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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  
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ... ….20 72 96 20 
Kjeld Jensen          (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
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……( Lørdagsfrokosten ) 
Højsgårdsvej 50 ……………. 24 85 91 44 
Poul-Erik Knudsen   
Liljevænget 16……………….51 43 99 89 
 

 

Klaus Bøgeskov Nielsen….1.suppleant 
Narssakvej 6………………….21 65 13 84 
Karl Erik Olsen……………...2.suppleant 
Nyvej 9…………………………24 87 59 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foreningens formål er at styrke nationens 

interesse for søværnet og søfarten ved fæl-

les arbejde for denne sag, samt at vedlige-

holde forbindelsen og kammeratskabsfø-

lelsen mellem personel, der er eller har 

været tjenestegørende i søværnet 
 
 

 

 

 

 
 
 
 Slopkisten  bestyres sta-
dig af Jan Nielsen 
Kattegat Strandhave 3 st.   tlf: 2011 7280 
 

Forsidebillede: 
Fra venstre Landssekretær Birger Tykskov, Lands-

næstformand Søren konradsen, Afdelingsformand Jens 

Hyldborg og Distriktsformand Palle Pedersen. 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Efter et langt forår blev det endelig tid til vores eget Jubilæum, det var de første 100 

år. Der har været fart på for at få det hele på plads, og hele bestyrelsen har været 

med i forberedelserne. Det var med stor tilfredshed at vi kunne modtage gratulan-

terne, lørdag d.7. april hvor de kom i en lind strøm fra formiddagstid indtil vi luk-

kede. 

Det var en god tur til Køge hvor der var Sendemandsmøde som blev afholdt på ho-

tel Comwell i Køge. Vi var 4 som tog af sted og havde en hyggelig samt konstruk-

tiv dag.  

Den årlige Fregatskydning finder sted d. 11 august hvor vi mødes og hygger med 

Frederiksværk og Frederikssund så håber vi at det kan lykkes os igen at få fregat-

kaptajnen hjem (sidste år blev det jo Kassereren Kjeld Jensen).  

Det er en svær opgave at finde på udflugter og lignende, Thomas kom med et godt 

forslag nemlig en tur med Veteranskibet Bjørn. Men det har vist sig at de, ikke ville 

give afslag i prisen (300 kr.) da Thomas ringede. Men efter lidt overvejelser kom de 

på andre tanker og sendte et forslag med vi kunne få rabat på 50 kr. pr person men 

med et minimum på 20. Jeg håber bare vi kan få den lidt længere ned, da vi jo også 

skal hjem deroppefra, og bus / tog koster jo også. 

Til sidst vil jeg ønske alle vores medlemmer en god sommer og så håber jeg 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.  

 

 

Det blev på bestyrelsesmødet i ok-

tober 2014 vedtaget at man skal 

have været medlem af foreningen i 

12 måneder for at kunne leje Fest 

 Lokalerne. 

 

 

Redaktøren mener. 
  

Så har sommeren ramt os, og det er fra den 

gode side det skal ses. Man skal ikke klage 

over vejret i skrivende stund. Selvom det 

ville være skønt at være udenfor i det skøn-

ne vejr lige nu.  

Så håber jeg der er nogen som har lyst til at 

prøve at arrangere, (i samarbejde med Kas-

sereren) enten en tur eller et foredrag, må-

ske en aften med vinsmagning.  

 

Thomas Hansen prøvede at arrangere en tur 

til Helsingør med Damperen ”Bjørn”.  

Men der var hverken mulighed for gruppe-

rabat, eller at tage egne drikkevarer og lidt 

spiseligt med på turen, så den faldt. For 

hvem vil drikke lunkne øl og betale 300,- 

kr. for turen derop og bagefter skulle betale 

for at komme hjem igen (selv om det nok 

var til at finde en løsning på med forenin-

gens hjælp) 

HJH 
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Lørdag d. 11 august.   
Fregatskydning:  Vi mødes på stuen kl. 8.30 hvor der er en lille en til halsen. Der 

er afgang kl. 9.30 hvor vi kører i bus til skydebanen. Der mønstres mænd og 

kvinder og så begynder skydningen kl. 10.00. Frokosten vil være omkring kl.12.00 

og vi forventer at køre hjem ca. kl.15.00. 

Stuen er lukket til vi kommer hjem  

 

 

 

Lørdag d. 1 september 

Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 50,- kr 

 

 

Torsdag d. 4 oktober 

 

Pudseaften: Vi starter med at pudse kl. 18.30 og bagefter er der en bid mad som 

tak for hjælpen, og kammeratligt samvær indtil ??? 

