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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:
Skytterne ankommet til Ebeltoft 2014
Billede HJH

2

Forhåbentlig går vi en dejlig sommer i møde, så vi kan blive færdige med alle de udvendige
gøremål.

Marinestuen har fået nyt tag på, da det gamle desværre ikke kunne klare mødet med stormen
Bodil.
Hundested afdeling var til dette års sendemandsmøde som havde 100 års jubilæum, vi var repræsenteret med 5 mand. Der var kammeratskabsaften i bødehallen på havnen med alt godt fra
havet samt god musik og dans.
Vi har besluttet at vi også i år vil holde Marinestuen lukket på torsdage i juli og august. Ligeledes vil vi også holde lukket for lørdagsfrokoster i juli og august.
Der vil senere på sommeren blive holdt en grillaften forhåbentligt i slut august, hvis vejret tillader så kig efter opslag i stuen og på hjemmesiden. Der vil alle ting blive annonceret da der kan
ske ting, såsom fodboldaftner og andre arrangementer med kort varsel.

Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer samt familie en skøn og varm sommer. På gensyn til
forhåbentlig mange hyggelige timer i efteråret.

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.
Den ny Redaktør har ordet.
Travaljen udkom første gang i 1979, ansvarshavende redaktør Ole Aunfelt startede
det under daværende formand Ib Hultén.
Og som senere afløste formanden, og fik
Verner Justesen ind som redaktør, da han
havde erhvervet sig en ”tekstbehandlingsmaskine”. Så Ole Aunfelt fik ham gjort til
ansvarshavende redaktør af bladet i 1992.
En post han har bestridt indtil 2014 med et
sabbatår i 2010.
Nu vil han gerne være medlem uden forpligtelser, men vil være den ny redaktør
behjælpelig med at redigere bladet, og forhåbentligt komme med mange gode indlæg,
og kommentarer i årene fremover.
Fra den ny redaktør skal der lyde. Husk at
nyde dit otium, og kom gerne med råd, og
vejledning når du ser en fejl, og det skulle
være mærkeligt der ikke kom nogle sådanne.
Jeg glæder mig til at påtage mig den opgave, og håber da at det også må blive værd
at læse fremover også.
Ansvarshavende redaktør
Hans Jørgen Hansen
HJH.

Fregatskydning
Lørdag den 9. august 2014
Afholdes den årlige fregat og korvet skydning.
Fregatudvalget har som de sidste år besluttet at man ikke behøver at tage madpakke
med, da man vil få serveret helstegt gris til en pris af kr. 0 - pr person. Tilmelding er
nødvendig af hensyn til bestilling af ”svinet” og senest 13 juli 2014.

*************
Pudseaften
Torsdag den 2. 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, da metallet trænger til at blive pudset.
Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen.
****************

Ålegilde den 25. oktober Sæt kryds i kalenderen
Mere om dette arrangement i næste nummer.

Husk at frokosterne i Juli, August er aflyst
Samt at der er lukket torsdage i Juli og august måneder
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Her er stuen for en
måned siden. Inden man
påbegyndte renovering
af taget.

Her har de travlt med at få lagt taget inden det begynder at regne igen.

. Her er stuen i dag
Nyt tag uden skorsten og
Formanden har malet vindskeder

Som formanden sagde under generalforsamlingen skulle taget renoveres efter stormen Bodil havde været på besøg, og der skete flere
skader på det. I samme skynding blev skorstenen fjernet, da den var blevet en risiko som ikke kunne ignoreres længere.
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UDFLUGT TIL DEN BLÅ PLANET MED EFTERFØLGENDE SPISNING
Festudvalget har lagt en tur op hvor at vi mødes på stuen lørdag d. 20 september kl. 8.30
Der bliver vi afhentet, og kører i bus til den blå planet, hvor vi har 2 ½ time til at nyde akvariet.
Undervej vil der blive serveret en kop kaffe med et halvt rundstykke med pålæg.
Og der er mulighed for at købe øl og vand undervejs til 10,- kr. pr. styk
Til de dårligt gående er der mulighed for at låne kørestole, så alle har mulighed for at deltage.
Efter at have gået rundt der er vi jo nok blevet brødflove så er det op i bussen og ned til
Gyrstinge kro hvor maden indtages

Som man kan se så er der rig mulighed for at
kunne sidde ned undervejs

Menuen er
Marinerede sild / Karry sild
Røget hellefisk med røræg
Fiskefilet med remoulade
Glaseret skinke med stuvet spinat
Mørbradbøf med bløde løg
og champignon
1/4 stegt kylling med surt
Skæreost / Brie
Derefter er der kaffe med frugttærte med creme fraiche
Drikkevarer vil være for egen regning
Alt dette fås for 375,- kr. pr person
inkl. bus

