


Vi har nok en gang gleden av å 
invitere medlemmer til 
Bavariatreff i Son helgen 15. –
17. september 2017.

Høsttreffet i Norsk Bavaria Klubb 
er et møtepunkt hvor vi kan 
inspirere hverandre med 
opplevelser og erfaringer vi har 
gjort gjennom sommeren, og 
ikke minst skal vi ha det hyggelig 
sammen.



Årets treff gjøres i samarbeid med Son Havn 
(N59 31.500 N - E010 41.050 E).

Son gjestehavn er en moderne og trivelig 
havn, og ble kåret til Norges beste i 2016.

Vi lover vi et trivelig, stemningsfullt og 
fartsfylt arrangement som vi tror vil falle i 
smak hos alle.

Det blir konkurranser/aktiviteter for store og 
små, musikk og underholdning. 

Forskjellige leverandører vil være til stede for 
gi råd og vink.

http://www.sonhavn.no/gjestehavn/


Pris
Båt kr 300  
Voksne kr 350.
Ungdom u 18 år kr 200.
Barn u 12 år gratis.

I pris inngår:
- Havneavgift
- Konkurranser/aktiviteter
- Enkelt måltid lunch
- Middag inkl. drikke 
- Musikk / underholdning

Selve arrangementet starter 
lørdag kl. 14., men mange velger 
å ankomme fredag.

Meny lørdagsmiddag

Buffet bestående av
• Fiskesuppe
• Skalldyr

Det serveres øl/vin/mineralvann 
til middagen. Drikke kan også 
kjøpes fra baren.

Pølser og brus til de yngste.



Deltagende samarbeidspartnere 
og leverandører, blant annet:

- Elvstrøm Sails Norge AS i 
samarbeid med Soon
Skibshandleri AS

- Maritim Forsikring AS
- Stangnes Marineservice AS
- Bruenech AS (MaxPower

batterier)
- Vigemostad & Bjørke AS 

(forlag)

Påmelding:

Påmelding ved epost til 
dagfalkenberg@hotmail.com eller SMS til 93480801

Oppgi navn, e-post og mobilnr. på skipper,
båttype og navn på båt,
ankomstdag (fredag eller lørdag), 
antall voksne, 
antall undom(12 - 17år) og antall barn(0 - 11år)

Du vil motta en faktura via e-post.

Spørsmål kan rettes til arrangementsleder Dag 
Falkenberg på ovennevnte e-post eller 
telefonnummer.

Frist for påmelding mandag 4. september. 
35 båtplasser, først til mølla…

mailto:dagfalkenberg@hotmail.com

