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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:
Georg Stage forlader Hundested
Foto HJH

Forhåbentligt går vi en dejlig sommer i møde, så vi kan blive færdige med
det udvendige på Marinehuset.
Fregatskydning: den bliver afholdt lørdag d. 15. august i Tollerup som
sædvanlig.
HUNDESTED afholder den som sædvanlig med Frederikssund og Frederiksværk som deltagende parter.
Der vil ikke være gris på grillen men den er tændt op og klar til den proviant man selv medbringer.
Udflugten går til Christiania lørdag d. 12 september. Jeg håber at mange
vil tilmelde sig, og vi får en hyggelig tur. Det er meget interessant at se deres liv derinde. Og spisningen foregår i Loppen.
Kig efter opslag i stuen, og på hjemmesiden. Der vil alle ting blive annonceret, da der kan ske ting såsom fodbold og andre spændende arrangementer med kort varsel.
Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer og familie en skøn, varm sommer.
På gensyn på stuen til forhåbentligt mange hyggelige timer sammen.
Jens Hyldborg
Formand
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Praktiske oplysninger.
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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Obs!

Obs!

Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!
Husk altid
tavlen, når
stuen. Der
nyt og

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

Redaktøren mener.
SOMMER! Ja det må vi da håbe efter et
forår uden de helt store udskejelser, hvad
vejret angår. Nu håber vi på at de næste
måneder bliver bedre.
Det har været et forår uden de store tiltag
men de lørdags frokoster som er blevet afholdt har ikke alle været så godt besøgt
som man kunne tænke sig. Så herfra skal
lyde en opfordring til at møde op og hygge
sig nogle timer. Der bliver jo lagt meget
arbejde i de dage, og det frivillige arbejde
skal jo gerne belønnes.
Herfra ønskes alle en god sommer og vel
mødt på stuen.
HJH
Vitser!!
Er der nogen af jer, der ved hvad nødværge
betyder? spurgte læreren.
- Det ved jeg, svarede lille Peter
- Det er når en elev selv underskriver karakterbogen!

Fregatskydning
Lørdag den 15. august.
Afholdes den årlige fregat og korvet skydning.
Fregatudvalget har i år besluttet at man selv medbringer mad. Der vil være varm
grill til det kød man medbringer. Og da der sidste år var nogle som desværre
medbragte egne drikkevarer er det fra i år besluttet at, det vil ikke blive accepteret.
Da det er salget der som gør at prisen på arrangementet kan holdes nede.
Marinestuen åbner kl. 8.30 ”hvis vi har fået øjne”
Der er afgang fra marinestuen kl. 9.30 efter indtagelse af en lille skarp til halsen.
Prisen på skydningen er i år sat op til 50,- kr. pr deltager.

Frokost
Den 5. september kl.12.00 Nina, Per og Thomas Hansen står for maden.
Den 3. oktober kl. 12.00

Michael Hultén står for maden.

Udflugt.
Lørdag den 12. september er der udflugt til Christiania
Læs mere næste side.

Pudseaften
Torsdag den 1. 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 d. 24 oktober
Sæt kryds i kalenderen mere i næste nummer

5

UDFLUGT TIL CHRISTIANIA
Lørdag d.12. september vil der være udflugt til Christiania med guide hvor der bliver fortalt om
dens opståen, derefter en guidet tur som varer ca. 1½ time.
Der vil blive serveret en frokost med en genstand til og kaffe bagefter.
Bussen kommer og henter os kl. 9.00 og kører ind i Prinsessegade og sætter os af.
Vi bliver modtaget af en guide og kommer ind og får historien om området.
Efter den guidede tur vil der være frokost og hygge, og for dem som stadig er nysgerrige, vil
der være lidt tid til en tur på egen hånd i området.
Stedet er meget besøgt både fra udlandet, men sandelig også fra lokalområdet. Det er måske
ikke det samme man går efter af oplevelser. Men indtrykket som ”Fristaden” har gjort på Jens
og Niels som var derinde for at arrangere udflugten, er meget positivt og er en oplevelse værd.
Praktiske oplysninger:
Mødetid på stuen: kl. 8.45 - afgang kl. 9.00
Hjemkomst:
ca. kl. 17.00
Pris:
300,- kr. pr. person
Tilmelding:
Senest søndag den 30. august på stuen.
Tilmeldingen er bindende
Der bydes velkommen. Foto: fristaden

