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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

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

Forsidebillede:
Sandskulptur i Hundested . foto HJH

Så er sommeren kommet, og forhåbentligt går vi en god en af slagsen i møde med
mange aktiviteter på stuen, som er planlagt.
Vores udlejningslokale skal renoveres i ugerne 27 og 28. Der skal opsættes nye lydisolerende plader på loftet, nye lampetter og skabe. Og i køkkenet kommer der et nyt
komfur.
Fregatskydningen. Finder som sædvanlig sted anden lørdag i august, og til de nye
medlemmer så mødes vi på stuen men læs mere derom andet sted i bladet.
Der vil også blive en udflugt til søfartsmuseet i Helsingør, hvor der vil blive en guidet
tur. Der står også mere herom inde i bladet.
Da der desværre har været en fejl i opsætningen af lørdagsfrokosterne har der været
manglende frokoster i april og juni. Den sidste på grund af pinsen, der havde vi snakket om der kom ikke så mange da det jo er familie frokoster der trækker.
Den næste frokost er den første lørdag i september.
Dødsfald
Formanden for Frederiksværk Marineforening er desværre gået fra borde.
Bent Pedersen har i mange år været med ved fregatskydningerne og ført listerne og til
landsskyttestævnerne, som medlem af Hundested Marineforenings skyttelav det må
siges det kom som et chok, da meddelelsen kom om lørdagen fra Palle, der er formand for distriktet, da Bent havde været her om tirsdagen til fregatmøde.
Formand Bent Pedersen ære være hans minde.
Til sidst vil jeg bare ønske alle vores medlemmer en god sommer og så håber jeg vi
mødes på stuen.
Ellers så kig på opslagstavlen på stuen. Der vil løbende komme nye tiltag op
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.
Efter at have lyttet til de små fugle som
kommer forbi, har jeg erfaret at der var et
par stykker som syntes at forsiden var
blevet ændret, og det var synd at fjerne
stregtegningen, og erstatte den med et
original billede her fra Hundested. Jeg har
kun fået respons fra to på at det er forkert,
men vil da gerne høre hvad andre mener
Samtidig fløjtede fuglen at der er renoveret
nede i ”udlejningslokalerne” så må vi jo
håbe at det har hjulpet på rumklangen da
man jo dårligt kunne høre hvad der blev
sagt når alle snakkede samtidig.
Herfra skal der lyde en fortsat god sommer.
ansvarshavende redaktør
Hans Jørgen Hansen

VITS
Hvorfor slår den sorte enke hanedderkoppen ihjel, når de har parret sig?
For at stoppe snorkelydene inden de begynder.

FREGATSKYDNING. Lørdag d. 12. august
Afholdes den årlige fregat / Korvet skydning.
Fregatudvalget har besluttet at der vil være grillet gris, med tilbehør. Prisen for denne
kulinariske nydelse vil være 50 kr. pr. person.
Og husk at medbragte drikkevarer ikke vil blive accepteret.
Marinestuen åbner kl.8.30 og der er afgang kl.9.30 efter indtagelse af en lille skarp til halsen.
Pris for skydning er 50,- kr.
Skydning og maden betales ved tilmeldingen på skydebanen.
Husk at tilmelde jer til spisningen senest 1. august, da grisen skal bestilles i god tid.

Lørdagsfrokost d. 2 september kl.12.00
Så starter spisningen efter sommerpausen, prisen er 50 kr. pr. person
Udflugt til Helsingør d. 23 september
Lørdagsfrokost d. 7 oktober kl. 12.00
Pris 50 kr. pr. person
Husk tilmelding til ålegildet.
Den starter d. 7. oktober kl. 11.00 og tilmelding kun ved personligt fremmøde.
Mere herom i næste nummer.
Billede:
her er den hårde kerne
til sendemandsmøde i
Ålborg i maj måned.

