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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  
Kjeld Jensen ........................ (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................. 47 93 98 07 
Holger Malmgren ......... (Banjermester) 
Bygtoften 3 ......................... 27 82 04 49  
Christian Grønbech,  
Forsythiavej 8, .................... 40 20 84 20 
Michael Hultén (Næstform.IT & sekr.) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ..... 20 72 96 20 
Niels Vedel ........................... (udlejning) 
Nørregade 1B, 1.th. ............ 29 66 07 58 
Kjeld Nortung 
Højsgårdsvej 50  ................ 24 85 91 44 
Peter Andersen      
Vibehushave 16 ................. 39 18 39 30 
Kjeld Frederiksen ..............  ( 1. suppl.) 
Nørregade 88 ..................... 40 74 99 34 
Poul-Erik Knudsen ..............  (2 suppl.)  
Liljevænget 16 ................... 51 43 99 89 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Slopkisten  bestyres stadig af Jan Nielsen 
Kattegat strandhave 3 st.  
 

Forsidebillede: 
Hesselø Fyr  Fundet på Google 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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I dette nummer af Travaljen vil der være indlagt girokort på første side, og hvis i 
betaler over netbank så HUSK MEDLEMSNUMMER OG NAVN så kan vi undgå at 
sende rykkere. 
Til medlemmerne af skyttelavet ligger der også en seddel med oplysninger om kontin-
gent og kontonummer hvor der kan indbetales. Det kan stadig ske ved skydningen  
 
Til pudseaftenen var det et lille sluttet selskab på 13. som pudsede på livet løs, og ef-
terfølgende var der biksemad til de sultne sjæle. Og det fik alle mand maven mættet 
af. 
 
Ålegildet var igen i år et tilløbsstykke, der var udsolgt samme dag som det blev annon-
ceret. Desværre var Svend Aage forhindret, men så måtte vi ty til indspillet musik. 
   
Som de flittige brugere af stuen ved, er udlejningen blevet renoveret, og der er kommet 
nye hårde hvidevarer ind. Så vi håber at lejerne vil passe på da der har været et par 
uheldige episoder. 
 
Manneaftenen var en god aften hvor Thomas havde brugt dagen på at lave Nøgleben 
og sovs, mens Jeg skrællede kartoflerne.  
 
Juletræet blev som sædvanlig et tilløbsstykke for børnene de mødte JULEMANDEN, 
og Svend Aage spillede. Imens de voksne hyggede sig et par timer. 
 
En stor tak for alle dem som har stået for lørdagsfrokosterne, som har været godt be-
søgt. Ligeledes til de medlemmer, som har hjulpet til og været med til at sørge for at 
marinestuen har fungeret i det forgangne år.  
 
Og en stor tak til Havnen for et godt samarbejde. 
 
Tak til alle bestyrelses medlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år. 
Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie samt alle vores annoncører 
 en glædelig Jul og et godt Nytår.  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     

oktober 2014 vedtaget at man skal 

have været medlem af foreningen i 

12 måneder for at kunne leje Fest 

 Lokalerne. 

 

 

Redaktøren mener. 
Så er vi startet på et nyt år, Hvor der kom-

mer et Jubilæum af de store nemlig vores 

100 ÅRS JUBILÆUM i Hundested Mari-

neforening. Der vil blive kaldt til fest i  

næste blad. Men datoen er fast nemlig den. 

7 april 2018  

 

Herfra skal der lyde.  

ET GODT NYTÅR til alle, 

 vi ses på stuen.!!!!!! 

 

HJH 

 

 

 

Mindeord om forhenværende formand 

Ole Aunfeldt 

Han var formand fra 1981 hvor han afløste  

Ib Hultén og til 2006. Hvor han overlod 

roret til Gert Juhl. Det var ham som stod i 

spidsen for køb, og ombygningen af huset 

vi har i dag. Han havde længe været syg, 

og ønskede selv at det snart skulle have en 

ende. Han drog afsted på sin sidste færd  

Den 3 November.  

Æret være hans minde. 
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Mindegudstjeneste. 
mandag den 1. januar afholdes Mindegudstjenesten i Lynæs Kirke kl. 14.00, med 

efterfølgende træf i Marinestuen. 

 

Jule/Nytårsfrokost 
Lørdag den 6. januar kl. 12.00.  

