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Sensommertreff og medlemsmøter
For tjuende gang samlet
Bavariaklubbens medlemmer seg til sensommertreff i
Oslofjorden.
AV MARIUS BRUN HAUGEN •
Treffet var i år lagt til Son og
gikk av stabelen fra 31. august til 2. september. Arrangementet er et møtepunkt hvor
medlemmene kan inspirere
hverandre med opplevelser og
erfaringer, og ikke minst ha
det hyggelig sammen.
Inspirere gjorde også våre
fremmøtte samarbeidspartnere. Bavaria Båt Norge deltok
med den nye flotte Bavaria
C45 Style og flere benyttet
anledningen til prøveseiling.
Elvstrøm Sails og Soon Skibshandleri fulgte med og ga
tips under tilbringerseilasen. I
tillegg var de alle til stede på
bryggene lørdag ettermiddag
for å svare på spørsmål om

BAVARIAKLUBBEN

For de fleste er båten i hi og hviler
fortjent etter en lang og fantastisk
sesong. På en måte er det godt for
oss seilere å ha litt tid til andre ting.
På den andre siden er det nå man bør
planlegge eventuelle utbedringer og
oppgraderinger på båten og begynne å
tenke på neste års seiltur.
I Bavariaklubben er høst og vinter
tid for medlemsmøter. Det er ikke alltid
lett å finne på temaer og foredragsholdere, men vi forsøker å variere mellom
praktiske ting om båt og seiling og mer turpregede temaer. Vi
setter pris på jevnt godt oppmøte og tar det som tegn på at vi
over tid treffer ganske bra. Møtene har jo også et sosialt preg og
gir en anledning til en hyggelig båtprat med likesinnede.
Flere temamøter er avholdt, og i Bergen er også den tradisjonsrike høstfesten gjennomført i god stil. Det er et siste møte i
Oslo 20. november om utviklingen på seilfronten.
For øvrig har vi med glede konstatert at eiersituasjonen på
Bavaria-verftet synes løst på en god måte, som sikrer posisjonen
og videreføringen av Bavaria som et sterkt båtmerke. For oss
eiere av Bavaria-båter er dette viktig.
Mange har fulgt Are Wiigs deltagelse i Golden Globe Race,
alene non-stop rundt jorden. Vi hadde tidligere i år gleden av
å høre om hans forberedelser i et medlemsmøte. Han lå veldig
godt an i regattaen, og det var med forferdelse vi hørte om
havariet hans i Sørishavet, hvor han gikk rundt og brakk masten.
Det står respekt av hans innsats på seilasen og ikke minst måten
han kom seg til land ved egen hjelp. Etter Ares havari er det tre
andre deltakere i regattaen som har lidd samme skjebne og som
har blitt reddet og forlatt sine båter. Det er tøffe tak.
Are Wiig er nå trygt tilbake i Norge og vi vil invitere han til å
berette om sine erfaringer på et medlemsmøte i vinter.
I og med at dette er siste bladet i år er det på sin plass å
takke for i år og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb
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FORSIKRING OG BÅTJUSS: Stein Victor Svendsen og Jørgen Bull.
seil og rigg. Det fine været
bidro til å sette prikken over
i’en og stemningen var god
gjennom hele arrangmentet.
Vi gleder oss til neste års treff.
Planleggingen er allerede
gang.
Høstens medlemsmøter er også godt i gang. I
oktober var temaet båtjuss,
der advokat Jørgen Bull i
Hammervold Pind snakket
om typiske problemstillinger

båteiere opplever. Han delte
eksempler og gode råd om
hvordan vi kan være på vakt
og være mest mulig forberedt
dersom vi havner i vanskelige
juridiske farvann.
Stein Victor Svendsen i
Maritim Forsikring supplerte
med erfaringer og råd fra
forsikringssiden. Det hele ble
en meget nyttig seanse. Les
mer om neste medlemsmøte
på www.bavariaklubben.no.
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Tidenes seilsesong mot slutten
Etter tidenes varmeste og
tørreste sommer er tiden
kommet for å legge båtene
i opplag.

erled sommeren 2019. Hele
35 medlemmer møtte opp på
dette arrangementet.
Styret i vest har også
begynt å tenke på neste års
arrangementer. Vi leter nå etter en havn for Bavaria-treffet
som vanligvis finner sted
første helg i juni. Vi vil prøve
å finne et egnet sted nord for
Bergen slik at det blir lettere
for våre medlemmer i Sogn og
Fjordane å delta. Vi vil også
prøve å få til et par temamø-

AV BØRGE WOLD • Her på
Vestlandet lar de fleste
båtene ligge på sjøen hele
året. Noen pakker inn båtene
og andre bruker båten også
om vinteren.
26. september arrangerte
klubben temamøte i Bergen
Seilforenings lokaler på Hjellestad. Tema for kvelden var
riggvedlikehold og orientering
om planen for tur i vesterled
til sommeren. Fridtjov Bergmann fra Nautic Charter kom
for å snakke om vedlikehold
av rigg, furlexer, vinsjer med
mer. Vår egen Per-Ørnulf
Dæhli snakket om tur i VestALDEN: Neste års Bavaria-treff
på Vestlandet vil bli forsøkt lagt
nord for Bergen.

ter tidlig på året, ett av dem
sammen med årsmøtet.
Når dette leses har
Bavaria-klubben i Hordaland
& Sogn og Fjordane hatt sin
årlige høstfest. I år som mange
ganger tidligere ble festen
holdt i Bergen Skipperforenings tradisjonsrike lokaler på
Vågsalmenningen, ikke langt
fra Vågen i Bergen. Flere av
medlemmene seiler inn til
Vågen og har gjerne både
vorspiel og nachspiel om bord.
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Båten i hi
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