www.marineforeningen.dk/home/fotogalleri/item/260-sendemandsmode-2017
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Udflugt til M/S museet for søfart
Lørdag d. 23 september er der bestilt en bus til at en tur til Helsingør,
hvor vi finder museet for søfart på den gamle værftsgrund.
Museet er bygget i den gamle tørdok, og byder på en unik oplevelse, om
søfartshistorie og giver et indblik hvordan søfarten har været og stadig er
en vigtig del af vores historie samt giver et indblik i og forståelse for
Danmark som søfarende nation.
Der er afgang fra stuen kl. 09.00 og
hjemkomst ca. kl.17.00
Det vil være muligt at købe øl og vand i
bussen på turen

Når vi ankommer til Helsingør vil der
være en rundvisning på ca. en time
Emnet er :
I SØMANDENS FODSPOR
Kom med på en rejse gennem 400 års søfartshistorie og folkene omkring,
og på havnen og dens leverandører og forbrugere såsom smede, maskinarbejdere, m.m.
Efter guideturen på museet vil der være en kop kaffe og kringle i museets
cafe. Der vil være mulighed for at selv at gå rundt og opleve udstillingerne på egen hånd eller man kan blive siddende i cafeen hvis tørsten er for
overvældende.
Ca. Kl. 13.30 er der afgang mod Gilleleje hvor der er frokost kl.14.15 i
den nye marinestue
Frokosten består af 2 slags sild og smørrebrød samt en ostemad og en
snaps med efterfølgende kaffe. Derudover vil der være mulighed for at
købe øl og vand til rimelige priser.
Prisen for alt dette er 350,- kr.
Seneste tilmelding er søndag 3. september
til Kjeld Jensen tlf. 29 89 28 04 eller på stuen.
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Fregatskydning d. 12. august 2017
Så er det igen tid til at tage en tur ud til Tollerup med bussen, og
nyde nogle timer i godt selskab. Hvor vi som sædvanlig mødes
med Frederikssund og Frederiksværk, i godmodig kamp om at
skyde skibene i sænk. Der vil være afgang fra stuen kl. 09.30, efter
indtagelse af en bitter eller en øl (som sædvanlig). Efter opråb begynder vi at ødelægge Jens’ skibe, og holder frokost ca. kl.12.30
Kl. 13.15 (hvis vi er klar til det) fortsætter vi med at skyde, og hvis
heldet er med os, er vi vel færdige kl. 15.30. Så er der afgang mod
stuen, hvor der vil være hygge og snak, et par timers tid.

Maden består af
Grillet gris med tilbehør. Skal
bestilles senest d. 1. august på
stuen.

Prisen er som den plejer.
50 kr. for skydning
50 kr. for gris som betales
sammen med skydningen når vi
ankommer derude.
Her er Jørgen I gang med at ridse grisen
det herrens år 2013
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Have vedligehold
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snerydning - saltning

trappe – vinduesvask

08-06-2017 - kl. 12:20
Af Emma Rudbeck, Værnsfælles Forsvarskommando

Seahawk-helikopter skal til eksamen i Nordatlanten
Snart går Forsvarets Lynx-helikopter på pension, og ni nye Seahawks overtager jobbet. Men inden det
sker, skal helikopter og besætningen testes.

Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R Seahawk, skal i starten af 2018 overtage alle opgaver
fra Lynx-helikopteren. Først skal
den nye helikopter samt besætning
på inspektionsskibene igennem en
række tests. En af dem er Initial
Operational Capability-afprøvning
som er en form for terminsprøve i
et helt fag.

afprøvningen.

- Man kan sige, at Seahawk og
besætning er oppe i fuldt pensum i
det fag, der hedder ’Nordatlanten’,
hvor vi tester, om helikopteren og
besætning kan det, der skal til for
at arbejde i det her område. Senere i implementeringsfasen vil den
også blive testet i, hvordan den
opererer i internationale operationer, fortæller orlogskaptajn ’TUR’,
som koordinerer IOC-

Seahawken (til venstre) fylder godt på dækket af Vædderen, der er blevet bygget om for at huse den store helikopter.

