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MEDLEMSBLAD 

FOR 
HUNDESTED 

MARINEFORENING 
Havnegade 8- 3390 Hundested 

Tlf. 47 93 88 36 
www.hundested-marineforening.dk/ 

Redaktør 
Hans Jørgen Hansen 

Tlf.23 39 04 42 
E-Mail: hansjprivat@gmail.com 

ansvh. 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Kjeld Jensen (kasserer & festudvalg ) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Michael Hultén (næstform.IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1.  ..... 20 72 96 20 
Holger Malmgren (banjermester) 
Bygtoften 3 .......................... 27 82 04 49 
Niels Vedel  (udlejning) 
Nørregade 1B, 1.th. ............. 29 66 07 58 
Christian Grønbech, 
Forsythiavej 8, ..................... 40 20 84 20 
Kjeld Nortung  
Højsgårdsvej 50 .................. 24 85 91 44 
Peter Andersen      
Vibehus have 16 .................. 39 18 39 30 
Kjeld Frederiksen (1. suppl.) 
Nørregade 88  ...................... 40 74 99 34  
Poul-Erik Knudsen (2. suppl.) 
Liljevænget 16 ..................... 51 43 99 89 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slopkisten 
 Bestyres stadig  af Jan Nielsen  
Kattegat strandhave 3 tlf. 20 11 72 80 
 

Forsidebillede:  
Skytternes tur til Skive. foto HJH 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt for tyvende gang  d. 10 februar. Der var fuldt 
hus og som vanen byder blev Peter Westfall valgt til ordstyrer. Det var med vemod at vi skulle 
sige farvel til Jan i bestyrelsen, men han sidder stadig som bestyrer af slopkisten, som nyt med-
lem i bestyrelsen er Poul-Erik Knudsen kommet ind som suppleant. Som flagbærer blev Preben 
Ivan Olsen genvalgt. Men der er ikke en reserve, desværre. 

Juletræet var som sædvanlig et tilløbs stykke med 20 børn og deres forældre / bedsteforældre 
som hyggede et par timers tid. Julemanden og musikken gjorde det til en hyggelig tid for bør-
nene.  

Fastelavn, der kom der desværre kun 25 børn, deres udklædning var fantasifulde men antallet 
kunne være større, selv om de kom med familie men de var hurtige til at slå tønderne ned, så 
efter 15 minutter var der pølser og varm cacao til dem.  

Der har været afholdt distriktsmøde i Gilleleje for distrikt 2, hvor der mødte 32 mand op og vi 
mødte op 7 mand høj, og efterfølgende fik vi hakkebøffer med bløde løg og det var et måltid i 
sig selv.    

Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på at få lavet nogle udflugter, men hvorhen vides ikke 
endnu. 

Manneaftenen d. 3 marts, hvor der blev serveret kogt torsk. Det var en velbesøgt stue hvor der 
efter maden blev serveret kaffe og Whisky, oppe på stuen.  

Sidste mand forlod etablissementet kl. 01.00 efter en hyggelig aften 

Tak til alle de gamle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og jeg håber på et lige så 
godt samarbejde med de nye. 

Til sidst ønskes alle en forhåbentligt god varm sommer og vi ses på stuen. 

Jens Hyldborg 
Formand 
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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. 
 
Så er nytåret overstået, og ”vinteren er på 
retur. Hvilket må siges at være skønt hel-
digvis da. Så har der været afholdt lørdags 
frokoster og de to første var meget pænt 
besøgt, men så skal jeg love for at gæsterne 
glemte at komme. Der bliver jo lagt et stort 
arbejde i at lave de frokoster, så burde vi 
medlemmer måske bakke mere op om dem.  
Man skal jo bare møde op med sin gode 
appetit, og så ellers hygge sig, et par timers 
tid.  
 
