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ÅBNINGSTIDER
I
MARINESTUEN
TIRSDAG KL. 15-18
TORSDAG KL.15-18
LØRDAG KL. 11-14
SØNDAG KL. 11-14

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten
ved fælles arbejde for denne sag, samt at
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er
eller har været tjenestegørende i søværnet

Forsidebillede: Bustur til Gavnø Slotspark
Foto: VJ.

Ja nu går vi forhåbentlig mod varme og sommer, efter et noget koldt forår.
Vi har besluttet, at vi også i år vil holde Marinestuen lukket på torsdage i juli og august.
Vi vil ligeledes holde lukket for lørdagsfrokoster i juli og august.
Med hensyn til den udvendige vedligeholdelse af Sømandshjemmet, så er den blevet
malet, så nu står den fin og flot.
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 ændringsforslag om en omlægning af Landsledelsen og en mindre
kontingentforhøjelse, som blev vedtaget, var det ikke de store ting der skete på dette års
Sendemandsmøde.
Vi har her 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.
Jeg vil slutte af med at ønske alle vore medlemmer samt familie en rigtig god sommer og et,
på gensyn til efterårets sysler og arrangementer.
Jens Hyldborg
formand
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Praktiske oplysninger.

Obs!

Obs!

Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!
Medlemsemblemet:
Medlemsemblemet er foreningens ejendom
og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen.
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen,
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.
Påklædning:
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", 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 sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke
mindst medlemsemblemet.
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
"Under Dannebrog":
Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.
Det fremsendes gennem Avispostkontoret,
og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig 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.
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Husk altid
tavlen, når
stuen. Der
nyt og

at se på opslagsdu kommer i
står ofte, noget
spændende.

Redaktøren mener.
Vi er nu godt på vej ind i sommeren, efter
et usædvanligt koldt forår hvor vi medlemmer heldigvis har kunnet varme os ved
et usædvanligt højt aktivitets niveau med
hensyn til mange forskellige arrangementer, så som foredragsaften, fodbold- og
bokseaftner, bustur og ikke at forglemme
vores lørdagsfrokoster den første lørdag i
måneden.
Bestyrelsen med formanden i spidsen har
lagt et stort arbejde i at få alle disse arrangementer arrangeret og afviklet, det fortjener de en stor tak for.
De fortjener også en stor opbakning til disse arrangementer fra os medlemmer, det
har desværre skortet noget med interessen
for nogle af disse tiltag.
Derfor skal derfor herfra opfordres til, at
medlemmerne møder talstærk op til vores
arrangementer fremover, det skylder vi initiativtagerne og kammeratskabet.
Herfra skal der lyde, forsat god sommer.
vj.

Pudseaften.
Torsdag den 03. Oktober 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.
Tilmelding er nødvendig pga. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen.
******************

Fregatskydning lørdag den 10. august.
Afholdes den årlige Fregatskydning og Korvetskydning.
Fregatudvalget har i lighed med sidste år besluttet, at man ikke behøver at tage madpakke med
da man kan få serveret helstegt gris med salat for den latterlige pris af kr. 100,- pr person. Læs
mere herom på side 12. Tilmelding er nødvendig senest torsdag den 01. august.
Der er afgang fra Marinehuset kl. 09.00, efter indtagelse af en lille skarp til halsen.

Ålegilde.
Husk også Ålegildet lørdag den 26. oktober, mere herom i næste nr. af Travaljen.
Husk også vores lørdags frokoster den første lørdag i måneden,
(undtaget i juli og august.)
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Udflugt til Gavnø Slotspark

Flotte blomster
På vej til Gavnø Slotspark

Smukke planter

Pause i Slotsbryggeriet og lidt godt øl til ganen

Og nogle kønne planter

Frokost i Malerklemmen
foto Vj.
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Fregatten Iver Huitfeldt tilbage i Korsør

Foto: Jesper Christensen

Torsdag 23. maj 2013 kl: 16:01
Fregatten Iver Huitfeldt ankom torsdag formiddag til Danmark efter en næsten fire en
halv måned lang udsendelse til NATOs antipirateri operation i Det Indiske Ocean.
Fregatten var bl.a. med til at hjælpe de danske gidsler tilbage i friheden.
Flere hundrede pårørende tog imod skib og besætning på Flådestation Korsør, og
gensynsglæden var naturligvis stor.
Jesper Christensen var på pletten og tog de vedhæftede billeder. Vi takker mange
gange.
Kilde: Maritime Danmark
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Sendemandsmødet på Børsen og Marineforeningens 100 års jubilæum