 

 

Lørdag d. 6 oktober  

Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 

Ålegilde: Husk tilmelding starter d. 6 oktober kl.11.00  pris 175,- pr. person 

Billetter købes som vanligt ved personligt fremmøde. 

 

 

Lørdag d. 20 oktober 

Ålegilde starter kl.18,00 og efter spisning bliver der budt op til dans på dækket, 

hvor Svend Aage spiller. 

 

Tak til Pigerne 

Her igennem bladet vil jeg sige tak til de damer, som er mødt op i 25 år til 

korvetskydning med godt humør. Jeg har med stor fornøjelse Mønstret og ladet for 

jer i alle disse år. 

   

 Søren Grønlænder  



 

6 

 

                                                  Jubilæumsfesten 7. April 2018  
 

Så kom dagen endelig, den 7. April 2018, dagen hvor vores forening fyldte 100 år. 

 

Efter den flotte reception i vores lokaler i Marinehuset, skulle os der havde indløst billet til den 

efterfølgende fest på kroen, hjem og skifte til festtøjet, for nu skulle jubilæet fejres. 

 

Vel ankommet til kroen, startede vi aftenen med en velkomstdrink, og bænkede os ved de 

smukt dækkede borde. 

 

Formanden Jens Hyldborg gav herefter tegn til, at det var på tide, at flaget blev hejst på vores 

medbragte fanestang.  

Alle af de tilstedeværende tog en dyb indånding, og så skal jeg love for, at Kong Christian blev 

sunget med en ildhu, så selv orkesteret havde svært ved at følge med. 

 

Festen var nu officielt skudt igang, og forretten blev serveret ved bordene, ligeledes begyndte 

drikkevarerne at indfinde sig ved bordene. At det er mit ynglingsmærke “ad libitum” der blev 

serveret, gjorde kun det hele mere festligt. 

 

Buffeten blev anrettet med kød, der var så mørt, at det faldt fra hinanden, bare man så på det. 

Igen blev der serveret drikkelse af mit mærke “ad libitum”, og der blev skålet på kryds og på 

tværs. 

PS. der var også salat. 
 

Den hjemmelavede isdessert blev skyllet ned med en portvin, og tog virkelig kegler. Herefter 

var der kaffe med sidevogn. 

 

Formanden holdt en smuk tale om foreningen, og håbede at vi ville få en god fest, og det blev 

det. 

Da flaget var sunget ned, spillede bandet “Miami” op til dans, og den fik ikke for lidt. Hurtigt 

blev dansegulvet fyldt op, og det var det faktisk   hele aftenen. 

Der blev rocket og rullet til de fantastiske hits fra 60’erne, og den kammeratlige snak genlød 

snart ved bordene. Der var nogle der mente, at de kunne huske da foreningen blev startet, men 

det var nok bare pral. 

Efter mange timers kamp på dansegulvet, var det blevet tid til “skrub af suppen”, hvilket var en 

kærkommen spise på det sene tidspunkt. 

 

En helt igennem dejlig og fantastisk fest, og vi glæder os allerede, til vi skal fejre de 200 år. 

 

Tekst HM foto MH. 
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Jubilæumsfesten 7. april 2018 

  

Lørdag morgen var der en vældig aktivitet i og 

omkring marinehuset på Hundested havn.  

Dagen startede kl. 8.30 og derfra var der fuld 

fart på, så alt var klar til kl. 11.00 når de første 

gratulanter ankom. Men det skete længe før, da 

kl. var 10.30 begyndte folk så småt at ankom-

me og derfra gik det virkelig stærkt. Og gaver-

ne kom ind i en lind strøm, Det er utroligt så 

meget vin der findes, og samtidig stod der 2 

piger i køkkenet og sørgede for forplejning til 

alle de mennesker der troppede op. Der var i 

dagens anledning lavet borde på begge etager 

hvorfra man kunne forsyne sig og der var fri bar over alt i huset. Det var en virkelig god dag, 

formanden stod frem og bød velkommen til alle de gratulanter der var mødt op fra andre afdelin-

ger og hovedkontoret. Der var godt 200 mennesker igennem huset den dag og indtil kl.15.00 

hvor vi lukkede Huset.  