Lørdagsfrokosten er udvidet til jule / nytårs frokost. 

Pris kr. 50- 

 

Pudseaften 
Torsdag den 18. januar 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. 

 

Fastelavn.  

Søndag den 11. februar kl. 11.00. 

På denne dag afholder Marineforeningen, i lighed med tidligere år, tøndeslagning for 

børn. Der vil være præmier til Kattekonge og Kattedronning.  

Alle er velkommen, også de voksne. 

 

Generalforsamling. 
Fredag den 09. februar kl. 18.30.  
Læs mere herom på side 10 & 11.  

Husk at tilmelding til gule ærter skal ske i Marinestuen senest 3 dage før generalforsamlingen  

 

”Manneaften” 

Fredag den 02. marts kl. 18.30.  

Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. 

Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer.  

Tilmelding fra lørdag den 14. februar.  Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 27. februar. 
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Ålegilde 2017 i Hundested Marineforening 

 
 

  
 

Så blev det endelig sk-åle-tid igen. Lørdag 

den 21. oktober 2017 mødtes vi 44 perso-

ner (igen alt udsolgt), til det årlige ålegilde i 

Marinehuset. 

 

Ålegildet den 21.10.2017 snoede sig fest-

ligt afsted, og efter hvad jeg kunne høre, 

havde alle en rigtig god og hyggelig aften.  

 

Efter vi mødtes på stuen, hvor vi dæmpede 

vores forventningsfulde nerver med en øl, 

krabbede vi os ned af trappen til et vel-

dækket bord med de ventende ål, sirligt 

tilberedt af Jens, Kjeld og Thomas.  

 

Da Svend Åge desværre måtte melde af-

bud til at spille for os, havde Hans Jørgen 

sørget for at indspille musik til aftenen, 

kunne man forvente, at blive flået ud på 

dansegulvet? og åle-rusen ville ingen 

ende tage, da Hundested Valsen dukke-

de op, og skønsang fra samtlige borde 

tonede ud i æteren. 

 

En stor tak til dem der stod i køkkenet, 

og sørgede for at aftenen kørte glat, og 

alle beholdt skinnet på. 

Tak for et godt gilde, vi glæder os alle-

rede til næste gang. 

 

   

 
   
  

  

  

  

  

  Foto og tekst HM. 
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Arrangementer 2018 
 

  1/1    Mindegudstjeneste.      13/4    Pudseaften. 

 

  6/1    Nytårsfrokost.      11/8    Fregatskydning 

 

18/1    Pudseaften.        4/10  Pudseaften. 

 

11/2    Fastelavn.             20/10   Ålegilde 

 

  9/2   Generalforsamling.    16/11  Manneaften.. 

          

  2/3   Manneaften                                  2/12  Juletræ              4/12    Juletræ. 
  (Kogt torsk) 

 

 

OBS! 
Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 (undtagen i 

juli og august samt december) Pris pr. person kr. 50-  

 

Årets jubilarer 
Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende 

jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn. 

 

50 års tegn 

Erik Storm Pedersen, Kjeld Melchior Larsen  

 

40 års tegn 
Peer Koldkjær Olsen, Niels Ole Hansen, Finn Nordberg Andersen,  

Karl Erik Olsen, Svend Aage Sørensen, Palle Bo Madsen. 

 

25 års tegn 

Jan Lund Larsen, Jan Kjeldsen, Svend Haulik Jørgensen, 

Richard Valdemar Frederiksen, Hans Hardy Christoffersen 
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    TØJ | EKSPERTEN  Høidal . Frederiksværk Nørregade 1. 3300  Frederiksværk  Tlf: 47720031 

 

Hundested Handicap & Minibus 

v/ Lars Bolander  Kørsel overalt i Danmark 

 Indtil 19 personer. incl. Kørestole 

Ring for tilbud 

2212 1322 

 

 

 

 

 

Blazer   1600,- 

Buks     800,- 

I alt   2400,- 

Medlemsrabat   - 400,- 

SÆTPRIS    2000,- 

Inkl. gratis påsyning af knapper og emblem.   

            Et godt tilbud til 

                   Hundested    

              Marineforenings 

                Medlemmer 

 

    

Landsdækkende 

Bytteservice i 

mere end 100 

butikker. Få point 

hver gang du 

handler i 

 klub tøjeksperten. 

