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Foreningens formål er at styrke natio-
nens interesse for søværnet og søfarten 
ved fælles arbejde for denne sag, samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammerat-
skabsfølelsen mellem personel, der er 
eller har været tjenestegørende i søvær-
net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsidebillede:  
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Den ordinære generalforsamling i år, blev afholdt den 21. februar for 18. gang un-
der eget tag og der var fuldt hus til generalforsamlingen hvor Hans Jørgen Hansen 
og Peter Andersen blev valgt til suppleanter. 
Efter generalforsamlingen blev der som sædvanlig serveret gule ærter og de var 
som vanlig rigtig gode. 
 
Hundested afdeling deltog i Distriktsmødet som blev afholdt i Helsingør med 7 
mand, hvor vi efter en længere byvandring, omsider fandt lokalet hvor distriktsmø-
det blev holdt, nogle minutter forsinket. 
Læs mere om distriktsmødet på side 7. 
 
År 2014 vil byde på nogle store opgaver, vi skal have lagt nyt tag på Marinehuset. 
Gildesalen skal gås efter i sømmene og huset skal males færdig udvendig. 
 
Bestyrelsen arbejder på at arrangere en bustur til sommer, så kik efter opslag i Ma-
rinestuen. 
 
Grenå Marineforening kan i år fejre 100 års jubilæum, og i den anledning afvikles 
sendemandsmødet, i tiden fra 16. til 17. maj, i Grenå Marineforening. 
Hundested afdeling vil deltage i selve sendemandsmødet med 4 eller 5 mand. 
 
Til slut en stor tak til alle dem der får vores Marinehus til at fungere i hverdagen. 
 
Jeg ønsker alle medlemmer med familie en god og varm sommer. 
 
 

Jens Hyldborg 
Formand 

 



 4 

Praktiske oplysninger. 
 
Medlemsemblemet: 
Medlemsemblemet er foreningens ejendom 
og bæres ved alle sammenkomster i Mari-
neforeningen. 
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, 
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. 
Påklædning: 
I Marineforeningen er der ikke "uniforms-
tvang", men en ensartet påklædning skaber 
fællesskab. 
Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at 
kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, 
grå benklæder, skjorte og slips. 
Dertil kommer naturligvis, at man bærer 
foreningens blazer-emblem og slips. 
Kontingentbetaling: 
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af 
kontingentet, hvoraf det på sendemands-
mødet vedtagne beløb af afdelingens kasse-
rer indsendes til landsforeningen til dæk-
ning af de fælles udgifter - herunder ikke 
mindst medlemsemblemet. 
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbe-
tales straks ved modtagelsen af opkrævnin-
gen fra kassereren. 
"Under Dannebrog": 
Som medlem vil du 6 gange om året mod-
tage foreningens blad. 
Det fremsendes gennem Avispostkontoret, 
og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøj-
agtig og fuldstændig postadresse. 
Adresseændring:  
Skal altid straks meddeles afdelingen, som 
derefter informerer landskontoret, der så 
informerer Avispostkontoret. 
Andet: 
Om det ønskes, er der mulighed for flagets 
tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. 
 
 
 
 
 
 

Obs!     Obs!    Obs! 

Husk at melde flytning til bestyrelsen!! 
 

 Husk altid at se på opslags-
tavlen, når du kommer i 
stuen. Der står ofte, noget 
nyt og spændende.  

 
 
