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MEDLEMSBLAD 

FOR 
HUNDESTED 

MARINEFORENING 
Havnegade 8- 3390 Hundested 

Tlf. 47 93 88 36 
www.hundested-marineforening.dk/ 

Redaktør 
Verner Justesen 

Tlf. 2148 1970 
E-Mail: v.justesen@webspeed.dk 

ansvh. 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand+husinsp.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Kjeld Jensen (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Christian Grønbech, (næstformand) 
Jernbanegade 2,…………….40 20 84 20 
Michael Hultén (IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... 20 72 96 20 
Charles Hansen (banjermester) 
Lerbjergvej 46……………….23 92 77 34  
Ole Dvinge (udlejning) 
Forsythiavej 30 .................... 22 73 89 74 
Jan Nielsen (festudvalg) 
Mågevej 7 ............................. 47 93 85 72 
Jørgen Hansen (festudvalg) 
Spodsbjergvej 9 .................. 40 11 90 07 
Leif Bent Schuster Pedersen, (festudv.) 
Peder Olsensvej 35 C………20 85 26 22 
Niels Vedel (1.suppl.) 
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58 
Henrik Otto, (2.suppl.) 
Degnebakken 164………….. 41 35 62 37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foreningens formål er at styrke natio-
nens interesse for søværnet og søfarten 
ved fælles arbejde for denne sag, samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammerat-
skabsfølelsen mellem personel, der er 
eller har været tjenestegørende i søvær-
net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebillede: Veteranskibet Skjelskør i 
Frederikssund 

Foto: Hans Jørgen Hansen. 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Det var dog en fantastisk sommer vi har haft i år og en fin eftersommer – Det 
kunne man godt vænne sig til. 

Fregatskydningen med Frederiksværk, Frederikssund og Hundested 
Marineforening.  

Der var mødt 66 skytter til fregatten(herrer) og 20 skytter (damer) til 
korvetten.  

Succesen med grillstegt gris blev gentaget igen i år, grisen blev igen god og 
fin gennemstegt lige til at spise....og det blev den!                                       
Stor tak til dem som stod for denne kulinariske nydelse. 

Bjarne Udbrandt, Frederiksværk blev Fregatkaptajn.  
Hertha Olesen fra Hundested blev Korvetkaptajn. 
Tillykke med titlerne til dem begge. 
 
Lørdag d. 20. juli havde vi Roskilde Marineforening på besøg, hvilket var en 
festlig dag. (se billedet på side 15) Her stod der stegte ål på menuen. 
 
Nu kan vi så begynde at glæde os til vores indendørs efterårsaktiviteter – 
Ålegilde, Manneaften samt pudseaften mm.  
Jeg håber at rigtig mange af vore medlemmer vil støtte op om disse 
arrangementer.  
 
Vi mangler stadig lidt arbejde på Marinehuset, men jeg håber vi når det inden 
vinteren er over os. 
 

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.  

 
 
 
 
 
Redaktøren mener. 
Det var så den sommer, som jo endte op 
med at blive en rigtig god en af slagsen. 
 
Vi har kunnet glæde os over at der i som-
merens løb har været afholdt flere arran-
gementer såsom bustur til Gavnø Slot, fo-
redragsaften, TV aften med fodbold og 
boksning, besøg af Roskilde Marinefor-
ening og sidst men ikke mindst årets Fre-
gatskydning med gris på gaflen, som igen i 
år blev en stor succes. 
 
Nu kan vi så begynde at glæde os til efter-
årets forskellige arrangementer, læs mere 
herom på side 5. 
Når dette blad udkommer, vil der igen være 
lørdagsfrokost den første lørdag i måneden. 
 
Vi håber at rigtig mange af vore medlem-
mer vil møde op til disse arrangementer! 
  

vj. 
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Pudseaften 
Torsdag den 03. oktober kl. 18.30. 
Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid 
brød og en lille en til halsen.  
Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at 
blive pudset. 
Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. 
 
 
Ålegilde med dans på dækket 
Lørdag den 26. oktober kl. 18.30. 
På denne dag vil der som sædvanlig være masser af ål og god stemning. 

