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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 
Michael Hultén (IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... 20 72 96 20 
Christian Grønbech, (næstformand) 
Forsythiavej 8 ...................... 40 20 84 20 
Holger Malmgren (banjermester) 
Bygvænget 3 ....................... 27 82 04 49 
Niels Vedel  ( udlejning ) 
Nørregade 1B, 1.th. ............. 29 66 07 58 
Jan Nielsen (slopkisten) 
Mågevej 7 ............................. 47 93 85 72 
Kjeld Nortung  
Højsgårdsvej 50 .................. 24 85 91 44 
Hans Jørgen Hansen 
Degnebakken 90 ................. 23 39 04 42 
Peter Andersen (1. suppl.) 
Vibehus have 16 .................. 39 18 39 30 
Kjeld Frederiksen (2. suppl.) 
Nørregade 88 ....................... 40 94 99 34  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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:  
Formanden lægger kransen  

Billede MH 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt d. 19. februar for tyvende gang i vores eget 
hus. Der var fyldt op til generalforsamlingen, hvor Peter Westfall igen i år blev valgt til dirigent 
hvilket han klarede med bravour.   Der var et par som gik ud af bestyrelsen, Nemlig Jørgen 
Hansen og Charles Hansen. Og ind kom Kjeld Nortung og Kjeld Frederiksen, den første direkte 
i bestyrelse og nummer 2 blev anden suppleant. Som flagbærer blev Preben Ivan Olsen gen-
valgt. Men der er ikke en reserve desværre. 

Juletræet var som sædvanlig et tilløbs stykke med 25 børn, og deres forældre / bedsteforældre, 
som hyggede et par timers tid. Julemanden og musikken gjorde det til en hyggelig tid for bør-
nene.  

Til Fastelavn, der kom der desværre kun 20 børn klædt ud, med familie. Og de var hurtige til at 
slå tønderne ned, så efter 15 minutter var der pølser og varm cacao til dem.  

Vi har afholdt distriktsmøde her i huset for distrikt 2, hvor der mødte 27 mand op, og efterføl-
gende fik de lov at nyde godt af Thomas Hansens kulinariske evner.    

Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på at få lavet nogle udflugter, men hvorhen vides ikke 
endnu. Men der er noget på bedding. 

Manneaftenen d 4. marts, hvor der blev serveret kogt torsk det var med en velbesøgt stue, hvor 
der efter maden blev serveret irsk kaffe oppe på stuen.  

Sidste mand forlod etablissementet kl 02.00 efter en hyggelig aften 

Tak til alle de gamle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og jeg håber på et lige så 
godt samarbejde med de nye. 

Til sidst ønskes alle en forhåbentligt god varm sommer og 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. 
 
Da der i sidste blad stod der var plads til 
lørdagsfrokosterne var det med den tanke at 
folk ikke skulle tilmelde sig, men bare 
komme, og deltage da det aldrig har  
været meningen at man skulle gøre det-
te. Men så skal også siges at den første 
Frokost i 2016 var der fyldt op og Bestyrel-
sen var udmærket tilfredse med fremmødet.  
 
Nu er generalforsamlingen overstået 
Og vi har sagt farvel til par af de stabile 
kræfter, som har været med til at sørge for 
maden til fester og lignende, samt banjer-
mesteren. Så håber jeg at de vil nyde deres 
otium, og stadig være dem som har lyst og 
helbred til at komme på stuen i mange år 
fremover. 
 
 
 
ansvarshavende redaktør 
 Hans Jørgen Hansen 
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Pudseaften 
 Torsdag d. 7 april kl.18.30 

Som tak for deltagelsen, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid mad og 
en lille en til halsen. Vi håber der kommer mange og giver en hånd med, da 
metallet trænger til at blive pudset.  
Der er tilmelding på grund af indkøb til skafningen.  
Tilmelding sker på marinestuen.  

 
          
                                                                   Pudseaften 21. januar 

 Så blev metallet pudset og efter 
 det var sket, skulle der skaffes.  
 Denne gang bestod maden af  
 Hakkebøffer med bløde løg og 
 kartofler og som det kan ses på det
 utydelige billede er det Holger som 
 står i røg og damp og sørger for at
 middagen bliver klar.  
 Hans kone påstod at han ikke  
 kunne lave mad, men som billedet
 med al utydelighed viser går det
 ganske udmærket.   
 Undertegnede havde en lille finger 
 i madlavningen da der skulle koges 
 kartofler og laves bløde løg. 

 
 
 

Foto HJH.   
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Nytårskuren 
Den første januar er en dag med tilbageblik og tid til at mindes gamle venner og medlemmer 
som er gået bort, og som sædvanlig er det turen i kirken og det hyggelige samvær i stuen bag-
efter som gør at dagen mindeværdig. Men i år måtte vi undvære de sædvanlige drillerier, da 
Thomas var indisponibel. Så alle de små stikkerier som kommer ud, måtte gæsterne desværre 
undvære. 
Men alle hyggede sig, og snakken gik alligevel til stuen lukkede.   
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Fastelavn´ 
Denne søndag mødte der 25 forventningsfulde børn op, og skulle slå katten af tønden. 
Vi havde jo håbet det ville tage lidt mere end 15 minutter at få dem begge ned på jorden, men 
de unger har kræfter til at ordne tønderne i en fart, men her er der billeder.  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naja blev Kattedronning.          Lærke Blev Kattekonge. 
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               Have vedligehold                           snerydning - saltning                        trappe – vinduesvask 
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Referat af Generalforsamling 2016 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Peter Westfall som blev valgt. 
Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gav han ordet 
til formanden. 