Da folk skulle hjem og gøre sig klar til aftenens 

fest på kroen. Der blev fra flere sider kommente-

ret, at ”de troede kun at det var stuen” som vi hav-

de. De havde slet ikke set hvad der egentlig er i 

huset, så dem tog formanden med rundt på en hur-

tig tur i huset, så de kunne få et indblik i hvad det 

indeholdt. 

Da de derefter så hvad menuen var, blev der igen 

kommenteret ”lækkert” dejlig mad, dyrt men godt, 

og der blev gættet på prisen, men der var ikke en 

som kom bare tæt på når der blev spurgt ind til 

hvad menuen kostede så kiggede de bare, og sagde det var meget billigt og smagte fantastisk. 

Det må det have, for der var ikke meget tilbage, fadene var næsten tomme og pigerne i køkkenet 

kunne tage hjem. De havde virkelig gjort et stort stykke arbejde og sørget for der intet manglede 

hverken oppe eller nede. Der skal fra foreningens side lyde en stor TAK for indsatsen. 

Kaj og slopkistens bestyrer Jan nyder en øl. pigerne i køkkenet. 
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BALTOPS-øvelsen 2018 
Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – NATO’ stående flådestyrke i Østersøen og 

Nordatlanten 
Fregatten Niels Juel er med som flagskib for den stående NATO-flådestyrke SNMG1, der netop 

nu deltager i årets store Østersø-øvelse BALTOPS 2018. Det er en årligt tilbagevendende øvelse i, 

på og over Østersøen. Øvelsen har kørt de sidste 46 år og er i år planlagt af NATO i samarbejde 

med 20 allierede og de to partnernationer Sverige og Finland.  

 

Øvelsens formål er at demonstrere evnen til samarbejde mellem de allierede og partner- nationer-

ne og samtidigt danne grundlaget for sikkerhed og stabilitet i regionen omkring Østersøen. Der-

udover er det målet at træne alle enhederne i hele konfliktspektret lige fra grænseoverskridende 

kriminalitet til egentlig kamp. 

 

Den danske stab på Niels Juel har p.t. ansvaret for at koordinere træningen i forhold til overflade-

krigsførelse, mens en anden enhed koordinerer luftforsvaret. 

 

FAKTA om BALTOPS-øvelsen 2018 

BALTOPS er en årligt tilbagevendende øvelse i Østersøen med deltagelse af mere end 40 skibe, 

50 fly og cirka 5000 mand. Øvelsen skal demonstrere evnen til samarbejde mellem de NATO-

allierede og partnernationerne. Øvelsen er varslet efter gældende internationale regler. 

 

 

Fregatten Niels Juel har en af forsvarets Seahawk-

helikoptere om bord. På billedet har fregatten besøg af en 

EH101-helikopter (baggrund). 

 

 

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – 

NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og 

Nordatlanten 
Den danske minerydningsenhed deltager sammen med 

NATO’s stående minerydningsstyrke også i øvelsen 

BALTOPS.  

 

De første dage af øvelsen bruges på at træne luft- og 

overfladekrig, hvorefter både den stående NATO mine-

rydningsstyrke og de øvrige deltagende minerydningsen-

heder går i gang med at træne minerydning. 

 

Øvelsen er bygget op omkring et fiktivt scenarie, hvor 

formålet med minerydningen er at rydde et område, så der 

kan gennemføres en større landsætning af tropper. 
                                           fortsætter næste side. 
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       Fortsat fra forrige side. 

 

 

Ud over den danske minerydningsenhed delta-

ger flere andre danske enheder i øvelsen, 

blandt andet fregatterne Niels Juel og Iver Hu-

itfeldt, transportskibet Sleipner, dykkerskibet 

Søløven og Søværnets Minørtjeneste. 

 
 
 

 
 

Østersøen havde tirsdag et frisk vejr i vente for  
de danske mineenhedssoldater og deres skib            Kilde: 2.forsvaret.dk/nyheder/ 

 

 

 

 

Fregatskydning 2018 
Så er det ved at være tid til at vi skal ud i grusgraven og skyde til de så kunstfærdige skibe som 

Jens igen i år har sørget for er lappede og der er vist også sat nyt ”krudtkammer” i fregatten det 

gamle var slidt op, og næsten ødelagt.  

Det bliver lørdag d. 11. august hvor vi samles på stuen og bliver afhentet i bus af  

Frederikssund som kommer her-

op til nogle hyggelige timer. Vi 

mødes på stuen kl.9.00 hvor der 

vil være en lille skarp til alle in-

den vi sætter kursen mod skyde-

banen. 

