
 

 

 

Distance sejlads 14-17/6 2018 
 

Oplæg 
Turen der startede som Sejlerskoletur til Bornholm har nu været afholdt siden 2011, så turen er nu en 

tradition, og har hver gang været en fantastisk oplevelse. 

Faktisk har vi aldrig sejlet til Bornholm, der er lidt for langt, så de foretrukne mål har været Sundet eller 

Rügen. 

 

Hvem kan deltage 
ALLE !!!.  

Jeg håber at vi kan samles en del både der har lyst til at se havet ”by night”. 

Bjarne Ekstrøm Jørgensen vil være tovholder på Skolebåd og sejlerskole elev tilmeldinger og vil stå for 

fordeling at elever på deltagende både.  

 

Formål 
Få trænet navigations kundskaber - lanterne kending og ikke mindst VHF radioen og så få en fantastisk 

oplevelse.  

Hvis mange sejlerskole elever ønsker at deltage ser vi gerne at deltagerne skippere tilbyder en gaste plads. 

 

Simple regler for sejladsen 
• Det er en skole sejlads, og det er derfor klart at der ikke indtages alkohol når skibet er let. 

• Det er ingen kapsejlads, så vi venter på hinanden, så ingen føler sig alene. 

• Der føres logbog for sejladserne. 

• Der rapporteres/orienteres på VHF, således at små og store problemer/opleves og kendes af alle.   

 

Plan for sejlads 
 

Torsdag: 

Skipper møde  kl. 19.00 ved Dambæks havehus  

Start fra Præstø kl. 20.00 

 

Solnedgang er kl.22 og det vil så være mørkt ca. 22.45. 

Solopgang er 04.45 så det det lysner igen fra kl. 4 på det tidspunkt formodes vi at være på grænsen til 

Tyskland eller i Øresund omkring ”Nordre Røse” hvis turen går til Sundet.  

 

Fredag  

Forventet anløb af destination kl 10.00 (5kn.) 

En lille én mens vi tjekker fortøjninger. 

Hvile pause / middags lur. 

Kl. 17.00 fælles grill aften. 

 

Lørdag  

Skipper møde  Kl 13.00  

Start sejlads til Præstø, aftales på møde med hensyntagen til anløb 

af Præstø fjord efter solopgang. 

 

Søndag  

Anløb Præstø Tidlig morgen. 

Foto: Nordre Røse fyr som uden 

tilladelse er lånt fra Tjow’s 

hjemmeside. 



 

 

 

 

 

Tilmelding 
For planlægnings skyld er tilmelding ønskelig, send en mail på  

psk.sejlerskole@gmail.com supplerende oplysninger på tlf. 4058 2781. 

 

Ved tilmelding er følgende oplysninger ønskelig: 

Både: 

Bådnavn,VHF kaldesignal, MMSI nummer 

Skippernavn, Kontakt Tlf. nummer 

Plads til ekstra gast. 

 

Gaster: 

Navn, tlf. nummer. 

 

Orienterings møde for tilmeldte afholdes i ”Dambæks havehus” søndag d. 10/6 kl. 19 til 20. 

 

Elever hvortil der ikke er gasteplads på skolebåden, vil blive henvist til andre både, hvorefter at skipper 

og gast selv laver alle aftaler omkring mødetider indkøb og økonomi. 

 

Alle deltagende både sørger selv for proviant, og fremmed valuta til havnepenge etc. 

Alle deltager sørger selv for pas medicin redningsvest og evt. sæbe og skifte tøj. 

 

Pas kontrol i Schengen-lande 

Inden for Schengen samarbejdet er pas kontrollen 

afskaffet, men ikke pligten til at medbringe pas. 

Derfor er det et krav at medbringer pas på turen.   

 

 

Sejlerskolen.  

Bjarne Engstrøm / Steen Hansen 
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