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Præstø Sejlklubs historie og information om sejlklubbens aktiviteter

Præstø Sejlklub blev stiftet i 1932, og er for dig, som går op i
sejlsport og det maritime miljø. Vi tilbyder et alsidigt klubliv
med aktiviteter for alle aldersgrupper, uanset om du er til
jolle-, kølbåd-, motor-, eller kapsejlads? Klubbens logbog er
året rundt spækket med spændende arrangementer. Klublivet
stopper dog ikke med sejlersæsonen, idet der vinteren
igennem er rig lejlighed til at dyrke fælleskabet, hygge sig,
deltage i kurser og foredrag, samt udveksle sejlerhistorier i
vores dejlige klubhus. Der er også tradition for flere årlige
fællesture, fester, julefrokost, og ”Nytårskur”, ligesom
fællesspisningen Sct. Hans aften hvert år er et hyggeligt og
populært arrangement. På klubbens hjemmeside www.psk.dk
kan du holde dig orienteret, og vælge de arrangementer der
tiltaler dig.

Kapsejlads. Det aktive kapsejladsudvalg arrangerer bl.a. den
ugentlige Onsdagsmatch på Præstø Fjord, der afsluttes med
bespisning, præmieuddeling og hyggeligt samvær i
klubhuset. Kom og vær med
Sejlerskoleudvalget. Tilbyder grundlæggende teoretisk og
praktisk sejleruddannelse i sejl- og motorbåd, samt
førstehjælpskurser. Der kan erhverves Duelighedsbevis,
Speedbådskørekort, og VHF/SRC radiocertifikat. Den årlige
langdistance- /natsejlads er desuden populær blandt kursister
og øvrige klubmedlemmer.
Ungdomsudvalget. Her undervises klubbens yngste
medlemmer i teori og praktisk sejlads under trygge forhold.
Klubben råder i øjeblikket over følgende jolletyper: Optimist,
Tera og Laserjoller
Jolleudvalget. Her sejler de voksne sejlere i Wayfarer-,
Pirat-, Snipe-, Rügenjoller mm. Der sejles typisk to gange om
ugen på Præstø Fjord, men ture til f.eks. Sverige og Nakskov
City indgår også i aktiviteterne.

Vi er forankret i Præstø Havn for enden af den naturskønne
indsejling til Præstø Fjord. Denne placering er ideel for den
sejladsinteresserede, idet man hurtigt kan komme på vandet i
nære og rolige omgivelser på fjorden. Vil man lidt længere
væk, åbner utallige muligheder sig med udgangspunkt i Fakse
Bugt lige på den anden side af Feddet.
Bliv medlem
Som medlem af Præstø Sejlklub får du:
Adgang til klubbens lokaler - Deltagelse i sejlklubbens
arrangementer - Mulighed for at støtte sejlsporten i
Danmark via vores medlemskab af Dansk Sejlunion Mulighed for deltagelse i klubbens mange aktivitetsudvalg

Turudvalget. Arrangerer fællesture for alle medlemmer,
hvad enten man kommer i sejlbåd, motorbåd, bil eller på
cykel. Den traditionsrige Pinsetur og rejetur, samt
sommerfesten på Nyord er årligt tilbagevendende, men
udvalget er åben for alle nye forslag og initiativer, hvis du har
lyst til at deltage.
Trygjolleudvalget. Sejlklubbens frivillige redningsmandskab
bemander klubbens rib båd, der deltager og skaber tryghed
omkring klubbens arrangementer og andre aktiviteter på
fjorden. Kan bruges i forbindelse med redningsaktioner.

