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Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg (formand + husinsp.)
LI. Karlsmindevej 37 ......... 40 74 81 25
Kjeld Jensen (kasserer & festudvalg )
Skovhegnet 40 .................. 47 93 98 07
Christian Grønbech, (næstformand)
Forsythiavej 8 .................... 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
Niels Vedel ( Udlejning )
Nørregade 1B, 1.th. ........... 29 66 07 58
Jan Nielsen (festudvalg)
Mågevej 7........................... 47 93 85 72
Jørgen Hansen (festudvalg)
Spodsbjergvej 9 ................ 40 11 90 07
Hans Jørgen Hansen
Degnebakken 90 ............... 23 39 04 42
Peter Andersen (1 suppl.)
Vibehus have 16 ................ 39 18 39 30

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:
Nostalgisk gensyn på havnen
Foto Hans Jørgen
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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 59 skytter til fregatten(herrer) og 17 skytter (damer) til korvetten.
Succesen med grillstegt gris blev gentaget igen i år, grisen (som var gratis) var igen
god og fin gennemstegt, lige til at spise....og det blev den!
Stor tak til dem som stod for denne kulinariske nydelse.
Jan V. Andersen, Frederikssund blev Fregatkaptajn.
Inge Flodin Hundested blev Korvetkaptajn.
Tillykke med titlerne til dem begge.
Til efterårets første lørdagsfrokost var der fuldt hus, heriblandt 5 gæster fra Grenå Marineforening.
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 takker Lauritzen fonden for deres økonomiske støtte til vores nye tag.

Vi ses på Stuen
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
en. Der står
spændende.

at se på opslagsdu kommer i stuofte, noget nyt og

Redaktøren mener.
Så er sommeren slut for denne gang og efterårets aktiviteter starter op igen.
Der har været en skøn sommer og meteorologerne lovede regn og de tog fejl gang på
gang, heldigvis da. Den eneste dag hvor det
havde været skønt at de havde taget fejl var
desværre til fregatskydningen.
Der kom alt det vand som vi manglede over
sommeren. Men folk tog det med rejst pande, og ophøjet ro.
Det er stadig muligt at komme med kritik og
mulige indlæg med relevans til bladet.
Og en stor tak til ”Jussi” for hjælpen med
bladet
Ansvarshavende redaktør
Hans Jørgen Hansen

HJH.

Pudseaften
Torsdag den 02. 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.

Frokost Lørdag den 4. oktober kl. 12.00 pris 50,- kr.
Ålegilde med dans på dækket
Lørdag den 25. 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 04. oktober kl. 11.00.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. oktober.

Frokost lørdag 1. november kl. 12.00 pris 50,- kr.
Manneaften.
Fredag den 14. november kl. 18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske i Marinestuen fra torsdag den 30. oktober.
Menuen vil bestå af ----------------med tilbehør.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 11. november.
Pris kr. 50,-

Julestue.
Søndag den 7. 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 10. januar 2015.
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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Fregat skydningen 2014
Lørdag d. 9. august holdt vi Fregatskydning i samarbejde med Frederiksværk og Frederikssund. Frederikssund ankom til stuen i Hundested i bus, og da der i år var der tilmeldt 96 skytter af begge køn, måtte bussen køre to ture fra Hundested, til skydebanen i Tollerup. Og det var
passende, de første var indskrevet til skydning, da bussen kom med de sidste, så alle var indskrevet, og opråb kunne foretages. Formanden for Frederikssund stod for den detalje. Men der
var nogle som ikke mødte op, og andre som ikke var medlem, og derfor ikke kunne skyde men
alligevel mønstrede vi 59 mænd og 17 kvinder til skydning. Der var som de foregående år grillet gris med tilbehør, og Frank lavede den perfekt igen i år. Da vi nåede frokost begyndte det at
regne, og derefter var det vådt i vådt resten af dagen men humøret var højt og alle hyggede sig.