Sendemændene fra Hundested afdeling.
Bagerst fra v. Michael Hultén, Kjeld Jensen og formand Jens Hyldborg.
Forrest fra v. Jan Nielsen og Verner Justesen.
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Galathea 3 foredrag
Torsdag den 11. april var der kaldt til foredrag om fregatten Vædderens ben til sydpolen i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen. Foredragsholder var Benly Thrue som
var med på turen som ”fiskemester”, Benly
er til hverdag ansat på Københavns Universitet, og han formåede at give os et godt indblik i livet ombord på Vædderen. Her kom
foreningens nye tv rigtig til sin ret, både til
at vise video og billeder fra turen. Der var et
pænt fremmøde af medlemmer med damer,
som foreningen beværtede med et par stykker brød og kaffe, efter foredraget
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Bustur til Gavnø Slotspark
Lørdag den 25. kl. 9.30 kørte en af Adrians store busser op foran Marinehuset, for
derefter, med 24 deltagere, at sætte kursen mod Gavnø Slotspark som med sin ½ million
blomsterløg og sjældne arter af planter og træer skulle være Danmarks smukkeste
blomsterpark.
Vi havde en fin tur ned til Slottet, Jan havde som sædvanlig sørget for at ingen behøvede
at tørste og vejret artede sig med tørvejr og lidt sol og varme.
Eneste anke var at vi havde alt for megen plads i bussen, da der kun var tilmeldt 24
deltagere til dette arrangement, vi syntes godt at flere af vores medlemmer kunne have
tilmeldt sig turen.
Vel ankommen til Slotsparken blev vi sluppet løs i ca. 2 timer hvor vi kunne bese alle
herlighederne, nogle var mest til de smukke blomster og flotte træer, andre var mere til
slotsbryggeriet hvor der blev fremstillet udmærket økologisk øl af forskellige
sværhedsgrader.
Efter ca. 2 timer kørte vi ned i Dyndet v/Borup, til Restaurant Malerklemmen(jeg ved
ikke om det er Jens der har fundet dette sted?) her fik vi en dejlig frokost i meget
hyggelige omgivelser.
Med fyldte maver gik turen tilbage til Hundested hvor vi ankom til Marinehuset kl. ca.
17.30 en dejlig dag og en god oplevelse rigere.
Vj.

foto Vj
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Kystudkigstjenesten nedlægges

Som følge af forsvarsforliget nedlægges Kystudkigstjenesten og erstattes af elektronisk overvågning. Samtidig vil overvågning af de danske farvande blive udbygget med elektronisk
overvågning.
Beslutningen betyder, at der skal opstilles en række nye landbaserede elektroniske overvågningssystemer på en række udvalgte positioner rundt om i landet. Data fra det nye system skal
sikre, at søværnet kan løse dets mange samfundsopgaver som statens primære maritime operatør.
Det nye system skal integreres i søværnets nuværende system og skal konkret bruges i forbindelse med passiv identifikation, klassifikation og verifikation af de skibe, der besejler de danske
farvande.
Kystudkigstjenesten består i dag af fem bemandede kystudkigsstationer, der har en bemanding
svarende til 37 fuldtidsstillinger. De bliver alle nedlagt. De nedlagte stillinger vil være fordelt
bredt over hele landet:
• I Skagen nedlægges der 8 stillinger.
• På Kegnæs bliver der nedlagt 7 stillinger.
• På Sjælland nedlægges der 16 stillinger, heraf de 10 på Drogden Fyr.
• På Bornholm nedlægges 6 stillinger på Hammer Odde.
Stillingsnedlæggelserne forventes at medføre afskedigelser. Afskedigelse af de
medarbejdere, der for eksempel ikke kan omplaceres, vil finde sted i løbet af 2015, når det nye
elektroniske overvågningssystem er blevet installeret og taget i brug.
Kilde: Forsvaret
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Nu igen med gris.
Fregatudvalget har i lighed med tidligere år besluttet, at man ikke behøver at tage madpakke
med da man kan få serveret helstegt gris med salat for den latterlige pris af kr. 100,- pr person,
som betales ved tilmeldingen.
Fregatudvalget håber hermed
at kunne mønstre flere skytter i år da deltager
antallet de sidste par år har
været dalende, så fat nu sommerhatten, solbrillerne og det gode humør og
mød op i Marinestuen lørdag den 10. august kl.
09.00 hvor bussen, efter en lille skarp,
vil køre os til grusgraven i Tollerup.

