VELKOMMEN
til

Bavariatreff 2018
24.-26.august

INFOMAPPE

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland
ønsker DEG som grasrotgiver
Gjennom Grasrotandelen kan du støtte oss
hver gang du spiller hos Norsk Tipping.
Hvis du tilknytter oss din grasrotmottaker vil
vi motta inntil 7% av din spillinnsats.
Du kan tilknytte deg på følgende måter:





Hos kommisjonæren
Via grasrotandelen.no
Norsk Tipping mobilspill
SMS, send Grasrotandelen <913665155> til 2020.

Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.

Deltakerliste Bavariatreff 2018
Skartveit. 24. - 26. august
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V

U
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Fredag
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Eike Gård Tren

LAM BA

1

Charles

Bøgild

Vi 42

4,05

SHUFFLE

2

0

0

x

954 43 772

charles.bogild@lyse.net

2

0

2

0

2

2

Jan

Schouw

35 Cr

3,60

JIPPI

3

0

0

x

976 08 939

Lillia-r@hotmail.no

3

0

2

0

0

3

Frode

Sjøthun

40 Cr

3,99

INSPIRASJON

2

0

1

x

948 86 531

FroSjo@Equinor.com

2

1

3

0

0

4

Alf Terje

Skjæveland

Sport 35HT

3,59

THANH THUY

2

0

0

x

413 11 747

alf.terje.skjaeveland@lyse.net

2

0

2

0

0

5

Jone

Grude

35 Cr

3,60

SUMMER BREEZE

2

0

0

x

908 73 000

Jone.Grude@Gmail.com

2

0

2

0

0

6

Knut Hille

Halvorsen

Cr 45

4,35

LITRA

2

2

1

x

482 67 424

knuthal@yahoo.com

3

2

5

5

2

7

Tor

Løining

38 AC

3,85

TOMAR

2

0

0

x

913 36 652

tor.loining@lyse.net

2

0

0

2

0

8

Nils Kåre

Rovik

42 Cr

3,99

FREYJA II

2

1

0

x

954 16 632

nkrovik@gmail.com

2

1

3

0

0

9

Max Johnny Drejer

39 Cr

3,97

SERINE II

1

0

0

x

986 27 080

max@drejer.com

1

0

1

0

0

10

Jan

Hagerup

38 Cr

3,86

SEBINE

2

0

0

x

992 72 841

jan.hagerup@lyse.net

2

0

0

0

0

11

Asbjørn

Austnes

38 Cr

3,86

ADLIB

2

2

0

Lørdag

906 69 571

skomaker@lyse.net

2

1

3

0

0
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Avd.Stavanger

Problemfritt båtliv

Vi har også i år gleden av å invitere medlemmer med familie/mannskap/venner til Bavariatreff, som finner sted i
vårt paradis i Rogaland, Skartveit gjestehavn på Halsnøy i Ryfylke.
Selve treffet på Skartveit starter lørdag ca. kl.13:00 og avsluttes søndag ca. kl.14:00.
Vi byr på fylt Lammelår m/tilbehør (2 serv), kaffe og dessert, bryggeprat, aktiviteter for barn og voksne
(VÆRFORBEHOLD).
Dere er også velkomne til Skartveit gjestehavn på fredag, bryggene skal være klare. Treningsrommet (inkl.) kan
benyttes, men husk innesko og håndklede.
Deltagelsen med fylt Lammelår, og diverse aktiviteter, koster 350 kr pr båt + 150 kr for voksne og 50 kroner for
ungdom under 16 år. Barn under 12 år deltar gratis. Havneavgift (inkl. strøm) for hele treffet er kr.150,-.
Bindende påmelding innen kl.13:00 fredag 17. august på vedlagte påmeldingsskjema til Frode Sjøthun på e-post
FroSjo@Equinor.com.
Vi ber om innbetaling på konto 3201.67.72738 samtidig med påmeldingen.
Vi håper å se et treff med Bavaria motor- og seilbåter!

Vi ble i fjor oppfordret til å informere om
at det kunne gis premier/ give aways til
utlodningen - hvor loddet er
påmeldingen. Det syntes vi var hyggelig
og er herved utført.

Med vennlig hilsen
Arrangementskomitéen

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger
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Problemfritt båtliv

Fortøyning:
For at ankomst skal gå greit, ber vi dere gå frem som følger:
✓ Vi ønsker at du fortøyer i bås som er tilpasset din båt – etter best mulig.
✓ Bryggeplasser er ”Reservert Bavariatreff ”
✓ Vi hjelper hverandre. ☺

Støtt BAVARIAKLUBBENRogaland med Din Grasrotandel
4

Problemfritt båtliv

PROGRAM Bavariatreff :
Det offisielle programmet starter lørdag kl.13.00 etter at båtene har ankommet Skartveit gjestehavn i
løpet av fredag ettermiddag. Bryggeplassene skal være godt merket med ”Reservert Bavariatreff”.
Hekken inn mot flytebryggene.

