Opdateret marts. 2019

Medlemsinformation
Kære medlem af Præstø Sejlklub ”PSK”,
Tak fordi du har valgt at være en del af vores sejlerfælleskab med udgangspunkt i Præstø Havn. Vi håber, du har lyst til
at deltage i nogle af klubbens mange aktiviteter, samt være med til at præge udviklingen af vores stolte gamle klub.
”PSK” kommunikerer primært gennem vores hjemmeside www.psk.dk og på Facebook gruppen ”PSK”. Som kræver en
tilmelding via vores administrator.
I teksten herunder beskriver vi udvalgte praktiske oplysninger, som vi tror, er nyttige for din daglige færden på havnen.
Lokaler:

PSK råder over forskellige lokaler, som du har fri adgang til som medlem.

Dambæks Havehus og Det lille røde Klubhus udgør vores primære klublokaler. Kode på dørlåsene fås ved
henvendelse til Lokaleudvalget.

Underetagen i Det Røde Pakhus har sejlklubben råderet over og det kan benyttes til sejltørring og midlertidig
opbevaring af cykler og grej efter aftale med Lokaleudvalget.

Det lille grønne The Hus benyttes til Sejlerskolens aktiviteter.
Ugentlige aktiviteter:

Sejlerskolen sejler flere aftener hver uge og mødes ved The Huset ved bro 6.

Ungdomsudvalget sejler om tirsdagen i tidsrummet kl. 17:30-20:00.

Jolleudvalget sejler om tirsdagen i tidsrummet kl. 18:00-21:00, og desuden ofte om søndagen efter aftale.

Trygjollen sejler hver gang ungdommen og jollerne træner og efter aftale ved andre arrangementer.

Onsdags morgen kaffe holdet, er en glad samling af sejlere, som ikke længere er afhængige af
arbejdsmarkedet. De mødes hver onsdag året rundt kl. 9:00 til11:00, og spiser morgenmad i Dambæks
Havehus. Der er altid plads til flere.

Kapsejlads for kølbåde og flerskrogsbåde på fjorden hver onsdag aften i sæsonen, efterfulgt af mad og hygge i
klubhuset.
Enkeltstående aktiviteter:

Det nye år starter med Nytårskur første søndag i januar med lidt boblevand og kransekage.

Standerhejsning og nedhaling i hhv. april og oktober efterfulgt af hyggeligt samvær i klubhuset.

Turudvalget arrangerer flere fælles ture i løbet af sæsonen. På Pinseturen og Rejeturen i juni, sejler til en af
naboklubberne, hvor vi hygger os med fællespisning og div tilbehør som klubben ofte er vært ved og på
Nyordturen i august, som også er en fællestur for sejl og motorbåde, lejer vi øens forsamlingshus til klubfest.

Langdistanceturen i juni med natsejlads, er for alle klubbens sejlbåde og motorbåde. Turen arrangeres i
samarbejde med Sejlerskolen på en forlænget weekend.

Skt. Hans aften tændes der op i grillen til fælles hygge ved Dambæks Havehus.

Klubmesterskabet for kølbåde arrangeres i slutningen af september og afsluttes med klubfest for alle
medlemmer, også motorbåds sejlerne.

Jollerne afholder klubmesterskab over flere søndage i oktober.
Bestyrelsen i Præstø Sejlklub:
Du er altid velkommen til at kontakt klubbens bestyrelse. Kontaktinformation findes på www.psk.dk . Desuden kan du
træffe bestyrelsesmedlemmerne rundt på broerne. Bare spørg dig omkring.
Ved du følgende?
Som aktivt medlem af PSK bliver du samtidig medlem af Dansk Sejlunion (DS). Herfra modtager du medlemsbladet
”Sejler” flere gange årligt. Desuden får du udleveret en stander fra Dansk Sejlunion, som bl.a. signalerer, at du har ret til
at benytte de mere end 260 DS turbøjer, som er udlagt overalt i Danmark.
Vel mødt på havnen eller på vandet.
Bestyrelsen