Click & Collect 

på 

Tøjeksperten.dk 

Danmarks Største 

Herretøjskæde 
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                               Velkommen ombord til Kivioq projektet 

www.kivioq-hundested.dk 

 

 

Informationsmøde torsdag den 22. februar kl. 18.30.00 – 20.00 i Ma-

rinestuen 

Per Makwarth fra foreningen Kivioqs Venner Hundested vil fortælle om 

projektet og give en aktuel status om den nystiftede forening. 

Formålet for Kivioqs Venner Hundested er at overtage Knud Rasmus-

sens ekspeditionsskib  

og sikre skibets bevarelse ved bl.a. at anvende det som udflugtsskib og 

ambassadør for Hundested, Knud Rasmussens Hus, Danmarks forhold til 

Grønland og Danmarks maritime kulturarv.  
 

 

 

Skagen tog imod det nye inspektionsfartøj 

Den 21. april ankom skroget af det tredje Knud Rasmussen-fartøj til Karstensens Skibsværft i Skagen fra 

Polen. Fartøjets missioner vil omfatte overvågning, suverænitetshåndhævelse,  patruljetjeneste og støtte til 

forskningsprojekter. 

22-04-2015 - kl. 14:01                              Af Sofie Christiane Maagaard Jensen, FMI 

 
Siden maj 2014 har Crist Skibsværft i Polen været i gang med at bygge skroget for et nyt inspektionsfartøj af Knud 
Rasmussen-klassen, og den 21. april ankom fartøjet endelig til Karstensens Skibsværft i Skagen. Karstensens Skibsværft 

vil stå for fartøjets generelle udrustning, og til september 2016 vil fartøjet blive udleveret til Forsvarets Værksteder, der 
vil foretage fartøjets militære udrustning.  

 
Kl. 6:00 om morgenen den 20. april pas-

serede det nye Knud Rasmussen-fartøj 
Øresundsbroen. Skibet blev på slæb 
transporteret fra Crist Skibsværft i Polen 
til Karstensens Skibsværft i Skagen. 
 
Efter både udrustning, uddannelse af far-

tøjets besætning og afprøvning af fartøjet 
forventes det, at skibet vil være klar til 
operativ tjeneste inden udgangen af 
2017.  
 

Ligesom de to allerede eksisterende Knud 
Rasmussen-fartøjer i det danske søværn vil det nye skib blandt andet have en øget isforstærkning, dvs. der er placeret 

tykkere plader på fartøjet til at bryde isen med, udvidet kommunikationskapacitet, en større gummibåd og en kran med 
øget løftekapacitet og rækkevidde.  
 
 
 
Længde 71,8 m.  
Bredde 14,6 m. 

Højde fra vandlinjen 23 m.    
  
Maks. hastighed 16,7 knob (ca. 30 km/t) 
Bevæbning 1 stk. 76 mm. kanon (OTO Melara) 
 

 

 

 

Kilde: Værnsfælles Forsvarskommando.  
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 9. februar år 2018 kl. 18.30 i MARINEHUSET. 
 

Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 

2018, inden denne dato ikke har adgang på generalforsamlingen. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsopræk-

ning, eller (hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter) som en 

skriftlig afstemning. 

 

Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal 

mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmed-

lemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal. 

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

Generalforsamlingen.  
 

Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til 

afstemning 

 

Dagsorden.: 

 Pkt. 1: Valg af dirigent. 

 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. 

 Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 

 Pkt. 4: Indkomne forslag. 

 Pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleanter. 

 Pkt. 6: Valg af revisorer og suppleant. 

 Pkt. 7: Valg af sendemænd. 

 Pkt. 8: Valg af flagbærer og reserve 

 Pkt. 9: Eventuelt. 
 

Husk at betale kontingent for 2018 inden generalforsamlingen 
                     Fortsættes næste side 
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Fortsat fra foregående side. 