Prisen for alt dette er bare kr. 175,- pr. person, eksklusiv drikkevarer. 
Tilmelding kan ske ved personlig fremmøde i Marinestuen fra lørdag den 05. 
oktober kl. 11.00.  
Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. oktober. 

 
 
Manneaften. 
Fredag den 15. november kl. 18.30. 

    Tilmelding til arrangementet kan ske i Marinestuen fra torsdag den 31. 
oktober. 
Menuen vil bestå af drengerøvs gryde med tilbehør. 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 12. november.  
Pris kr. 50,- 

 
Julestue. 
Søndag den den 08. december kl 12.00. 
Her vil vores julenisser sørge for den rette stemning. Bl.a. med dans om 
juletræet, der vil være godteposer og sodavand til alle børn, samt julegløgg til 
de voksne. 
Alle er velkommen. 
 

Husk også vores store nytårs frokost den 11. januar 2014. 
OBS OBS!! 

Husk at der nu igen er lørdagsfrokost i Marinestuen, den første lørdag i 
måneden, kl.12.00. (ikke i december) 
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Fregatskydning 2013 
 

Årets Fregatkaptajn blev Bjarne Udbrandt fra Frederiksværk 
Årets Korvetkaptajn blev Hertha Olesen fra Hundested 

Mønstring af fregatskytterne Mønstring af korvetskytterne 

Foto: Hans Jørgen Hansen 
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Lørdag den 10. august afholdt Hundested 
Marineforening, den årlige Fregatskyd-
ning i samarbejde med Frederikssund Ma-
rineforening og Frederiksværk Marine-
forening i Tollerup Grusgrav ved Melby.   
Frederikssunderne ankom i bus til Mari-
nestuen i Hundested og samlede dem op, 
som der var plads til i bussen, der blev 
hilst på, hvorefter det gik mod skydeba-
nen i Tollerup.  
Hvor der efter indskrivning og mønstring 
af både skytterne til Fregatten og Korvet-
ten blev skudt i 1½ time før der blev tid 
til et kvarters pause, herefter fortsatte vi 
skydningen og fik skudt de første 7 sejl 
ned.  
Så blev der serveret frokost, der bestod af 
en hel Grillet pattegris med tilbehør, for 
dem som havde tilmeldt sig til spisning,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Efter frokosten blev der skudt færdig, og 
så blev der fundet en Fregatkaptajn hos 
mændene, og hos kvinderne, blev der 
fundet en Korvetkaptajn.   
Der var 66 mand og 20 Kvinder som kon-
kurrerede hver for sig. Ca. kl. 15.00 var 
skydningen overstået og der var kamme-
ratligt samvær inden bussen kørte os retur 
til Hundested og lige holdt et kort stop før 
bussen fortsatte mod Frederikssund, hjem 
igen efter en god dag. 
 
Fregatkaptajn blev Bjarne Udbrandt Fre-
deriksværk  
Korvetkaptajn blev Hertha Olesen Hun-
dested  
 
På gensyn til august 2014. 
 
 

Tekst og foto: Hans Jørgen Hansen 
 

 Følgende lodder blev udtrukket ved skydningen. 
162 – 163 – 993 – 224 – 224 – 347 – 488 – 402 – 1146 – 314 – 1048 – 563 

Gevinsterne kan afhentes i Marinestuen. 
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Søværnet tanker olie på Thule Air Base 

 
    Onsdag 7. august 2013 kl: 15:09 
 

Tidligere, når søværnets skibe patruljerede ved Nordvestgrønland, måtte de sejle mere 
end 325 sømil for at tanke brændstof. Nu kan de tanke på Thule Air Base og dermed være 
på patrulje i længere tid ad gangen. 

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen, der i øjeblikket patruljerer i havet ud for Nordvestgrøn-
land, tankede i denne uge for første gang brændstof fra en ny brændstoftank på Thule Air Base. 
 
Efter at have fået tanken fyldt med 35 kubikmeter arktisk gasolie var skibet hurtigt på havet 
igen. I modsætning til tidligere, hvor søværnets skibe ved Nordvestgrønland måtte sejle mere 
325 sømil sydover frem og tilbage til Upernavik for at tanke. 
 
