Om Jolleudvalget
Jollesejlads er for alle voksne.
Farvandet omkring Præstø er et slaraffenland for jollesejlere. Det beskyttede farvand midt i
den smukke natur er meget velegnet til sejlads med de mindre joller. Alle voksne uanset
køn og alder kan sejle i jolle og opleve fornemmelsen af at lade sig trække af vinden hen
over det skvulpende vand.
Det er ingen forudsætning, at man har sejlet i jolle før eller om man i det hele taget har
sejlet. Det kan man lære i Seniorjolleafdelingen.
Klubben råder over en Wayfarerjolle, en jolletype, der kan rumme op til fire personer.
Efter aftale står jollen altid klar til at give interesserede en gratis prøvesejlads under
betryggende forhold sammen med vores dygtige bådsmand Henrik Gurskov. Eneste krav
er, at man tager en redningsvest med, og at man kan svømme.
Seniorjollesejlads er et af Præstø Sejlklubs mange aktiver, og man behøver ikke selv at eje
en jolle for at være med i fællesskabet. Udover klubbens jolle, råder de aktive sejlere i
Seniorjolleafdelingen over en stor blanding af forskellige jolletyper som udover Wayfarer
er Pirat, Snipe og Rügen. Der er omkring 12 joller i alt og typisk er der i gennemsnit
mellem fem og otte joller på vandet hver gang vi sejler. Og der er altid plads til gaster.
Typisk sejler vi to eller tre i hver jolle.
Vi sejler tirsdage og søndage i sejlsæsonen fra 1. maj til 15. oktober.
Tirsdage mødes vi på Præstø Sejlklubs areal ved Det Røde Klubhus klokken 18. Søndage
mødes vi klokken 10:30.
Her beslutter vi os for hvor og hvordan, der skal sejles. Afgørende for det er naturligvis
vejrudsigten. Vi fordeler os i jollerne, så alle fremmødte kommer med ud at sejle, når vi
lægger fra en halv time senere. De mere erfarne jollesejlere tager nybegyndere og let øvede
med ud i jollerne.
Alt efter vind og vejr sejler vi ture til Fedhavnen, vi sejler Holmene Rundt eller vi sejler på
små træningskapsejladsbaner ud for havnen.
Vi sejler også dagture i weekender efter nærmere aftaler, og vi har en stribe ture på
programmet i løbet af sæsonen. Blandt andet læsser vi jollerne på trailer og kører til
Sverige for at sejle i Skærgården, vi kører jollerne til andre destinationer i Danmark, hvor
vi sejler sammen hen over en weekend ligesom vi har en årlig fast tradition med en jolletur
fra Præstø til Nyord med overnatning og hyggeligt samvær på Nyord.

På grund af det velegnede farvand til joller ved Præstø, står Seniorjolleafdelingen også
hvert år i juni for at arrangere et stort jollestævne, Faxe Kondi Cup, hvor jollesejlere fra
hele Danmark kommer til Præstø for at konkurrere på kapsejladsbanen.
Datoerne for disse arrangementer fremgår af Seniorjolleafdelingens kalender.
Når sejlsæsonen går på hæld, slipper vi ikke hinanden og fællesskabet. Vi arrangerer
klubaftener i vinterens løb med forskelligt indhold og fællesspisning.

