
Kalenderen 2016. 
Jolleafdelingen-Præstø Sejlklub. 

 

 

 

                   Rigtige sejlere sejler jolle! 



26. januar:  Tema aften kl. 18. 

Gennemgang af året der gik og gennemgang af kalenderen 2016. 

 

23. februar:  Tema aften kl.18. 

J70 racer—er det fremtiden for danske sejlklubber? Er ” Dansk 

sejlunion” ude på en skråplan? 

Vi dykker ned i et spændende projekt og kikker også nærmere på 

droner til optagelser på vandet.  

 

31. marts:  Tema aften kl. 18. 

Kim Elmegaard kommer og fortæller om kapsejladsregler  

fra start til mål, noget alle sejlere kan lære noget af. 

 

Ved alle 3 tema aftner starter vi med spisning kl. 18,00 og selve 

arrengementet begynder kl. 19,00, tilmelding nødvendig, i hører 

nærmere, alle er velkommen! 

 

17.marts: Besøg hos en sejlmager. Datoen er nu  fastlagt. 

Vi besøger sejlmager Claus Høj Jensen, verdensmester i H-båd og 

aktiv ok-jolle sejler. 

Den 17. marts kl. 19,00 besøger vi Claus Høj Jensen på adressen 

Havremarken 3, 3650 Ølstykke. 

Tilmelding nødvendig på: 2166 4060 eller mail: 

4720poulsen@gmail.com 

Planen er at vi fordeler sæderne i bilerne efter behov. 

Alle er velkommen til en oplevelse hos sejlmageren. 

Vi ses!  

    

 

Forårsrace i en Melges 24! 

I foråret vil vi få mulighed for at komme ud at sejle med en Melges 

24, datoen er endnu ikke fastlagt på grund af sejladser. 

mailto:4720poulsen@gmail.com


Tanken er at hele Præstø Sejlklub får mulighed for at prøvesejle 

sådan en racer. 

Vi glæder os og i hører nærmere. 

 

03. maj:  Start tirsdagssejladserne kl. 18,30. 

 

08. maj:  Start søndagssejladserne kl. 10,30. 

 

10.-11.-12.  juni.  Faxe Kondi Cup 2016! 

Danmarksmesterskab 2016 for Wayfarerjoller. 

 

02.-03. juli:  Sommertur ”Nakskov City”. 

 

 

29.-30.-31. juli: Vi kører til Karlskrona og sejler i skærgården. 

I hører nærmere. 

 

16. august: ”Grill på tapetet”, vi sejler over til Jens Jørgensen og 

griller, det er altid en udfordring. 

 

10. september:  Klubmesterskab 2016. 

 

02. oktober:  Steff  Houlberg Cup 2016, 1. puljesejlads. 

09. oktober:  Steff Houlberg Cup 2016, 2. puljesejlads. 

16. oktober: Steff Houlberg Cup 2016, 3. puljesejlads. 

23. oktober: Steff Houlberg Cup 2016, 4. puljesejlads.  

 

12. november:  Julefrokost. 

Vi ses, 

Jolleudvalget 

Præstø Sejlklub 

Mogens Poulsen                   Rigtige sejlere sejler jolle! 


