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Natsejlads  
Præstø sejlklub arrangerer igen i år, en nat distancesejlads d. 18/6 2020. 

En fantastisk oplevelse som du bør deltage i. 
Hvis du aldrig har prøvet natsejlads vil du på denne tur 
få fjernet frygten for mørket og i stedet nyde at fyr og 
bøjer signalerer til dig.  

Hvad ?? bruger du aldrig din VHF, på denne tur taler vi 
sammen mindst hver anden time, hører status fra vore 
medsejlere, en god rutine så alle føler sig trygge. 

Har du motorbåd, dejligt !!! 
Det er en navigations, VHF og grillaftens træning, ikke 
en kapsejlads!  

Motorbåde får sejlfølgelig ikke det fulde udbytte af 
regnbyger  . 

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 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. 8.00 (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. 12.00  
Start sejlads til Præstø, aftales på møde med hensyntagen til anløb af Præstø 
fjord efter solopgang.  
Der har de sidste år været stemning for fælles aftenmenu i Dragør (se 
forplejning) 

Søndag  
Anløb Præstø Tidlig morgen. 
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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.   

 

Forplejning på turen 
Ingen kan klage, der er 100% selvbetjening. 

På ”Jonathan” plejer vi at mødes torsdag kl.18 og gå i byen og handle brød 
pålæg mælk kaffe vin chokolade etc. Grill kød bestilt hos slagter hentes også.   

En præfabrikeret ret (skipperlabskovs millionbøf) varmes og spises gerne ved 
solnedgangs tid i Faxe bugt.  
Hvis vi sejler i sundet har det de sidste år været kutyme at sejle til Dragør og 
spise fælles på restaurant. 

 

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

 Alle deltagere sørger selv for pas, medicin, redningsveste, livliner, 
rednings udstyr og evt. sæbe og skiftetøj. 

 Alle skippere udfærdiger bemandings liste. 
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Tilmelding 
For planlægnings skyld er tilmelding ønskelig, senest 4/6. 
Der er et ønske om finde gaste pladser til sejlerskoleelever som ønsker at 
deltage på denne tur. Hjælp hvis du har mulighed for det, det er et led i deres 
uddannelse.  

Tilmelding på mail til steen@hansens-software.dk 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
mig på tlf. 4058 2781. 

Ved tilmelding er følgende oplysninger ønskelig: 

Både: 
Bådnavn, VHF kaldesignal, MMSI nummer, Skippernavn, Kontakt tlf. nummer 
og evt. mail. 

1. Besætning antal og gerne navne.  

2. Om der er plads til ekstra gast. 

3. Om du mangler en gast for at kunne deltage. 

På turen forventes det at anvende VHF kanal L2, oplys ved tilmelding hvis den 
ikke er til rådighed på din VHF radio, så vi på skippermøde kan aftale en anden 
samtale kanal. 

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

Sejlerskole gaster tilmelder sig gennem deres instruktør.  
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Destination Rügen: 
Ved vindretninger mellem NV til NØ vil vi 
sejle mod den sydlige destination.  
Som i Jydewhist tager vi de sikre stik først, 
derfor er Rügen destinationen ved nordlige 
vinde, så håber vi vinden er vendt, inden vi 
skal hjem. 

 

 

Den indlysende fordel er at undgå modvind i hvert fald på udturen, men 
naturen og det specielle farvand indenskærs er også en oplevelse.  
 

Største sejlads udfordringen er passage af DW80 hvor der kan være tæt trafik. 
 

  

Fra 1814 – til 1815 var 
Rügen under dansk 
herredømme    

 

I 1818 kom Rügen 
under 
Regierungsbezirk 
Stralsund og dermed 
til den preussiske  
Provinz Pommern 
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Når vi har fyret på Hiddensee tværs er der en fantastiks natur at se på i 
morgenlyset og sejlads udfordringen her, er at holde sig i den gravede rende og 
kunne sine vigepligter på fingrene.  
De små færger kender deres regler og går ikke at vejen for at bruge horn hvis 
du ikke er ”up to date” med din vigepligt. 

Respekter alle afmærkninger, jeg har haft et kaffefilter der ikke landede på 
dørken men med ca. 5 kn. spredte sit indhold på skottet.  

Der er mange dejlige små havne, så den endelige 
destination aftalers på skippermøde.  

Bemærk at brugen af plastikkort (visa etc.) ikke er så 
udbredt på disse kanter, så medbring kontanter. 
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Destination Barsebäck: 
Sundet har af mange været den fortrukne destination, så ved alle vinde fra øst 
til vest vil vi sejle i sundet. I år er Barsebäck valgt og i forhold til alle vores ture 
til Hven vil øst siden af Saltholm være at foretrække når turen går til Barsebäck.  

 

Kurs øst om Saltholm giver 3 variationer: 

1. Flinterenden afmærket 
2. Trindelrenden afmærket 
3. Mellem Saltholm og Flinterenden 

 

 

Valg 1: 

Det anbefales fra søfartsstyrelsen et både under 20 m ikke benytter 
Flinterenden, så det gør vi naturligvis ikke. 

(For at der ikke skal være misforståelser er formuleringen ”bør ikke” brugt, man kan altså ikke få en 
bøde for at benytte den). 
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Valg 2: 

Ruten gennem Trindelrenden øst om Flinterenden: 

Fordele: Sikker navigation langs vindmøllepark og fyr belyst gennemsejling 
under broen. 
Ulempe: 2 Sm. længere end Valg 3. 

Noter: 

Den lige kurs vil skære hjørnet af 
trafiksepareringen fra Falsterbo, hvilket vil give 
en kortvarig sejlads nordgående i den sydgående 
afmærkning:  
Ulovligt – dårligt sømandskab og takseres til 
3000,- Dkr. Brug som vist waypoint 3.  

 

LillGrund er tydelig 
afmærket med en 
møllepark, som kan ses 
tydeligt på lang afstand. Distance difference øst/vest 
om Lillgrund er ikke målbar. Øst siden er at anbefale 
fordi sejladsen er i god afstand fra trafiksepareringen. 
N-kompasafmærkning er med lys og Höllviken fyrs 
hvide zone leder sikkert mellem de 2 grunde. 

Trindelrenden, er afmærket før broen, på broen og efter broen. 
Der er 40m frihøjde   
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Efter ca. 5 Sm. fra broen kan kursen sættes 
direkte mod Barsebäck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg 3: 

Rute mellem Saltholm og Flinterenden: 

Fordele: Lidt kortere og skal ikke krydse trafikken til/fra Flinterenden. 
Ulempe: Dårligere afmærket. 

Noter: 

Fra Stevns fyr 
sættes kursen 
mellem Drogen 
Fyr og 
Flinterenden kurs 
ca. 68° til WP3  
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Herfra styres mod wp4 Øst kompas-afmærkningen (uden lys) ved 
Sønderflint på 55°35,9 / 12°49,5  
 

 

Ved passage af broen er der ingen afmærkninger, men det er formodentligt ved 
at lysne når vi når så langt. Frihøjde på ca. 30m. 

 

 

 

Fra wp4 styres N (2°) langs med 
Svaneklapperne til wp5. Det er 
vigtigt at sejle tæt langs det 
afmærkede ”forbudt område” for at 
undgå ”Nordre flint” og ”Bjørnen” 
som ikke er afmærket. 

 Alternativt kan wp5 flyttes så man 
sejler Øst om ”Nordre flint” 

Efter wp5 kan kursen kursen sættes 
direkte mod Barsebäck.  

 

 