Korvetkaptajn Inge Flodin

Et udsnit af de fremmødte skytter

Jens med Fregatkaptajn Jan V. Andersen

Et stemningsbillede med vand plaskende

Alt i alt en god dag hvor alle hyggede sig. Selvom regnen ødelagde lidt af det da alle ville
være under teltdugen efter frokosten til regnen stoppede lige før vi kørte hjemad igen.
Der er flere billeder på http://hundested-marineforening.dk
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Lørdagsfrokosterne startede op igen
Der var ikke de store forhåbninger til at der ville komme mange til den første frokost, da der
ikke var annonceret med den. Og samtidig var det sildens dag på havnen, og for at sætte
prikken over i’et, så kom den længe ventede færge fra Grenå til Hundested og lagde til ved Veritas, hvor mange mennesker kom for at se, og opleve nostalgien som mange gamle fra færgen
var mødt op til. Med på turen fra Grenå var der 5 medlemmer fra Grenå marineforening, og de
kom op til frokosten.
De så en stue som var fyldt op. Der var små 50 til spisning og det blev kommenteret at der var
vist mange mennesker. Og ja, der var mange, der var kun et par ledige pladser, men de var jo
presset op i væggen. Efter maden var blevet spist kom der gang i tobakken og Grenå folkene
måtte tage afsked da de skulle være tilbage på færgen kl.13.30
Vi takker for besøget og håber da at kunne gøre gengæld på en tid.

Her passerer Stena Nautica på vej retur til Grenå
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Danske skibe mødtes i Aden Bugten

Fredag 22. august 2014 kl.: 13:36

Det danske støtteskib Esbern Snare, der i øjeblikket er på anti-pirat patrulje i trafikkorridoren i Aden Bugten, mødte fredag det danske containerskib Mærsk McKinney-Møller
der er undervejs til Østen.
Under passagen sejlede de to skibe med en afstand på ca. 370 meter, eller cirka 30 meter kortere end containerskibets længde på 400 meter.
I forbindelse med mødet var Esbern Snare i radiokontakt med den danske kaptajn på Mærsk
McKinney-Møller der udtrykte sin glæde over at se et dansk skib bidrage til antipirateriopgaven, og at mødet med Esbern Snare og dens helikopter Blue Ghost var en god oplevelse for hele
hans besætning.
Mere end 20.000 handelsskibe sejler årligt gennem Aden Bugten, hvor risikoen for pirateri fortsat er til stede. Derfor er der etableret en trafikkorridor, hvor internationale flådeskibe patruljerer og eskorterer handelsskibene. Tilstedeværelsen af flådeskibene sammen med andre tiltag har
generelt betydet, at piraternes aktivitet over en årrække er væsentligt reduceret.
Fakta om pirateri:
Antal piratangreb i 2008: 58
Antal piratangreb i dag: Seneste angreb var i november 2013
Antal kapringer i 2008: 42
Antal kaprede skibe i dag: 0
Kilde: SOK
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Flådestation renoveres for 300 millioner kroner
50 års slitage skal rettes op, og derfor er der i finanslovsudspillet sat 300 millioner kroner af
til at renovere Frederikshavn Flådestation.
Foto: Nicola Brandt © DR Sjælland
Af Jacob Wichmann Agerholm
Vædderen, Hvidbjørnen og Havkatten skal have renoveret deres indhegning.
Og der er ikke tale om en større ombygning af en af landets zoologiske haver. Det er Flådestation Frederikshavn, hvor blandt andet de tre skibe med dyrenavne har base, der skal have
renoveret kajanlæg, strømforsyning og affaldssystemerne.
Renoveringen er en del af regeringens forslag til finanslov.
Økonomisk gevinst for kommunen
Frederikshavns borgmester er meget tilfreds med, at renoveringen er en del af finanslovsforslaget. For selv hvis det ikke bliver lokale firmaer, der får udbuddet, så er det stadig en gevinst for området.
- Det vil give noget omsætning. Om ikke andet så skal de, der skal lave det, også bo her og
leve her i den tid, og der skal bruges materialer. Så det vil give noget effekt på lokalområdet,
når der bruges så mange penge, siger borgmester i Frederikshavn, Birgit Hansen.
Birgit Hansen opfatter også investeringen som et signal om, at Flådestation Frederikshavn
bliver bevaret på længere sigt.
Tiltrængt renovering
Flådestationen er opført fra 1958 til 1962, men på trods af at der løbende er udbygget med
forskellige bygninger og værksteder, så er der ikke sket væsentlige forbedringer på kajanlægget.
- Vi har efterhånden et stærkt behov for at få fornyet vores kajvægge, så vi kan undgå at kajerne går i stykker, hvilket de så småt er begyndt på. De er slidte, siger garnisonchef på Flådestation Frederikshavn, Per Frank Hansen.
Renoveringen skal udføres i 2016, og skal blandt andet sikre, at skibene kan ligge til kaj,
uden at skulle ligge uden på hinanden i dobbeltlag. Det gør det muligt at nå skibene med
kraner, så de nemmere kan vedligeholdes.
Flådestationen er også base for Kongeskibet Dannebrog.
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Kilde SOK nyheder.
50 år som redningshelt på havet
En af havets helte. Altid klar til at sejle ud, når der er brug for hjælp. Stationsleder John
Meyer er redningsmand og har været det lidt længere end de fleste. 1. september kunne
han fejre 50 års jubilæum.
03-09-2014 - kl. 14:20.

