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Sommerturen
For Bavaria-seileren er det turseiling 
som gjelder, og sommerturen er høyde-
punktet vi ser frem til hele året. Noen 
har planlagt turen møysommelig, mens 
andre ser an vær og stemning, og drar 
den veien vinden bringer dem. For de 
fleste er det ikke om å gjøre å seile 
lengst mulig, men å være om bord og 
ha det hyggelig. 

I år har sommerværet vært svært 
skiftende. På dårlige dager er vi glade 
for våre komfortable båter, og det er 

faktisk hyggelig å være under dekk. Jeg kan ikke huske å ha brukt 
havnekalesjen så mye som i år, og jeg må erkjenne at jeg også 
har seilt med «kalesjetaket» oppe. Ganske behagelig i striregn...

Jeg vil slå et slag for å ligge på svai. Det er enkelt og gir en stor 
frihetsfølelse. Man unngår trange, bråkete og dyre gjestehavner. 
Og det er alltid le i cockpit bak sprayhooden. 

Den rolige stunden med kaffen etter morgenbadet gir fred i 
sjelen. Å ligge på svai fordrer imidlertid at du er nøye med å finne 
ankringsplasser som er egnet til meldt vind, legger ut mye kjet-
ting og sørger for at ankeret setter seg. 

De fleste av oss seiler i kjent farvann, mens andre søker nye 
kyster. Selv kombinerte vi i år seilturen med vår datters delta-
gelse på Dana Cup. Det medførte fem dager i Frederikshavn og 
leie av bil for å komme rundt til fotballkampene. Både skipper, 
øvrig mannskap og fotballspiller var rimelig fornøyde med denne 
kombinasjonen. 

Mange østlendinger drømmer om å seile til Vestlandet og vice 
versa. Olaf Bergensen tok turen vestover fra Oslo i år, og skriver 
om det i egen sak.

Når SEILmagasinet kommer i postkassen, er Bavaria-treffet i 
Son, helgen 15. september, rett rundt hjørnet. Som vi skrev om i 
forrige nummer av SEILmagasinet, var det Bavaria-treff i Horda-
land før sommeren. 

Treffene gir en fin mulighet for en hyggelig båtprat og samvær 
med likesinnede, både store og små. Det utveksles erfaringer og 
gode tips om båt, havner og turer. Son er en trivelig havn og vi 
har fått hyggelige tilbakemeldinger fra treffene her de to foregå-
ende årene. Ta kontakt med oss for å høre om det fortsatt er 
mulig å melde seg på!

Jeg vil også benytte anledningen til å orientere om avtalen vi 
nylig har inngått med Maritim Forsikring AS. Selskapet er rela-
tivt nyetablert, men innehaveren, Stein Victor Svendsen, har lang 
erfaring med forsikring av Bavaria seilbåter og Bavaria-klubben. 
Vi mener selskapet tilbyr konkurransedyktige vilkår for våre med-
lemmer og vi anbefaler at du sjekker for din båt.

Følg med på høstens program, og sett av tiden i kalenderen. 
Det sendes separate invitasjoner per e-post og sms til hvert møte.

Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

Norsk
Bavaria kluBB

I snart 30 år har jeg seilt ut 
og inn Oslofjorden, og opp 
og ned svenskekysten. 

Av OlAf Bergesen • Utallige 
ganger har vi vært i Strøm-
stad, Smögen og Marstrand 
og mange ganger har vi seilt 
til Skagen. Men hvorfor har 
terskelen til å seile Vestlandet 
vært så høy? 

Det skal sies at det er et 
stykke dit fra Oslo, og kanskje 
har alle mytene om Lindesnes 
og Lista, det utfordrende far-
vannet ved Sannes og Jæren, 
satt en demper på familiens 
planer hvert år. Uansett – i år 
gjorde vi det. Det ble en fan-
tastisk opplevelse! 

Vi var blant annet innom 
Kvitsøy, Skudeneshavn, Bek-
kjarvik, Haugesund, Bergen og 
Fedje, for å nevne noen steder. 
Alle stedene hadde sin egen 
sjarm. 

Middag på Bekkjarvik 
Gjestgiveri var en stor opple-
velse. Vi traff hyggelige men-
nesker over alt. Det virket som 
det var litt uvanlig å få besøk 
fra Østlandet.

Vi opplevde mindre press i 
havnene, fine fasiliteter, rime-
ligere havneavgifter og stor-
slått natur over alt! 

På vei sørover fikk vi tips 
om et lite sted som heter 
Ramsvig Handelsstad på 
Sjernarøy. Dette ligger rett 
nord for Stavanger. Det ble en 
uforglemmelig opplevelse. 

Vi ble møtt av vertskapet 
Josten og Mette Soland, som 
tok oss i mot med et smil. Vi 
spiste et gourmetmåltid av høy 
klasse og fikk omvisning på ste-
det som rett og slett er en perle.

Turen hjem fra Stavanger 
gikk via Egersund hvor vi måt-
te ta et ventedøgn på grunn av 
været, men ellers var det flotte 
seilforhold på hele turen. 

Vestlandet viste seg fra sin 
aller beste side, og dette anbe-
fales til alle østlendinger som 
vil ha et friår fra de samme 
gamle stappfulle havnene på 
svenskekysten.

Hvorfor har vi ikke gjort dette tidligere?

Bergen: Olaf Bergesen spør seg selv hvorfor han ikke har seilt på Vestlandet tidligere. Han er over seg av 
begeistring for menneskene, miljøet og naturen.

VeStlandStur

Sjernarøy: Ramsvig Handelsstad er en perle rett nord for Stavanger.
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Program for høSten
15.–17. september Bavaria-treff Son
27. september Medlemsmøte Bergen
17. oktober Medlemsmøte Oslo
21. oktober Høstfest på Skansen
21. november Medlemsmøte Oslo
22. november Medlemsmøte Bergen