 
På valg er følgende: 

Formanden  Jens Hyldborg, modtager genvalg    

    

Bestyrelsesmedlemmer: 
Hans Jørgen Hansen, ønsker ikke genvalg 

Peter Andersen,  ønsker ikke genvalg          

Kjeld Frederiksen,  ønsker ikke genvalg, suppleant 

Christian Grønbech, modtager genvalg 

Kjeld Nortung,  modtager genvalg 

Holger Malmgren,  modtager genvalg 

Poul Erik Knudsen,  modtager genvalg, suppleant   

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   

 

Bestyrelsessuppleanter:  
Bestyrelsen foreslår   

 

Revisorer 
Thomas Hansen 

Jens Ole Pedersen 

 

Revisorsuppleant 

Peter Westfall. 

 

Flagbærer 
Preben Ivan Olsen  og ?????    

 

Revisorer, Suppleanter og Flagbærere er i henhold til vedtægterne på valg hvert år. 

 

Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule 

Ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske 

i Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklu-

siv drikkevarer. 
 

Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen   
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Juletræ  2017 
 

Så blev det igen tid til at få trukket julemanden i arbejdstøjet. I skikkelse af Peter Westfall,  

Der var kommet 18 børn, som havde forældre eller bedsteforældre med til et par hyggelige  

timer hvor der blev danset og sunget 

julesange til musik af Svend Aage på 

hans harmonika. 

Efter de første par sange råbte bør-

nene på Julemanden som vist havde 

sovet længe, for der skulle kaldes 

mange gange, og før han kom op fra 

kælderens dyb. 

Han fangede børnenes interesse med 

det samme.  

Alt i alt en god dag, men lidt synd 

der ikke mødte flere børn op.   

  
Foto  HJH 

 

 

 

 

 

En god Manneaften 
Fredag den 10. november kl. 18.30 var da-

gen hvor efterårets Manneaftenen blev  

afholdt. 

Thomas havde brugt det meste af dagen på 

at lave stegeben og da kl. nærmede sig 19 

sad der 22 forventningsfulde mænd og hav-

de problemer med at holde på mundvandet. 

Da maden var båret op sagde formanden 

værsgo folk var straks klar til at gå ombord i 

fadene, der blev virkelig spist igennem og 

Mogens Buch havde fundet et sted hvor vi-

nen var god og til en rimelig pris. Da den 

værste trængsel havde lagt sig stod forman-

den og hev alt det kød som var faldet af be-

nene over på sin tallerken for som han sagde der var ingen grund til at tage fyldet (benet) med 

ned til bordet. Da der var gået en god time var bunden ligesom lagt, og der var stadig rigeligt 

med kød på fadet. Ja selv om vi virkelig prøvede at udrydde maden så lykkedes det ikke. Men 

der skal lyde en stor tak til Thomas for at bruge så lang tid på at stå i køkkenet og lave maden.  
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Pudseaften 

 
Vi var 11 friske mandfolk, der mødte op til Pudseaften den 5. Oktober 2017, hvor metallet                

skulle have en omgang.  Det skal siges, at selv om vi var få, ud af et medlemstal på ca. 250, der 

mødte op, 

blev der gået 

til den. Folk 

kunne slet 

ikke vente 

med at 

komme igang, 

måske var       

det udsigten 

til den 

efterfølgende 

biksemad der 

gjorde det, 

eller fordi der 

var en del der 

skulle pudses, 

at der blev 

gået til den, 

ved jeg ikke, 

men en times tid efter skinnende alt på stuen. 

En helt igennem hyggelig aften i kammeratligt 

samvær, hvor foreningen efterfølgende var vært ved 

en god gang tilberedt biksemad med tilbehør, 

herunder rødvin i lange baner. 

En dejlig og sjov aften, som blev rundet af med 

VM-kvalifikationskampen Montenegro - Danmark 

på storskærmen på stuen. 

Vi glæder os til næste gang metallet skal pudses, og 

håber at se nogle flere medlemmer, der har lyst til 

en hyggelig aften i kammeratligt samvær. 

Du kan godt komme i din bedste skjorte, der er 

pudseklude på stuen.                Tekst og foto. HM 
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  Kjeld Frederiksen som fylder  60 år     09 januar 
  Richard Paul Newton som fylder 70 år   10 januar 
  Ole Haugaard Lorentzen som fylder  75 år 20 januar     
  Fini Roland Pedersen som fylder 75 år     21 januar 
  Lars Chr. Blumensaadt som fylder  65 år     28 januar  
  Kaj Hansen som fylder  65 år     29 januar 
 
  ********************************************************   

              Paavo Arvi Jattu som fylder  80 år 04 februar 

              Per Rytter Bengtsson som fylder  75 år 06 februar  

              Per Mikkelstrup som fylder  75 år 15 februar 

              Claus Olsen som fylder  60 år 16 februar 

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

Holger Malmgren som fylder  65 år 03 marts 

Verner Andersen som fylder   70 år 23 marts 

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

   

. 

