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Vi satte veldig stor pris på at leder i Rogaland avdelingen, Gunnar Løland, inviterte representant
for styret i Sagaklubben til å komme på 10 års Jubileumstreff på Hjelmeland.
Det ble litt hektisk siste uken for jeg hadde blingset en uke i kalenderen og måtte dermed ta noen
raske beslutninger tidlig i uken på hvordan vi skulle komme i mål med dette. Heldigvis ordnet
det seg og værmeldingene var gode nok til at mannskapet på «Zenith» var komfortabel med å
krysse både Sletta og Boknafjorden på Fredagen.

Da vi kastet
loss og satte
kursen sørover
på Fredag etter
arbeid så det
ganske lyst ut
og vi var
optimistiske til
at dette skulle
bli en fin tur
sørover.

Det var mye dønning og «rotesjø» over Sletta, men i en Saga bydde selvsagt ikke dette på annen
utfordring enn at det var noe ubehagelig for mannskapet, vi surfet fint over i god marsjfart og
trengte ikke en gang benytte vindusviskerne.

Men det skyet til og
da vi passerte
Haugesund ble det
regn og lavere
skydekke. Det var
bare å starte radaren
og ta det som en fin
tur videre uten
nevneverdig med
visuell nytelse av
skjærgården vi
passerte på veien.

Vi ankom Hjelmeland ca. 4,5 timer etter at vi kastet loss og det var da tåke og skikkelig vått
regn!
Arrangerer med Gunnar i spissen og andre som allerede var kommet sto klar, tok imot oss og
viste oss til rette på plass som var satt av til oss i rette Saga ånd!
Dette viste seg å være standarden for hele treffet, vel planlagte og gjennomtenkte løsninger og
aktiviteter som ble vel ledet av Gunnar og resten av komiteen.
Rogalandsavdelingen har ett «partytelt» til å benytte ved treff, og dette må sies å være en
gjennomtenkt løsning med tanke på at vi tross alt er på Vestlandet der værgudene ikke alltid
smiler til oss.

«Talina II» hadde med seg teltet og det var ikke mange minuttene etter at de var fortøyd før teltet
var slått opp på kaien. Dette ble gjort i fellesskap og må vel sies å være utført raskt med kyndig
mannskap!

Været lettet etter
hvert utover
kvelden, men vi
benyttet teltet til
sosialt samkvem
hele kvelden.

Med litt dunkel
belysning,
hyggelige folk, en
ankerdram,
champagne for å
markere 10 års
jubileum og noen
velvalgte ord fra
Gunnar og mange
gode historier så var
dette veldig fin start
på treffet.

Det ble litt
ut i de
sene timer
før vi gikk
tilbake til
båtene, og
da var
været topp
og Ryfylke
viste seg
fra en mye
bedre side
en ved
ankomst.

Da vi hadde fått oss en litt sen men god frokost på lørdagen (Takk til arrangørene for at
programmet ikke startet for tidlig) var det klart for tur. Det var planlagt to turer. Den ene med bil
til Hagalid; en gård langt opp på fjellet der det også var kafe og kunstutstilling, den andre var en
fottur til Hjelmen; en fjelltopp rett opp for sentrum. Det ble lagt opp slik at de som ønsket kunne
delta på begge turene.

Noen tok seg en
liten spasertur
på Hagalid for å
nyte utsikten.
Det ble også tid
til å smake litt
på det naturen
hadde å by på.

Det var gode muligheter for både mat og drikke på Hagalid,
undertegnede kan skrive under på at det var god smak på
kjøttsuppen selv om det var noe leting etter kjøttbitene 

Det var en fin tur til Hjelmen også.
Nydelig utsikt og som seg hør og bør
ble de som var med på turen traktert
med litt champagne når vi nådde
frem til utsiktsposten 

Det var 11 «båter» påmeldt, men
den ene er akkurat mellom to båter
(solgt i år og planlagt ny neste år),
så det var totalt 10 båter på treffet.

Etter en hyggelig ettermiddag med drøs på bryggekanten og
bading av de som er ekte vikinger (Uten at det ble
dokumentert så vel) så kom kvelden og programmet
fortsatte.