For at Seahawken kunne komme om bord på inspektionsskibet, er helikopterhangaren blevet bygget om,
da den hidtil har været indrettet til den langt mindre Lynx-helikopter. Samtidig har besætningen i det sidste halve år skulle lære en helt ny helikopter at kende.
- Det har været en proces, hvor vi langsomt har startet med at modtage nyt og noget større materiel.
Senere er der blevet bygget om, så vi overhovedet kunne have Seahawk på skibet. Derefter er vi stille og
rolig gået i gang med at finde ud, hvad kan vi og, hvad kan helikopteren. På den måde har vi fået et samarbejde op at køre, fortæller kommandørkaptajn Jesper Lynge, som er chef på inspektionsskibet Vædderen,
Efter tre dages IOC-afprøvning med utallige landinger og afgange fra helikopterdækket, køreture ud og
ind af hangaren, mange nedskrevne noter og afholdte møder, kunne generalmajor M.A.L. T Nielsen, som
er chef for Flyverstaben, erklære Seahawken for IOC.
- IOC-testen er gået imponerende godt. Forsvarets opgaveløsning i Nordatlanten får et gevaldigt løft.
Seahawk-helikopteren er på en lang række punkter væsentligt bedre end den Lynx-kapacitet, som vi pensionerer ved udgangen af dette år. For Forsvaret og Færøerne betyder det, at vores evne til at løse opgaver bliver langt bedre, fortæller generalmajor M.A.L.T Nielsen.
I uge 50 skal helikopter og besætning op til den endelige eksamen, som hedder Full Operational Capability. Derefter kan Seahawken blive indsat i starten af 2018, men indtil da løser Lynx-helikopteren de nødvendige opgaver.
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Distriktsmøde i Gilleleje Marineforening
Der var indkaldt til Distriktsmøde den 18. februar 2017, hvorfor vi var 7 medlemmer der
mødtes på stuen for at deltage, og drøfte hvor stor forplejningen til turen burde være. Efter
at være nået til enighed, entrede vi den ventende minibus, for at sætte kursen mod Gilleleje
Marineforening, som skulle være vores værter denne gang.
Efter at være vel ankommet til Gilleleje Marineforenings nye dejlige hus, og have hilst på
de øvrige deltagere fra Frederikssund, Frederiksværk, Helsingør, Hørsholm og naturligvis
vores værter fra Gilleleje, bænkede vi os ved et bord, for at påbegynde mødet, hvor en masse mennesker fik sagt en masse.
Senere var vores værter vært ved en frokost, som jeg ikke vil betegne som en lille frokost,
idet der blev serveret en hakkedreng på 250 gr med bløde løg og spejlæg samt tilbehør.
Efter frokosten var det tid til at vende skuden, sætte sejlene og lægge kursen hjemad mod
Hundested, hvor vi vel ankommet på stuen igen, sluttede dagen af i hyggeligt kammeratlig
samvær.
Deltagerne var: Jens, Ole, Ib, Michael, Hans Jørgen, Kjeld J. og Holger
HM.