Ca. kl. 12.00 er der igen grillet 

gris som Frank Jørgensen og 

hans kone Linda sørger for bli-

ver perfekt.  Skydningen koster 

50.- kr. og grisen koster det 

samme og dertil er der salat. 

 

  

  

        

     Frank med gris  i 2013.  
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                                                Store Pudseaften  

 

Fredag den 13. april var det atter tid til at få pudset metallet på stuen, og det var oven i købet 

Store Pudseaften, hvor foreningen efterfølgende havde inviteret de med-

lemmer der mødte op, på middag i form af fuglebryster med tilbehør. 

 

Antallet af fremmødte medlemmer var atter en gang skuffende, men dem 

der havde muligheden for at møde op, fik en uforglemmelig aften, hvor 

den kammeratlige snak under pudsningen til tider tog vilde højder, om alt 

lige fra for langt nedbrændte stearinlys og tandbørster til brug under 

pudsningen for at komme ordentlig ind i krogene, til de store flotte    

amerikaner flagskibe der passerede vores forening denne aften, hvor  

vejrguderne virkelig var os nådige. 

 

Hyggen blev heller ikke i denne omgang glemt. Under pudsningen sørgede foreningen for, at 

der blev mulighed for at sige skål.  

Efter en times tid skinnende stuen af nypudset metal, endda så meget, at persiennerne måtte rul-

les ned, eller også var det på grund af den flotte solnedgang over “a’ hav”. 

 

Under pudsningen puslede Thomas og Christian i køkkenet, hvor brysterne sirligt blev tilberedt 

for vores senere nydelse, noget vi virkelig glædede os til, og vi blev ikke skuffede. Hvilke bry-

ster, et herligt måltid med nok bryster til alle. Det var ihvertfald ens egen skyld, hvis man gik 

sulten fra borde. 

 

Foreningen glædede os under middagen med at servere vores jubilæumsrødvin, jeg må nok sige 

ad libitum, hvilket jo var med til at løfte stemningen helt op på taget. 

 

Alle var enige om, at det var en fantastisk aften, og en stor tak for mad til Thomas og Christian, 

samt til foreningen for at vi heller ikke denne gang dehydrerede. 

 

Synd vi ikke var flere på denne skønne aften, og jeg har sagt det før “I kan godt møde op i jeres 

fine skjorte, foreningen har klude nok til pudsningen”. 
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UNTSO fylder 70 år 

FN-missionen har gennem syv årtier haft de observante øjne rettet mod den 
skrøbelige fred i Mellemøsten. Årsdagen fejres i dag i Jerusalem. 

29-05-2018 - kl. 13:18 

 

 

Af Bo Byskov-Eriksen, VFK-KOM 

 

FNs længstvarende mission har stadig svære 

opgaver for de 152 militære observatører og 

222 civile FN-udsendte. Danmark har været 

med hele vejen siden 1948. I dag har vi 11 

udsendte. 

Siden oprettelsen af missionen UNTSO 

(United Nations Truce Supervision Organization) i 1948, har både grænser og opgaver ændret 

sig i Israel og de omkringliggende lande. 

 

Der er kontorer i både libanesiske Beirut 

og syriske Damaskus, men missionens 

hovedkvarter har ligget i Jerusalem siden 

7.oktober 1948, og det var her 

fødselsdagen blev fejret. 

Det foregik med en parade, hvor Head of 

Mission/Chief of Staff, den norske 

generalmajor Kristin Lund, og Sveriges 

ambassadør holdt taler. 

 

 

Sveriges tilknytning til missionen er helt særlig på grund af Folke Bernadottes indsats for fred i 

Mellemøsten. Den svenske diplomat var FNs fredsmægler i Palæstina og forhandlede parterne 

til våbenhvile. Selv blev Folke Bernadotte myrdet i Vest-Jerusalem i september 1948. 

Ved markeringen blev de 52 observatører, som er døde i missionen, mindet med en 

kransenedlægning ved monumentet for de faldne. En dansker, orlogskaptajn Eivind Højgrav 

Rasmussen, er død i tjenesten.  

 

 

Efterfølgende var der reception for alle 

deltagere, og de kunne også benytte 

lejligheden til at se en udstilling med 

billeder og film fra de forgangne 70 års 

tjeneste. 

  

Kilde: 
ww2.forsvaret.dk/omos/organisation/sovarnet/ 
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Laserlys mod Forsvarets helikopter 

Natten til onsdag blev en af Forsvarets EH101 helikoptere belyst med en laser under en øvelsesflyvning. 

