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MEDLEMSBLAD 

FOR 
HUNDESTED 

MARINEFORENING 
Havnegade 8- 3390 Hundested 

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

Redaktør 
Hans Jørgen Hansen 

Tlf. 23 39 04 42 
E-Mail: hansjprivat@gmail.com 

ansvh. 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg       (formand.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ... ….20 72 96 20 
Kjeld Jensen          (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Holger Malmgren   (Banjermester) 
Bygtoften 3…………………..27 82 04 49  
Niels Vedel              (udlejning) 
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58 
Christian Grønbech,  
Forsythiavej 8.,………………40 20 84 20 
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten ) 
Højsgårdsvej 50 ……………. 24 85 91 44 
Poul-Erik Knudsen   
Liljevænget 16……………….51 43 99 89 
Klaus Bøgeskov Nielsen….1.suppleant 
Narssakvej 6………………….21 65 13 84 
Karl Erik Olsen……………...2.suppleant 
Nyvej 9…………………………24 87 59 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Foreningens formål er at styrke nationens 

interesse for søværnet og søfarten ved fæl-

les arbejde for denne sag, samt at vedlige-

holde forbindelsen og kammeratskabsfø-

lelsen mellem personel, der er eller har 

været tjenestegørende i søværnet 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 Slopkisten  bestyres stadig af Jan Nielsen 
Kattegat strandhave 3 st.   tlf: 2011 7280 
 

 

 

Forsidebillede: 
Travle herrer i køkkenet.  

Foto HJH. 

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 dog stadig ske ved skydningen  
 
Så blev marineforeningen i Hundested 100 år. Der var mødt 120 personer op,(sikke et 
gavebord)  De fik et lækkert måltid mad og en lille en til halsen, senere var der fest på 
kroen, hvor vi der havde tilmeldt os, holdt ud til kl. 01.00. Så var dagen også godt 
brugt. 
 
Til pudseaftenen var det et lille sluttet selskab på 13. som pudsede på livet løs, og ef-
terfølgende var der Svensk pølseret til de sultne sjæle. Og alle gik mætte fra bordet. 
 
Ålegildet var igen i år et tilløbsstykke, der var udsolgt næsten samme dag som det blev 
annonceret. Svend Aage spillede op til dans og hyggemusik til maden. 
   
Manneaftenen var et arrangement hvor Thomas havde brugt dagen på at lave Osso 
buko og sovs og kartofler. Rødvinen blev serveret til maden og vi hyggede os nogle 
timer.  
 
Juletræet blev ikke et tilløbsstykke for børnene. 14 stykker er ikke mange, men de 
som kom mødte Julemandens afløser da han ikke selv kunne komme. Så blev over-
nissen Jens Ole kaldt ind. Imens de voksne hyggede sig et par timer med Gløgg og 
æbleskiver. 
 
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 bestyrelsesmedlemmer 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.  

 

 

 

 

 

Redaktøren mener. 
Så kom vi over vores 100års jubilæum i fin 

stil og sommeren er forsvundet 

 

Nu er det blevet vinter igen og det har vist 

sig fra den gode side ikke meget frost  

(endnu da heldigvis ). 

Et spørgsmål! Hvad skal der til for at træk-

ke medlemmer ned på stuen, det er efter-

hånden en fast flok som kommer der. Det 

burde ikke være nytårskuren som gør at 

folk kommer og lige den første frokost i 

året hvor bestyrelsen takker af med en fro-

kost ud over det sædvanlige. Men er der 

nogen som har ideer så kom med dem.  

 

Det er et dejligt hus som har et renoveret 

festlokale, som medlemmer kan leje for 

rimelige penge. Man skal bare henvende 

sig hos Niels Vedel som styrer udlejningen  

  

Og i år vil der på hjemmesiden blive lagt 

en kalender som er påført alle de 

arrangementer som vi afholder både i mari-

neforeningen, samt i den tilhørende skytte-

forening. Til slut vil jeg ønske jeg alle et 

godt Nytår med håbet om at der kommer 

lidt til bladet fra jer. 

      HJH. 
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Mindegudstjeneste. 

