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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+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 
Holger Malmgren  ( 2 suppl ) 
Bygtoften 3…………………..27 82 04 49 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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:  
Udflugten til Christiania 

Foto HM. 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Så er efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfører, det være sig Lørdags frokoster, 
Pudseaften manneaften og Ålegildet som det store højdepunkt. 
 
Fregatskydningen med Frederiksværk og Frederikssund var ikke så godt besøgt som de sidste 
par år. Men Jeg håber der kommer flere til fremover.  
 
Der var 46  mænd og 11 kvinder hvor mændene klarede sig igennem, mens kvinderne ikke 
 nåede de sidste 2 sejl desværre. 
 
Og efterfølgende mødtes vi på stuen og hyggede et par timer inde vi gik hjemad. 
 
 Fregatkaptajnen blev John Pedersen Hundested Stort tillykke herfra. 
 
Så blev den første lørdagsfrokost afholdt hvor der var mødt 48 mand og kvinder op til en  
lækker gang mad. Og der blev hygget hele eftermiddagen inden stuen blev lukket. 
 
Christiania turen blev noget som de der var med snakker om endnu alle de ting som de havde 
hørt og set i tv blev manet i jorden. Det var en god dag med hygge derinde de guider som vi 
havde  kunne virkelig fortælle om samfundet derinde men de havde selvfølgelig også boet der i 
henholdsvis 43 og 38 år. 
Efter rundvisningen var der dækket op med et lækker buffet som indtaget i ”ABEGROTTEN” 
 
Derefter gik vi ud i byen ” på det lokale værtshus ” Cafe Høvlen. som ligger næsten i indgan-
gen, men derfra gik turen hjemover igen hvor den gode Banjermester  Charles holdt åbent for 
de tørstende medlemmer, der havde været på tur. 
 
  

 

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. 
Så er sommeren gået på hæld, og det var en 
flot dag i august, hvor der blev afholdt fre-
gatskydning på skydebanen i Tollerup. Der 
var en god stemning og hyggeligt samvær 
på denne flotte solskinsdag.  
Efteråret har meldt sin ankomst. Nu er det 
blevet tid til de indendørs sysler såsom at 
pudse metallet, hygge til frokosterne, og de 
arrangementer der kommer. 
 Der skal lyde et lille surt opstød herfra,  
Hvis man har kritik til bladet så kom her 
med den, i stedet for at gå til formanden,  
Han ser det jo ikke før, så hverken trykfejl 
eller forkerte oplysninger, bliver set af an-
dre end mig. 
Og da der var megen kritik af det sidste 
blad, er det taget til efterretning, og der vil 
ikke blive skrevet mere om hvem der står 
for maden.   
Men derfor vil det alligevel være godt at 
støtte op om de tiltag foreningen laver.  
Da det ellers bare sted for de få, som kom-
mer for at hygge et par timers tid 
 
HJH 
 



 
 
  
 
Pudseaften 
Torsdag den 1. oktober kl. 18.30
Som tak til dem der deltager, vil f
brød og en lille en til halsen.  
Vel mødt til pudsning, vi håber at
Tilmelding er nødvendig pga. indk
 
 

Lørdagsfrokost 
Den 3. oktober kl. 12.00 pris 50,
 
Ålegilde  
Lørdag den 24. oktober kl. 18.30
Der vil være masser af ål og dans 
Prisen for dette arrangement er 17
Der er tilmelding ved personligt f
kl.11.00.  Sidste tilmelding er søn
 
 

Lørdagsfrokost 
Den 1. november kl.12.00 pris 5
 
Manneaften 
Fredag den 13. november kl.18.
Tilmelding til arrangementet kan 
fra den 31. oktober. Sidste frist fo
tirsdag den 10. november  
Menuen er, ??????????????????  m
Pris 50,- kr. 
 
 

Juletræ 
Søndag den 6. december kl. 12.0
Der kommer julemanden og hans 
og danse om træet. Der vil være g
samt julegløgg til de voksne.  
Alle er velkommen. 
 

LØRDAGSFROKOSTEN i dec
 
Husk MINDEGUDSTJENESTE

.30. 
l foreningen, efter endt pudsning byde på

 at der kommer mange, da metallet træng
dkøb af proviant. Tilmelding sker i Mar

0,- kr. 

.30 
s på dækket til levende musik. 

175,- kr. eksklusive drikkevarer. 
t fremmøde fra lørdag den 3. oktober  
øndag d.18. oktober.      

