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CORONAVIRUS NYT: Fortsat aflysning af alle aktiviteter! 

Som bekendt er der fortsat strenge forholdsregler gældende 

i Danmark (og resten af Verden). Derfor vil alle aktiviteter i 

Præstø Sejlklub - også ude-af-huset aktiviteter - være lukket 

ned, indtil vi hører fra Regeringen, at de kan optages igen. 

Så vil der blive udsendt et nyt nyhedsbrev. Se også psk.dk. 

Følg udviklingen af Covid-19 på coronasmitte.dk.  

 

Ny forbedret version af ‘SejlSikkert-Alarm’ app’en 

Du kan forberede dig på den kommende               sejlsæson ved 

at få opdateret (eller installeret) denne app. Opdatering kom 

den 20. februar. Nyt er bl.a. automatisk tracking ved opkald.  

Læs mere på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside.  

 

Efterretninger for Søfarende - abonnement 

En anden ting, du kan gøre i disse ’bliv-hjemme’ tider, er at 

tilmelde dig til et gratis abonnement på ’Efterretninger for 

Søfarende’. Så vil du én gang om ugen få tilsendt evt. 

søkortsrettelser og andre opdateringer.  

Følg linket til Søfartsstyrelsen hjemmeside og se hvordan.  

 

Sejlguide.dk - Øvelser i duelighed 

Hvis du stadig keder dig, så er her en sjov hjemmeside, 

hvor du kan øve dig i sømærker, skibslys, knob & stik og 

meget andet. Øvelserne er også tilgængelige via en app. 

Bemærk, at det er et hjælpeværktøj. Prøv det af her.  

 

Nat- og distancesejladsen 2020 

Sidst, men ikke mindst: Turudvalget arrangerer igen i år den 

traditionelle nat- og distancesejlads - den 18. - 21. juni. 

Her bliver der rig lejlighed til at få afprøvet sine tilegnede 

kundskaber - bl.a. bestemmelse af sømærker og skibslys. 

Sidste år var 7 både med - vi kan sagtens være flere    

Læs det udførlige program med forslag til destinationer her.  

 

Præstø Sejlklub 

W: psk.dk 

FB: PraestoeSejlklub 

M: kasserer@psk.dk 

A: Hjortevej 10, 4733 Tappernøje 

T: 20 28 84 50 

 

 

 

Afmeld nyhedsbrev: 

PSK NYHEDSBREV  

https://psk.dk/
https://politi.dk/corona/
http://www.soesport.dk/Sider/SejlSikkert-Alarm/Vi-er-klar-med-en-opdatering-af-SejlSikkert-Alarm-.aspx
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/Advarsler/AbonnerEfS/Sider/default.aspx
https://www.sejlguide.dk/
https://psk.dk/distance-og-natsejlads-til-borstahusen/
https://psk.dk/wp-content/uploads/2020/03/NatDistancesejlads2020.pdf
https://psk.dk/
https://www.facebook.com/PraestoeSejlklub/
mailto:kasserer@psk.dk
mailto:kasserer@psk.dk?subject=Afmeld%20venligt%20PSK%20Nyhedsbrev%20for%20mig