Tirsdag d.1.januar afholdes mindegudstjeneste i Lynæs kirke kl.14.00 med 

efterfølgende træf på Marinestuen  

 

 

Lørdag d. 5 januar  

Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 

 

 

Torsdag d. 17.  januar 

 

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

for hjælpen, og kammeratligt samvær indtil ??? 

 

 

Lørdag d. 2. februar  

Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 

 

Fredag d. 8. februar 

Generalforsamling kl.18.30 

Mere herom på side 10 og 11  

Husk tilmelding til gule ærter senest tirsdag d. 5. februar på stuen pris. 50 kr.- 

 

Fastelavn: 

Søndag d. 10.  februar  kl.11.00   afholdes fastelavn i marineforeningen. I lighed 

med tidligere år vil der være tøndeslagning for børnene, og der vil være godteposer 

til alle, og præmier til katte konger og kattedronninger. 

Alle er velkomne også de voksne. 

 

Lørdag d. 2. marts 

Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50 kr.- 

 

Fredag d. 8. marts kl 18.30  

Manneaften Denne gang byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør 

Tilmelding på stuen fra lørdag d.16. februar og indtil torsdag d. 28. februar. 
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   Ålegildet, 2018  
 

 

Nyvasket og med bølger i håret samt ål i sokkerne samledes vi 

på stuen, os der skulle deltage i årets højdepunkt, nemlig ålegil-

det. Stemningen nåede hurtigt stormfulde højder, alle var i godt 

humør, og nød de læskende drikke som Erik frejdigt serverede 

for os. 

 

Efter at have fortalt sørøverhistorier, og ordnet verdenssituatio-

nen i en times tid, snoede vi os ned af trappen, til de forhåbentlig 

ventende ål, men ak.....ålene lod vente på sig, idet vores kartof-

felleverandør var en smule forsinket. Det ødelagde nu ikke vores 

humør, der blev bare mere tid til et besøg i baren, for en skum-

mende øl, samt kammeratlig snak. 

 

Så blev det endelig sk-åletid. Ålene kom på bordet, og jeg skal love for at der blev stanget til 

fadene. Et fantastisk måltid, og det er ihvertfald ikke foreningens skyld, hvis nogen gik sulten 

fra bordet, ål var der nok af. Ålene gled ned i stride strømme, og Kjeld sørgede for, at alle blev 

betjent ved baren, så ålene kom ud og svømme igen. 

 

Efter middagen blev der serveret en Irsk Kaffe til dem der ville have en sådan udenlandsk ting, 

og det var der faktisk mange der ville. Tak til Kjeld for altid at kunne servere en Irsk Kaffe, der 

smager af noget. 

 

Så blev det tid til Hundestedvalsen, som blev sunget med en sådan ildhu, at vores nye tag på 

Marinehuset var ved at lette. Lynæsvalsen gik heller ikke ramt forbi. 

 

Nu kunne kapelmester Svend Aage ikke vente længere, han smed træskoene, og spillede op til 

dans på dækket med sin altid muntre musik. En efter en snoede vi os ud på dansegulvet, hvor 

vi kvabbede os frem, så godt vi kunne. 

 

En stor tak skal lyde til køkkenet, hvor Hans Jørgen, Jens og Klaus sirligt havde stået for tilbe-

redningen af de lækre stegte ål, samt til Thomas som atter glædede 

os med de helt fantastiske kogte ål. 

 

Der skal igen lyde en kæmpe tak til Hans Jørgen, for hans fantasti-

ske indsats i køkkenet, både før-, under- og efter middagen, en 

formidabel indsats. 

 

Tak også for et godt ålegilde, vi glæder os allerede til næste år, og 

jeg håber vi ses. 

 

 
Tekst og foto  HM. 



 

7 
 

  

  

Arrangementer 2019 
 

  1/1    Mindegudstjeneste.    12/4    Pudseaften. 

 

  5/1    Nytårsfrokost.      10/8    Fregatskydning 

 

10/1    Pudseaften.        3/10  Pudseaften. 

 

  8/2   Generalforsamling.    19/10   Ålegilde 

 

  3/2    Fastelavn.  FLYTTET          15/11  Manneaften.. 