 50,- kr. 

8.30 
n ske i Marinestuen 
for tilmelding er 

  med tilbehør  

2.00 
s nisser. De vil hygge om børnene, 
 godteposer og sodavand til børnene, 

OBS,OBS,OBS.!!!! 
ecember er aflyst. 

TEN den 1. januar 2016. 
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 på en bid 

nger til at blive pudset. 
arinestuen. 
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Kvinderne klar til opråb.                                          Så er madpakkerne ved at blive indtaget.. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pigerne er i fuld gang med at skyde korvetten.     Formanden og Fregatkaptajnen John Pedersen. 
 
Det var en flot dag i Tollerup hvor vi afholdt Fregatskydning. Der var tilmeldt 46 mænd til  
Fregatten, og 11 kvinder til Korvetten. Formiddagen gik hurtigt på hæld til lyden af skud, og til 
frokost, var der skudt 6 sejl ned hos herrerne og 4 hos pigerne. Efter maden fortsatte  
skydningen lystigt, og da det sidste sejl på fregatten faldt på et skud af John Pedersen 
Hundested, stod pigerne stadig og havde sejl tilbage. Men da der var sagt afgang fra   
Skydebanen, kl.15.00, måtte de desværre gå hjem, uden korvetkaptajn i år. Bedre held næste år. 
Billeder fra dagen på hjemmesiden, http://hundested-marineforening.dk/  

Fregatskydningen 2015 

Mændene er klar til mønstring 
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Isbryderen Thorbjørn solgt   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag forlod Thorbjørn kajen på Flådestation Frederikshavn og forlod dermed Forsva-
ret. Den danske køber vil udbyde skibet til isbrydning i bl.a. Østersøen. 

09-09-2015 - kl. 14:21  

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando 

Thorbjørn, Danbjørn og Isbjørn har været lagt op ved kaj i Frederikshavn de sidste år efter be-
slutningen om at isbrydning ikke længere skulle varetages af Forsvaret.  I starten holdt de gam-
le besætninger liv i skibene med henblik på videresalg, men efterhånden fik søfolkene andet 
arbejde eller gik på pension, så til sidst var der kun en enkelt sømand til at holde varme på ma-
skinen.  
De er dog i så stand at alle isbrydere nu sælges til fortsat isbrydning. 
 
- Vi har fået et pænt tocifret millionbeløb for Thorbjørn, fordi skibet kan anvendes mange år 
endnu, fortæller salgschef Jesper Bo Nielsen fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbssty-
relse (FMI). 
-En skrotpris ville have været betydeligt lavere, men det har hele tiden været planen at skibene 
skulle anvendes videre, fortsætter Jesper Bo Nielsen i telefonen fra Frederikshavn, hvor FMI 
arbejder på at afslutte salget af de sidste isbrydere.  
Salget ventes gennemført over de næste måneder. Også Danbjørn og Isbjørn skal ud og bryde is 
i privat regi. 
 
Thorbjørns nye ejere er Stevns Broker P/S, et selskab under Svenborg-firmaet Nordane Ship-
ping. Det er også værftet i Svendborg der skal gøre Thorbjørn fuldt funktionsdygtig igen. Bl.a. 
håber firmaet at det bliver muligt at montere en bovpropel på skibet, så det bliver mere manøv-
redygtigt. 
 
- Vores fremtidige kunder ser gerne at der kommer bovpropel på, fortæller chefen for Nordane 
Shipping, Niels Højlund Hansen. 
- Vi regner med at der er plads til en 400 KW motor og propel. 
 Nordane Shipping har stor erfaring med isbrydning. I 40 år har de bl.a. brudt is i de indre dan-
ske fjorde, så besætningerne som skal bemande Thorbjørn i fremtiden kender godt til jobbet 

Kilde: MST 
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               Have vedligehold                           snerydning - saltning                        trappe – vinduesvask 
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                                  Udflugt Christiania 