Brændstoftanken på Thule Air Base blev indviet i august i sidste år. I denne sommer har det 
første af søværnets skibe nu haft lejlighed til at benytte sig af fordelene ved at kunne tanke i det 
nordlige område, hvor skibet patruljerer. 
 
Kilde: SOK 
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Nye flag hejst på grønlandske øer 

 

To af Søværnets skibe, inspektionsskibet Triton og inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen, 
har i løbet af sidste uge skiftet flag på nogle af de nordligst beliggende grønlandske øer. 
Flagene signalerer rigsfællesskabets suverænitet i området. 

Triton, der de seneste 10 dage har støttet slædepatruljen Sirius med depotudlægning på Grøn-
lands nordøstkyst, kom i den forbindelse forbi Tobias Ø i sidste uge, 
 
Tobias Ø er ikke meget mere end en klynge grus og stenbunker i Grønlandshavet. Ikke desto 
mindre har Dannebrog vajet over den lille ø siden 2001. Eller i hvert fald indtil flag og stang 
blev taget af de stride vejrforhold nord for polarcirklen. Besætningen på Triton fandt dog hur-
tigt frem til resterne af fundamentet til flagstangen. 
 
På grund af vinterisen, der fortsat ligger fra Il de France og nordøst over, blev flagskiftet fore-
taget med hjælp af helikopteren på Triton.  
 
Chefen for TRITON og en af helikopterens teknikere anbragte en ny flagstolpe, og ved en kort 
ceremoniel handling blev flaget fløjtet til tops på Tobias Ø. 
 
Chefen for Triton fik, som traditionen byder, lagt en vardeberetning - et lille dokument med 
blandt andet skibets besætningsliste - og ikke mindst en god flaske spiritus til øens næste besø-
gende. Tidligere vardeberetninger kunne i øvrigt afsløre, at øen sidst havde haft besøg i 2008. 
 
Dagen efter flagskiftet på Tobias Ø, blev flaget skiftet på en anden grønlandsk ø. Denne gang 
en ø i det nordvestlige Grønland. 
 
Carey-øerne, der ligger 110 km vest for Thule Air Base og dermed er rigets vestligste punkt, 
består af seks øer, der rejser sig mere end 200 meter op fra den kolde Melville-bugt. Det eneste 
spor af menneskelig aktivitet på øerne, udover flagstænger på Isbjørneø, er en DMI-vejrstation. 
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I modsætning til situationen på Tobias Ø, fandt besætningen på Ejnar Mikkelsen flagstængerne 
på Isbjørneø i god stand, kun en sprunget wire blev udskiftet. De barske vejrforhold havde dog 
efterladt flaget som et forrevent stykke stof. Mandskabet skiftede flag, og Dannebrog signalerer 
nu igen Rigsfællesskabets suverænitet. 
 
Sidst der blev skiftet flag på Carey-øerne var i 2011 – også dengang var det Ejnar Mikkelsen, 
der var forbi øen. 
 
Hvor man tidligere placerede flag for at tage nyt land i besiddelse og holde fjender fra kysten, 
tager den nutidige flagceremoni udgangspunkt i FNs Havretskommision og domme, hvoraf det 
fremgår, at en stat må være til stede i hele statens udstrækning for at kunne hævde suverænitet. 
Rigsfællesskabet må med andre ord sikre, at øer, fjorde og afsides beliggende egne jævnligt be-
søges. 
 
       Kilde: SOK 
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Piraterne har opgivet deres sidste skib 
Fredag 23. august 2013 kl.: 11:51 

 

De somaliske pirater har nu opgivet kontrollen med deres sidste kaprede skib, FV Naham 
3. Skibet er sat på stranden i Somalia, og dermed ser pirater nu ud til helt at have opgivet 
den taktik der går ud på, at benytte kaprede skibe som afsæt for nye angreb. 

Billederne herunder er taget af et spansk observationsfly torsdag og viser, at fiskefartøjet FV 
Naham 3, formentlig med vilje, er sat på stranden og ser forladt ud. Der foreligger ingen oplys-
ninger om, hvor skibets besætning befinder sig. 
 