   

     

 

. 

Claus Jacobsen, Klaus Bøgeskov Nielsen 
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100 års kutteræra forbi  

Med dagens kommandostrygning på Tulugaq er Forsvarets æra med kuttere i Grønland forbi. 

På skibet var sømand klar ved flaglinen, på kajen foran stod Tulugaqs sidste chef, Jakob Edvardsen, og i para-

den fyldte Arktisk Kommandos ansatte og besætningerne fra Hvidbjørnen, Ejnar Mikkelsen og Tulugaq pænt 

op mellem de mange deltagere. Ceremoni og tale blev ledet af vicechefen for Arktisk Kommando, komman-

dør Anders Friis.  

Vi har fået disse betragtninger fra vicechefen. Hele hans tale kan hentes nedenfor: 

- Det var en rigtig fin markering af kommandostrygningen på inspektionskutteren Tulugaq i dag. Det er jo 

ikke hver dag, vi siger farvel til et skib i Søværnet, og slet ikke et så kendt og afholdt skib som TULU er i 

Grønland. Der var et flot fremmøde til kommandostrygningen fra både Nuuks borgere, Nuuk Brandvæsen, 

Marineforeningen med flere. I paraden indgik staben fra Arktisk Kommando, besætningerne fra både Ejner 

Mikkelsen og Hvidbjørnen og naturligvis også Tulugaqs sidste besætning. 

Anders Friis fortsætter: 

Inspektionskutteren Tulugaq er det sidste skib i Agdlek-klassen, der stryger kommando. Efter næsten 40 års 

tjeneste i Søværnet og for det grønlandske samfund er en epoke slut. Vi ser frem til fortsat at løse opgaverne i 

grønlandske og færøske farvande, og vi glæder os derfor rigtig meget til at byde Tulugaqs afløser, inspekti-

onsfartøjet Lauge Koch velkommen i det nye år.   

...og så nedhalede man kommandotegnet, en Dannebrogs-vimpel. Tulugaqs tårn tages af og går på museum, 

hvorefter skibet kommer på auktion. 

Afløseren Lauge Koch bliver testet og færdigapteret på Flådestation Korsør, hvor den om to uger får hejst 

kommandotegnet og overdrages til Søværnet. Hvornår Lauge Koch sejler til Grønland ligger endnu ikke fast. 

 Kutterne 

Tulugaq var sidste inspektionskutter i den såkaldte 

Agdlek-klasse. Alle tre navngivet efter grønland-

ske navne på søfugle. Agdlek for havlit, Aqpa for 

lomvie og Tulugaq for ravn.  

Gennem næsten 100 år gjorde kutterne særlig gavn 

på den grønlandske vestkyst indenskærs, 

hvor de kunne komme tæt på de mindre 

bygder og gøre gavn for befolkningen. 

 

 De billeder fra patruljen, der er taget af 

chefen Jakob Edvardsen, kan ses og hen-

tes på forsvarsgalleriet                         

                              

    Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando   Kilde: www2.forsvaret.dk/ 

 Foto: Bettina Ovgård Petersen, Arktisk Kommando. 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 

             Vandtæt foret Vinterjakke         ?????? 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 

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 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. 

Vintersæson 2016 

Start: 03. januar 

Slut:  11. april (pudseaften) 

Planlagte arrangementer:  
Generalforsamling. 

Fredag den 26.januar 2018 

kl. 18.30 

Fastelavnsskydning 

Onsdag d. 14. februar kl. 

19.00 

         Pokalskydning 

Lørdag d. 09. april 2016 

kl.14.00 

Med efterfølgende spisning 

i Marinestuen 

 

 

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  

Halsnæs Skyttelav Ordinær Generalforsamling. 

         Fredag den 26 januar 2018 kl. 18.30.  

 

På valg til bestyrelsen er: 

Næstformand:  Bent Olsen.      Modtager genvalg 

Kasserer:         Rico Møllebro. Modtager genvalg 

Best. Medlem: Jens Hyldborg. Modtager genvalg 

Suppleant:       Tommy Andersen. 