Årets udflugt gik denne gang til Christiania, og det 
blev hele vejen igennem en fantastisk tur, hvor vi mød-
tes i Marinestuen, og efter indtagelse af det sædvanlige 
vievand, entrede vi bussen, hvor formand Jens bød os 
velkommen ombord, hvorefter Kjeld erklærede baren 
for åben. Under busturen blev der serveret et rundstyk-
ke med pålæg pr. mand, samt en kop kaffe med side-
vogn. 
Vel ankommet til Christiania blev vi opdelt i to grup-
per på hver 15 personer, og vores guider Lis og Kim 
indledte med at fortælle lidt af historien om tilblivelsen    Frokosten indtages  i ” Abegrotten”. 
af Fristaden den 26. september 1971, samt om deres 
kampe med politikere, politiet, pushere, rockere osv. 
Så gik turen gennem Christiania, hvor vi fik fremvist en skulptur af en snegl, idet deres motto er 
" skynd dig langsomt". Guiderne fortalte om de forskellige bygninger, den kvindelige ”smedie”, 
Christiania cyklen som jo snart kører over hele verden. 
En tur på Pusher Street blev det også til, hvor sælgere med ansigtet tildækket tilbød deres varer. 
Der var dog ingen i vores selskab der følte sig fristet, så vidt jeg er viden om? 
Efter en rigtig god guidet tur samledes vi alle i "Abegrotten", hvilket gav nogle billeder af den 
ventende frokost, så som bananmos og banan-smoothie indtaget på hylder. Det skulle vise sig, 
at det ikke holdt stik. Vi kom ind i nogle dejlige lokaler, hvor rygerummet var reserveret til os. 
Der var nu ikke antydningen af røg i rummet, så alle medlemmer kunne sagtens have deltaget i 
turen. 
Tjenerens uddeling af drikkevarer ledte tanken hen på Christiania’s motto, da han stillede sig op 
og fik en sludder med Nina og Per. Det blev for meget for Erik, der selv hentede det bestilte, 
hvilket fik tjeneren i omdrejning igen. Godt gået Erik. 
Efter en dejlig frokost med sild og frisk smurt smørrebrød, begav vi os mod bussen, der lod 
vente lidt på sig. Gudskelov var vores mødested lige ved Cafe Høvlen, og da det så stærkt ud 
til, at det kunne finde på at regne i løbet af weekenden, var vi en del der foretrak at vente in-
dendørs med forplejning indtil bussen kom, og kørte os tilbage til Marinestuen. 

Alt ialt en fantastisk tur, hvor det hele bare 
klappede, og der skal lyde en stor tak og megen 
ros til arrangørerne. Vi glæder os allerede til 
næste tur.   
    
  Tekst og billeder 
  Holger Malmgren. 
 
  Flere billeder på  
                                     Hjemmesiden. 
 
 
 

            Nina med den lokale øl. 
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Kinesisk flådebesøg i København 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kinsisk destroyer. Arkivbillede 

Onsdag 16. september 2015  

Den kinesiske flåde inviterer ansatte i Forsvaret og deres familier om bord på tre ki-
nesiske fartøjer, der besøger København den kommende weekend. De kinesiske skibe 
med omkring 800 besætningsmedlemmer vil optage en pæn del af Oceankaj i Køben-
havns Nordhavn. 

Det kinesiske flådebesøg er led i en rundtur med besøg i Finland, Sverige, USA og Austra-
lien. Besøget sker i forlængelse af et samarbejde mellem Søværnet og den kinesiske flåde 
under operationen, RECSYR, der bragte kemiske stoffer ud af Syrien. 
 
Fregatten Iver Huitfeldt ledsager den kinesiske flådestyrke ind i Københavns Havn og vil 
ligge ved kaj sammen med de kinesiske skibe.  
 
I forbindelse med flådebesøget vil den kinesiske ambassadør i Danmark, Liu Biwei og 
chefen for flådestyrken, senior captain Wang Jianxun, gerne vise de kinesiske skibe frem 
for ansatte i Forsvaret og deres familier. Derfor holdes der åbent skib lørdag den 19. sep-
tember fra 10.00 til 12.00. 
 
For at komme om bord skal man medbringe et militært ID-kort. Der vil være sikkerheds-
kontrol, før man går om bord. Store tasker, rygsække eller andre større ting kan ikke med-
bringes ved besøg på skibene.  
 
. 
 
Kilde: Forsvaret 
 



 

 

 

 

 

 

”Der er tre slags me

Anachars

Hvad gør en parfume fra Jean Pau
tøj, bøger og et Anders And-blad 

Fælles for dem alle er at de trække
tiden. 