Der vil være mulighed for at købe øl og
vand i bussen samt en lille skarp til halsen. Og undervejs vil der blive serveret et
rundstykke med ost, eller rullepølse samt
en kop kaffe, og dertil vil det være muligt
at købe en lille en fra medicinskabet.

Spændende arkitektur.
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Oversigts kort over området. Kilde: bt.dk

Arrangementer 2015
15/8 Fregatskydning

12 / 9 Udflugt

1/10 Pudseaften.

24/10 Ålegilde.

13/11 Manneaften.

6/12 Juletræ.

Husk også lørdags frokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00
(undtagen i juli og august samt december)
Pris pr. person kr. 50, oooOOOooo

Kæmpe Nato-øvelse i gang i Østersøen

Fra fredag den 12. juni og frem til den 20. juni, er der ekstra stor flådeaktivitet i Østersøen
øst for Bornholm. Den årlige BALTOPS Øvelsen finder sted for 43. gang. I år deltager
skibe og enheder fra 17 Nato- lande og regionale partnere.
På Bornholm vil man, afhængigt af vindretningen, ofte kunne høre bragene fra øvelsesskydningerne langt ude på havet mod øst. I forbindelse med øvelsen vil der muligvis deltage B52-bombefly, der skal udlægge skydemål i Østersøen for de deltagende styrker.
I alt deltager 49 skibe, 61 fly, en ubåd, og en kombineret landgangsstyrke på 700 svenske,
finske og amerikanske tropper i den store øvelse. Omkring 5.600 personer fra land-, marine- og luftstyrker deltager i dette års øvelse.
Deltagere i BALTOPS 2015 omfatter Danmark, Belgien, Canada, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Georgien, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Sverige, Tyrkiet, Storbritannien og USA.
Kilde: USA-Naval Forces Europe-Africa / US. 6th Fleet

7

Have vedligehold
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snerydning - saltning

trappe – vinduesvask

EUROPA 23.05.2015 kl. 18:21

"Peter Willemoes" har bestået hårdt
britisk flådeprogram
Bekymring for, at det danske skib og dets besætning ville falde igennem i det britiske flådeprogram, blev gjort til skamme.

Her ses den danske fregat "Iver Huitfeldt". Den er af samme klasse som "Peter Willemoes".
Foto: Anita Graversen / Polfoto
FORSVARET RASMUS SANDVIG BRASK.
Den spritnye danske fregat "Peter Willemoes" har netop bestået et britisk specialiseringsprogram, der skal gøre fregatten og dens besætning i stand til at deltage i alle slags internationale
operationer.
Med den beståede træning er fregatten og dens besætning med Søværnets egne ord nu i flådernes "superliga" - og Søværnet lægger ikke skjul på, at fregattens indsats under det seks uger
lange træningsforløb har imponeret både danskere og briter.
Den britiske træning er foregået ved det såkaldte Fost (Flag Officer Sea Training) i engelske
Plymouth. Fost er en enhed under den britiske flåde, der træner britiske og allierede flådebesætninger.
"PETER WILLEMOES"
• "Peter Willemoes" er et af tre skibe i Søværnets nye fregat-klasse "Iver Huitfeldt".
• Fregatterne er de største og mest slagkraftige skibe, Søværnet nogensinde har haft.
Fortsættes næste side.

9

Fortsættes fra foregående side.