For at deltage i fregatskydningen er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske i Marinestuen,
sidste frist for tilmelding er søndag den 01. august.
(Tilmelding er gratis hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen)
Fregatudvalget

OBS OBS OBS
Bustur til Polen med Frederikssund Marineforening den fra den 06. – 11. oktober.
Der er nogle få pladser ledige på denne tur som koster 3250 kr. med ophold på hotel Barlinek.
Er du interesseret kan du se nærmere om turen på opslagstavlen i Marinehuset, eller kontakt
Henning Mørch på tlf. 2012 0493 i Frederikssund Marineforening.
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Støt vore annoncører de støtter os.
13

Jørn Elniff Fausild
som fylder 65 år den 24. august
********************************************************
Finn Norberg Andersen
som fylder 80 år den 01. september
Per Brink Andersen
som fylder 70 år den 12. september
Ove Rasmussen
som fylder 75 år den 15. september
Svend Haulik Jørgensen
som fylder 70 år den 16. september
Kai Lindgaard
som fylder 85 år den 27. september
Jens Peter Hyldborg
som fylder 65 år den 30. september
*********************************************************
.

Claas Hansen, Kalle Jacobsen, Kim Hansen, Kim Aagaard Lund og
Frank Bergmann Hansen
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Fiskeauktionen Pinse lørdag.

Fiskeauktionen pinse lørdag var igen i år
begunstiget af godt vejr, masser af tilskuere og
en veloplagt auktionarius Thomas Hansen der
med sikker hånd styrede begivenhederne.

foto Vj.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, 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 25,- 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 kælderen hver onsdag kl. 19:00 til
21:00.
Sæsonen efterår 2013
Start: 04-09-2013

Jens Hyldborg (Næstform.)
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
jenshyldborg@gmail.com
Tlf. 40 74 81 25

Planlagte arrangementer:
Pokalskydning med Roholdet lørdag den 28-09-2013
kl. 14.00.

Kasserer
Rico Møllebro
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
Bestyrelsesmedlem
Brian Lok Olsen
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Bestyrelsesmedlem
Gert Skov
Degnebakken 30
3390 Hundested

Suppleant.

Planlagte arrangementer:
Skytteslavets pokalskydning.
Lørdag den 19-10-2013
kl. 14.00.
Juleskydning.
Lørdag den 14-12-2013
kl.14.00.

Turen til Landsskyttestævnet i Randers.
Vi var 10 mand som tog til landsskyttestævnet i Randers lørdag den 16-03-2013 kl. 08.00 fra Marinehuset
med godt humør for nu skulle vi over og forbedre vores
resultater fra sidste år.
Det kørte rask ned igennem vest Sjælland, vi havde et
lille Pitt stop da vi nåede Nyborg, og så gik det ellers
med god fart mod Randers Skydebaner, hvor vi ankom
ved 13 tiden.
Vi fandt nogle pladser og fik sundet os lidt inden vi fik
afviklet vores skydninger. Resultater fik vi først om
søndagen efter frokosten.
Derefter kørte vi til vandrehjemmet som vi skulle overnatte på. Det var ikke det mest spændende vandrehjem
at bo på, men det gik an.
Jens og jeg var til det årlige møde hvor man vedtog at
man som veteran må skyde fra stativ og ikke andet.
Jørgen Kjeldsen vores nuværende formand ønskede at
trække sig næste år, så man skulle finde en kandidat til
at overtage posten og Pierre Jensen fra Brøndby var villig til at stille op til næste års landsskyttestævne.
Middagen foregik på Fritidscenteret hvor vi fik en 3 retters menu bestående af koldlaks med rejer – asparges,
kold hellefisk m/ røræg og grønne asparges. Stege retten
bestod af Kalvefilet og fyldt Kalkunbryst med diverse
grønt salat samt fløde kartofler. Dessert ost og frugt
samt kaffe. En udmærket menu og der var nok til alle.
Fortsætter næste side…
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Fortsat fra side 17…