Søfolk har altid fascineret os. Der
grobund for mange myter, som er
ter vi alle har om søfolk og om de
bøger, tegneserier, reklamer og m
maskuline romantiske, sexede mv

Vi bliver præsenteret for livet til s
ver mænd af den rette støbning at 
viser udstillingen eksempler på fil
en og samme tid afspejler vores m

• Besøg os, klik ind på: info@

Kilde: MS Søfartsmuseet 

  

 

 

ennesker: De levende, de døde og de s

rsis, græsk filosof, ca. 600 f.v.tbesøg os

Fast udstilli

aul Gaultier, modetøj, gamle filmplakate
d på M/S Museet for Søfart? 

ker på de mange myter, der har omgærd

eres måde at leve på er så fremmedartet 
er blevet en del af vores kultur. Udstillin
de egenskaber vi tillægger søfolk og det 
 modetøj får vi et billede af søfolk, som b

v. 

l søs som både spændende, farligt og eve
at kunne tøjle elementernes rasen. Genne
 film, litteratur, modetøj, legetøj og andre
 myter og forestillinger om søfolk og ho

o@mfs.dk eller ring 49210685 for nærm
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e søfarende”. 

 os 

illing: Vores allesammens sømand 

ter, cigaretpakker, lege-

rdet søfolk lige siden old-

et at søfolkene har dannet 
ingen handler om de my-
t at sejle. Gennem film, 
 både sorgløse, modige, 

ventyrligt og at det kræ-
nem forskellige temaer 
re produkter, der alle på 
older dem ved lige. 

rmere oplysninger. 
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400 år gammelt skibsvrag begraves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 12. maj 2014 kl: 16:10 
 

Tre kilometer fra Puttgarden, på cirka 24 meters dybde i Femern Bælt, ligger resterne af det 
400 år gamle danske orlogsskib Lindormen, som sank i 1644. Skibet dækkes nu til med sand og 
småsten for ikke at blive ødelagt. 

”Lindormen er et vigtigt fund, et vigtigt monument, fordi, den er fra en tid, hvor vi ikke ved så meget 
om skibsbyggeri”, siger Martin Segschneider, som er projektleder hos Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein. 
 
Vraget af Lindormen skal dækkes til for, for at beskytte det når Femern-forbindelsen skal etableres. 
Samtidig forhindres fritidsdykkere i at hente ting op fra vraget og forskellige træborende dyr kan hel-
ler ikke komme til at nedbryde resterne af skibet. 
 
”Specielt pæleorm og pælekrebs. Det er to dyr, som spiser træ. De kan spise masser af træ og spiser 
også af vraget”, fortæller Martin Segschneider. 
 
Lindormen blev skudt i brand og sank under et søslag mod en svensk-hollandsk flåde. Man har tidli-
gere hentet blandt andet bronzekanoner op fra vraget. 
 
Lindormen var et dansk orlogsskib, men da det nu befinder sig i tysk farvand, er det Tysklands ejen-
dom. Alligevel er det Femern A/S, som står for at dække vraget til med 4.000 kubikmeter sand og 
småsten. 
 
”Danmark har jo opgaven at lave den faste forbindelse fra kyst til kyst. Derfor er det vores opgave at 
gøre det her”, siger Leif Sjøgren, som er koordinator for de arkæologiske udgravninger i forbindelse 
med Femern-forbindelsen. 
 
Man har besluttet at dække vraget til, blandt andet fordi det er faldet meget fra hinanden og derfor 
dyrt og besværligt at hæve. Det forventes, at arbejdet er afsluttet omkring den 15. maj, afhængigt af 
vejret. 
 
Kilde: TV2/Øst 
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Hundesteds 

Fødevaremarked

Nørregade 11, Tlf.: 4793 7979

Åbningstider: Alle dage 8-20  

Bageren 7-18

Vi holder af mad!

 

Støt vore annoncører de støtter os. 
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   Erik Johannes Andersen

   Frede Jensen 

   Poul Erik Olesen 

   Edvard Jørgen Pedersen

   Jens Bay Larsen 
                
  *******************

                 Lars Blickfeldt 

   Niels Vedel 

   Carl Jørgensen 

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

  Mogens Kjeld Petersen

  Tom Arne Hørmann Ha

  Jens-Ole Pedersen 

  Stig Rindahl 

  Jørgen Bjarne Flygare 

  Ib Arne Hultén 
 
  *******************
   

. 
   
