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I Sør-Norge hadde vi nesten følelsen av
å gå rett fra vinter til sommer. Aldri har
vi opplevd tropevarme og vanntemperaturer på nærmere 25 grader i slutten
av mai. Det må kalles flying start på
seilsesongen.
Mai og juni er også høysesong
i Bavaria-klubben. Vi har arrangert
riggsjekk og teknisk treff i vest og øst. I
sum er det mange medlemmer som har
fått sjekket og utført arbeider i riggen
samt fått gode råd på ulike områder. I
vest ble det i god tradisjon arrangert et vellykket Bavaria-treff
første helgen i juni, se egen omtale.
På regattasiden er Helly Hansen Skagen Race gjennomført.
Av 180 påmeldte båter var det 19 Bavariaer. Det er bra!
Det ble en langdryg seilas i år, men i Skagen ventet dansk
gjestfrihet, mye hygge og høy stemning.
I samarbeid med Bavaria Båt Norge ble det delt ut premier til
beste Bavaria. Vinner med spinnaker var Per Sortedal som seilte
Bavaria 42 Match og Øivind Sørum seilte sin Bavaria 42 Cruiser
til seier i klassen uten spinnaker. Vi gratulerer.
I Færderseilasen deltok det ca. 60 Bavariaer. Det er nok en
bekreftelse på at regattainteressen absolutt er tilstede blant
bavariaseilerne.
I mai fikk vi den overraskende og bekymrende beskjeden om
de finansielle utfordringene ved Bavariaverftet. Vi har blitt holdt
oppdatert av Bavaria Båt Norge, og håper at alle nybåtkjøpere
har fått levert sine båter til ferien.
Det er ikke lenge siden forrige gang vi opplevde turbulens
rundt Bavaria-seilbåter i Norge, men det endte med en god
løsning. Som eiere av Bavaria-båter er vi opptatt av stabilitet
og tillit i markedet, og vi håper at prosessen denne gang leder
til en snarlig, robust og langsiktig løsning på eiersiden og den
finansielle situasjonen.
Når dette leses er mange allerede underveis eller i ferd med
å legge av gårde på sitt årlige sommertokt. Mange har kanskje
drømt om en lengre tur til nye farvann, men av ulike årsaker ble
det ikke noe av i år heller.
For å inspirere og motivere til langtidsplanlegging, anbefaler
jeg innlegget til Per-Ørnulf Dæhli om Bavaria-tur i vesterled,
som planlegges neste år.
Jeg ønsker alle en god ferie og sommerseilas!
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

ØSTLANDET

Bli med på sommertreff i Oslofjorden
I år – som i fjor – inviterer
vi klubbens medlemmer til
sensommertreff i Oslofjorden. Hold av den første
helgen i september.
AV MARIUS BRUN HAUGEN •
Treffet går av stabelen 1.–2.
september i Son. Det blir god
mat, aktiviteter for store
og små, og muligheter for
å møte noen av klubbens
samarbeidspartnere.
Og kanskje får vi til en
uhøytidelig familieregatta for
de som ønsker det. Følg med
på www.bavariaklubben.no
og klubbens facebooksider for
mer informasjon og påmelding.
RIGGSJEKK. Siste helgen i mai
arrangerte Bavaria-klubben
riggsjekk for medlemmene i
Indre Oslofjord. Hele 18 båter
var påmeldt. Klubben stilte
med gratis lift både lørdag og
søndag for sjekk av rigg, lyspærer, instrumenter, antenner
og kontakter.
Klubbens samarbeidspartnere fra Stangnes Marineservice og Makspower deltok
med gode råd og tips. I tillegg
hadde CT Marine ekstra gode
tilbud til klubbens medlemmer.
Stor takk til klubbmedlem
Harald Hansen som bidro med
lift og sørget for at arrangementet kunne gjennomføres
i flotte omgivelser på Sonja
brygga ved Henie Onstad
Kunstsenter. Vi håper å gjenta
suksessen til neste år.

PRIVAT

Høysesong!

RIGGSJEKK: 18 Bavaria-eiere fikk sjekket riggen sin ved Henie Onstad
Kunstsenter i Bærum i mai.

HAR DU BAVARIA SEILBÅT, MEN ER IKKE MEDLEM I KLUBBEN?

NYTT FRA NORSK BAVARIAKLUBB • www.bavariaklubben.no
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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 erfaringer 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.

PRIVAT

BAVARIATREFF: Sommerlig på vei til treff i Onarhamn.

