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Endelig i gang igjen
Etter en flott og lang, gammeldags 
vinter er seilsesongen endelig i gang 
igjen! 

Etter valget på årsmøtet i mars er 
hele fire av seks styremedlemmer nye. 
To av disse har imidlertid tidligere 
erfaring fra klubben. Vi har fått lederen 
av klubbens avdeling på Vestlandet, 
Børge Wold, med i styret. Dette bidrar 
til å styrke samspillet ytterligere og 
synliggjøre at vi er en klubb for hele 

landet. Styret konstituerer seg selv. 
Det nye styret tar over en skute som er i bra sig, men vi ser 

allerede tydelige tegn på at det nye mannskapet bidrar med 
innspill og synspunkter som vil påvirke målene, kursen og farten 
for klubben fremover. Det blir spennende å samarbeide i det nye 
styret om den videre utviklingen.

Noen hovedsaker som styret vil prioritere i år er:
•	Attraktive medlemsaktiviteter i jubileums-året 
•	Verving av medlemmer
•	Nasjonale samarbeidsavtaler
•	Kommunikasjon og sosiale medier
•	Oppmuntre til deltagelse i turregattaer

Vi håper flere har blitt fristet til å prøve seg på turregattaer 
etter innlegget om regattaseiling på Bavariasidene i forrige 
utgave av SEILmagasinet. 

For tiden pågår påmelding til flere hyggelige regattaer, 
for eksempel Færderseilasen, samt noen aktuelle regattaer på 
Vestlandet. Med de nye turGLEDE-klassene er det enkelt og 
overkommelig både når det gjelder påmelding, forberedelser og 
gjennomføring. Ta kontakt med klubbens regattakoordinator 
Lars Sørbo hvis du har spørsmål om krav til båt og mannskap.

Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

Mange holder på med båt-
pussen, andre har allerede 
hatt sine første turer. 

AV SVENN ERIK FORSSTRØM • 
Det å ta av presenningen, 
få på seilene og starte opp 
motoren er blant årets store 
høydepunkter for oss båtfolk. 

For egen del vil første 
seiltur bli som deltaker i Helly 
Hansen Skagen Race i Kristi 
Himmelfartshelgen. Seilasen 
går tidlig i år, men det kan 
uansett bli en flott og hyg-
gelig start på sesongen. Og 
Skagen er alltid hyggelig. 

Det ble arrangert en egen 
handlekveld hos Maritim Båt-
utstyr på Slependen i Asker i 
april. Slike handlekvelder gir 
medlemmene muligheter for 
å få gode råd fra fagkyndige 
og å handle til gunstige priser. 

Minst like viktig er kanskje at 
dette også er en møteplass for 
hyggelig båtprat, og at man 
kan få ideer og råd fra gode 
Bavaria-kollegaer. Butikken 
var fylt til randen av nødven-
dige og unødvendige ting til 
båt og mannskap, og det var 
et stort antall medlemmer 
som møtte opp og lot seg 
friste av tilbudene. 

Som følge av mannskaps-
byttet i styret har planleg-

gingen av teknisk båttreff på 
forsommeren og Bavaria-tref-
fet i Oslofjorden på ettersom-
meren vært litt på hold. Når 
dette leses har forhåpentlig 
disse arrangementene falt på 
plass. Invitasjoner sendes på 
epost og SMS, og legges ut på 
hjemmesider og Facebook.’

Handling og Bavaria-treff

REGATTA: Bavariaklubben håper 
flere av medlemmene vil prøve 
seg i regatta.
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Klubbens avdeling på Vest-
landet (Hordaland og Sogn 
og Fjordane).

AV BØRGE WOLD • Det var 
stor interesse for riggsjekk 
5. mai i Florvåg på Askøy. Vi 
engasjerte seilmaker til sjekk 
og eventuell justering av rig-
gen. Det var også leid inn lift 
slik at vi kunne få utført skift 
av lyspærer og annet mindre 
mastearbeid. Det var så 
mange påmeldte at vi måtte 

lage venteliste. Det vil kanskje 
bli en alternativ riggsjekk 
senere på våren for de som 
ikke fikk muligheten nå.

Det går raskt mot Bavaria-
treff i Onarheim, Tysnes 1.–3. 
juni. Planleggingen er i gang, 
og invitasjon til treffet blir 
sendt ut i disse dager. Det 
legges opp til et tradisjonelt 
treff med oppmøte i en 
uthavn på fredagen, og en 
turregatta lørdag formiddag 
med ankomst Onarheim om 

ettermiddagen. Det blir leker 
og konkurranser for store og 
små, og grillfest om kvelden.

Opplegget med helgens 
havn videreføres i år. Oversikt 
over havnene er lagt ut på 
Facebook, Norsk Bavariaklubb 

– Hordaland og klubbens 
hjemmesider. Det er ikke 
noen organiserte aktiviteter 
fra klubben disse helgene, 
men formålet er at klubbens 
medlemmer kan treffes og ha 
en hyggelig helg sammen.

Riggsjekk og Bavaria-treff
VESTLANDET

HAR DU BAVARIA SEILBÅT, MEN ER IKKE MEDLEM I KLUBBEN?
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 for medlemmene 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 erfa-

ringer mellom medlemmene
•	er en klubb for hele familien

Bli medlem dere også!
Se mer på www.bavariaklubben.no og klubbens Facebook-sider.
Har du spørsmål eller ønsker du medlemskap – send en mail til  

medlem@bavariaklubben.no. Du kan alternativt sende kodeord BAVARIA på SMS til 2012.

STYRET 2018

Styreleder: Svenn Erik Forsstrøm
Økonomi: Karl Erik Stavik
Medlemsadministrasjon: Gry Ingebretsen
Kommunikasjon og sosiale medier: Marius Brun Haugen
Eksterne relasjoner og samarbeidspartnere: Lars Sørbo
Medlemsaktiviteter: Enkeltarrangementene fordeles på 
styremedlemmene.
Oppfølging aktiviteter utenfor Østlandet: Børge Wold
Regattakoordinering: Lars Sørbo