Så håber jeg der kommer forslag til udflug-
ter, ture og foredrag, som man kunne tænke 
sig at deltage i. 
 
ansvarshavende redaktør 
 Hans Jørgen Hansen 
 
Vits. 
2 guldbajere mødes i halsen på en Grøn-
lænder 
 
Så siger den ene til den anden: 
 
- Hvor skal du hen?  
 
- Jeg er på vej op! 
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Pudseaften 
 Fredag d. 7 april kl.18.30 

Som tak for deltagelsen, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid mad og 
en lille en til halsen. Vi håber der kommer mange og giver en hånd med, da 
metallet trænger til at blive pudset.  
Der er tilmelding på grund af indkøb til skafningen.  
Tilmelding sker på marinestuen.  

 
          
 

Manneaften  
 

Fredag d. 3. marts var der indbudt til 
manneaften på marinestuen, hvor der var 
tilmeldt 25 til torsk.  
Det var Thomas Hansen der styrede 
køkkenet og sørgede for at alle blev mætte. 
Der var store roser til kokken fra alle de 
mætte medlemmer efterfølgende.   
På billedet til højre har han Pause  

 
                                                                                     
 
 

 
Messeholdet bestående af Jens Hyldborg, Kjeld Jensen og Kjeld Nortung.                                                   
De sørgede for borddækning og at der var nok at spise og drikke. 
Thomas havde sørget for salt og kogt torsk. Og til dessert havde han fået konen til at lave 
Citron fromage.  
Der var flere som kom og spurgte om kokken kunne lejes på time basis men han måtte beklage, 
da tiden ikke er til det.                                                                                                               
 
Efter maden gik flere ovenpå til hygge, der var lavet kaffe til Irsk kaffe som tilsyneladende igen 
i år var et hit.  
   
Det var en god aften og alle var tilfredse med arrangementet. Og ja, vi ser frem til næste gang 
der bliver lavet noget her i foreningen, og håber at fremmødet vil holde sig oppe. 
 
Foto HJH.   
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Nytårskuren 2017 
Den første januar, en dag med tilbageblik og at mindes gamle venner og medlemmer som er  
gået bort, og som sædvanlig er det turen i kirken, og det hyggelige samvær på stuen bagefter 
som gør dagen mindeværdig. Så er Thomas igen klar og har spydige bemærkninger til den en-
klave der her ude bliver kaldt Hundested Øst. Og de gensidige drillerier mellem fiskere i Ly-
næs,  Hundested og hvem der ellers lige har åbnet munden. Men alle hyggede sig, og snakken 
gik til stuen lukkede.   
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Fastelavn 2017 

Denne søndag mødte der 20 forventningsfulde børn op, og skulle slå katten af tønden. 
Vi havde jo håbet det ville tage lidt mere end 10 minutter at få dem begge ned på jorden, men 
de unger har kræfter til at ordne tønderne i en fart, men her er der billeder.  
 

         Ja hvem ellers med et stort grin på       Så er de startet med at slå  
 

der er ikke gået mange minutter    og her strøg den store tønde  
 

Kattekonge for de små Valdemar.   Kattekongen for de store Lærke.  
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               Have vedligehold                           snerydning - saltning                        trappe – vinduesvask 
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Referat generalforsamling 2017 

 
1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslog Peter Westfall som blev valgt. 
Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gav han ordet til 
formanden. 
 

2. Aflæggelse af beretning. 
Jens Hyldborg fremlagde sin beretning som efter et enkelt spørgsmål blev enstemmigt 
godkendt. 
 
Spørgsmålet var fra Verner Justesen som spurgte om hvad der var i støbeskeen til 100 års 
jubilæet næste år. Formanden forklarede at bestyrelsen havde nedsat et udvalg der skulle 
se på det men at man bare kunne komme med forslag. 
 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Kjeld Jensen fremlagde et flot regnskab som efter et par spørgsmål/kommentarer blev 
enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

5. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
På valg var kasserer Kjeld Jensen, Michael Hultén, Niels Vedel og Jan Nielsen. 
Jan Nielsen ønskede ikke genvalg. 
Kjeld Jensen, Michael Hultén og Niels Vedel blev alle genvalgt ved akklamation. 
Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem Peter Andersen blev godtaget. 
 