Som i fjor - en uhøytidelig spørrekonkurranse og vinnere
av konkurransen vil bli kåret under middagen. Kriterier for
premiering vil være engasjement, kreativitet, utholdenhet
og glede!
PS: Har du kjøpt klubbens nye vimpel?
Til å ha under babord saling.
Ta kontakt.
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Problemfritt båtliv

PROGRAM Bavariatreff (forts):
Lørdag ettermiddag er det lagt opp til et avslappet program, med gode muligheter til båt- og bryggeprat, samt få idèer,
tips og råd, etc.
Kl. 13.00:

Grilling av pølser – steking av vafler (Værforbehold).

Kl. 13.00:

Bli med på ... båtbygging inkludert ”Mini Bavaria Regatta”.

Kl. 14.00*:

Sjøredningskorpset med R/S 151 SJØMANN kommer. (*Forbehold hvis redningsaksjon).

Kl. 15.00- :

Tur til Eikefjellet. Se i Infomappen.

Kl. 19.00-24.00:

Velkommen til bords i kafèen.
Medbragt kan ikke nytes i kafèen. Må kjøpes i baren.
Mat allergi – ta kontakt.
Årets Quiz vinnerlag kåres.
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Problemfritt båtliv

PROGRAM Bavariatreff (forts):
Kl. 14:00:

Vi avslutter søndag.

Oppslutningen om Bavariatreffet er veldig god – vi gleder oss til en uforglemmelig helg!
Vi oppfordrer at dette går i god Bavariadugnadsånd og at vi alle hjelper til.
Arrangementskomitéen i Bavariaklubben ønsker alle hjertelig Velkommen!
Mobilnumre til kontaktpersoner:
• Alf Terje Skjæveland

: 413 11 747

• Charles Bøgild

: 954 43 772
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Problemfritt båtliv

TUR TIL EIKEFJELLET
Halsnøy skiller seg ut fra de andre ryfylkeøyene. Den er høyreist – og todelt. Mot
nord ligger det grønne platået på Halsne og i sør stiger Eikefjellet bratt opp fra
sjøen. Mellom disse to høydene ligger Skartveit og Skartveitvatnet, eller Vatnet –
det eneste på øya.
Fra Skartveit er det merket en turløype til toppen av Eikefjellet. Turen går gjennom
kulturmark og skog og fra toppen er det flott utsikt over det meste av Ryfylke. Her
er stedet for en geografitime. Men som de fleste andre steder i Ryfylke gror
skogen til, og rundt toppen blir det snart nødvendig å rydde trær dersom utsikten
skal beholdes. Fra toppen smyger stien seg ned gjennom vakkert kulturlandskap og
ned til Nødvika. Her er fin badeplass og et eldorado for botanisk interesserte. Hele
turen tar ca 2,5 time – men ha gode sko. Det er 200 meters stigning!
Høyeste punkt på Eikefjellet, Halsnøy. 214 moh.

8

Problemfritt båtliv

Marinogram for Skartveit

Høyeste punkt på Eikefjellet, Halsnøy. 214 moh.
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Værvarsel for Skartveitvatnet
Meteogrammet for Skartveitvatnet torsdag kl 22 til lørdag kl 22
Fredag 24. august

Lørdag 25. august
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Langtidsvarsel for Skartveitvatnet
I morgen
24.08.2018

12°

Lett regn.
Svak vind, 2
m/s fra
nordvest. 0,8
mm nedbør.

Lørdag
25.08.2018

Søndag
26.08.2018

Mandag
27.08.2018

Tirsdag
28.08.2018

Onsdag
29.08.2018

13°

13°

14°

16°

16°

Regn. Svak
vind, 3 m/s fra
sør-sørvest.
2,2 mm
nedbør.

Delvis skyet.
Svak vind, 3
m/s fra
sørvest. 0 mm
nedbør.

Regn. Lett
bris, 4 m/s fra
sørøst. 3,0
mm nedbør.

Delvis skyet.
Lett bris, 4
m/s fra sørsørvest. 0 mm
nedbør.

Regn. Lett
bris, 5 m/s fra
sør-sørvest.
2,9 mm
nedbør.

Torsdag
30.08.2018

14°

Regnbyger.
Lett bris, 4
m/s fra vestsørvest. 2,9
mm nedbør.

Fredag
31.08.2018

14°

Delvis skyet.
Svak vind, 3
m/s fra vestnordvest. 0
mm nedbør.

Lørdag
01.09.2018

15°

Delvis skyet.
Lett bris, 4
m/s fra vestsørvest. 0 mm
nedbør.