Redaktøren mener. 
Hurra- hurra den gamle redaktør er nu en 
meget glad mand, det er han fordi der nu er 
en noget yngre mand, nemlig Hans Jørgen 
Hansen, som har tilbudt at overtage redak-
tør jobbet. 
Hans Jørgen er ikke ukendt i foreningen, 
han er med i Skyttelavet og er på vores  
nylige afholdte generalforsamling valgt til 
suppleant i bestyrelsen. 
Nu er det jo ikke fordi jeg har været ked af 
jobbet som redaktør tværtimod, jeg har al-
tid været meget glad for at lave Travaljen i 
de 22 år, som jeg har haft på posten (minus 
et års tid), men i den senere tid har jeg 
tænkt at det nok ville være en god ide at 
nye og yngre kræfter kom til og dermed 
måske med nogle nye tiltag. 
Så der skal herfra den gamle redaktør lyde 
et hjerteligt velkommen til vores nye redak-
tør, og god vind fremover.  
Nu sker der jo også andet end et redaktør 
skifte her i vores forening, vi har lige af-
holdt vores årlige generalforsamling som 
blev afviklet i god ro og orden alle besty-
relsesmedlemmer som var på valg blev 
genvalgt. Kassereren fremlagde et godt 
regnskab for 2013, så alt i alt kan man sige 
at foreningen er inde i en god gænge. 
Og de gule ærter var som sædvanlig gode. 
I skrivende stund har bestyrelsen ikke kon-
stitueret sig. Men se, på side 2, resultatet af 
konstitueringen. 

vj. 
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Pudseaften 
Fredag den 11. april kl. 18.30. 
Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid 
brød og en lille en til halsen.  
Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at 
blive pudset. 
Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. 
 
Der er ikke i skrivende stund planlagt nogen udflugter (busture) men der arbejdes på sagen, så 
kik efter opslag i Marinestuen og på vores hjemmeside. 
 

OBS 
Husk også vores lørdags frokoster hver den første lørdag i måneden! 
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Generalforsamlingen 2014 

Årets Jubilarer har her mod-
taget deres jubilæumstegn. 
Fra venstre: Erik Bendixen, 
Poul Hedelund som modtog 
50 års tegnet, Bidesilden 25 
års tegnet og Ole Aunfelt 40 
års tegnet. 
Ib Hultén kunne desværre 
ikke selv være til stede for at 
modtage 50 års tegnet pga. 
sygdom, hans søn Michael 
modtog derfor 50 års tegnet. 

Her modtager den ”gamle redak-
tør” en lille ting, som tak for de 

mange år i bladets tjeneste. 

Efter generalforsamlingen ventes 
der på de gule ærter. Foto: HJH 



 
7 

 
Distriktsmøde 

I Helsingør 
 

  
Den 15. februar deltog foreningen med 7 mand til Distriktsmødet som blev afholdt i Helsin-
gør 

 Ved distriktsmødet i september, som jo blev afholdt i Frederiksværk, havde vi til opgave at 
vælge 2 repræsentanter til de to arbejdsgrupper, som landsbestyrelsen havde besluttet nedsat, 
for at geare marineforeningen til de næste 100 år. 
Vi formåede dog blot at finde en repræsentant til arbejdsgruppe 2, som skal arbejde med selve 
organisationen.  

Hundested Marineforening fik efterfølgende Michael Hultén valgt til repræsentant i gruppe 1, 
som skal se på formål og hvervning sammen med repræsentanter fra de øvrige distrikter i Mari-
neforeningen. (Michael ville dog ikke love at han stadigvæk sidder i udvalget om 100 år!!) 

Næste Distriktsmøde afholdes i Hørsholm den 27. september 2014. 
 

Michael Hultén TH. og distriktsformand Palle Pedersen lægger planer! 
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Kattemad og ost skyllet op på strande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 3. marts 2014  

Katte holder normalt ikke meget af vand, men Lyme Bay på den engelske sydkyst må i 
øjeblikket være undtagelsen der bekræfter regler. Her skyller der i øjeblikket store 
mængder kattemad og pakker med ost ind på kysten. 

Såvel ost som kattemad menes at stamme fra de 517 containere som containerskibet Maersk 
Svendborg tabte under en storm i Biscayen midt i februar. 
 
I sidste uge skyllede en container med over en million cigaretter op kort fra det sted hvor osten 
og kattemaden nu er fundet. 
Omkring 85 procent af de tabte containere var tomme og menes at være sunket.  
 