Den smukkeste genvej mellem Halsnæs og Horns Herred. Her er Colombus med begge besætninger.
Sejlplan og priser findes på. www.mfcolumbus.dk
foto HJH.
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100 år med nødopkald til søs
Lyngby Radio fylder 100 år, samtidig med at medarbejderne skifter adresse til Aarhus,
hvor de fremover vil være en del af Forsvarets Operationscenter i Jylland.
21-04-2017 - kl. 09:07
Af Sune Wadskjær Nielsen og Lars Bøgh Vinther, Værnfælles Forsvarskommando
- Hello all stations. This is Lyngby Radio
Når man på skibets radio hørte sådan et opkald, var det med at lytte efter. Et skib kunne være i
havsnød og en redningsaktion i gang. I 100 år har Lyngby Radio været med til at sikre kontakten til skibsfarten via telegram, telegraf og telefon. Den begyndte som forsøgsstation i 1914
ved Første Verdenskrigs udbrud, men blev 17. april 1917 overdraget til staten og lagt ind under
Telegrafvæsenet. I 2015 blev Lyngby Radio organisatorisk lagt ind under Forsvarets Operationscenter og 24. april flytter Lyngby Radios medarbejdere arbejdsplads til operationscenteret i
Aarhus. De vil dog stadig benytte navnet Lyngby Radio. I dag fejrer medarbejderne jubilæet
med en reception, som en af deres sidste aktiviteter på adressen i Bagsværd.
Vagtstuen i Lyngby radio.
Snart skal medarbejderne vænne sig
til nye omgivelser først i Aarhus og
siden i Karup.
Teknologiske tigerspring
Lyngby Radios historie beskriver det
tyvende århundredes rivende teknologiske udvikling. De første radiobølger med tale strålede
takket være opfinderen af buegeneratoren, Valdemar Poulsen, ud fra bakken over Bagsværd Sø
i 1905. Da Titanic forliste i 1912 etablerede mange lande kystradioer. For Danmarks vedkommende begyndende med Blåvand Radio i 1914 og Post- og Telegrafvæsenets overtagelse af
Lyngby Radio i 1917. Lyngby Radio nåede i 1980’erne sin storhedstid. Cirka 100 ansatte overvågede og servicerede radiotrafikken på verdenshavene og ekspederede mere end 700.000 telegrammer. Ved årtusindeskiftet var radiotrafikken faldet til en tiendedel. I dag klarer de tidligere
kunder sig med den digitale kommunikationsteknologi. Mobiltelefoner, satellitter og internettet
har overtaget kommunikationen. Der er dog stadig brug for at have opmærksomme lyttere til at
reagere på nødråb.

Telegrafist på radiostationen på torpedobåden P507 GLENTEN. Sådan var kommunikationsteknologien i Søværnet i Lyngby Radios storhedstid. Foto: Forsvarsgalleriet.
Fortsætter næste side.

11

fortsat fra foregående side

46 år på jobbet
Mens Lyngby Radio for tidligere generationer var synonymt med søfart og radio til havets folk,
er det i dag mest fiskere og andre folk på havet som genkender navnet, når der sendes nødmeldinger ud på VHF-radioens kanal 16. Derfor er der blevet mere og mere tomt i kontorer og stuer på Lyngby Radio. To radiooperatører og en vagtchef er dog stadig på treholdsskift parate til
at reagere på meldinger om skibe på grund, i brand, med motorstop, helbredsskader eller
MAYDAY. Vagtchef Irene Olsen har prøvet alle scenarier siden en augustdag i 1970, da hun
som 17-årig påbegyndte tjenesten. Nogle begivenheder husker hun dog bedre end andre.
- I 2004 fik jeg et nødkald fra to fiskere på en kutter. Båden var sprunget læk, og så forsvandt
forbindelsen. Jeg skyndte mig at udsende Mayday Relay, men det viste sig senere, at de var
sunket og begge omkommet, fortæller Irene Olsen.

Lyngby radios domicil ved Bagsværd sø.

Selv om oplevelsen hænger ved, og nødråbet ikke nåede frem, før det var for sent, så nager det
ikke Irene og kollegaerne. De gjorde alt, hvad de kunne. Irene Olsen har været 46 år på jobbet,
men hun er ikke sikker på, at hun vil være en af de 16 ansatte, der skal være med til at flytte
navn og virke til Forsvarets Operationscenter i Østjylland. Det kommer helt an på, hvor lange
vagterne bliver, og om den lange transporttid er besværet værd.

Til Århus og så til Karup
Til gengæld er flytningen en gevinst for kollegaen Niels Kuhlmann, der trods sine 72 år er omtrent nyansat. Lige nu pendler han nemlig fra boligen i Skive. Radiooperatørjobbet minder i øvrigt en del om hans arbejde i et flyveledertårn i Grønland.
- Jeg bruger den samme teknik til at snakke med skibe, som jeg gjorde med fly i Grønland. Og
ja, det er da vemodigt, at alting lukker efter 100 år i Lyngby. Men jeg får kort vej til arbejde,
siger han.
Lyngby Radios medarbejderes ophold i Aarhus bliver kun et kort intermezzo, inden hele Forsvarets Operationscenter samles i Karup senere på året.
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Baltops nær afslutning
Den store internationale NATO flådeøvelse i Østersøen, Baltops, er ved at nå sin afslutning for i år. Øvelsen begyndte den 5. juni. Den danske fregat Niels Juel vender stævnen mod Danmark som den sidste
danske enhed den 19.juni.
15-06-2017 - kl. 10:29