Alle tre fregatter blev taget i brug af
Søværnet i 2011.
Hver fregat vejer omkring 6.600 tons,
er 139 meter lang og næsten 20 meter
bred.
Der er en besætning på 115 mand på
hver.
Fregatterne er bevæbnet med bl.a. missiler, torpedoer, artillerikanoner og lette
og tunge maskingeværer.
Der er en helikopter om bord på skibene.
Om baggrunden for den danske fregats
deltagelse skriver Søværnet blandt andet på sin hjemmeside:
"Med tre nye fregatter skal den danske
flåde kunne indgå i alle slags internationale missioner. Og for at kunne det,
kræver det at besætningerne bliver dygtigere. At de magter at kontrollere og
bruge de avancerede og slagkraftige
fregatter."

•"Dansk fregat kan dæmpe Irans krigsbegejstring"
Under træningen er besætningen blevet
bedre til at agere ved bl.a. havari,
brand, slæbning og gummibådssejlads,
ligesom den har trænet helt klassiske
kampfærdigheder som f.eks. bekæmpelse af ubåde.
Det har dog ikke været uden nervøsitet, at
Søværnet har sendt den danske fregat til
træningen i England:
"For et år siden var vi bekymrede for om
denne danske besætning ville falde helt
igennem," fortæller chefen for 2. eskadre i
Søværnet, Torben Mikkelsen.

•Atomangreb på danske skibe er teknisk muligt
Det er tanken, at besætningen på "Peter
Willemoes" med den nye viden og de nye
færdigheder skal kunne undervise besætningerne på de øvrige danske fregatter
samt på de to skibe af Absalon-klassen, så
de også kan forbedre deres færdigheder.
KILDE: JYLLANDS-POSTEN

De seks ugers træning ved Fost er kulminationen på over et års træning for
"Peter Willemoes" 115 mand store besætning. Under træningsforløbet i England har Fost vejledt og undervist den
danske besætning samt besætningerne
på en række andre krigsskibe, og det
hele blev afsluttet med en kontroløvelse, som den danske fregat bestod i første forsøg.
Det tog en norsk fregat tre forsøg at
bestå den samme træning.
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71-året for D-dag fejret i Frankrig
I anledning af 71-året for den allierede invasion af Normandiet under 2. Verdenskrig deltog
Danmark i flere internationale ceremonier på Normandiets kyst og med kranselægning ved det
danske monument i Sainte Marie du Mont den 6. juni 2015.
De danske deltagere i ceremonierne i år var chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, forsvarsattaché, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen og formand for Frihedskampens Frednings-og Mindefond, Christian Eugen-Olsen. Derover stillede Hjemmeværnet med fanekomado.
- Det er vigtigt at mindes og ære de cirka 800 danske søfolk, der deltog i invasionen. Deres indsats er værdsat, hvilket mange gav udtryk for i løbet af dagen. Så bliver man stolt – som sømand og som dansker, sagde Frank Trojahn.

Foto: Rebecca Graversen

Mindesmærket for de danske søfolk i Sainte Marie du Mont er netop blevet renoveret med støtte fra Kulturstyrelsen. Ved ceremonien ved monumentet var der også deltagelse af repræsentanter fra USA, Storbritannien, Sainte Marie du Monts borgmester samt præfekten for La Manche.
Den danske delegation deltog også i internationale ceremonier ved Utah Beach,
Bény-Réviers og Courseulles-sur-Mer samme dag.
Kilde SOK.DK
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Vestas på vej mod stor havmølleordre

