilt som betingelse at man er medlem av
klubben, eller i familie eller samseiler med et medlem. Tilgang
til disse kunnskapsdatabasene er en av fordelene ved å være
medlem i klubben. De som har fått tilgang til diskusjonsgruppene, men som ikke er medlem av klubben oppfordres til å
melde seg inn.
I Bavariaklubben er høst og vinter tid for medlemsmøter. Det
er ikke alltid lett å finne på temaer og foredragsholdere, men
vi forsøker å variere mellom praktiske ting om båt og seiling og
mer turpregede temaer.
Vi setter pris på gjennomgående veldig godt fremmøte, både
i vest og øst, og tar det som tegn på at vi over tid treffer ganske
bra. Møtene har jo også et sosialt preg og gir en anledning til en
hyggelig båtprat med likesinnede.
Flere temamøter er avholdt, og i Bergen er også den tradisjonsrike høstfesten gjennomført i god stil.
I og med at dette er siste bladet i år er det på sin plass å
takke for en flott sesong. Samtidig ønskes alle en riktig god jul
og så ser vi frem til et godt nytt seilår!
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

HANS MARTIN ZEIL

De fleste av oss har nå avsluttet sesongen og lagt båten i vinteropplag.
Det er tid for å reflektere over
sesongen som var og begynne planlegging av neste sesong. Ikke minst gjelder
dette behov for eventuelle utskiftinger
og utbedringer.
Jeg vil tro at gjennomsnittsalderen
for båtene våre er rundt 15 år. Med
normalt vedlikehold holder Bavariaen
seg veldig godt, år etter år, men det er
utstyr som slites, som må etterses og

MØTE: Are Wiig gikk gjennom vinterklargjøring av båt og motor.
skap om Bavaria-båtene. Det
var god stemning og stort
engasjement fra nærmere 80
fremmøtte. Siste møte i år er

19. november. Se bavariaklubben.no og Facebook for mer
informasjon.
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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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