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Fælles arbejdsdage - stativer frem og master af 

Nu hvor efteråret for alvor banker på, er det blevet tid til at 

tænke på afrigning og klargøring til vinter. Der er planlagt 

følgende fælles arbejdsdage: 28/9, 5/10 og 12/10. 

Mødetidspunkt: Kl. 9 ved Dambæks Havehus. 

Kontakt Per Vesterholm for mere info. Mobil: 42 17 06 71. 

 

Standernedhaling 

Og nu hvor vi er ved det - det lakker mod afslutningen på 

sæsonen og standeren skal hales ned. Som sædvanlig er 

der efterfølgende kaffe med tilbehør i Dambæks Havehus. 

Tidspunkt: Søndag den 13. oktober kl. 15 - 17. 

 

Opfordring fra Lokale- og Matrialeudvalget 

Samme dag (13/10) inviteres alle klubbens medlemmer til  

vedligeholdelses- og oprydningsarbejde på/i vores lokaler. 

Det drejer sig om VVS-, tømrer- og malerarbejde samt 

bortskafning af overflødige ting (medbring gerne trailer). 

Husk praktisk beklædning. Værktøj og materialer forefindes. 

Klubben sørger for morgenmad kl 8:30 i Dambæks samt 

forplejning i løbet af dagen. Sluttidspunkt: Inden kl. 15. 

Af hensyn til planlægning bedes I tilmelde jer til Peter 

Nielsen - 30 30 64 65 - senest en uge før (men gerne før). 

 

PSK har haft tur i den 

Turudvalget blev udvidet med nye medlemmer i foråret. Det 

har øget aktivitetsniveauet med en del gode arrangementer: 

- Pinsetur til Stege. Læs mere her. 

- Nat- og distancesejladsturen. Læs mere her. 

- Sankt Hans aften. Læs mere her. 

- Nyordturen. Læs mere her. 

- Efterårsfest i Dambæks. Læs mere her. 

 

Forrygende kapsejladssæson  

Det har nogle gange været svært at få plads til alle, når 

Hannes herligheder skulle nydes efter endt dåd på fjorden. 

I år har der været tilmeldt 30 både - heraf 8 folkebåde - og 

ofte har der været 17-20 hvide sejl ude og konkurrere. 

Hvis man er interesseret i resultaterne, kan de ses her. 

Se billeder fra præmieoverrækkelsen ved den afsluttende 

efterårssejlads her. 

 

Nyt fra Sejlerskolen  

Sæsonen er ved at være overstået for de tre undervisnings-

hold med ialt 13 elever. 2 elever skal op til prøve i praktisk 

sejlads den 28. september - resten bliver 2-års elever i 

2020, så der bliver nok brug for et ekstra hold. 

Der har været et godt sammenhold på alle hold. Der var 6 

elever med på natsejladsen. Kapsejlads er også prøvet af. 

Der er introduktionsaften til navigation den 7/10. Læs her.  

 

PSK klubhus og udviklingsplan for Præstø Havn 

Der har kørt 2 sideløbende forløb med forsøg på at etablere 

et fælles havneområde for alle foreninger og så PSK’s egne 

planer om nyt klubhus. Men nu tyder alt på, at resultatet 

bliver en samlet plan for hele havnen, hvor PSK’s nye 

klubhus kommer til at passe nydeligt ind. 

Se en tidligere opsummering af Eva Damsgård her. 

Se yderligere information om planen på denne hjemmeside. 

 

Folkebådfolket orienterer 

Som nævnt er der nu 8 tilmeldt folkebåde til kapsejlads. En 

af dem er en gammel kending: Jørgen Overgaard med 

båden ‘Evergreen’. Denne var tilmeldt ‘Gold Cup’ i Aarhus 

den 6-10 august og resultatet var godt. Læs mere her. 

I øvrigt har der også været afholdt vores egen lille cup på 

Præstø Fjord - ‘F Toppen’. Læs mere her. 

 

Så solder vi - så joller vi 

Der har også været god aktivitet i jolleafdelingen i PSK. 

Sommerturen gik igen i år til Nakskov Fjord. Læs mere her. 

Og i august var der en fantastisk sensommertur til den 

anden side af fjorden. Se billeder her. 

 

Ungdommen rykker 

Der er kommet 3 nye elever i ungdomsafdelingen. Se her. 

Den 24/9 var der som afslutning på året arrangeret en lille 

hurtig tur med følgebåde og Trygjolle samt fællesspisning. 

 

En tidligere ungdomsejler i PSK - Oliver Ørting - har opnået 

rigtig gode resultater op til og under VM i Europajolle. Først 

ved et stævne i Kerteminde Siden ved VM i Barcelona. 

Vi får Oliver lidt mindre at se nu, da han flytter til Roskilde. 

 

Spændende foredrag 

Husk, at PSK sammen med Præstø Bådejerklub arrangerer 

dette foredrag om Sirus Patruljen den 22. oktober. 

Det foregår i Bio Bernhard, som er medarrangør. 

Billetter sælges efter først til mølle princippet. 

 

Ny Facebook side - kig indenfor 

Hvis du endnu ikke har gjort det, så gå gerne ind på vores 

nye Facebook side og klik på ‘Synes godt om’. 

 

Præstø Sejlklub 

W: psk.dk 

FB: PraestoeSejlklub 

M: kasserer@psk.dk 

A: Hjortevej 10, 4733 Tappernøje 

T: 20 28 84 50 
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