Tilmelding til turen vil være efter først til mølle og senest søndag d. 7 september på stuen
eller hos Kjeld Jensen på telefon 29 89 28 04
husk at oplyse hvis man gerne vil bruge kørestol da de skal bestilles ( begrænset antal )
Forventet Hjemkomst ca. kl. 17.30
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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. O,- pr person,
JA i år er maden GRATIS
Fregatudvalget håber hermed
at kunne mønstre flere skytter i år da deltager
antallet sidste år var rimeligt,
så fat nu sommerhatten, solbrillerne og det gode
humør og mød op i Marinestuen lørdag den 9. 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 13 jul.
Af hensyn til maden skal tilmeldingen overholdes!
Fregatudvalget

Her står Jørgen og ridser
svinet
Pris skydning 40,- kr.
Øl
Vand
Vin Glas

10,- kr.
10,- kr.
10,- kr.

Vel mødt
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Skoleskibet Danmark skal til OL i Rio

På foranledning af den danske olympiske attache i
Brasilien, Jens Olesen, er der indgået en kontrakt
mellem MARTEC og den prestigefyldte yachtklub,
Iate Clube do Rio de Janeiro, som sikrer Skoleskibet Danmark en ankerplads i smukke omgivelser
under de Olympiske sommerlege i 2016.
Skoleskibet Danmark planlægger at sejle til Brasilien
med 40 danske og 40 brasilianske elever om bord. Det
er et af flere initiativer, der udspringer af den bilaterale
maritime uddannelsesaftale indgået mellem Danmark
og Brasilien underskrevet i 2013.
Skoleskibet Danmark kan blive symbolet på dansk
deltagelse i OL og på det voksende samarbejde mellem
Brasilien og Danmark. Udover at udgøre et flot samlingspunkt for de danske aktiviteter, vil Skoleskibets togt

med en dansk–brasiliansk besætning og kadetter, på
bedste måde fremvise det maritime uddannelsessamarbejde og synliggøre det Blå Danmark i Brasilien inden
for især offshore markedet og styrke relationerne imellem Brasilien og Danmark.
Allerede i år deltager fire brasilianske kadetter fra Brasilien på Skoleskibets togt, som går til Brasilien og retur,
med besøg i Fortaleza april 2014. Sideløbende er den
første danske maskinmester-studerende startet i praktik
hos MAN Diesel & Turbo i netop Rio de Janeiro.
Skibets protektor er HKH Prins Joachim. Den danske
olympiske attache i Brasilien, Jens Olesen har støttet
op om projektet og aktivt medvirket til at sikre kontrakten om ankerpladsen.

Kilde: MARTEC

Ankerplads for Skoleskibet Danmark under OL 2016
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Tyskland renoverer Kieler Kanalen

Parlamentet i Den tyske Forbundsdag i Berlin, har sent i aftes besluttet at afsætte 2 milliarder
kroner til en omgående renovering og opgradering af sluserne i Holtenau/Kiel. Dermed går et
længe næret ønske i opfyldelse. Pengene tilføres i første omgang den østlige ende af Kieler Kanalen, hvor sluserne er ved at være totalt slidt ned.
For fire uger siden bevilgede parlamentet 3,6 milliarder kroner til en ny storsluse i Brunsbüttel i
kanalens vestlige ende. Det arbejde er allerede gået i gang. Blandt søfartskyndige regner man
med, at det er den seneste tids meget voldsomme kritik fra brugerne, medierne og delstatsparlamentet samt erhvervsministeriet i Kiel, der har fået parlamentarikerne i Berlin på andre tanker. I årevis er der gjort opmærksom på, at kanalen var slidt ned uden, at der skete noget. Den
voldsomme vækst i skibstrafikken ind/ud af Østersøen via Kieler Kanalen fik en overgang danske ”Unifeeder” til at true med at sejle uden om via Skagen.
Maritime Danmark har i de seneste udgaver beskæftiget sig indgående med problematikken ved
verdens måske mest befærdede vandvej.
Udover renoveringen af sluserne ved Holtenau er der også bevilget økonomiske midler til ansættelse af flere medarbejdere ved sluserne.
Det fremgår ikke af oplysningerne, hvornår arbejdet går i gang eller slutter. Shippingvirksomheden United Canal Agency USA oplyser, at transittiden ved passage af kanalen vil blive nedsat væsentligt, når arbejderne til sin tid slutter.
Kilde: UCA, Kiel

11

ESBERN SNARE fortsætter i ny operation
Støtteskibet ESBERN SNARE, der siden december har været indsat i operationen, der skal fjerne kemiske stoffer fra Syrien, fortsætter nu i en ny operation under dansk ledelse.

