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Temamøte og høstfest
Det har vært stor aktivitet
på Vestlandet i høst med
både teknisk og sosial profil.
AV BØRGE WOLD • På Vestlandet
var det et temamøte i september om seiltrimming ved Hans
Martin Zeil og integrering av
gammelt og nytt utstyr via
NMEA2000 ved Børge Wold.
Det var mange gode tips og
diskusjoner om seiltrimming.
Det er nyttig for mange av oss,
som kun er turseilere. Dette
er et tema som engasjerer og
som ganske sikkert vil bli tatt
opp igjen ved en senere anledning.
Mange av våre båter har
etter hvert gammelt elektronisk utstyr som kommuniserer
via SeaTalk 1 og 2. Når nytt
utstyr skal integreres, blir det
en utfordring å utvide SeaTalk
2 med NMEA2000.
Det ble arrangert høstfest
i Bergens Seilforenings lokaler på Hjellestad i oktober.
Dette var første gang at det
også kom deltagere fra Sogn
og Fjordane, og i alt 37 medlemmer stilte på festen. Vi
hadde også besøk av lederen
av Norsk Bavaria Klubb, Svenn
Erik Forsstrøm.
Klubbens egne kokker stod
for mat og drikke. Vi fikk underholdning av Yngve Seterås
og Tarjei Vatne fra Den Nationale Scene, og det ble mange
gode historier rundt bordet.
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De fleste har nå båten i vinteropplag, i
vann eller på land. Enkelte holder det
imidlertid gående en stund til, og noen
bruker båten hele vinteren. Jeg møtte
et medlem i havnen her om dagen som
først dekker til etter den årlige julebordsturen med vennegjengen til Oscarsborg i desember!
I Bavariaklubben er høsten høysesong
for temamøter. Her diskuteres erfaringer
fra sesongen som var, fremtidig vedlikehold og oppgraderinger på båtene og nye
reisemål. På Vestlandet har det vært to møter – se egen sak.
På Østlandet var det i oktober et møte om strøm om bord.
Foreleser var Johan Fredrik Bruenech fra Makspower. Det var godt
fremmøte og stor interesse, særlig for ladeproblematikk og utviklingen innenfor litiumbatterier.
I november var vi så heldige å få Are Wiig til å snakke om sitt
prosjekt for å seile jorden rundt non stop neste år. Are er godt
kjent blant Bavaria-seilere som i mange år har hatt stor nytte
og glede av hans brede båtkunnskaper. Selv om Are utøver
ekstremsport har hans erfaringer
stor verdi for oss turseilere når
det gjelder sjekk og utrustning
av båt.
Som dere forhåpentlig har
sett, har vi oppdatert klubbens
hjemmeside og Facebook-side.
Nettsiden (www.bavariaklubben.
no) er basert på en enkel plattform som også er integrert med STRØM: Johan Fredrik Bruenech
vårt administrative klubbsystem. foreleste om strøm om bord.
Vi har et par år hatt Facebook-siden «Bavariaklubben Norge»,
men denne har vært mindre egnet for utveksling av informasjon og diskusjoner mellom medlemmene. Vi har nå etablert en
Facebook-gruppe som heter Norsk Bavaria Klubb som skal ivareta
dette. Norsk Bavaria Klubb - Hordaland har en tid hatt en egen
Facebook-gruppe for aktivitetene på Vestlandet. Her er det veldig
bra engasjement.
Det er jevn aktivitet på klubbens diskusjonsforum på internett.
Her drøftes særlig tekniske temaer, og med tiden har forumet fått
en verdifull samling av ulike problemstillinger som belyses. Forumet er godt egnet til denne type diskusjoner og blir videreført.
Det kan bli noe overlapp mellom forumet og Facebook, men vi får
evaluere dette etter en tid.
For øvrig har styret begynt planleggingen av aktivitetene i
2018, som i stor grad vil følge malen fra tidligere. Det skal imidlertid behørig markeres at klubben fyller 20 år neste år!
I og med at dette er siste bladet i 2017 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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FRA ØST: Norsk Bavaria Klubbs leder Svenn Erik Forsstrøm hadde tatt
turen til høstfesten på Hjellestad.
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Takk for i år

KULTUR: Yngve Seterås og Tarjei Vatne fra Den Nationale Scene under
holdt på høstfesten.
Det kom forslag om nye og
på program for 2018, som
lengre sommerseilaser. Noen
årsmøte og temamøter. Vi tar
tar sikte på en danmarkstur i
sikte å gjennomføre riggsjekk
2018 og en rundtur til blant
i mars/april. Neste års største
annet Shetland, Kaledoniaka- begivenheter blir Bavariatrefnalen og Hebridene i 2019.
fet, 1.–3. juni, og høstfesten i
Vi har også begynt å tenke
slutten av oktober.
TRE GLADE KOKKER: Bavariaklubb-medlemmene Per Ørnulf Dæhli, Hans
Martin Zeil og Jostein Aadland sto for mat og drikke på høstfesten.