          

  8/3   Manneaften                                  1/12  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. 

 

 

40 års tegn 

Preben Ivan Olsen  

 

25 års tegn 

Pauli Alex Nielsen 

Jens Bay Larsen 
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Juletræ 2018  

Så var det blevet dagen hvor alle 

børnene blev tilsagt kl. 12.00  da vi 

havde fået en aftale i stand med 

Julemanden inden han skulle 

komme til byen.  Der mødte 13- 14 

børn op med forældre/ Bedstefor-

ældre som fik en hyggelig time 

sammen med andre børn og jule-

manden  

Da der var danset om træet og sun-

get nogle sange gav julemanden 

alle børnene en slikpose og ønske-

de dem god jul. 

 Der var lige en enkelt som gik i barndom og prøvede at få en slikpose til sig selv, men juleman-

den var ikke til at snyde for som han sagde han 

har ikke været sød. Da slikposerne var delt ud 

var der æbleskiver og sodavand til børnene, 

imens de voksne fik gløgg og æbleskiver.  

Da der var gået godt en time brød folk op og gik 

hjemad igen men det var da hyggeligt at folk tog 

sig tid til at møde og nyde børnene. 

Da vores sædvanlige julemand desværre blev 

forhindret fik vi hurtigt fat i hans afløser, Jens 

Ole. Tak for en hurtig tiltræden. 

Efter de havde fortæret indholdet at slikposen blev der tid til at lege, mens deres forældre fik 

snakket og hygget lidt med gamle venner. 
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 8. februar år 2019 kl. 18.30 i MARINEHUSET. 
 

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

2019, 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 2019 inden generalforsamlingen 
                     Fortsættes næste side 
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Fortsat fra foregående side. 

 
På valg er følgende Bestyrelsesmedlemmer: 

 
Kjeld Jensen Kasserer  modtager genvalg 

Michael Hultén Næstformand modtager genvalg 

Niels Vedel  modtager genvalg 

Hans Jørgen Hansen  modtager ikke genvalg 

 

Klaus Bøgeskov Nielsen Suppl. modtager genvalg  

Karl Erik Olsen Suppleant  modtager genvalg 

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

 

Bestyrelsessuppleanter:  
Bestyrelsen foreslår   

 

Revisorer 
Thomas Hansen modtager genvalg 

Jens Ole Pedersen modtager genvalg 

 

Revisorsuppleant 

Peter Westfall. 

 

Flagbærer 
Preben Ivan Olsen   Modtager ikke genvalg  

 

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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Juleskydning 2018 

Så nåede vi julemåneden og traditionen tro var der juleskydning den første lørdag i 

december. Der var mødt 26 op og der blev gået til den i et meget tæt opløb blev der 

fundet 3 som kunne sige de havde en mere rolig hånd end de fleste. 

Efter skydningen skulle der holdes en middag i marinehuset, men da Ole Lorentzen 

ikke kunne deltage, Han er ligesom mange andre nået til reperationsalderen. Så 

kom maden udefra (røgeristen). Maden smagte udmærket, men det var ikke det 

samme som når Ole har stået i køkkenet og selv lavet den. 

Efter spisningen blev det tid til at finde de 3 som havde ramt lidt mere præcist og ja 

det kom til at være lidt af en opgave sagde Bent Olsen som stod for fintællingen. 

Han blev selv nummer 3 og Morten Storgaard blev nummer 2 og som nummer 1 

kom Brian ind  

(gad vide om han ikke bare skød ved siden af og prikkede hullerne med en blyant)  

 Nej det gik retfærdigt til da der er sat kameraer op på skydebanen så alt kan ses  

 

Så er skyde sæsonen udvidet med 2 gange  forår og efterår til gengæld er juleskyd-

ning flyttet. 

 

  Fra venstre Brian, Bent og Mogens  Ja der er gang i den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Pigerne i aktion            overnissen passer skydebanerne 
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Manneaften oktober 2018 

 

  
Til vores Manneaften den 16. november 2018 var der livlig 
aktivitet i huset fra om formiddagen, hvor kassereren sørge-
de for borddækning, og Thomas, Jens samt Poul Erik rum-
sterede i køkkenet. 
 