Kilde: Herald Express 
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Søværnet tager ny fregat i brug 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 10. januar 2014  
Fregatten Peter Willemoes, der er den anden af den danske flådes fregatter i Ivar Huitfeldt- 
klassen, blev torsdag morgen overdraget til Søværnets Operative Kommando, efter en periode 
med at få de sidste installationer på plads. Det skete med kommandohejsning på flådestationen i 
Korsør. 

”Den er designet til, at den kan bruges til en lang række ting, for eksempel antipiratoperationer 
og til at beskytte flådestyrker og sig selv med, fordi den blandt andet har nogle langtrækkende 
sensorsystemer”, siger Per Hesselberg, kommandørkaptajn i Forsvarets Materieltjeneste. 
 
Indvielsen blev markeret ved en ceremoni, hvor blandt andet forsvarets chef, general Peter Bar-
tram, og chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Pugholm Olsen var mødt 
op. 
 
Peter Willemoes skal blandt andet fungere som luftforsvarsfregat og indgå i flåden i både nati-
onale og internationale forsvarsoperationer.  
 
Fregatten har syv dæk, en længde på 138,7 meter og en bredde på 19,8 meter. Der er plads til 
117 besætningsmedlemmer. 
                                                                                                                                          Kilde: TV2/Øst 
 



10 
 

 

 
 
 
Formand Jens Hyldborg bød velkommen, og foreslog Hans Jørgen Hansen til dirigent, som blev 
valgt. HJH takkede for valget, og gav herefter ordet til formanden 
 
Formandens Beretning for 2013 – 2014 
Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling, og jeg håber at vi får en 
god generalforsamling. 
En særlig velkomst til vores æresmedlemmer. 
 
Distriktsmøde i september, som blev afholdt i Frederiksværk, hvor jeg desværre ikke selv kun-
ne deltage, men Hundested afd. deltog i mødet med 5 mand.  
Efter forlydende var der ingen vigtige emner på dagsordenen, men vores 5 udsendte havde en 
hyggelig dag i kammeratlig samvær med de øvrige medlemmer fra distrikt II.  
 
Hundested afdeling var til dette års sendemandsmøde repræsenteret med 5 sendemænd, mødet 
som stod i 100 års jubilæets tegn blev afholdt på Børsen i København. Udover et ændringsfor-
slag om en omlægning af Landsledelsen og en mindre kontingent forhøjelse, som blev vedtaget, 
var det ikke de store ting der skete på dette års Sendemandsmøde.  
 
Vi har i foråret fået afviklet en del arrangementer, vi havde en god udflugt til Gavnø slot med 
efterfølgende frokost i hyggelige restaurant Malerklemmen, samme aften var der fodbold og 
boksning i Marinestuen, så det blev en lang dag for nogle.  
 
Et foredrag om Galathea 3 ekspeditionen, er ligeledes afholdt af Benly Thrue, som var med 
”Vædderen” på turen til sydpolen, som ”fiskemester”. Aftenen sluttede af med kaffe og blødt 
brød, alt i alt en god aften.  
 
Lørdag d. 20. juli havde vi Roskilde Marineforening på besøg, hvilket var en festlig dag. Her 
stod der stod stegte ål på menuen.  
 
Fregatskydningen med Frederiksværk, Frederikssund og Hundested Marineforening. Der var 
mødt 66 skytter til fregatten(herrer) og 20 skytter (damer) til korvetten. Succesen med grillstegt 
gris blev gentaget igen i år, grisen blev igen god og fin gennemstegt lige til at spise… og det 
blev den.! Stor tak til dem som stod for denne kulinariske nydelse.  

• Bjarne Udbrandt, Frederiksværk blev Fregatkaptajn. 
• Hertha Olesen fra Hundested blev Korvetkaptajn.  

Tillykke med titlerne til dem begge.  
 

Der var fuldt hus til vores Ålegilde og alle lod til, at have en god aften. Hvor Svend Åge Søren-
sen spillede op til dans. 
 