Politiet blev efterfølgende kontaktet og en 16-årig dreng blev taget med af politiet. 

16-05-2018 - kl. 12:53 

 
 
Af Simon Elbeck, VFK 
 
 
Under en øvelse i Jægerkorpset i Nordjylland onsdag aften blev de to piloter i redningshelikopteren belyst med grønt 

laserlys. Piloterne opdagede laserlyset, da det ramte deres hjelme i cockpittet. 

 
- Det kan farligt for øjnene og blænde os fuldstændigt på kritiske tidspunkter. Det kan i værste fald føre til, at 
helikopteren falder ned, siger Ole Theill Sørensen, vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter, som selv er pilot og 
ved, hvor farligt laserlys kan være for piloterne.  
 
Forsvaret kontaktede hurtigt Nordjyllands Politi og guidede dem frem til, hvor det grønne laserlys kom fra. Det viste 

sig, at det var en kun 16-årig dreng, der sammen med et par kammerater stod ved rutebilstationen ved Aabybro og 
lyste op på himlen med et grønt laserlys. Politiet pågreb den 16-årige dreng i Aabybro. Han blev afhørt på stedet i 
overværelse af en lærer og med forældrene med på telefonen.  
 
- Piloterne har fortalt, at de ikke var i fare i denne aktuelle situation, men det er stadig en alvorlig sag, der går ind 
under ordensbekendtgørelsen og kan give en bøde, siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen. 
 

Det sker jævnligt, at der bliver lyst mod Forsvarets fly og helikoptere, og Forsvaret opfordrer kraftigt til, at man 
afholder sig fra at pege med laserlys mod både Forsvarets og civile fly og helikoptere. 

 
- Når man flyver om natten, så har man meget få ting, som man kan bruge til at orientere sig og når man bliver 
blændet, så kan man ikke se noget. Det kan være horisonten eller skygger fra træer, som piloten pludselig ikke kan 
se og det kan være fatalt, siger Ole Theill Sørensen, vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter.  
 

Også politiet er helt klare i mælet, når det kommer til brugen af laserpenne. 
 
- Man skal afholde sig fuldstændig fra at lyse mod fly og helikoptere. Det er sindssygt farligt og kan fremkalde 
faresituationer. Hvis piloterne fortæller, at der har været en faresituation, så er det en meget alvorlig sag, siger 
politikommissær Jesper Sørensen. 
 

        
     Kilde. www2.forsvaret.dk/nyheder. 
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  Fredelig juli ingen runde Fødselsdage 
 
 
  ********************************************************   

              Jørn Elniff Fausild som fylder  70 år 24 august 

                
   ********************************************************* 

Finn Norberg Andersen  som fylder  85 år 01 september 

Per Brink Andersen  som fylder  75 år 12 september 

Ove Rasmussen   som fylder  80 år 15 september 

Svend Haulik Jørgensen   som fylder  75 år 16 september 

Jens Peter Hyldborg   som fylder  70 år 30 september 

 
  ********************************************************* 

   

. 

   

     

 

. 

Morten R. Larsen 
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Der var engang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor har de været henne på deres flyvetur og har det måske været til en generalforsamling  
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 

             Vandtæt foret Vinterjakke……………………. 400,00 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 

Caps med logo .................................................... 80,00 

Pullover .............................................. 550,00 - 585,00  

Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 

Kendetegn… ....................................................... 30,00 

Miniemblem ....................................................... 30,00 

Blazeremblem ................................................... 125,00 

Slips .................................................................. 165,00 

Slipsnål.. ............................................................. 95,00 

Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 

Blazerknapper pr. stk. .......................................... 6,50 

Skjorter ............................................................. 330,00 

T-shirt m/kendetegn ......................................... 100,00 

Manchetknapper ............................................... 125,00 

Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 

Hue emblem ..................................................... 125,00 

Vendbart bælte ................................................. 250,00 

Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 

OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

 

 

 

 

 

 

 

LUKKET   LUKKET 

        
        

 

Så er det desværre slut med at kunne gå ned og handle samt få en sludder hos den 

lokale farvehandler.  Wagn og  Konen er gået på pension fra d. 1 maj 2018  
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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  

 

Skydningen foregår i  

Hundested Hallen i kælde-

ren hver onsdag fra kl. 19:00 

til 21:00. 

Efterårssæson 2018 

 

Start 5 september 

 

Slut 1 december 

Planlagte arrangementer:  
Pokalskydning 

 m/ roholdet. 