Det neste på
programmet
var grilling i
hagen på
hotellet.

Før middagen ble det holdt en
inspirerende tale av Gunnar.
Jeg husker ikke helt hva som ble
fortalt her, men det kan se ut til å
være en god fiskehistorie. 

Etter middagen fikk undertegnede
anledning til å si noen velmente ord
på vegne av styret i Sagaklubben.

Betjeningen på
hotellet passet
godt på oss så vi
ikke skulle fryse
da det led litt ut
på kvelden 

Det neste på programmet var underholdning innendørs som besto av allsang, utlodding,
overraskelse gave i anledning 10 års jubileum og hyggelig uformell drøs rundt bordene 

Gavebordet er klart for
utlodding 

En spent representant for hver båt er klar til å motta overraskelse gaven i anledning 10 års
jubileum for avdeling Rogaland

Flott gave!
Vanntett
ryggsekk med
påtrykk av
jubileet 

Det var ikke mindre
enn to trubadurer
som dro oss
gjennom allsang
imellom de andre
innslagene 

Alle ble involvert i
trekkingen og det var ikke
fritt for mye god humor
innimellom 

Det ble sent på kvelden før vi gikk i hver vår båt etter ett aldri så lite nachspiel i teltet.

På Søndagen var det en rolig formiddag med brygge kos og den berømte Livbøyekaste
konkurransen på ettermiddagen.
Jeg benyttet formiddagen til å få omvisning i «Talina II», en velholdt Saga 35 fra 1986 og med
samme eier siden den forlot verftet. Jeg må si det var en fantastisk opplevelse, både å se en slik
klassiker i god stand og også å få se bildebok fra byggingen og høre historien til båten.
Det lå en Saga 20 i
båthavnen og jeg
benyttet anledningen
til å stikke en brosjyre
for Sagaklubben og ett
lite brev om oss inn
under kalesjen på den.
Vi i «Zenith» måtte kaste loss og sette kursen nordover igjen før Livbøyekaste konkurransen,
men har fått ett lite foredrag om denne konkurransen fra Gunnar:
Livbøyekaste konkurransen ble til på vårtreffet for
noen år siden. Selve konkurransen går ut på å kaste
bøyen og treffe en markør som er lagt ut.
Vi har brukt
båtens
representant til å
kaste to ganger.
Til nå har vi to
båter som har to
napp i den, og to som har ett hver. Det trengs tre napp for å få
den til odel og eie. Den som vinner hver gang får lov å ta den
med til neste treff helt til vi har en endelig vinner.
«Maguan» med Dag Kåre Kverneland vant i år og det er flere
som har to napp så det blir spennende til neste års konkurranse.
Gunnar demonstrerer bruk av Livbøyen 

Det er som alltid
vemodig å måtte reise
fra treffet, men slik er
det nå en gang!

I fint driv over
Boknafjorden.

Det var en fantastisk tur hjemover og vi
hadde mange fine naturopplevelser på veien.
Da vi nærmet oss Fitjar hadde vi en fin
Solnedgang og ble eskortert av en Saga 7000
(Juniormedlem) siste veien hjem 

«Zenith» vel fortøyd i
hjemmehavnen igjen, Og vi kan
konstatere at det var en fantastisk
treff! Vel gjennomført treff av
Rogaland og vi følte oss velkomne
av alle som en!
Vi i «Zenith» har allerede
konkludert med at vi må reise på
flere treff til Rogaland når det
passer slik! Tusen takk til alle på
treffet for at dere fikk oss til å føle
oss så velkomne!
Dere er fantastiske!

Det viser seg det at vi båtfolk er likere enn vi gjerne tror og en ting er sikkert; Saga båtfolk er de
beste!
Dette var ett kjempetrivelig treff og all honnør til Arrangementskomiteen i Rogaland for ett vel
gjennomført 10 års Jubileumstreff.
Tusen takk for oss, vi kommer gjerne igjen snart!

Sagahilsen på vegne av styret i Sagaklubben
Kristoffer Tufteland