 

Generalforsamlingen 2014 
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Nævnes skal også vores julestue for børn og voksne som var vel besøgt. Der skal herfra lyde en 
stor tak til vores trofaste julemand som hver år lægger vejen forbi Marinehuset. 

En stor tak til de personer der har stået for levering af lørdagsfrokosterne, som har været godt 
besøgt. Ligeledes en stor tak til de medlemmer som har hjulpet til og været med til at sørge for, 
at vores Marinestue har fungeret i det forgangne år. Også en tak til Hundested Havn for godt 
samarbejde.  

Som ved andre huse, var stormen ”Bodil” også hård ved vores Marineforening. Det gik udover 
tagrygningen og har betydet, at en ny tagryg er blevet lagt. Muligvis skal et helt nyt tag lægges 
på. Vi indhenter snarest muligt tilbud fra 3 entrepriser på taget.  

Der var igen i år mindegudstjeneste nytårsdag i Lynæs kirke. På marinestuen var der fuldt hus 
med præst og nogle gode historier samt en god stemning 

Den 15. februar deltog foreningen med 7 mand til Distriktsmødet som blev afholdt i Helsingør 

 Ved distriktsmødet i september, som jo blev afholdt i Frederiksværk, havde vi til opgave at 
vælge 2 repræsentanter til de to arbejdsgrupper, som landsbestyrelsen havde besluttet nedsat, 
for at geare marineforeningen til de næste 100 år. 
Vi formåede dog blot at finde en repræsentant til arbejdsgruppe 2, som skal arbejde med selve 
organisationen.  

Hundested Marineforening fik efterfølgende Michael Hultén valgt til repræsentant i gruppe1 
som skal se på formål og hvervning sammen med repræsentanter fra de øvrige distrikter i Mari-
neforeningen. (Michael ville dog ikke love at han stadigvæk sidder i udvalget om 100 år!!) 
 

Ny redaktør Hans Jørgen Hansen fra 1. april 2014 hvor Verner (Jussi) Justesen ønsker at trække 
sig som redaktør af TRAVALJEN. 

En stor tak til alle dem der får huset til, at fungere.  

Tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. 
 
Beretningen blev vedtaget af forsamlingen. 
 

Aflæggelse af regnskab. 
Kjeld Jensen fremlagde et flot regnskab som blev enstemmigt godkendt. 
 
Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Her holdt forsamlingen en kort pause mens foreningen gav en omgang øl. 
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Fortsat fra side 11…. 
Valg til bestyrelse og suppleanter. 
På valg var formand Jens Hyldborg, Christian Grønbech, Charles Hansen, Jørgen Hansen 
og Leif Schuster Pedersen. 
De blev alle genvalgt ved akklamation. 
 
Til suppleanter valgtes Hans Jørgen Hansen og Peter Andersen ved akklamation. 
 
Valg af revisorer og suppleant. 
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved akklamation. 
 
Revisorsuppleant Bent Grahn ønskede ikke længere at fortsætte så i stedet valgtes Holger 
Malmgren ved akklamation. 
 
Valg af sendemænd. 
Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret kunne henvende sig i baren. 
 
Valg af flagbærer og reserve. 
Per Grøndal blev genvalgt til flagbærer, som reserve flagbærer valgtes Mogens Leth 
Petersson. 
 
Eventuelt. 
Verner Justesen fortalte forsamlingen at han endelig havde fundet en der ville tage over som 
redaktør af Travaljen og bad Hans Jørgen rejse sig. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet sluttede Jens Hyldborg af med at læse navnene op 
på de personer der havde jubilæum, og stod til at modtage 50 års tegn, 40 års og 25 års tegn. 
 
Til sidst kaldte formanden Verner Justesen op og overrakte ham en gave som tak for sit 
store arbejde. 

      Generalforsamlingen sluttede kl. 19:40. 
      ***********************************0O0*********************************** 

 
Hvor er den!! 
Messingblokken på billedet er fjernet fra sin plads, den bedes venligst leveres tilbage efter 
”lån” 
Den er fjernet efter sidste pudseaften. 
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Støt vore annoncører de støtter os. 
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  Bent Ole Carlsson    som fylder 70 år den 01. april. 
Kurt Larsen     som fylder 75 år den 05. april. 