Onsdag 10. juni 2015 kl: 11:19

DONG Energy har valgt MHI Vestas Offshore Winds V164-8,0 MW som foretrukken
vindmølle til Borkum Riffgrund 2 Havmøllepark i Tyskland. Status som foretrukken leverandør er resultatet af en udbudsrunde, som DONG Energy har gennemført.
”Ydeevnen af MHI Vestas Offshore Wind 8,0 MW-vindmøllen var en afgørende faktor for, at
vi valgte denne vindmølle som den foretrukne til vores Borkum Riffgrund 2udviklingsprojekt”, siger Samuel Leupold, Executive Vice President for DONG Energy Wind
Power.
DONG Energy forventer at underskrive en aftale med MHI Vestas Offshore Wind senere på
året, men dette er betinget af, at DONG Energy træffer endelig investeringsbeslutning om Borkum Riffgrund 2-projektet.
”Hvis vi beslutter at opføre Borkum Riffgrund 2, bliver det vores fjerde havmøllepark i Tyskland, hvilket understreger vores store engagement i markedet”, siger Leupold.
Borkum Riffgrund 2 har en tildelt netkapacitet på 450 MW og ligger i Nordsøen cirka 57 km ud
for Tysklands nordvestlige kyst og kan dække forbruget hos mere end 500.000 tyske husstande.
Havmølleparken 2 ligger ved siden af den 312 MW store Borkum Riffgrund 1 Havmøllepark,
hvor DONG Energy netop har installeret den 78. og sidste vindmølle. Denne havmøllepark vil
være i fuld kommerciel drift senere på året.
Kilde: DONG Energy
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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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Peter Westfall Jensen

som fylder 70 år

16 juli

********************************************************
Ole Everhøj
som fylder 60 år 02 august
Jørgen Nielsen
som fylder 80 år 05 august
Bjarne Jensen
som fylder 70 år 11 august
*********************************************************
Paul Ingo Pedersen
som fylder 65 år 03 september
*********************************************************

Jørgen Munkshøj, Steffen Andersen, Mikkel Rasmussen
Niels-Christian Nielsen, Henrik Nielsen
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Billeder fra Landsskyttestævnet 2015 i Hanstholm

Der var desværre ingen hest i år til Rico.

Et udsnit af modtagere af pokaler.

Her er lidt Vesterhavs luft efter en hård aften.

Gruppebillede på Museet.

Vores Landsskytte modtager præmien.

Søndagsfrokost inden afgang.

Der er flere billeder på hjemmesiden.
Foto: HJH
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Slop kisten
Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Vindjakke Marineblå ........................................ 375,00
Fleecetrøje ........................................................ 250,00
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. 22 55 72 41
ohl2001@webnetmail.dk
Bent Olsen (næstform.)
Solsortevej 11
3390 Hundested
Tlf. 20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk
Rico Møllebro (kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 61 71 65 35
moellebro@kabelmail.dk
Brian Lok Olsen (Best.)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Jens Hyldborg (Best.)
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Suppleant.
Tommy Rasmussen
Turistvej 24
3390 Hundested

Planlagte arrangementer:
Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen
hver onsdag fra kl. 19:00 til
21:00.
Start 02 september

Pokal skydning
26. september kl. 14.00
Juleskydning
5. december kl. 14.00

Slut
5. december med juleskydning

Landsskyttestævnet i Hanstholm. Den 14-15 marts 2015.
Vi var 12 glade skytter som drog fra Hundested tidlig lørdag
morgen til Hanstholm med tur omkring Holbæk til Odden- Århus. Vi ankom i god tid, under overfarten var der mulighed for
lidt ekstra morgenmad. Med et enkelt pit stop ved Hans Jørgens
ekskone, hvor vi fik en sandwich og alle fik klaret toiletbesøg,
inden vi kørte videre til Sjørring Skyttecenter. Hvor alle skød.
Vores skydning endte med følgende resultater. Veteraner.
nr. 1. Nina Hoffstetter 90 p. nr. 2. Bent Olsen 89 p. nr. 3.
Bent Pedersen 89 p. nr. 4. Jens Hyldborg 89 p. nr. 5. Ole Lorentzen 88 p. nr. 6 hans Jørgen Hansen 85 p. nr. 7. Per
Hoffstetter 83 p. alle veteraner bliver jo trukket 4 p. ved 10
skud.
Vores fritstående skytter leverede følgende resultater.
nr. 1. Michael Hultén 82 p. nr. 2. Per J.C. Hansen 82 p. nr. 3.
Rico Møllebro 81 p. nr. 4. Brian Lok Olsen 80 p. nr. 5 Torben
Pedersen 48 p. Hold resultatet blev 422 p. en tilbagegang på 2
p.
Bedste hold blev Nyborg med 462 p. Fremgangs pokalen gik til
Aarhus med 35 p.
Med dette resultat blev Nina Hoffstetter bedste holdskytte i
Hanstholm.
Vi har også deltaget i hjemmebaneskydning og der blev resultaterne at.
nr. 1. Per J.C. Hansen 360 p. Hold fik vi 1759 p.
Øvrige deltagere har skudt følgende resultater: Bent Olsen 354
p. Ole Lorentzen 349 p.
Hans Jørgen Hansen 349 p. Jens Hyldborg 347 p. Nina
Hoffstetter 345 p. Tom Hansen 311 p. Per Hoffstetter 155 p.
Brian Lok Olsen 321 p. Rico Møllebro 308.
Bedste hold var Esbjerg med 1847 p. Bedste skytte Knud Erik
Høgh 381 p.
fortsættes næste side
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Fortsat.