Jens og Poul Erik stod og skrællede kartofler, hvorefter de 
snittede dem i meget fine både, som Thomas straks skulle 
komme i en gryde og masede dem til en mos. Thomas stod 
også for at tilberede en helt fantastisk omgang osso buco til 
os. 
 
Vi var 13 til bords, hvilket jo var lidt uheldigt, da arrangemen-
tet foregik på en fredag, så glæden var stor, da Thomas 
gjorde os selskab ved bordet. 
 
Efter at bestyrelsen havde sørget for, at retterne kom på bor-
det, gik den kammeratlige snak lystigt om løst og fast i 
Hundested. Først blev der serveret en dejlig sildemad, og en 
snaps til dem der ville lade silden svømme, herefter kom hovedretten osso buco, en helt igennem 
dejlig tilberedt ret. 
Humøret nåede maximum, da foreningen delte ud af de altid skønne 
italienske vine, der var på lager. 
 
Der var lavet så meget mad, at hvis nogen gik sultne fra borde, så var 
det deres egen skyld. Det samme gælder, hvis nogle efterfølgende 
skulle føle tørst (nogle af dem der deltog er dog spottet senere i baren). 
 
En helt igennem vidunderlig aften, hvor kammeratskabet og maden var 
i højsæde. Kun ærgerligt at så mange går glip af så meget. Prøv det. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tekst og foto 
HM 
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  Klaus I. Hansen som fylder 70 år d. 23. januar 
  Verner Gotfred Justesen som fylder 85 år d. 25. januar 
  Leif Bent S. Pedersen som fylder 75 år d. 28. januar 
  ********************************************************   

              Eigild Skibild som fylder 85 år d. 02. februar 

              Bent Werner Hansen  som fylder 80 år d. 03. februar 

              Niels Rasmus Pedersen som fylder 65 år d. 13. februar 

              Sven  Holger Hausgaard som fylder 80 år d. 16. februar 

              Viggo Jacobsen som fylder 75 år d. 16. februar 

              Frank Jørgensen som fylder 70 år d. 19. februar 

              John Arne Pedersen som fylder 75 år d. 20. februar 

              Søren Warrer Sørensen  som fylder 75 år d. 20. februar 

              Kjeld Nortung som fylder 70 år d. 24. februar 

              Kalle Jacobsen som fylder 70 år d. 27. februar                  
   ********************************************************* 

Claus Jensen   som fylder 70 år d. 14. marts 

Bent Arne Olsen    som fylder 70 år d. 23. marts 

Kim Walther Jensen   som fylder 65 år d. 26. marts 

Hans Henrik Nielsen   som fylder 60 år d. 29. marts 
  ********************************************************* 

   

. 

   

     

 

Poul Bæk, Per Allan Hansen 

Hans Kramer og Henning Andre Larsen 
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Der var engang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et rigtigt gammelt billede fra?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folk har roet en frisk tur til Grenå !!! 



16 
 

 

 
 

Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 

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

Vindjakke Marineblå ........................................ 375,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

LUKKET   LET 
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 

”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 

Fjordvej 20, 1. 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. 

forårssæson 2019 

 

Start 2. januar 

 

Slut 10. april  

Planlagte arrangementer:  
           Generalforsamling 

Fredag d. 25. januar kl. 18.30 

          Fastalavnsskydning 

    Onsdag d. 13. februar 
Landsskyttestævne  i Esbjerg  

          16. og 17. marts 

  Pudseaften d.10. april 

          Pokalskydning 

  Lørdag d. 30. marts 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 25. januar 2019 kl. 18.30. 
 På valg til bestyrelsen er: 

                      Formand:        Ole Lorentzen.    Modtager genvalg 

 Best. medlem: Brian Lok Olsen  Modtager genvalg. 

 Suppleant:      Tommy Andersen. 

 Revisor:          Michael Hultén. 

 Revisor:          Torben Nygård Pedersen. 

        Revisor suppleant.?. 

 Forslag skal være bestyrelsen I hænde seneste 8 dage 

   før generalforsamlingen. 