Af Jacob Kongsmar Jørgensen, Værnsfælles Forsvarskommando
Under dette års Baltops deltog 14 lande med over 100 forskellige enheder. Det danske bidrag bestod af fregatten
Niels Juel, støtteskibet Absalon, Flyvevåbnets Lynx helikopter og to mand til luftovervågning. Desuden deltog Søværnets Taktisk Stab under hele øvelsen.
Baltops formål er at øve samarbejdet blandt NATO’s skibe og fly i Østersø-området. Det skal samtidig sende et signal
til omverdenen om NATO’s engagement og styrke.
De to danske skibe fungerede under øvelsen som flagskibe for henholdsvis rødt og blåt hold, hvor blåt er NATOS styrke, og rødt er fjenden som det fiktive land Bothnia. Det betyder, at Absalon og Niels Juel havde ledelsen over hver
deres styrke.
For at en operation af denne størrelse kan lade sig gøre rent praktisk, skal kommunikation og datadeling på tværs af
enheder kunne lade sig gøre. Denne opgave har Joint Datalink Operations Centre stået for at levere med over et års
forberedelse.
I år er det 45. gang, at der afholdes Baltops i Nordeuropa

Søværnet
13. juni kl. 07:11

Søværnets fregat Niels Juel er gået over på fjendens side.
Under den årlige Baltops øvelse i og omkring Østersø-området er Niels Juel sammen med enheder fra Tyskland, Litauen og
England på rødt hold. Det betyder, at deres gruppe skal agere som fjende til NATO's styrker, som i disse dage træner forskellige
kampfærdigheder i denne store NATO flådeøvelse.
Se indslaget om selve Baltops 2017 øvelsen og hvordan det er at være på fjendens side.
Videoen findes her. https://www.facebook.com/sovaernet/videos/1362095800539345/
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Erik Alex Holm
Torben Poul Benzon
Flemming Hansen
Bjarne Midtgaard

som fylder
som fylder
som fylder
som fylder

80 år
65 år
65 år
75 år

07 juli
25 juli
26 juli
30 juli

*********************************************************
Jesper Kærgaard Jensen
som fylder 50 år 16 august
Morten Elis Jensen
som fylder 60 år 17 august
Ole Erik Nielsen
som fylder 75 år 18 august
*********************************************************
Frank O. Madsen
som fylder 75 år 07 september
Levy Lears Leander Nielsen
som fylder 70 år 23 september
*********************************************************

.

Søren-Ole Nielsen
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Vi mindes gamle dage

Øverst: Hygge på marinestuen.

Nederst: Fregatskydning for længe siden.
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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
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 ...................................................... 115,00
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
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
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

Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
til 21:00.
Efterårssæson 2017
Start: 06 september
Slut: 02 december
Juleskydning

Planlagte arrangementer:
Pokalskydning, roholdet
Lørdag d.14. oktober
kl.14.00 med efterfølgende
spisning pris mad 100,- kr.
lørdag d.2. december
Juleskydning kl.14.00
Med efterfølgende spisning
Pris mad 175,- kr.

.

Pokal skydning med roholdet
Menu:
Ananasring m/ Krabbe- Rejesalat/ flutet. Helstegt Mørbrad m/ persille mini
stegte kartofler skysauce.