Stationsleder John Meyer (i midten) blev fejret af blandt andre chef for 1. Eskadre, kommandør Lars Hansen (tv.) og chef for Danmarks 21 redningsstationer Tim Lillelund (th.)
Utallige gange er han sejlet ud for at hjælpe andre mennesker i nød. Stationsleder ved
Klintholm Redningsstation John Meyer er redningsmand i Kystredningstjenesten og en
rutineret en af slagsen. 1. september lod han sig fejre for 50 års trofast tjeneste.
- Det er en stor dag for mig. Jeg sætter en ære i at have været med så længe. Det er jo ikke
noget, jeg er blevet rig ved at gøre. Dét, der betyder noget, er at kunne hjælpe andre, siger
John Meyer.
Han blev ansat på rådighedskontrakt på Klintholm Redningsstation på Møn den 1. september 1964. På det tidspunkt var han fisker og var derfor en rutineret sejler med et stort kendskab til farvandet omkring Møn.
Med den erfaring var det nærmest naturligt for John at melde sig til tjeneste.
- Jeg har hørt folk sige: Tænk at I gider. Men jeg bor tæt på vandet og ved, hvor galt det
kan gå. Derfor vil jeg gerne udnytte den mulighed, jeg har for at hjælpe andre. Det er det
hele værd, siger han.
John Meyer har boet i Klintholm, tæt på redningsstationen, hele livet. Det er en fordel, for
redningsmændene skal være klar til at sejle ud 20 minutter efter, at alarmen har lydt.
fortsættes næste side
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fortsat fra side 11...

Ikke færdig som redningsmand
I 2011 blev John Meyer pensioneret, og i februar i år rundede han de 70. Han er stadig redningsmand, men er på grund af sin alder ikke så ofte med ude på havet. Men det er fortsat
ham, der tager imod nødkaldene og sætter alarmen i gang.
Han vil ikke sætte en dato for, hvornår han stopper.
- Lige nu har jeg det godt med situationen. Helbredet holder, og jeg har opbakning fra det
øvrige mandskab. De seneste år har det været et mål for mig at nå 50 års jubilæet, og det er
nu lykkes med hjælp fra mine kolleger. Så må vi se, hvad fremtiden bringer, siger John Meyer.
- Til næste år får vi formentlig en ny båd, og den kunne jeg da godt tænke mig at være med
til at tage imod.
Jubilæet blev fejret den 1. september, hvor der var åbent hus på redningsstationen i Klintholm.
FAKTA:
Kystredningstjenesten
- Kystredningstjenesten blev officielt etableret i 1852.
- Der findes i dag 21 redningsstationer i Danmark fordelt langs kysterne fra Bornholm i øst
til Esbjerg i vest og fra Skagen i nord til Gedser i syd.
- De fleste redningsmænd er frivillige fra lokalområdet. De har ofte civile job eller funktioner
i dagligdagen.
- Redningsmændene skal kunne møde frem på stationen på 15 minutter og være klar til at
sejle ud, inden der er gået 20 minutter. De står til rådighed 365 dage om året.
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Støt vore annoncører de støtter os.
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Karl Thomas Hansen
Hans Jørgen Slot Mortensen
Jan Tommy Nielsen
Jørgen Kjeldsen
Per Tommerup

65 år
65 år
65 år
70 år
60 år

01 oktober
03 oktober
12 oktober
25 oktober
26 oktober

********************************************************
Preben Ivan Olsen
60 år 03 november
Bent Frederik Strøm Hæstrup
80 år 19 november
*********************************************************
Erik Richard Jensen
70 år 08 december
Niels Rosenberg
75 år 11 december
Leif Jønson
60 år 12 december
Kurt Møller Johansen
60 år 13 december
Kurt Emil Pedersen
70 år 30 december
*********************************************************
.

