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Sesongslutt
Når dette leses er sesongen over for de 
fleste Bavaria-seilere. Årets sesong har 
vært ganske variabel og de lange god-
værsperiodene har uteblitt, men uan-
sett er det de gode opplevelsene man 
husker og setter pris på. Og bildene fra 
sommeren viser jo bare fint vær...

Nå er det er vinterklargjøring som 
gjelder. Det er absolutt hyggeligere å ta 
presenningen av om våren enn på om 
høsten. Imidlertid er noe definitivt når 
båten er klargjort, sikret og pakket for 

vinteren. Man får en ro i sjelen og tid til å fokusere på andre ting. 
Helgen 15.–17. september ble det arrangert Bavaria-treff i 

Son. For mange markerer dette en sesongavslutning. Dette var 
det 20. treffet vi har arrangert i Oslofjorden. I en årrekke var 
arrangementet i Horten, men vi har også besøkt Holmestrand, 
Oscarsborg, Sætre og Åsgårdstrand. På Vestlandet arrangeres 
egne treff og i år var dette i pinsehelgen. På treffene er det god 
anledning til sosial båtprat og å bli kjent med likesinnede samt å 
delta i hyggelige aktiviteter for store og små.

Høsten og vinteren gir anledning til å reflektere over sesongen 
og til å planlegge neste år. Oppgraderinger, utskiftinger og arbei-
der på båten kan det være lurt å snakke med leverandørene i høst. 
Ofte er både service og priser bedre enn på våren. Kanskje du også 
skal begynne å planlegge en seiltur til nye farvann? I Bavaria-
klubben arrangerer vi gjennom høsten og vinteren medlemsmøter 
med temaer knyttet til båt og båtliv. Vi søker å variere mellom 
tekniske temaer, turseiling og mykere innslag.

Det har nylig vært avholdt medlemsmøte i Bergen med ulike 
tekniske temaer. Neste møte i Bergen er høstfesten 21. oktober. 
Meld dere på!

Følg med på klubbens hjemmeside www.bavariaklubben.no og 
Facebook-sidene Bavariaklubben Norge og Norsk Bavaria Klubb 
– Hordaland. Som nevnt i tidligere innlegg er vi i ferd med å 
fornye hjemmesidene og Facebook-sidene og forhåpentligvis er 
disse lansert når dette leses. 

Har du spørsmål om og innspill til klubben og aktivitetene, send 
oss en mail på medlem@bavariaklubben.no. Ta også gjerne kon-
takt direkte med undertegnede på tlf. 901 13 910. For spørsmål om 
aktiviteter i vest kan Børge Wold, tlf. 906 59 704 kontaktes.

Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

Norsk
BavariakluBB

Helgen 15.–17. september
 var det Bavariatreff i 
trivelige Son for tredje året 
på rad.

Av DAg FAlkenberg • I over-
kant av 30 flotte båter og 80 
glade seilere deltok og mar-
kerte seg godt i havnen. Dette 
var en hyggelig økning i del-
tagelse sammenlignet med de 
senere årene.

Båtene ankom i løpet av 
fredag kveld og lørdag formid-
dag. Det var litt lite seilevind 
til og fra treffet, men været 
viste seg forøvrig fra sin aller 
beste side. 

Det var lagt opp til avslap-
pet program, med gode mulig-
heter til båt- og bryggeprat. 

Forskjellige samarbeids-
partnere var til stede for å gi 
råd og vink. 

De organiserte program-
postene bestod av lett lunsj-
servering på flytebrygga, 
uhøytidelige konkurranser, og 
middag på Son Brygge med 
premieutdeling og musikk. 
Redningsskøyta kom på besøk 
både lørdag og søndag.

Det var god stemning og 
alle var enige om at det hadde 
vært en trivelig og fin helg.

Nok et vellykket Bavaria-treff i Son
ØStlandet

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.

viktige datoer fremover
17. oktober  Medlemsmøte Oslo
21. oktober Høstfest Bergen
21. november  Medlemsmøte Oslo