 Tilmelding til generalforsamlingen senest den 23. januar 

 2019. Husk at betale kontingent som er 70,00 kr. enten 

 På skydebanen – marinestuen eller via netbank. 

 

 Reg. 2580 Kontonr. 6889915194. 

Husk jeres medlems nummer det er vigtig, da man el-

lers ikke kan se hvem der har indbetalt. 

 

Menu til generalforsamling er. Pris: 75,00 kr. 

Krydder/marinet sild m/ løg. 

Stegt fersk- røget Flæsk m/ Persillesovs. 

 

Planlagte arrangementer: 

Generalforsamling. 

 Fredag den 25. januar 2019 kl.18.30. 

Fastelavnsskydning. 

Onsdag d. 13. februar kl.19.00. 

Landsskyttestævne i Esbjerg. 

Lørdag-søndag d.16-17. marts 2019. 

Pokalskalskydning med Ro holdet. 

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 14.00. 

Med efterfølgende spisning i marinestuen. 

 

Brian Lok Olsen (Best.) 

Uglevej 9 

3390 Hundested 

Tlf. 40 93 82 87 

Zombie4ever@gmail.com  

Jens Hyldborg (Best.) 

Lille Karlsmindevej 37 

3390 Hundested 

Tlf. 40 74 81 25 

jenshyldborg@gmail.com  

Suppleant. 

Tommy Andersen  

Turistvej 24 

3390 Hundested 

Tlf. 40 14 48 96 

turisten4@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ohl2001@webnetmail.dk
mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:jenshyldborg@gmail.com
mailto:turisten4@gmail.com
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Pokalskydning med Ro holdet. 

Lørdag den 13-10-2018 kl. 14.00. 

 

Der var mødt 24 skytte op til den drabelige dyst om at vinde pokalerne. 

Men det foregik jo under fredelige og godt kammeratskab forhold, med gode vindere og 

stolte tabere. Resultatet blev følgende: 

 

Ro holdets Damer. Jane 89 p. Pia 88 p. Rikke 87 p. Lotte 85 P. Katja 85 p. 

Sissel 84 p. Lisbeth 84 p. Samlet 602 p /86 p. 

 

Halsnæs Damer. Vivian 95 p. Irene 86 p. Samlet 181 P / 90,5 p. 

Halsnæs Damer vandt pokalen. 

 

Ro holdets Herrer: Mads K. 93 p. Dennis 92 p. Henrik K. 91 p. Jacob 89 p. 

Bo 83 p.Torben 78 p. Thomas C. 77 p.  Samlet 603 p /86,14 p. 

 

Halsnæs Herrer: Bent 98 p. Hans Jørgen 95 p. Jens 94 p. Charles 90 p. 

Ole 86 p. Kjeld 86 p. Tommy 83 p. Michael 80 p. Samles 712 p /89 p. 

Halsnæs herrer vandt pokalen. 

 

Som sædvanlig sluttede vi alle af med en dejlig middag og godt kammeratlig samvær. 

  

Juleskydning med Ro holdet. 

Lørdag den 23-11 2019 kl. 14.00. 

 

Der var 28 skytter til at skyde efter juleskiverne og resultatet blev: 

Morten Storgård 94+ P Brian Lok Olsen 94 p. Bent Olsen 93 p. 

Mandelgaven: Mads Knudsen og Lenni Eskildsen. 

 

Der var 30 skytter som deltog i julefrokosten som var leveret af Røgeristen, så alle blev 

mætte og have en god aften i godt selskab med hinanden.  

Tak til alle som er med til at gøre det rart og hyggeligt og være sammen i Skyttelavets 

regi. 

 

Skyttelavets juleskydning 

lørdag d. 1. december 

Se referat på side 12 

 

Ol. 
 



19 

 

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 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                                 Vindue og trappevask         græs  og  hæk klipning 

   

 

 

Halsnæs Bus v/  

Michael Nilaus Niel-

sen 

Kørsel I ind og ud-

land med bus fra 10 

til 54 personer  

Ring for tilbud på 

tlf. 2025 7233. 

 

 

B 

 

 