Generalforsamling 26-01-2018 kl.18.30.
O.L
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Halsnæs skyttelav Pokalskydning
Den 08-04-2017.
Vi har fået afholdt vores egen pokalskydning for vores skytter. Der var mødt 21 skytter,
som fik afviklet deres skud. Og med følgene resultat.
Hos damer blev det: 1. Vivian Olsen med 95 p. 2. Karine Simonsen med 94 p.
3. Irene Hansen med 84 p.
Hos herrerne Fristående: 1. Rico Møllebro m. 85 p. 2. Michael Hultén m. 81p. 3. William
Vanggård m. 80p. 4. Brian Lok Olsen m. 79 p. 5. Tommy Andersen 78 p. 6. Mads
Knudsen m. 68 p. 7. Henrik Christoffersen m. 66 p. 8. Torben Pedersen m. 65 p.
Derved blev det Rico Møllebro som fik den nye vandrepokal for fristående skytter med
hjem.
Hos veteran herrer: 1. Bent Olsen m. 97 p. 2. Ole Lorentzen 93 p. 3. John Pedersen m. 93
p. 4. Jens Hyldborg m. 93 p. 5. Kjeld Nortung m. 89 p. 6.
Richard Frederiksen m. 89 p. 7. Hans Jørgen Hansen m. 89 p. 8. Charles Hansen m. 88 p.
9. Richard Newton m. 86 p. 10. Frank Jørgensen m. 84 p.
Derved fik Bent Olsen vandrepokal med hjem igen.
Efter den afholdte skydning gik turen ned til marinestuen hvor Per og Peter havde sørget
for at få grillet et Vildsvin fra Sverige. Vi andre havde sørget for lidt tilbehør og dessert.
Der blev atter en god aften for vores skytter.
Den aften blev også udleveret resultaterne for vores serieskydning og der blev udleveret et
krus med navn til dem som havde gennemført alle skydningerne. Resultatet blev som
følger.
Damer: Karina Simonsen Olsen 1668 p. 18 s. 94,9 p. Vivian Olsen 752 p. 8 s. 94,9 p. Irene
Hansen 1256 p. 15 s. 86,7 p. Inge Magnussen 354 p. 4 s. Terese Malmgren 327 p. 4 s.
Heidi Pedersen 78 p.
Fristående herrer: Per J.C. Hansen 2830 p. 33 s. 89 p. Rico Møllebro 2861 p. 36 s. 83,4 p.
Brian Lok Olsen 1971 p.26 s. 82,2 p. William Vangsgård 1173 p. 17 s. 81,5 p. Mads
Knudsen 1658 p. 23 s. 80,6 p. Jacob H. Andersen 1154 p. 15 s. 80 p. Bo Aabank 1110 p.
15 s. 77,3 p. Tommy Andersen 764 p. 10 s. 76,3 p. Torben Pedersen 1042 p. 15 s. 73,1 p.
Peter Andersen 620 p. 8 s. Søren Ole Nielsen 585 p. 7 s. Jens Henrik Christoffersen 231 p.
3 s. Michael Hultén 244 p. 3 s. Anders Madsen 56 p. 1 s.
Veteran Herrer: Hans Jørgen Hansen 4366 p. 47 s. 97 p. Jens Hyldborg 4275 p. 46 s. 96,1
p. Bent Olsen 2411 p. 26 s. 95,5 p. Richard Poul Newton 3830 p. 42 s. 94,9 p. Charles
Hansen 2000 p. 22 s. 94,9 p. John Pedersen 5035 p. 56 s. 94,5 p. Kjeld Nortung 4801 p. 53
s. 93,9 p. Leif Andersen 3362 p. 38 s. 93,3 p. Ole Lorentzen 3227 p. 36 s. 92,7 p. Richard
Frederiksen 2418 p. 27 s. 91,9 p. Frank Jørgensen 1741 p. 20 s. 89,7 p. Holger Malmgren
598 p. 7 s. Bent Pedersen 337 p. 4 s.
Samlet blev der skudt 686 serier i 2016 -17.
Det er godt gået og vi håber at alle vil møde op til en ny gang skydning til efteråret onsdag
den 06-09-2017 kl. 19.00, jeg vil ønske alle en god sommer.
Ol.
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V/ Christian Hansen
Mail: mail@toemrerhansen.dk

Værksted: Håndværkervej 1
3390 Hundested

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
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Afsender:
Returneres ved adresseændring
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

B
Her er der plads til en annonce hvis Her er der også plads
der skulle være interesse
En halv side koster 800,- årligt
En hel side koster 1600,- årligt