FV Naham 3 har været i piraternes hænder siden marts sidste år, hvor det blev kapret i Det Indi-
ske Ocean. En del af besætningen er tidligere blevet frigivet mod en løsesum, mens andre stadig 
befinder sig i piraternes vold, men formentlig ikke længere på skibet. 
 
Indtil begyndelsen af juli var FV Naham 3 tøjret til et andet kapret skib, MV Albedo, men siden 
MV Albedo sank den 7. juli har FV Naham 3 sejlet mere eller mindre planløst op og ned langs 
Somalias kyst, hvor den er ankret op flere steder, 
 
Med FV Naham 3 sat på kysten, råder de somaliske pirater nu ikke længere over kaprede skibe, 
men 54 søfolk er fortsat gidsler hos piraterne. 
 
Kilde: EUNavfor 
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Støt vore annoncører de støtter os. 
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  Leif Kristian Pedersen   som fylder 70 år den 06. oktober 
  Helge Corneliussen    som fylder 70 år den 11. oktober 
  Bent Ove Sørensen    som fylder 80 år den 11. oktober 
  Erik Bendixen     som fylder 85 år den 11. oktober 
  Michael Hultén    som fylder 50 år den 19. oktober 
  Sten Petersen     som fylder 60 år den 20. oktober  
   ********************************************************   
  Oluf Enevoldsen    som fylder 75 år den 07. november 
  Ole Braat      som fylder 75 år den 16. november 
  John Leth Madsen    som fylder 65 år den 30. november  
   ********************************************************* 
  Jørgen Myhlert Olsen   som fylder 70 år den 16. december 
  Jørgen Birk-Hansen    som fylder 70 år den 19. december 
  Henrik Martinsen    som fylder 70 år den 31. december 
  ********************************************************* 
   

. 
   
     
 
 
 

Ingen at byde velkommen til, i juli kvartal. 
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Krigsskib følger Mærsk Mc-Kinney Møller 
 

 

 

Torsdag 8. august 2013 kl: 13:04 

Det nye danske Triple-E containerskib Mærsk Mc-Kinney Møller har på sin vej gennem Adenbugten 
fået følgeskab af den hollandske fregat HNLMS Van Speijk, der indgår i NATOs anti-piratflåde. 

På grund af sit høje fribord er Mærsk Mc-Kinney Møller ikke det mest oplagte mål for somaliske pirater i en 
lille motorbåd, til gengæld er opmærksomheden omkring skibet kolossal. 
 
Der befinder sig et TV-hold om bord på det nybyggede containerskib, og tilstedeværelsen af krigsskibet åbner 
mulighed for, at de internationale flådestyrkers tilstedeværelse kan inddrages i fortællingen om containerskibets 
jomfrutur 
 
Mærsk Mc-Kinney Møller ventes at anløbe indsejlingen til Suez Kanalen fredag. 
 
Kilde: Maersk Line 

 

Sommerbesøg af Roskilde Marineforening.        
  Foto: Jens Hyldborg 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 
                             Kr, - 

Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover ................................ 550,00- 585,00 – 640,00 
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ....................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 
Hueemblem ...................................................... 100,00 
Vendbart bælte ................................................. 245,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 25,- kr. i porto, på alle bestillinger.  
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 
Fjordvej 12, 3. th. 
3390 Hundested 
Tlf. 22557241 
e-mail: 
ohl2001@webnetmail.dk 

Skydningen foregår i  
Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag kl. 19:00 til 
21:00. 
 

Planlagte arrangemen-
ter: 
 
Skytteslavets pokalskyd-
ning. 
Lørdag den 19-10-2013 
kl. 14.00. 
 

Juleskydning. 
Lørdag den 14-12-2013 
kl.14.00. 
 

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

Kasserer 
Rico Møllebro 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 

Jubilarstævnet på Holmen 
Søndag den 25. august 2013. 

