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Det har vært tidenes sommer for de
fleste Bavaria-seilere. Selv hadde
jeg kun en ettermiddag med regn på
fire ukers seilas, og det var stort sett
shorts- og t-skjorte-seiling. Cockpitkalesjen ble tidvis brukt som bimini for
å beskytte mot stekende sol og varme
(i stor kontrast til i fjor, hvor jeg skrev
om rekordbruk av cockpitkalesjen på
grunn av regn). Jeg håper alle har fått
utnyttet sommeren maksimalt og hatt
gode seilopplevelser. Ingenting slår
våre farvann i slikt vær!
For meg gikk turen tur/retur Oslo – Bergen, og dette var en ny
og veldig positiv opplevelse. Litt kjøligere klima, men storslagen natur, krystallklart vann og flotte havner med god plass. Uansett hvor
jeg var, traff jeg nesten alltid en Bavaria-seiler, og gode klubbkollegaer hjalp med tips og råd og tro til når jeg trengte bistand.
De fleste bavariaseilere er godt voksne par, men jeg synes å
møte stadig flere båter med små barn og ungdommer om bord.
De voksne er ofte tilfreds med å være om bord og nyte en lang
seilas, båtens bevegelser, naturen og stillheten. Dette treffer
imidlertid i liten grad barn og ungdom, og for at alle skal trives
om bord må vi tilpasse seilferien. Marius Haugen har mange
tips, og har skrevet en egen sak om dette.
Selv seiler vi med ungdom og prøver å variere hvor vi seiler og
type havner. Vi prøver også å kombinere med andre opplevelser. I
fjor kombinerte vi med Dana Cup, og i år syklet vi Rallarvegen fra
Finse mens båten lå i Bergen. For øvrig er muligheter for litt shopping og god internettilgang viktige kriterier for en vellykket tur.
Når denne utgaven av SEILmagasinet kommer i postkassen
er Bavaria-treffet i Son nettopp gjennomført. Som vi skrev om i
forrige nummer, var det Bavaria-treff i Hordaland før sommeren.
Treffene gir en fin mulighet for hyggelig båtprat og samvær
med likesinnede, både store og små. Det utveksles erfaringer og
gode tips om båt, havner og turer. Høsttreffet i Oslofjorden er
for mange punktum på sesongen. Selv om det blir mørkere om
kveldene og kjøligere, gir høsten muligheter for mange flotte
seilopplevelser. Vi på Østlandet har mye å lære av våre venner
på Vestlandet når det gjelder å strekke sesongen.
På ettersommeren er det tid for å reflektere over sesongen og
begynne planleggingen av ny sesong, nødvendige utskiftinger og
ønskede oppgraderinger. Det er nå det er mulig å gjøre gode avtaler. Har du lyst til å legge neste års ferietur til nye og fjernere
farvann er det lurt å starte planleggingen tidlig. I denne sammenheng minner jeg om at Bavariaklubben i Hordaland & Sogn
og Fjordane setter kursen vestover mot Skottland sommeren
2019. Mer informasjon finner du på www.bavariaklubben.no.
Høsten og vinteren er også en fin tid for å tilegne seg mer
kunnskap, og Bavariaklubben har inngått samarbeid med Blommenholm Båtforening om å arrangere Fritidsskipper-kurs.
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb
NYTT FRA NORSK BAVARIAKLUBB • www.bavariaklubben.no

TIPS FØR TUREN

Seilferie med små barn om bord
For at seilferien skal bli
vellykket må mannskapet
føle seg trygge og trives om
bord. Det gjelder også de
minste.
AV MARIUS BRUN HAUGEN • Vi
har samlet noen generelle
tips og håper det kan være til
inspirasjon for andre som vil
på seiltur med små barn for
første gang.
PLANER. Ikke legg for mange
planer, vær fleksibel.
Noe av det beste med å
være på seilferie er at du kan
dra hvor du vil, når du vil.
Dersom du tilpasser etappene
etter vær og vind så langt
det er mulig, har du et godt
utgangspunkt for en vellykket
seilferie med hele familien.
Barna viser sjelden stor
forståelse for at de voksne
må rekke en middagsavtale
hos venner lenger ned langs
kysten.
GÅ SIKKSAKK. De fleste etappene kan med fordel være
korte. Da blir det mer tid til
bading, spill, lek og moro. Det
liker barna!
Gå de lengre etappene når
vær-, vind- og bølgeforholdene er gode. Et alternativ er
å seile om natten, mens barna
sover. Målet bør uansett ikke
være å komme seg lengst mulig. Er dere i et område hvor
hele familien trives er det mer
enn innafor å seile sikksakk
flere dager på rad.

motivasjonen til både store
og små.
BARNEVAKT. Benytt den digitale barnevakten.
Barna er som regel ikke
like interessert i å delta i
seilingen som de voksne. Ofte
trives de bedre under dekk,
mens man er underveis. Da
er telefon og video nyttige
hjelpemidler.
Barna får plenty med frisk
luft og utetid uansett. Noen
timer foran skjermen, mens
de voksne seiler, er helt greit.
HAVN. Forbered så mye som
mulig før du skal inn og ut
av havn.
Inn og ut av havn kan
være et stressmoment for
mange. Du kan banne på at
barna begynner å krangle
eller hyle akkurat i det du skal
legge til. Da blir alt ekstra
stressende.
Gjør derfor klart det du
kan før du går inn i havnen –
fortøyningstau og fendere og
så videre.
SIKRE. Av og til, for eksempel
når man skal inn og ut av
havn, kan det være nødvendig
å sørge for at de minste sitter
trygt i cockpiten, uten fare
for å falle sjøen. Da kan man
spenne dem fast. Du kan
bruke et bilsete, et gammelt
sykkelsete, en bæremeis
eller et barnesete med sele
som plasseres på bordet ved

pidestallen for å nevne noe.
Akkurat hvordan man løser
det vil variere fra båt til båt.
Dersom du kan plassere festeanordningen slik at
barnet kan få med seg hva
som skjer, er sannsynligheten
større for at det vil godta å bli
spent fast.
HAVN ELLER UTHAVN? Her er
det ingen fasit. En god blanding er nok det beste.
Husk at barna liker å
komme seg i land og leke med
andre barn. I uthavn kan det
derfor være greit å ha med
jolle på tur. Da kan du ligge
på svai, men du kommer deg
likevel inn til stranden.
JOLLE. Som nevnt over er det
greit å kunne komme seg
inn til land når du ligger på
svai i uthavn. I tillegg liker
barna å farte rundt i jollen
på egenhånd. Husk at andre
båter ikke nødvendigvis er
like begeistret for motorduren
fra jolla som kjører rundt i
ring time etter time.
SPØRSMÅL. Har du spørsmål
eller tips til hvordan man kan
gjøre seilturen med små barn
vellykket?
På Bavariaklubbens
lukkede facebookgruppe
«Norsk Bavariaklubb» kan du
diskutere og dele erfaringer
med andre medlemmer av
Bavariaklubben.

SEIL NÅR DET PASSER SEG.
Heis seil når anledningen byr
seg, men ikke for enhver pris.
Å gå for motor hele eller deler
av etappen er mer enn bra
nok hvis det gjør turen bedre
for alle om bord.
SØTE BESTIKKELSER ER LOV.
De lange etappene føles
ekstra laaaange for barna.
Vær raus med kjeks og godteri underveis. Det hjelper på

HÅKON NISSEN-LIE

Tidenes sommer

JOLLE: Det er gøy for barna å kjøre jolle. Men husk å ta hensyn til andre.
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