Desværre ikke nogen indmeldte i juli kvartal
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Mærsks kæmpeskib satte verdensrekord

AF JENS EHLERS
Se Triple-E-skibet, når det er proppet - næsten - helt til randen.
Mærsks kæmpeskib satte verdensrekord
Mærsks Triple-E-skibe er verdens største containerskibe med kapacitet til 18.270 20-fods
containere. Men indtil for nylig havde skibene aldrig været i nærheden af helt fyldt op.
Det skete - næsten - i sidste måned, da containerskibet "Mary Maersk" stævnede ud fra
Algeciras i Sydspanien med en last svarende til 17.603 20-fods containere ombord.
Det er en verdensrekord.
Havnene skal følge med.
Gigantskibene fra Maersk Line havde hidtil aldrig været fuldt lastede pga. begrænsninger i
havneterminalerne.
Men netop Algeciras og destinationen Tanjung Pelepas i Malaysia er de første af Maersk Lines
havne, der kan håndtere et fyldt Triple-E-skib.
Disse havne er samtidig knudepunkterne på Mærsks rute mellem Asien og Europa.
Indtil nu har Maersk Line fået leveret halvdelen af i alt 20 Triple-E-skibe fra Daewoo-værftet i
Sydkorea.
Kilde dr.dk
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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
Bent Olsen ( næstformand)
Solsortevej 11
3390 Hundested
Tlf. 2027 3456
Kasserer
Rico Møllebro
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
Bestyrelsesmedlem
Brian Lok Olsen
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87

Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
til 21:00.
Vintersæson 2014
Start: 08. januar
Slut: 02. april (pudseaften)

Planlagte arrangementer:
27-09-2014 Pokalskydning
med ro holdet
29-11-2014 Juleskydning
med ro holdet
18-02-2015 Fastelavn skydning
14-15-03-2015 Landsskyttestævne i Hanstholm
28-03-2015 Pokalskydning

Halsnæs skyttelavs sæson 2014-15 starter den 2. september.
Vi skal nu igen til at starte en ny sæson op på skydebanen.
Når I læser dette, har vi været i gang siden den 2. september
2014 og har afholdt pokalskydningen med roholdets herre og
damer, med forhåbentlig gode resultater for alle. Resultaterne kommer i næste nummer af Travaljen.
Vi afholder igen i år den årlige juleskydning med roholdets
herrer og damer den 29. november 2014 kl. 14.00 på skydebanen.

Bestyrelsesmedlem
Jens Hyldborg
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25

Derefter den store hjemmelavede julefrokost som vil blive
serveret i Marinestuen, samt uddeling af diverse præmier til
de heldige skytter.

Suppleant.
Gert Skov
Degnebakken 30
3390 Hundested

Vi vil også i år deltage i hjemmebaneskydning, hvor resultatet vil bliver offentliggjort ved næste landsskyttestævne, som
bliver afholdt i Hanstholm den 14-15 marts 2015, så det bliver en lang køretur til det nordjyske.
Ol.
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Her sidder de og pudser våbnene
imens snakken går.

Frank sidder og tænker på svinet som
skal grilles til fregatskydningen.

Ja og her står han med svinet på
grillen og Jørgen ved siden af.
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HALSNÆS GLARMESTER
Alt i termoruder, glas, spejle m.m.
Thomas Larsen
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40
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Afsender:
Returneres ved adresseændring
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

B
Kom ind og gør et godt køb!!

Alt i t-shirt og sweat shirts med
logotryk.
Kontakt os for tilbud
KM Sport, 4793 8000

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

www.kmsport.dk