03-06-2014 - kl. 09:14

For første gang i nyere tid har Søværnet to store skibe udsendt i internationale flådeoperationer. Her PETER WILLEMOES og ESBERN SNARE side om side.
ESBERN SNARE blev den 20. maj afløst af fregatten PETER WILLEMOES i operation RECSYR, der har til formål at fragte kemiske stoffer ud af Syrien. Styrken er med PETER WILLEMOES som flagskib fortsat under dansk kommando.
ESBERN SNARE indgår nu som flagskib i NATO-styrken SNMG1, NATOs Stående Maritime
Gruppe 1. Styrken skal frem til midten af juni bekæmpe terror og kriminalitet til søs i operationen Active Endeavour i Middelhavet. Herefter og frem til midten af december er det planen, at
ESBERN SNARE skal indsættes som flagskib i antipirateri-operationen Ocean Shield i Det Indiske Ocean. Styrkechef for SMNG1 er den danske flotilleadmiral Aage Buur Jensen.
Kommandoen for SNMG1 blev i fredags overdraget af den norske flotilleadmiral Nils Andreas
Stensønes til Aage Buur Jensen. Den danske kommandochef sagde i sin tale ved ceremonien:
”Min internationale stab og jeg er velforberedte og klar til de opgaver, der ligger forude. Ligeså
har jeg tillid til, at de skibe, som jeg vil få privilegiet at lede, er dybt professionelle og motiverede. Sammen er vi rede til at tackle de udfordringer, der ligger foran os i Middelhavet, i Det
Indiske Ocean, eller hvor NATO end beslutter at sende os hen.”
SNMG1 afløses i midten af juni af en anden af NATOs stående flådestyrker, SNMG2, der i de
seneste seks måneder har opereret i farvandet ud for Somalia som en del af Operation Ocean
Shield.
Det er første gang i nyere tid, at Søværnet har to store skibe udsendt på samme tid i hver deres
internationale flådeoperation. Endda med begge skibe som flagskibe.
fortsætter næste side…
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fortsat fra side 12…

Flotilleadmiral Aage Buur Jensen holder tale på HDMS Esbern Snare, hvorfra han det næste halve år leder en international flådestyrke. Foto: Vegard Oen
Hatten, Det Norske Sjøforsvaret. © NATO.

Operation Active Endeavour
Som følge af angrebet på Word Trade Center den 11. september 2001 indledte NATO Operation Active Endeavour i det østlige Middelhav. Operationen har til formål at forhindre
terrorister og andre med tilknytning til terrorisme i at benytte Middelhavet til for eksemel
menneske- eller våben-smugling. Det er NATO’s Maritime Command, der leder operationen fra Northwood, England. SNMG1 indtrådte i Operation Active Endeavour den 2. juni,
og består for tiden af ESBERN SNARE som flagskib, den amerikanske fregat TAYLOR og
den canadiske fregat REGINA.
Operation Ocean Shield
Operation Ocean Shield har ligesom Operation Active Endeavour til formål at bekæmpe
kriminalitet til søs, særligt pirateri. Operationen er baseret på et FN-mandat, og NATO
indgår i en tæt koordination med andre internationale aktører, især EU’s Operation Atlanta
og den multinationale styrke Combined Maritime Forces, CMF. Så sent som i perioden december 2013 til februar 2014 bidrog Danmark til CMF med netop flotilleadmiral Aage
Buur Jensen som styrkechef og med danske stabsofficerer.
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Eric Hultén

som fylder 60 år 29 juli

********************************************************
Flemming Jørgensen
Jan Elniff Fausild
Flemming Hollænder Nielsen
Hans Erik Thorstein Hansen
Mogens Valter Larsen
Hans Vøge Færgsted

som fylder
som fylder
som fylder
som fylder
som fylder
som fylder

80 år 8 august
70 år 13 august
70 år 17 august
90 år 23 august
70 år 25 august
70 år 26 august

*********************************************************
Palle Bo Madsen
som fylder 60 år 20 september
Hans Christian Lindberg
som fylder 70 år 26 september
*********************************************************
.

Kaj Kronborg Bjarne W. Hansen
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Støt vore annoncører de støtter os.
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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. 22 55 72 41
e-mail:
ohl2001@webnetmail.dk
Næstformand
Bent Olsen
Solsortevej 11
3390 Hundested
Tlf. 20 27 34 56
e-mail.
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.