Til suppleanter valgtes Keld Frederiksen og ny suppleant Poul Erik Knudsen ved akkla-
mation. 
 

6. Valg af revisorer og suppleant. 
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved akklamation. 
 
Revisorsuppleant Peter Westfall blev genvalgt ved akklamation. 
 

7. Valg af sendemænd. 
Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret kunne henvende sig i baren. 
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Generalforsamlingen fortsat  
 
8. Valg af flagbærer og reserve. 

Preben Ivan Olsen blev genvalgt til flagbærer, da der ikke var andre interesserede, står 
posten som reserve flagbærer ubesat 
 

9. Eventuelt. 
 Formanden lagde ud med at uddele års tegn, der var denne gang 14 der kunne modtage 
40 års tegn og 7 der kunne modtage 25 års tegn, det var dog ikke alle der var mødt op. 
 
Derefter kaldte formanden Jan Nielsen op og overrakte ham Afdelingens æresemblem. 
(Vi har nu 6 æresmedlemmer i afdelingen). 
 
Lars Gudme tilbød at sponsere en hjertestarter og Thomas Hansen sagde at han var sikker 
på at hans søn gerne ville komme og undervise i brugen. 
Derefter kom enkelte opfordringer til bestyrelsen om bedre udluftning i lokalet og om at 
bestyrelsen skulle bruge medlemmerne mere.  
Thomas Hansen kom med en opfordring til medlemmerne om at komme mere i stuen, der 
er ”Tordenskjolds soldater” der møder op. 
 
Til sidst takkede formanden for alle forslagene og tilbuddene og erklærede generalfor-
samlingen for afsluttet.  

 
 
 
   Generalforsamlingen sluttede kl. 19:45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Michael Hultén, referent   Peter Westfall, dirigent 
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Luftgruppe Vest eftersøgte hunde i Grønland 
Forsvarets Challenger-fly i Luftgruppe Vest blev forleden indsat, da et af Slædepatruljen Si-
rius' slædehold pludselig mistede sine hunde. Her fortæller flyets kaptajn sin side af histori-

en. 
16-03-2017 - kl. 15:55 

Klokken 20:45 søndag aften modtager Luftgruppe Vest information fra Arktisk Kom-
mando om, at et slædehold fra Slædepatruljen Sirius har mistet sine hunde. Skaglen, hvor 
de tretten hunde er forbundet til slæden, er bristet, og hundene er fortsat med at løbe 
fremad. Patruljens forsøg på at løbe dem op har vist sig forgæves.   
Billede 1 Slædeholdet, der mistede sine hunde, har slået sit telt op for at beskytte sig mod vind og vejr. 
 

Luftgruppen bliver derfor tasket til mandag 
morgen at flyve til slædeholdets position for 
at lokalisere de bortløbne hunde. Luftgrup-
pen får ydermere positioner på et andet slæ-
dehold i området samt punkter på ruten mel-
lem de to slædehold. Mandag morgen klok-
ken 8.00 flyver Challenger’en fra Kangerlus-
suaq (Søndre Strømfjord, red.) mod det 
nordligste Grønland for at lede efter slæde-
hold og hunde.  

Ulve i området 
Slædeholdet uden hunde findes hurtigt, og 
besætningen i Challenger’en bruger kik-
kert, FLIR (forward looking infra red, et 
avanceret kamera, red.) og udkig for at føl-
ge slædesporet mod det andet slædehold. 
Da hele ruten er gennemfløjet, finder be-
sætningen det andet slædehold, som er på 
vej tilbage for også at lede efter hundene. 
Undervejs på ruten ses en flok ulve.                                                                                     
Billede 2 Det andet slædehold i området deltog også i eftersøgningen af de bortløbne hunde. 

