
 

Nat distance sejlads 13-16/6 2019 
Turen der startede som Sejlerskole event, har de sidste år været med et flertal af både uden tilknytning til sejlerskolen og 
turen er derfor i år arrangeret af PSK turudvalg. 

Det gør hverken turen bedre eller dårligere idet disse kriterier kun er under påvirkning fra deltagerne. 

Den hurtige version er: alt er som vi plejer 😊 

Herunder kommer så fakta til nye deltagere, som vi håber at se. 

HVEM KAN DELTAGE 

ALLE !!!.  

FORMÅL 

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

REGLER FOR SEJLADSEN: 

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

DESTINATION 

Er altid afhængig af vejr og vind. Af metrologiske grunde er vestenvinden den mest udbredte i vore farvande hvorfor at Nord 
eller sydlige retninger er at foretrække.  
Det nordlige forslag er i år ”Borstahusen” (Sundet ved Landskrona 57sm.) valgt ved sydlige vinde, mens det sydlige forslag er 
Wiek (Rügen 62sm.) valgt hvis vinden kommer fra nordlige retninger.  

Endelig destination aftales på Skipper møde under hensyntagen til vindretning og styrke. 

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”.  

Fredag: 
Forventet anløb af destination ca. kl. 10.00 (5kn.) 
En lille én mens vi tjekker fortøjninger. 
Hvile pause / middags lur / udflugt / bade / fiske. 
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.  
Der har de sidste år været stemning for aftens menu i Dragør  

Søndag  
Anløb Præstø Tidlig morgen. 

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

steen@hansens-software.dk 

Noget du er i tvivl om er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 4058 2781. 

Ved tilmelding er følgende oplysninger ønskelig: 

Både: 
Bådnavn,VHF kaldesignal, MMSI nummer. 
På turen forventes det at anvende L2 oplys ved tilmelding hvis den ikke findes på din VHF radio 

Skippernavn, Kontakt tlf. nummer og evt. mail. 

1. Plads til ekstra gast. (ofte en sejlerskole elev der ikke er plads til på skolebåden). 

2. Mangler en gast for at kunne deltage. 

3. Deltager med mandskab og har ingen ekstra gaste pladser. 

Bådløse gaster (ikke sejlerskole elever) der ønsker at deltage: 
Navn, tlf. nummer og evt. mail. 

Sejlerskole gaster tilmelder sig gennem deres instruktør.  

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

 Alle deltager sørger selv for pas medicin redningsvest rednings udstyr og evt. sæbe og skiftetøj. 

 Alle skippere udfærdiger bemandings liste. 

 

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.   

 

PSK turudvalg. 
 

 