  ******************************************************   
  Bo Seest Jørgensen    som fylder 70 år den 03. maj. 
  Flemming Rasmussen   som fylder 70 år den 25. maj. 
  Ove Michael Pedersen   som fylder 80 år den 26. maj. 
  Arne Understed Johansen  som fylder 75 år den 31. maj. 
   ********************************************************* 
  Palle S. Mandsberg    som fylder 70 år den 01. juni. 
  Jens Larsen      som fylder 70 år den 07. juni. 
  John Nielsen     som fylder 50 år den 20. juni. 
  ********************************************************* 
   

. 
   
     
 

 
 
 
 

Ingen at byde velkommen til, i januar kvartal. 
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Der sker ting og sager i Ølsted 
 

Ca. hver fredag mødes 2 gamle venner på stationen 
 

Af Torsten Schnieber 
Flittige gæster på Ølsted Station vil have oplevet et sælsomt optrin om fredagen. 
Klokken 10.25 ankommer toget fra Hundested, men Paul er gået ombord på 
Dyssekilde Station for at mødes med sin gamle sejlervej på stationen i Ølsted for et 
meget struktureret møde: 
 
En drink på perronen, efterfølgende en snak og senere en middag. (Paul: med tynd 
sauce). 
 
Når disse 2 mødes skal der ikke siges noget forkert, for så sker der noget. Paul 
nævnte i telefonen, at han foretrak at blive modtaget med anstand, og resultatet 
fangede fotografen. 
 
Middagen stod i øvrigt på Tarteletter med Snegle i Hvidløg og Persille samt Gule 
Ærter med Hjemmelavet Medister. 
 
Og sådan er der jo så meget!! 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 
                             Kr, - 

Vindjakke/ marineblå ....................................... 300,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover ................................ 550,00- 585,00 – 640,00 
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ....................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 
Hueemblem ...................................................... 100,00 
Vendbart bælte ................................................. 245,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 
Fjordvej 12, 3. th. 
3390 Hundested 
Tlf. 22557241 
e-mail: 
ohl2001@webnetmail.dk 

Skydningen foregår i  
Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag kl. 19:00 
til 21:00. 
 
Sæson Start  
 
02-09-2014 

Planlagte arrangementer: 
 
Landskyttestævne i Ebel-
toft 22-23-03-2014. 
 
Pudseaften  
02-04-2014 kl.19.00 

 Bent Olsen (næstf.) 
Solsortvej 11 
3390 Hundested 
Tlf. 2027 3456 

Kasserer 
Rico Møllebro 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 

 
BESTYRELSES BERETNING FOR HALSNÆS  

SKYTTELAVS FREDAG DEN 31-01-2014. 
Så er der atter blevet tid til vores årlige generalforsamling.  
Velkommen til. 
Vi deltog igen i Landsskyttestævnet der blev afviklet i 
Randers.  
Vi var 8 forventningsfulde skytter der drog af sted med 
håb om nogle gode resultater, og resultaterne overgik da 
også vores forventninger. 
 Hans Jørgen Hansen blev Landsskytte med 91 point og 
efter hvad jeg ved er det første gang i Halsnæs Skyttelavs 
i historie 
Bedste veteran blev Jørgen Kjeldsen Fra Brøndby med 
100 point. Bedste hold blev Nyborg med 450 point. Vi 
blev nr. 11 med 419 point.  
Det var en fremgang på 25 point i forehold til sidste år. 
Fremgangspokalen gik til Grenå med 39 point. Vi blev nr. 
4 med fremgang på 25 point.  
Vi har også deltaget i hjemmebane skydning, bedste skyt-
te blev Per J.C. Hansen med 356 point. I holdskydning 
bliv vi nr. 11 med 1654 point. 
   Der har været godt gang i skydning her ved efterårs 
start, der er kommet flere nye skytter til, så der er god 
gang på skydebanen hver aften. 
    Pokalskydningen mod Roholdet måtte vi udskyde da 
roerne skulle til Bremen til en regatta som blev afholdt for 
maritime søfolk.  
De kom også hjem med en pokal tillykke med den.  