Lørdag d.13 oktober kl. 14.00  

Juleskydning 

          m/ roholdet 

lørdag d. 1 december kl.14.00 

 

begge gange er med  

efterfølgende spisning i  

marinehuset 

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  

Den årlige pokalskydning for egen skytter  

Blev  afholdt lørdag den 21-04-2018- 

Vi var desværre kun 14 skytter til skydning, 

og 11 til spisning i Marinestuen. 

 

Resultatet af skydningen blev.  

1. Karina Simonsen 96 p. 2. Vivian Olsen 86 p. 

 

For fritstående herrer. 

1. Rico Møllebro 97 p. 2. Michael  Hultén  93 p. 

3. Brian Lok Olsen 90 p. 4. Jacob Andersen  88 p. 

 

Veteraner  Herrer. 

1. Bent Olsen 97 p.+ 30. 2. Kjeld Nortung 97+ 29. 

3. Ole Lorentzen 97 p. + 28. 4. Hans Jørgen Hansen 95 p. 

5. Charles Hansen 93 p.+ 30. 6. Frank Jørgensen 93 p.+ 29. 

7. Jens Hyldborg 92 p. 8. John Pedersen 88 p. 

 

Vi afsluttede med spisning og hyggeligt samvær derefter. 

 Efter spisning blev der delt en lille erkendtlighed til alle 

som havde gennemført serieskydningen, de fik udleveret 2 

fl. Rødvin for deres indsats. 

 Gennemført skydninger for alle skytter blev. 

Karina Simonsen 21 s. 1957 p. v/7 96,28 p. Vivian Olsen 12 

s. 1122 p v/7 94,57 p. 

Inger Magnussen 20 s. v/7 89,9 p. Irene Olsen 4 s. 282 p 

 

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 Andersen  

Turistvej 24 

3390 Hundested 

Tlf. 40 14 48 96 

turisten4@gmail.com 
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Fortsat. 

 

Fristående herrer. 

Per J. C. Hansen 40 s. 3540 p. v 10/90,3 p. Brian Lok Olsen 15 s. 1127 p. v/10 

86,6 p. 

Peter Andersen 39 s. v/ 10 82,6 p. Rico Møllebro 25 s. 2001 p. v/10 82,2 p. 

Michael Hultén 10 s. 821 p. v/10 82,1. Tommy Andersen 24 s. 1788 p. v/10 

79,4 p.  

Torben Pedersen 14 s. 794 p. v/10 68,7 p. Bo Åbank 5 s. 372 p. 

Anders Madsen 4 s. 338 p. William Vangsgård 2 s. 155 p. Jens H. 

Christoffersen 2 s. 127 p. 

Caspar Skov Rasmussen 1 s. 93 p. Lasse A. 1 s. 89 p. 

 

Veteraner Herrer: 

Hans Jørgen Hansen 47 s. 4387 p v/10 97,4 p. Jens Hyldborg 41 s. 3817 p. v/10 

96 p. 

Bent Olsen 16 s. 1505 p v/10 95,7 p. John Pedersen 61 s. 5507 p. v/10 94,8 p. 

Richard Frederiksen 27 s. 2456 p v/10 93,8 p. Charles Hansen 20 s. 1851 p 

v/10 93,8 p 

Ole Lorentzen 29 s. 2631 p v/10 93,6 p. Leif Andersen 30 s. 2643 p. v/10 92,9 

p. 

Frank Jørgensen 18 s. 1627 p v/10 92,4 p. Holger Malmgren 17 s. 1503 p v/10 

90 p. 

Gert Gade 10 s. 684 p. v/10 68,4 p. Richard Newton 2 s. 351 p.  

Preben Olsen 2 s. 153 p. Ove Rasmussen 1 s. 92 p. 

 

I alt blev der skudt 562 serier og 21 skytter fik præmier for at være oppe og 

støtte vores skyttelav. 

Tak for en god sæson og jeg håber at mange vil og komme og støtte os og være 

med til de arrangementer vi lave i løbet af året. 

God sommer, vi ses den 05-09-2018 kl. 19.00. 

 

Ol. 
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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 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                                 Vindue og trappevask         græs  og  hæk klipning 

   

 

 

Halsnæs Bus v/  

Michael Nilaus Niel-

sen 

Kørsel I ind og ud-

land med bus fra 10 

til 54 personer  

Ring for tilbud på 

tlf. 2025 7233. 

 

 

B 

 

 