 

Revisor:           Michael Hultén. 

Revisor:           Torben Nygård Pedersen. 

Revisorsuppl:   Richard Newton. 

 

Forslag skal være bestyrelsen I hænde seneste 8 dage 

før generalforsamlingen. 

Tilmelding til generalforsamling senest den 24. januar 

2018 og huske at betale kontingent som er 70,00 kr. 

enten på skydebanen – marinestuen eller via netbank. 

 

Reg: konto 68 89 91 51 94 

Husk jeres medlems nummer det er vigtig, da man 

ellers ikke kan se hvem der har indbetalt. 

 

25 årstegn:  Leif Sch. Pedersen. 

 

 Spisning efter generalforsamling pris 50,00 kr. 

 Menuen er: Sild m/løg- Stroganoff / kartoffelmos. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ohl2001@webnetmail.dk
mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:jenshyldborg@gmail.com
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Pokalskydning med Ro holdet og Halsnæs skytter. 

Lørdag den 14-10-2017 kl. 14.00. 
Der var mødt 27 skytter op til dette årlige arrangement imellem Ro holdets damer og 

herrer imod Halsnæs Skyttelavs damer og herrer. 

Al skydning foregik nede i Hundested hallen og i god ro og orden med hyggeligt samvær. 

 

Resultatet blev som følger: 

Ro holdet damer: Karina Simonsen 94 p. Sophie 91 p. Jane Havlik 90 p. Lisbeth Block 89 

p. Lotte Pedersen 89 p. Amalie 86 p. Katja Knudsen 86 p. Heidi Brun 84 p. Maibritt 

Møllebro 79 p. 

Samlet 788 p. gennemsnit 87,55 p. 

 

Halsnæs damer: Irene Hansen 86 p. Terese Malmgren 61 p. 

Samlet : 147 p. gensnit 73,5 p.  

 

Ro holdets Damer vandt Pokal for 2017 med 87,55 p. 

 

Ro holdets herrer: Jacob Andersen 93 p. Brian Lok Olsen 92 p. Per Møllebro 90 p. 

William Vangsgård 88 p. Dennis Rasmussen 88 p. Rasmus Havlik 87 p. Mads Kramer 85 

p. Mads Knudsen 83 p. Thomas Kristensen 81 p. Torben Pedersen 81 p. 

Samlet : 868 p. gennemsnit 86,8 p. 

 

Halsnæs herrer: Hans Jørgen Hansen 95 p. Charles Hansen 95 p. Ole Lorentzen 94 p. Jens 

Hyldborg 94 p. Tommy Andersen 90 p. Holger Malmgren 85 p. Peter Andersen 83 p. 

Samlet : 636 p. gennemsnit : 90,85 p. 

Halsnæs herrer beholdt så pokalen for 2017. 

 

Efter overstået skydning med en lille konkurrence på pistol, drog alle til Marinestuen til 

skafning og der blev serveret: Skaldyrsalat på ananasbund og flutes- Helstegt 

Svinemørbrad med helstegte mini kartofler og Agurkesalat. Det var atter en god aften med 

højt humør og glade mennesker. Man sluttede ved midnatstid og alle kom godt hjem.  OL. 

 

Årets begivenheder i skyttelavet 

Fredag  26 / 1 Generalforsamling,   Lørdag / Søndag  17 & 18 / 3 Lands 

skyttestævne i Nyborg.  Lørdag  20 / 4  Pokalskydning for egne skytter 

Forårssæson  slut 

Start efterårssæson Onsdag 5 / 9  kl.19.00 

Pokalskydning mod roholdet  13 / 10 kl. 14.00 

Juleskydning Lørdag 1 / 12  kl. 14.00 
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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. 

mailto:mail@toemrerhansen.dk


 

 
Afsender:                         Returneres ved adresseændring   
Hundested Marineforening       
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

klippe græs  og hæk samt Sprøjtning                  Snerydning og saltning            Vindue og trappevask 

   

 

 

Halsnæs Bus v/  

Michael Nilaus Nielsen 

Kørsel I ind og udland 

med bus fra 10 til 54 

personer  

Ring for tilbud på tlf. 

2025 7233. 

 

 

B 