                                                              Fortsætter næste side… 

 

                    

Bestyrelsesmedlem 
Brian Lok Olsen 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 
Bestyrelsesmedlem 
Jens Hyldborg 
Lille Karlsmindevej 37 
Tlf.4074  8125 
 

Suppleant. 
Gert Skov 
Degnebakken 30 
3390 Hundested 
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 Resultatet for pokalskydning har været i Travaljen så den er igen grund til sige noget om det. 
Der blev igen i år udleveret præmier for dem som have gennemført de serier som de skulle og 
resultatet blev at der blev udleveret 17 stk. Karafler.  
Damerne får en ny vandrepokal ligesom herrerne. 
Men dem skyder vi om til vores egen pokalskydning d. 15-03-2014. 
Der var atter i år juleskydning med Roholdet og der var fuldt hus. Skydningen gik godt. Nr. 1 
Jens Henrik fra Roholdet. nr.2 Mads Krammer fra Roholdet Nr. 3 Frank Jørgensen Marinen. 
Dumpepræmien gik til Irene Everhøj Marianes Damehold. 
Mandelgave gik til. Grethe Hultén, Sofie roholdet, Regitze roholdet. 
Vi er gået i træning til Landsskyttestævnet som i år er i Ebeltoft d.22-23-03-2014. Jeg har fået 
priser og tilmeldingsliste som skal afleveres senest den 20-02-2014. Jeg vil godt takke for et 
godt samarbejde også i den tid hvor jeg var syg, tak for de skytter som mødte talrigt op til vores 
arrangementer og er med til at det går godt for skytterne. 

Ole Lorentzen 
Dagsorden punktvis. 
1. Jan valgt som dirigent.  
2. Ole fortæller bestyrelsens beretning. 
3. Rico fremlægger regnskab, der var overskud. 
4. Ingen indkomne forslag. 
 Ny dato for pokalskydning sat til d. 15. marts 2014 
5. Brian og Rico bliver genvalgt. Bent Olsen blev valgt ind i bestyrelsen. 
6. Gert Skov valgt som suppleant. 
7. Ole fortæller de praktiske detaljer omkring landsskyttestævnet. 
8. Nina takker bestyrelsen for alt de arbejde de har lavet og opfordre til at flere melder sig til 
landsskyttestævnet. 
Brian har talt med personale i hallen omkring den enorme lugt at urin som kommer fra herre 
toilettet ved skydebanen. 
Jens vil tage en dialog med Hundested salon klub omkring vedligehold af skydebaner. 
Dirigenten takker for god ro og orden. 
Ole takker for hurtig gennemgang af punkterne på dagsordenen. 
Slut. 

o0o 
 
Juleskydning med Ro Holdet og Halsnæs Skyttelav. 
Der var fuldt hus på skydebanen og til den efterfølgende spisning. 
Der blev skudt flittig på de lukkede kuverter. De efterfølgende vinder er. 
1.præmien. Henrik fra roholdet. 2 præmien. Irene Everhøj Marines Damehold. 3 præmien. 
Frank Jørgensen Marines Herre. 
Mandlen Gaven gik til: Grethe Hultèn Marine – Sofie Ro Hold – Regitze ro hold. 
Pistol konkurrence blev vundet af. Brian Lok Olsen. 
Det var atter en dag og aften i skyttelavet gode tegn. 
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Afsender:   Returneres ved adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
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Kom ind og gør et godt køb!! 

Alt i t-shirt og sweat shirts med  
logotryk. 
Kontakt os for tilbud 
KM Sport, 4793 8000 

Frederiksværk - Hundested 
 

www.kmsport.dk 
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