Jeg deltog ved dette års jubilarstævne i anledning af det 
var 50 år siden jeg blev indkaldt til Danmarks Marine 
for at aftjene min værnepligt som man skulle dengang.  
Jeg var blevet færdig med min kokkeuddannelse sidst i 
marts og blev indkaldt til at møde i Auderød til maj 
holdet. Hvor vi gennemgik den obligatoriske grundud-
dannelse for menige. Jeg lå i 11. kompagni. Vi var for 
det meste kokke og bager og chauffører, vi havde et 
godt kammeratskab, mens vi var der. Og vandt også 
kompagni konkurrence til stor glæde for vores delings-
fører og vi fik en ekstra weekend vagt fri, som præmie. 
Jeg fik tjenestested ved Stevnsfortet i resten af min tid i 
søværnet som kok i officersmessen. En god tid også 
med nogle gode kammerater. 
Årets jubilarstævne var et godt arrangement, med en 
flot tale af Holmens Orlogspræst som talte om tiden 
hvor den danske flåde havde mindste skibe til andre na-
tioner, og måtte lide den tort at blive beskudt af Eng-
lænderne som havde taget nogle af flådens skibe i 1807, 
man sænkede marineskibe under besættelsen efter ordre 
fra Søværnets chef for at de ikke skulle falde i den tyske 
marines hænder. Så talte orlogspræsten om de besæt-
ninger som gjorde tjeneste i den store internationale tje-
neste som man jo udfører med stor ros fra alle sider.  
Landsformanden gennemgik de begivenheder som der 
var foregået i de år som der nu var jubilæum for, med 
billeder for de forskellige årstal.   

  
Fortsætter næste side… 

 
 
 

Bestyrelsesmedlem 
Brian Lok Olsen 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 

Bestyrelsesmedlem 
Gert Skov 
Degnebakken 30 
3390 Hundested 

Suppleant. 
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fortsat fra side 17… 
Kvindelige Marineres Musikkorps spillede ved Mindesten og under marchen ned til 
Planbygningen hvor den officielle del af arrangementet foregik. De underholdt også efter 
spisningen med nogle numre de spiller godt og højt.  
  
I år var vi 50 som var indkaldt 1963 men man er jo fordelt over 4 hold så jeg mødte ikke 
nogle fra mit hold men jeg spiste frokost sammen med et medlem fra vores afdeling som 
havde ligget på Lynæs Fortet så vi fik en god snak under spisningen. 
En god dag hvor man fik talt med nogle gamle venner fra andre afdelinger og vejret var jo 
med os i år, så et godt jubilarstævne. 

Ohl. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ole Lorentzen. 
 

 
Pokalskydning for Marineforeningens Herre og Dame skytter. 

 
Som noget nyt vil vi prøve at afholde en pokalskydning for de skytter som kommer dagligt 
og skyder, blandt andet vores serieskydning og anden skydning med en pokalskydning. Og 
den vil vi afholde lørdag den 19 – 10 – 2013 kl. 14.00 på skydebanen med efterfølgende 
spisning i Marinehuset kl. 17.30. 
Skydning og menu Røg. Ørredfilet m/dressing, flutes Hel stegt Kylling bryster – Hel stegt 
svine mørbrad m/ ovnstegt babykartofler. Agurkesalat. Pris 125.00 kr. Tilmelding kan 
foregå enten i Marinestuen eller på skydebanen senest torsdagen før arrangementet. 
Skyttelavets bestyrelse. 

Min sidemand Hans Vøgg Færgsted. Kvindelige Marineres Musikkorps 
musicerer under skafningen. 
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HALSNÆS GLARMESTER 
Alt i termoruder, glas, spejle m.m. 

Thomas Larsen 
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40 

 

Lady Rhonddas redning. 
Da det store skib "Kusitania" forliste, sad en lady Rhondda i en 

kurvestol på dækket.  I ulykkes øjeblikket fik hun et chok og besvimede, 
hvorefter - stadig siddende i stolen - blev skyllet over bord. noget senere 
så man fra en trawler, der allerede havde bjerget en del af skibets 
passagerer, en kurvestol komme drivende.  I stolen sad en dame.  Det var 
lady Rhondda.  Hun var stadig bevidstløs, men da man fik hende om bord, 
livede hun hurtigt op! 

 



Afsender:   Returneres ved adresseændring 
ted Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

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 
 

www.kmsport.dk 
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