     
 

                                  Torben Dyrholm

           Bjarne Kristians

     Og en ove

 

 
 

 
             
 

en som fylder  65 år 11 ok

som fylder 75 år 11 ok

som fylder 80 år 11 ok

en som fylder  90 år 13 ok

som fylder 50 år 14 ok

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

som fylder 60 år 14 no

som fylder 65 år 18  no

som fylder 60 år 23  no

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

n som fylder 85 år 02 de

ansen som fylder 70 år 02  de

som fylder 65 år 04 de

som fylder 60 år  06 de

 som fylder  75 år 25  dec

som fylder  90 år 28 de
 

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

holm Poulsen, Benny Monrad Rasmussen

tiansen, Jan H. Rasmussen 

 overflytning Erik Johansson              

 

 
 
 
 
 
 

 

oktober 

oktober 

oktober 

oktober 

oktober  

********   

november 

november 

november 

********* 

december 

december 

december 

december 

ecember 

december                 

********* 

sen 
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Informationsdeling skal bekæmpe pirateri 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 16. september 2015 kl: 08:14 

 
 
En fælles global informationsdelingsmekanisme kan være med til at sørge for, at 
myndighederne reagerer hurtigere over for pirateri. Det var en af konklusionerne på 
et møde om pirateri, som IMB holdt i Kuala Lumpur den 14. og 15. september, hvor 
200 delegerede fra 30 lande mødtes for at diskutere, hvad man kan gøre ved proble-
met.  

”For kriminalitet til havs er en hurtig reaktion afgørende, hvis der skal være nogen som 
helst mulighed for at retsforfølge piraterne. IMB’s piratrapporteringscenter spiller en afgø-
rende rolle ved at være bindeled mellem handelsskibe, kystmyndigheder og flådestyrker 
og er parat til yderligere at forstærke effektiviteten ved disse fælles handlinger”, siger Pot-
tengal Mukundan, direktør for IMB.  
 
Der var på mødet enighed om, at den vigtige rolle som IMB spiller, kan bredes ud, så IMB 
påtager sig en førerrolle.  
 
En af konklusionerne på mødet var, at en fælles global informationsdelingsmekanisme kan 
bevirke, at vigtige oplysninger når hurtigere frem til de myndigheder, der skal bekæmpe 
pirateriet og beskytte de søfarende. Desuden var der enighed om, at den såkaldte Best Ma-
nagement Practice på området skal videreudvikles, og den globale rapportering skal stan-
dardiseres.  
 
Den internationale statistik viser, at antallet af piratangreb og væbnede røverier mod han-
delsskibe fortsat vokser.  

 
Kilde: IMB 
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                      Følgende effekter kan købes i Marinestuen        Kr, - 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 
Foer til vindjakke / Fleecetrøje………………. 250,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover .............................. 550,00 - 585,00 -  640,00 
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ....................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 
Hueemblem ...................................................... 100,00 
Vendbart bælte ................................................. 245,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malermester W. Johansen Nørregade 17 3390 Hundested tlf. 47937070 alt i maling tapet og tæpper.  
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAVMARINEFORENINGENS SKYTTELAVMARINEFORENINGENS SKYTTELAVMARINEFORENINGENS SKYTTELAV    

”HALSNÆS” af 29. marts 1987.”HALSNÆS” af 29. marts 1987.”HALSNÆS” af 29. marts 1987.”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. 
Vintersæson 2016 

Start: 06. januar 
Slut:  under overvejelse 

 
Planlagte arrangementer:  

 
juleskydning 

05-12-2015 kl. 14.00 
  
 

Generalforsamling. 
Fredag den 29.januar 

2016 kl. 18.30 
 
 

Bent Olsen (næstformand) 
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  

 

Halsnæs Skyttelavs sæson 2015-16 startede op den  
02 -09 kl.19.00 med 12 friske skytter, der var mødt op 
til første skydning efter en både varm, kold og våd 
sommer. Med en enkelt afbrydelse ved fregatskydnin-
gen, som foregik i nogenlunde godt vejr.  
Vores egen Skytte John Pedersen blev den nye Fregat 
Kaptain.    Tillykke med den titel. 
Den årlige Pokalskydning mod Roholdet bliver afholdt 
lørdag den 26-09-2015 kl.14.00 på skydebanen og med 
afslutning i marinestuen til menuen: Mørbradgryde 
m/ kartoffelmos – Citronfromage som dessert.  
Pris 125,00 kr. Men vi kommer nok til fremover at 
rykke denne skydning til næste måned. Da roerne jo 
deltager i et stævne i Bremen den 3 uge i september. 
Vores juleskydning vil blive afholdt lørdag den 05-12-
2015 kl. 14.00. Med den sædvanlig julefrokost i mari-
nestuen og de sædvanlige præmier til den gode pris af 
150,00 kr. 
Vi vil igen deltage i hjemmebaneskydning, hvor resul-
tatet vil blive offentligt i Brøndby hvor jo Landsskytte-
stævnet jo skal afholdes nemlig lørdag-søndag den 19-
20 marts 2016. 
Vi håber på godt fremmøde der, da det jo ikke så langt 
hjemmefra. 
Ol. 
 