                                       
Challenger-besætningen kunne konstatere, at der var ulve i området.                                      

Derefter back-tracker flyet ad ruten tilbage til slæ-
deholdet uden hunde, stadig uden at hundene bliver 
fundet. Vi udvider søgeområdet og ved hjælp af 
FLIR opdages hundene, stadig forbundet til linerne. 
Der observeres livstegn fra de fleste hunde, men et 
par stykker virker apatiske. Hundenes position gives 
til Arktisk Kommando, som formidler videre til Siri-
us og andre, der tager sig af den videre opgave med 
at genforene slædehold og hunde. 
 

 
 

     Fortsættes næste side. 
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Forsat fra side 11 
 
Slædespandet med de bortløbne hunde, 
 blev lokaliseret fra luften. 
                
 

 Tilfreds besætning. Challenger frigøres herefter fra 
opgaven og flyver til Station Nord for at få brænd-
stof på. På Station Nord lander også en IL-76, der 
for tiden genforsyner stationen med brændstof fra 
Thule. Efter re-fueling flyver vi retur til Kangerlus-
suaq. På dagens mission viser Challenger’en sin 
værdi og berettigelse i Grønland. En god dag for 
besætningen, som er glade for at kunne hjælpe ”en 
kollega i nød”.  

    Kilde www. 2.forsvaret.dk 
 
 

 
 

Landsskyttestævnet i Skive. 
         Lørdag-søndag den 18-19-03-2017. 
Vi var 12 håbefulde som tidlig lørdag morgen drog op til Mols-linien for at komme til Skive 
skyttecenter. Hvor vi fik afleveret vores skydning, inden at Bent og jeg skulle til møde med 
landsudvalget. 
Der var stadig 23 lag tilbage som skyttelag. Frederiksberg er stoppet som skyttelag. Vores kon-
tingent til skytteudvalget er stadig 55,00 kr.pr. medlem. Pierre Jensen blev genvalgt som for-
mand i næste 3 år. Næste år landsskyttestævne blev Nyborg.17-18-03-2018. 
Som hold blev vi nr. 14 med 828 p. – 21 p. 
Bedste hold blev Nyborg med 913 p. 
Fremgang pokaler gik til Hanstholm-Thisted med 80 p. 
Bedste Landskytte blev Alfred Kristensen Skive 184 p. 
Bedste Veteran Landsskytte blev Jørgen Mortensen Ebeltoft 198 p. 
Vores bedste skytte blev Per J. C. Hansen Halsnæs 173 p. 
Som fristående blev Per J.C. Hansen nr. 3. 
Der var 29 fristående skytter. 
Der var 120 veteran skytter. 
Vore skytter resultater blev:  
Ole Lorentzen 174 p.-Kjeld Nortung 172 p.-Michael Hultén 164 p.-Bent Pedersen 169 p.- Hans 
Jørgen Hansen 169 p.- Bent Olsen 168 p.- Rico Møllebro 148 p.- Jacob H. Andersen 142 p.- 
Brian Lok Olsen 136 p. – Mads Knudsen 135 p. – Torben Pedersen 125 p. 
 Det var en god tur hvor vi godt over og hjem igen, men resultatet er der altid til at forbedre, så 
det gør vi næste år. 
Ol.   
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Hundesteds 
Fødevaremarked

Nørregade 11, Tlf.: 4793 7979
Åbningstider: Alle dage 8-20  

Bageren 7-18
Vi holder af mad!