Derunder blev der delt resultater for Hjemmebane skydning ud med følgende resultat.
Vi blev nr. 13 i hold. Med bedste skytte Per J. C. Hansen med 356 point, Jens Hyldborg
347 point – Charles Hansen 340 point – Ole Lorentzen 331 point – Henrik Otto 327 point Frank Jørgensen 320 point – Brian Lok Olsen 318 point – Gert Skov 302 point.
Om søndagen efter vores morgenmad pakkede vi sammen og kørte en tur rundt i Randers
Havn vor vi endte i Randers Marinestue som ligger lige ned til Randers Fjord med en
pragtfuld udsigt. Vi hyggede os der et par timer inden vi tog tilbage til frokosten i
Fritidscenteret.
Til frokost var der sild m/snaps og Forloren Skildpadde m/æg – flute. Efter spisning var
der uddeling af resultater og præmier fra Landsskyttestævnet og følgende resultater for
vores skytter var som følger.
Nr.1 og Landsskytte Hans Jørgen Hansen 91 point – 2 Per C.J. Hansen 89 point – 3 Ole
Lorentzen 86 point – 4 Jens Hyldborg 82 point – 5 Michael Hulté 79 point – 5 Brian Lok
Olsen 79 point – 7 Ric Møllebro 73 point – 8 Jacob H. Andersen 71 point – 9 Bent
Pedersen 57 point – 10 Anders Bjerre Madsen 45 point.
Som Hold blev vi nr. 11 ud af 17 hold det er også en fremgang og pointmæssig gik vi 25
point frem i forhold til sidste år, igen et godt resultat fra vores skytter.
Der var tilmeldt 168 skytter i Randers og det er første gang i Halsnæs Skyttelavs historie at
en skytte herfra er blevet Landsskytte, så det har vi lov til at være stolte af.
Bedste veteran blev Jørgen Kjeldsen m.100 point.
Bedste hold blev Nyborg m. 456 point vi blev nr. 11 m. 419 point. Ud af 17 hold igen et
godt resultat.
Efter endt uddeling af resultater og præmier gik turen hjemover med nogle enkelte pitt
stop var vi hjemme ved 18.30 tiden hvor alle var godt trætte efter en god weekend med
gode resultater og et godt samvær, så vi glæder os alle til at vi skal til Ebeltoft til næste år.
Tak til Hans Jørgen for en god og rolig kørsel. Tak til alle som gør at det rart og hyggeligt
at være til Landsskyttestævne.

Pokalskydning med Roholdet.
Vi har igen i år pokalskydning mod roholdet og det foregår lørdag den 28-09-2013 kl.
14.00 med efterfølgende spisning i Marinehuset kl.17.30 .Skydning og Menu Rejecocktail
m/flutes - Krydderiet Gryderet m/ris og ovnstegte kartofler. Pris 125.00kr.
Pokalskydning for Marineforenings Herrer og Damer skytter.
Som noget nyt vil gerne prøve at afholde en pokalskydning for de skytter som kommer
dagligt og skyder blandt andet vores serieskydning og anden skydning med en
pokalskydning. Og den vil vi afholde lørdag den 19 – 10 – 2013 kl. 14.00 på skydebanen
med efterfølgende spisning i Marinehuset kl. 17.30.
Skydning og menu Røg. Ørredfilet m/dressing, flutes Hel stegt Kylling bryster – Hel stegt
Sv. Mørbrad m/ Ovnstegte babykartofler. Agurkesalat. Pris 125.00kr. Tilmelding kan
foregå enten i Marinestuen eller på skydebanen senest torsdagen før arrangementet.
Skyttelavet bestyrelse.
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Den sidste buccaneer.

Et mærkeligt skib.

Mange ellers fornemme og respektable
mænd slog om og blev buccaneerer. Den
sidste buccaneer var oven i købet fransk
adelsmand og hed Gramont. Han
plyndrede Cartagenas i 1697, og herover
blev Holland og England så forbitrede, at
de to lande med en allieret flåde satte et
punktum for 75 års buccaneer-vælde.

I 1844 søsattes i Newcastle et skib ved
navn "The Problem". Dette navn var
virkelig velvalgt, for skibet var lidt af et
problem. Skroget havde nærmest form
som en suppeterrin og var næsten ens for
og agter.
Også rigningen var meget
mærkelig. Skibet havde tre master. Den
høje mesanmast var square-rigget, og to
andre master bar jib-sejl. Formen på
skroget og den usædvanlige rig skulle
teoretisk tillade "The Problem" også at
sejle baglæns!

Buccaneererne, som i det syttende
århundrede gjorde havene usikre for de
mere fredelige søfarende, dyppede tit deres
skjorter i blodet fra nyslagtede dyr. Blodet
skulle skaffe dem held i deres blodige
gerning.

HALSNÆS GLARMESTER
Alt i termoruder, glas, spejle m.m.
Thomas Larsen
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40

19

Afsender:
ted Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

B
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
Nørregade 54 Telefon 47 93 83 11
3390 Hundested Fax 47 93 91 12

www.kmsport.dk