Langtidsvarselet viser ventet vær på dagtid. Temperatur- og vindvarselet gjelder for kl 12, symbolet og nedbørvarselet for kl 12-18. Treffsikkerheten
på prognosene er svært god de første dagene, og avtar utover i perioden.

Meteorologens varsel
Rogaland torsdag: Skiftende bris, seinere sørlig bris. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I kveld sørlig til
dels frisk bris på kysten, dreiende vestlig. Regnbyger, først i vest.
Rogaland fredag: Vest og nordvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder. For det meste skyet, regnbyger. Tidlig på
fredag utrygt for torden.
Vestlandet sør for Stad lørdag: Vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, fra lørdag ettermiddag nordvest frisk
bris på kysten, kan hende liten kuling. Regnbyger.
Vestlandet sør for Stad søndag: Nordvestlig opp i frisk bris, om formiddagen dreining til sørlig bris. Spredte regnbyger.
Gløtt av sol første del av dagen.

www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/Finnøy/Skartveitvatnet/

NRK og Meteorologisk institutt står bak Yr,
som har varsel for sju millioner steder i hele verden.

Problemfritt båtliv

Topp service på Skartveit:
På Skartveit har vi en gjestehavn med ca 60 båtplasser.
Vi har servicebygg med vaskemuligheter, dusj og toaletter
for båtgjestene, i tillegg til café, gym og kursfasiliteter.
Vi kan tilby bensinpumpe med kortautomat for bensin og
avgiftsfri diesel.
Gjestehavnen har en koselig badestrand med ekte
palmesus for store og små.

Her har vi gjestehavn med ca 60 båtplasser og 30
båtplasser til småbåter. Vi har nytt sanitærbygg med
trimrom,cafe,velvære,toaletter ,dusjer og
vaskemuligheter,-i tillegg har vi konferanselokaler for
små grupper med flott utsikt mot sjøen.
Vi har Joker butikk og egen badestrand med palmer som
vaier i brisen.

Vi er stolte over at vi ble kåret til landets beste lokale
møteplass i 2012 ,- og etter å ha vert nominert som finalist i
Årets Gjestehavn tre år på rad, ble vi kåret til Årets
Gjestehavn i 2014 med over 58 % av stemmene. Tusen takk
til alle som stemte på oss.

Vi serverer Skartveitkomler hver onsdag og torsdag i juli
og 1 uka i august.
Her er det også lekeplass i nærheten,flotte
turstier,kanoutleige i Skartveitvannet.

Velkommen til nye og gamle gjester – Skartveit gjestehavn

POSISJON: 59°11,87’N 05°57,57’E
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger

Kjetil Ørnes og Anita Torp Ørnes driver Skartveit gjestehavn. I påsken har de det travelt. Heldigvis.

Artikkel fra www.aftenbladet.no
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger

100 gjesteplasser i Skartveit gjestehavn,
men likevel trangt om plassen. I ly for
nordavinden er det gode forhold for
solbading i påsken.

Artikkel fra www.aftenbladet.no
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger

Preben Brun Henriksen har funnet roen i sin 39 fots store seilbåt. –Jeg blir her i gjestehavnen.
Problemet er at hvis du flytter deg, vet du ikke om du får plass i en annen havn. Og på denne
tiden av året må jeg ha landstrøm, sier han..

Ådne Mauritzen og Kathinka Rivø trives så godt i Ryfylke at de flytter til Stavanger. -Nå pendler vi to
helger i måneden til båten vår som ligger på Åmøy.

Artikkel fra www.aftenbladet.no
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger

Live (10), til venstre, mor Kristine, far Knut, Trygve (8) og Aksel (12), alle med etternavn Hille Halvorsen, koser seg med risgrøt til
lunsj. Det er deres andre båtpåske, og båten, en solid Bavaria 45-foter, har de hatt i fire år. –Vi kjøpte stort med en gang, så slapp
vi å få trefotsyken, sier mor Kristine.

Artikkel fra www.aftenbladet.no
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Problemfritt båtliv
Avd.Stavanger

Fra Bavariatreffet 2016.
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BAVARIAKLUBBEN-Rogaland takker
Samarbeidspartnerne.

SHANTY
What will we do with a drunken sailor?
What will we do with a drunken sailor?
What will we do with a drunken sailor?
Early in the morning
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Early in the morning.
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Put him in the long boat 'til he's sober
Put him in the long boat 'til he's sober
Put him in the long boat 'til he's sober
Early in the morning.
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Side 1 av 2

Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Early in the morning.
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Put him in bed with the Captain's daughter
Put him in bed with the Captain's daughter
Put him in bed with the Captain's daughter
Early in the morning.
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
That’s what we do with a drunken sailor
That’s what we do with a drunken sailor
That’s what we do with a drunken sailor
Early in the morning.
Chorus:
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Way-hay, and up she rises
Early in the morning.
Side 2 av 2
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