Skydningen foregår i
Planlagte arrangementer:
Hundested Hallen i kældeFregatskydning
ren hver onsdag fra kl. 19:00
09 august
til 21:00.
Start på marinestuen
efterårs sæson 2014
kl.8.30
Start 02 september
Afgang stuen kl. 9.30
Mønstring på skydebanen
kl 10.00

Landsskyttestævnet i Ebeltoft den 22/23-03-2014.
Ja så gjorde vi det igen som nogle politikere siger når de er i feststemning. Ja det var også udenfor min bevidsthed, at det var muligt
at få en Landsskytte, 2 år i træk.
Vi var 10 glade og morgenfriske skytter som drog af sted til et formentlig godt landstævne. Turen gik ned over Holbæk mod Sjællands Odde, hvor vi tog over med Hurtigfærgen til Århus, og så
videre af de jyske landeveje til Ebeltoft Marine-stue, hvor skydebanerne lå i forlængelse med Marinehuset. Så efter en lille optankning
og en bid brød gik vi i gang med skydningerne og alle fik skudt
lørdag eftermiddag, så var vi klar til aftenens strabadser.
Under kammeratskabsaftenens middag blev der uddelt præmier for
hjemmebane-skydning, hvor Bent Olsen var vores bedste skytte
med 364 point.
Landsskyttestævnets resultat fik vi under frokosten, hvor Michael
Hultén var bedste fritstående skytte og dermed Landsskytte 2014
med 88 point. Resultat for alle vores skytter blev: F. Per J. C. Hansen 87 p. F. Brian Lok Olsen 76 p. F. Rico Møllebro 72 p. V. Nina
Hoffstetter 87 p-3 p= 83 p. V Bent Olsen 85 p-4 p= 81 p. V. Hans
Jørgen Hansen 85 p-4 =81 p. V. Jens Hyldeborg 81 p-4= 7 p. V Ole
Lorentzen 75 p-4 p=71 p. V. Per Hoffstetter 69 p-4 p= 65 p. 5 bedste gav resultat på 424 point 5 p. mere end sidste år.
Efter endt spisning og lidt farvelsnak gik turen hjemover med færgen fra Århus kl. 17.00 og med ankomst i Hundested ved 19,30 tiden.
Igen havde skyttelavets dygtige skytter haft en god og kammeratlig
tur med godt humør og god stemning hele vejen. For dem som ikke
har været med på sådanne ture til landsskyttestævner, de er gået glib
af en masse gode oplevelser, så meld jer til næste gang.
Til næste år er det Hanstholm på vestkysten, og der har de også et
godt hotel.
O.L.
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Så kom pokalen med hjem igen
Her står Michael Landsskytten 2014
Der er flere billeder fra turen på
Marineforeningens hjemmeside

Fastelavns Skydning.
Vi fik afviklet fastelavnsskydningen onsdag aften den 5-3-2014 hvor vi var 19
deltagere.
Der blev skudt til en tønde ca.8 m. inde på banen, alle fik lov til at skyde et skud af
gangen så ved det 79. skud, blev snoren skudt over.
Den heldige skytte var Ole Lorentzen, som affyrer det sidste skud og med Vivian
Olsen som næstsidste skytte blev henholdsvis Kattekonge og Katte dronning fundet.
Derefter var der uddeling af præmier og fastelavns boller til alle. Atter en god aften.
Ol.

Pokalskydning den 15-03-2014.
Der var ikke så mange med til vores pokal skydningen som vi kunne ønske os.
Årsagen er nok at Pokalskydningen er blevet flyttet flere gange, men der var trods
alt mødt 13 skytter op på skydebanen som hver afgav 10 skud.
Resultatet blev for damerne at damepokalen gik til Vivian Olsen m. 99 p. 2. Nina
Hoffstetter 90 p. 3. Irene Hansen 89 p. 4. Karina Simonsen 85 p.
Hos herrerne blev resultatet: Pokalvinder: Bent Olsen 96 p. 2. Brian Lok Olsen 94 p.
3. Jens Hyldborg 93 p. 4. Tommy Andersen 91 p. 5. Per J.C. Hansen 88 p. 6. Hans
Jørgen Hansen 87 p. 7. Tom Hansen 83 p. 8. Michael Hultén 78 p. 9. Ole Lorentzen
75 p. Derefter returnerede vi til Marinehuset hvor vi spise en god middag og fik nogle
hyggelig timer sammen.
Ol.
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HALSNÆS GLARMESTER
Alt i termoruder, glas, spejle m.m.
Thomas Larsen
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40
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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