 
 

 

                    

Brian Lok Olsen (Best.) 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 
Zombie4ever@gmail.com  

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

Suppleant. 
Tommy Rasmussen 
Turistvej 24 
3390 Hundested 
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Roholdets tur til Tyskland 

Den 18. september kl 0800 satte 27 forventningsfulde medlemmer af Marineforeningen i 
Hundested, for 3. år i træk kursen imod Bremerhafen i Tyskland. For at repræsentere 
Danmark og ikke mindst Hundested i Travalje roning. 
For første gang var det i år lykkedes at få er fuldt kvindehold, så det nu var en reel mulighed 
at kæmpe for en medalje til kvinderne. 
Der havde været trænet hårdt, med to ugentlige træningsaftener, op til turen, hvorfor 
forventningerne var store, 
Igen i år kørte vi med Michael Nilaus og co-driver Hans Jørgen. 
Turen til Bremerhafen, og det hyggelige og gæstfrie Gasthaus Jägerstuben, forløb som 
vanligt hyggeligt i god stemning og med bitter, morgen- og Wienerbrød fra CITY-BAKERY 
i HUNDESTED og - ikke mindst kølige dåseøl undervejs. 
Vi landede i Ritterhude kl 16.30 og måtte så vente udenfor Das Gasthaus i 1/2 time før der 
blev åbnet af vore yndlings receptionist Heidi. 
Vi måtte endnu engang konstatere at tysk mad er god og at der ikke serveres små portioner. 
Lørdag morgen var der afgang fra hotellet kl 0730. Stemningen var i top og 
forventningsfuldheden begyndte så småt at indfinde sig. 
Vel ankommet frem kunne vi konstatere, at der i år deltog 14 herre- og 9 damehold i stævnet. 
Hvert hold var sikret to indledende heat med to både i hver 
Herrerne startede i 7. heat og vandt deres heats i tiderne 3:43 og 3:30, ligesom damerne vandt 
deres heats i tiden 3:57 og 4:03 
Efter de indledende heats var herrerne nr. 7 og vandt derefter over nr. 10. Nu skulle de så 
kæmpe imod Vegesage Pull om at komme i semifinalen. En sejr her ville således give 
mulighed for at kæmpe om medaljer... MEN sådan skulle det ikke gå, da vi efter en uheldig 
start, blev slået med en bådlængde. 
Så fulgte damernes Halbfinale, hvor de vandt første heat, og desværre tabte det næste. (Hvis 
ikke Sofie havde været næsten højgravid var det givet gået anderledes) 
Herrerne sluttede med en samlet 5. plads og kvindeholdet blev nr. 4. Flot gået. 
Under hele stævnet var der adgang til mad, slik, kaffe, kage samt sodavand og øl. Dog var 
der ikke helt fri bar som vanligt. Hvert hold fik udleveret 90 øl-billetter og derefter var prisen 
1 euro pr genstand. 
Som vanligt var der mange tilskuere uagtet det regnede næsten hele formiddagen. Senere 
klarede det op og solen brød igennem med endelig varme. 
Om aftenen blev vi hentet og kørt retur til Jägerstuben hvor festen fortsatte. 
Søndag morgen var det tydeligt at se, hvor meget folk havde kæmpet om lørdagen.... I alle 
tilfælde var mange rigtig hårdt ramt og støjniveauet nåede ikke helt samme højder som på 
udturen.(-: 
Alt i alt en SKØN tur med konkurrence, hygge og sammenhold. Vi kan kun anbefale andre 
hold at prøve det også. 
Næste år har vi inviteret Team Horizont til at komme til Havnefest og travalje i Hundeby, så 

tyskerne kan lære at ro i RIGTIGE bølger.� 

Stor tak til årets arrangører Heidi, Torben og Mads. I har gjort en forskel.� 
Håber på en ny tur igen i 2016 med deltagelse af endnu flere hold. 
Ligeledes tak til Michael Nilaus og Hans Jørgen for stor tålmodighed og overbærenhed.:-) 
Vh Bo      Se billeder på hjemmesiden. 
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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 ad
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 

 

       

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    Torvet 37          Tlf. 70 33 3
     3300 Frederiksværk 
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