VESTLANDET

Bavariatreffet 2018 – Onarheim

AV BØRGE WOLD • I år var det
påmeldt 20 båter, 53 voksne
og 18 barn. Treffet var lagt
til Onarhamn, Onarheim på
Tysnes. På programmet hadde
vi regatta, quiz, rebusløp og
grillfest.
Fredag møtte alle båtene i
Godøysund. Mange opplevde
fine seilforhold på turen med
vind opptil 6 meter per
sekund. Inne i Godøysund var

det derimot vindstille. Siste
båt ankom like før midnatt.
Lørdag var det innlagt
familieregatta på vei til Onarheim. Båten «Argo Navis» ble
kåret til vinner av regattaen.
Bavaria-klubbens faste
kokker sto for grillingen til
festen om kvelden.
Det var lenge et spørsmål
om vi kunne tenne opp grillen
på grunn av det varme og
tørre været, men etter grundige vurderinger ble grillingen
gjennomført.

Det må også nevnes at
klubben fikk flere nye medlemmer på grunn av treffet.
Noen av de nye hadde
vært mannskap på andre
båter tidligere, og jeg vil oppfordre eiere av Bavaria-båter

som ikke er medlemmer til å
melde seg inn snarest.
Norsk Bavaria Klubb er
en forening som vil fremme
det sosiale ved familieseiling
og tilbakemeldingen er at
Bavaria-treffet er et arran-

gement som gjør det verdt å
være medlem i klubben.
Vi hadde følgende premiesponsorer: Fjordfun, Best
Marin Åsane, Marinesenteret
Bergen, Maritim og Sotra Not.

REGATTA: Rolige vindforhold
under familieregattaen i årets
Bavaria-treff på Vestlandet.

PRIVAT

Første helgen i juni hadde
Bavaria-klubbens avdeling i
Hordaland & Sogn og Fjordane sitt årlige treff. Det
ble preget av nydelig varmt,
klart og stille vær.

FELLESTUR

Bavaria-klubben setter kurs vestover i 2019

NØDVENDIGE FORBEREDELSER.
Som i 2017 vil vi bruke litt tid
på forberedelsene. Vi kommer
til å ha samlinger gjennom
vinteren med tema som:
• Reiserute og erfaring fra
tidligere turer
• Sikkerhet og hva må vi ha
av utstyr, hva er kjekt å ha
og hva er ok hvis du har
alt annet
• Vær og strøm

store båter. Ingen trenger å
være regattaseiler, men bare
ha lyst til å oppleve øyene
vest og sørvest for oss. Det er
derimot noe utstyr som må
på plass.
Derfor vil vi gjennom
høsten, vinteren og våren ha
samlinger hvor vi snakker oss
gjennom dette.

jeg og fruen alene. Vi har noe
erfaring, og for oss er det helt
ok. Får du med deg et mannskap på fire, har du det meget
greit på overfartene.
Er du interessert i å delta
på turen kan du kontakte

Bavaria-klubben for mer informasjon. E-post: medlem@
bavariaklubben.no.
KLAR: S/Y Aries er klar for
turen i 2019.

HVOR MANGE MÅ VÆRE? Det er
et godt spørsmål. Selv seiler

HVEM KAN BLI MED? Turen
er i regi av Bavariaklubben i
Hordaland & Sogn og Fjordane, men alle medlemmer
fra hele landet er velkommen
til å delta.
Alle bavariabåter er klare
for denne turen, både små og
INITIATIVTAKER: Per-Ørnulf
Dæhli er initiativtaker til turen
og medlem i Bavaria-klubben
i Hordaland & Sogn og
Fjordane.

PRIVAT

AV PER ØRNULF DÆHLI • Det å
krysse et hav for første gang
er alltid greit å gjøre sammen
med andre. Formålet med fellesturen er ikke å seile fortest
mulig, men trygt og godt. Her
skal alle kunne delta.

HVORDAN ER REISERUTEN?
Reiserute som ligger på
planen i dag er Bergen –
Shetland – Fare Island – Wick
– Calidonia Canal – vestsiden
av Scotland til Hebridene Orkenøyene - Bergen. Vi
beregner fire uker på turen.
Vi har gode kontakter der
vest, og vi kommer til å jobbe
for at vi skal få mange gode
opplevelser når vi besøker de
forskjellige plassene.

ADRIAN B. SØGNEN

Bavariaklubben i Hordaland
& Sogn og Fjordane setter
kursen vestover sommeren
2019. Vi gjentar suksessen
fra 2017, hvor vi samlet
seks båter fra Bergen til en
felles tur til Danmark.

SEILMAGASINET 4-2018

103