Efter skydning drog vi videre til Hanstholm Hotel hvor vi blev indkvarteret. Efter alle
havde fået deres værelser drog Bent og jeg til landsmøde på hotellet, hvor man vedtog at
der fremover skal der skydes 20 skud og der vil komme nye regler om hvordan
skydningen skal afvikles. Jeg regner med at have reglerne klar når vi starter til sep. Vi
havde en dejlig aften med god mad og god underholdning af et grønlandsdame kor som
sang nogle grønlandske sange for os.
Efter morgen buffet blev der indstigning i bussen så blev det en tur langs med Vesterhavs
kysten og videre over til Sjørring Skyttecenter hvor der var frokost og Landspokalen og
Landsskytterne blev hædret. Og det blev ikke os i år men vi prøver igen til næste år.
Derefter kørte vi tilbage mod Aarhus hvor vi sejlede med færgen kl. 18.00. og vel
ankommet til Hundested ved 23 tiden, alle var godt trætte efter en hård weekend, men en
god og kammeratlig tur var slut.
Næste år er det i Brøndby, så kan det godt være der er flere som melder sig til turen. Det
har altid været godt og fornøjeligt at være til landsskyttestævne, så håber vi at der er flere
som vil deltage fremover. Med en tak til alle som gør et godt stykke arbejde for at vores
Skyttelav kan bestå.
Ol.
Pokalskydning for Halsnæs skytte lav. Den 28-03-2015.
Der var 19 skytter som deltog i vores egen pokalskydning
Med følgende resultater. For damer vedkommende blev.
Nr.1. Vivian Olsen 105 p. Nr. 2. Karine Simonsen 95 p. Nr. 3. Irene Hansen 91 p.
For herrerne blev resultatet følgende.
Nr.1. Brian Lok Olsen 107 p.
Nr. 2.
Nr.3. Ole Lorentzen 102 p.
Nr. 4.
Nr.5. Nina Hoffstetter 100 p.
Nr. 5.
Nr.5. Richard Newton 100 p.
Nr. 8.
Nr.8 Jens Hyldborg 99 p.
Nr.10.
Nr.11. Tommy Andersen 97 p.
Nr. 11.
Nr.13. Kjeld Nortung 96 p.
Nr. 14.

Bent Olsen 106 p.
Michael Hultén 101 p.
Hans Jørgen Hansen 100 p.
Klaus Klyver 99 p.
Jacob Andersen 98 p.
Charles Hansen 97 p.
Rico Møllebro 95 p.

Efter den gode skydning trak vi op til marinestuen hvor vi serveredeReje og krabbe
cocktail. Okseculotte med ovnstegte kartofler m/ bearnaisesauce og til dessert
appelsinfromage. Derefter var der fri adgang til rå hygge i det gode selskab, så alle har haft
en god dag i et kammeratligt selskab.
Ol.
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V Christian Hansen
Mail: mail@toemrerhansen.dk

Værksted: Håndværkervej 1
3390 Hundested
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Afsender:
Hundested 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
Torvet 37 Telefon 70 33 33 33
3300 Frederiksværk

www.kmsport.dk