 
 
 

Støt vore annoncører de støtter os. 
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Gert Skov som fylder 80 år 16 april 
Per Grøndahl som fylder  60 år 27 april 
Kjeld Richard Jensen som fylder 75 år 28 april 
Frits Leo Pedersen som fylder  65 år 29 april 
Helge Brink Andersen som fylder 75 år 30 april   
*********************************************************                                                                                                                                                                                                                                            

  
 Ken Seest Jørgensen som fylder 50 år 01 maj 
 Thor Karlsson Wilcox som fylder 70 år 10 maj 
 Jan Lund Larsen som fylder 70 år 12 maj  
 
   ********************************************************* 
 
 Jan Gøgsig som fylder  60 år 08 juni 
 Dan Svendsen som fylder 75 år 26 juni 
 
  ********************************************************* 
   

. 
   
     
 
                                          Per Makwarth, Børge Møller, Steen Hansen 
       Jan Brink Rasmussen.  
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Vi Mindes de gamle dage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ja Ole har et godt mundtøj selv sidemanden blunder 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 
Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover ............................................... 550,00- 585,00  
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 

             T-shirt m/kendetegn…………………………...125,00 
                  Polo Shirt……………………………………. 165,00 

Skjorter ............................................................. 330,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Kendetegn… ....................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
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.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Malermester W. Johansen, Nørregade 17 3390 Hundested tlf. 47937070 alt i maling tapet og tæpper. 
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 
Fjordvej 20, 1. th.   
3390 Hundested 
Tlf. 22 55 72 41 
ohl2001@webnetmail.dk  

 
Skydningen foregår i  

Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag fra kl. 19:00 

til 21:00. 
 

Efterårssæson 2017 
Start  06 september 
Slut:  29 november 
Juleskydning  02 december 

 
Planlagte arrangementer:  

Pokalskydning 
For egne skytter 

Lørdag d. 8/4 kl. 14.00 
Med efterfølgende spisning 

i marinestuen 
 

Sidste skydning og 
Pudseaften d. 5/4  

 
 
 
 

Bent Olsen (Næstformand) 
Solsortevej 11. 
3390 Hundested 
Tlf.20 27 34 56 
lokolsen@yahoo.dk  
Rico Møllebro (Kasserer) 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 
moellebro@kabelmail.dk  

  
 
 
                     Fastelavnsskydning den 01-03-2017. 
Der kom kun 13 skytter til den årlige fastelavnsskydning, 
som Jens havde lavet lidt kraftigere for den skulle kunne 
klare skuddene, men vores skytter er blevet for dygtige til 
at ramme snoren, for det skulle kun 18 skud til før tønden 
blev skudt ned af Hans Jørgen Hansen blev Kattekonge 
med Brian Lok Olsen som dronning. Derefter var der de 
sædvanlige fastelavnsboller til alle. Der efter var der den 
almindelige aftentræning til Landsskyttestævnet i Skive, 
der er vi 13 skytter som drager op til Limfjordsbyen. 
 
O.L. 
                  
                  Pokalskydningen. 
Jeg vil lige gøre et slag for vores pokalskydning for egne 
skytter lørdag den 08-04-2017 kl.14. på skydebanen, med 
efterfølgende middag, samt pokal- præmier overrækkelse 
for serieskydning 2016-17. Mød talstærk op så vi kan få 
en god aften. 
Menu vil blive slået på skydebanen efter vi har været i 
Skive. 
O.L. 

  
 
 

Brian Lok Olsen (Best.) 
Uglevej 9 
3390 Hundested  
Tlf. 40 93 82 87 
Zombie4ever@gmail.com  
Jens Hyldborg (Best.) 
Ll. Karlsmindevej 37  
3390 Hundested 
Tlf. 40 74 81 25 
jenshyldborg@gmail.com  
Tommy Andersen ( Suppl.) 
Turistvej 24 
3390 Hundested 
Tlf. 40 14 48 96 
turisten4@gmail.com   
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 
Mail: mail@toemrerhansen.dk                       3390 Hundested 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested  Tlf.: 47940304. alt i El. 

 
 
                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Afsender:   Returneres ved adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      Torvet 37 Tlf. 70 33 33 33  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
      3300 Frederiksværk  

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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