 
2. Aflæggelse af beretning. 

Jens Hyldborg fremlagde sin beretning som efter et enkelt spørgsmål blev enstem-
migt godkendt. 

 
Spørgsmålet var fra Verner Justesen som bad om uddybning, vedrørende forlængel-
sen af lejekontrakten. Formanden forklarede at vi håbede på at få yderligere 20 år 
lagt til den nuværende lejekontrakt, så vi kan have huset frem til 2045, det vil gøre 
det muligt at søge om fondsmidler til at opføre en elevator. 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 

Kjeld Jensen fremlagde et flot regnskab som efter et par spørgsmål/kommentarer 
blev enstemmigt godkendt. 

 
Nina Hoffstetter syntes det ville være fint hvis posten ”Automater & Bødekasse” 
var delt mere op, så man kunne se overskuddet fra Lørdagsfrokost arrangementerne. 
Bent Grahn kommenterede Travalje udgifterne, og syntes at det var et flot blad vi 
fik til den pris. Og at det var vigtigt at vi fortsat havde et medlemsblad. 

 
4. Indkomne forslag. 

Der var indkommet 2 forslag/anmodninger. 
 

Det første var fra Nina Hoffstetter, som havde haft et par ubehagelige oplevelser 
omkring manglende/dårlig rengøring og hun opfordrede bestyrelsen til at have mere 
fokus på rengøring i Stuen, og toiletterne. 

 
Det andet var fra Preben Ivan Olsen som opfordrede bestyrelsen til at udforske mu-
lighederne for at kunne betale med ”mobile pay” i Stuen. 

 
– Her holdt forsamlingen en kort pause mens foreningen gav en omgang øl. 

 
5. Valg til bestyrelse, og suppleanter. 

På valg var formand Jens Hyldborg, Christian Grønbech, Charles Hansen, Jørgen 
Hansen og Hans Jørgen Hansen. 
Charles Hansen og Jørgen Hansen ønskede ikke genvalg. 
Jens Hyldborg, Christian Grønbech & Hans Jørgen Hansen blev alle genvalgt ved 
akklamation. 
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Generalforsamlingen fortsat  
 
    

Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, Holger Malmgren og Kjeld 
Nortung blev godtaget. 
De blev alle genvalgt ved akklamation. 
 
Til suppleanter valgtes Peter Andersen og ny suppleant Keld Frederiksen ved ak-
klamation. 

 
6. Valg af revisorer og suppleant. 

Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved 
akklamation. 

 
Revisorsuppleant Peter Westfall blev genvalgt ved akklamation. 

 
7. Valg af sendemænd. 

Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret, kunne henvende sig i 
baren. 

 
8. Valg af flagbærer og reserve. 

Preben Ivan Olsen blev genvalgt til flagbærer, da reserve flagbærer Mogens 
Leth Petersson ikke var mødt op, og der ikke var andre interesserede, står 
posten som reserve flagbærer ubesat 

 
9. Eventuelt. 

Jens Hyldborg lagde ud med at uddele et 50 års tegn og to 25 års tegn. 
 

Derefter kaldte formanden Kjeld Jensen op og overrakte ham Afdelingens ære-
semblem. (Vi har nu 5 æresmedlemmer i afdelingen). 
 
Der blev fra salen spurgt til medlemssituationen, og det blev forklaret at med-
lemstallet pt. ligger på 250, og at tallet i det forløbne år har været svagt faldende, 
der har været en tilgang på 18 og en afgang på 19 medlemmer. 

 
    Landssekretær Birger Tykskov som var på besøg fortalte om hvad der sker på 
    landsplan. 
 
    Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45 
 
    Michael Hultén,  referent                                      Peter Westfall, dirigent 
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Manneaften  
 

Fredag d.4 marts var der indbudt til man-
neaften i marinestuen, hvor der var tilmeldt 
27 til torsk.  
Det var Thomas Hansen der styrede køkke-
net og sørgede for at alle blev mætte. Der 
var store roser til kokken fra alle de mætte 
medlemmer efterfølgende.   
På billedet til højre har han Pause  

 
                                                                                     
 
 

 
Til venstre ses messeholdet beståen-
de af Jens Hyldborg, Kjeld Jensen 
og det nye bestyrelsesmedlem Kjeld 
Nortung.                                                   
De sørgede for borddækning og at 
der var nok at spise og drikke.  
Thomas havde sørget for salt og 
kogt torsk. Og til dessert havde han 
lavet en Citron fromage.  
Der var flere som kom og spurgte 
om kokken kunne lejes på time basis 
men han måtte beklage, da tiden ik-
ke er til det.                                                                                                               
 

 
 
  Efter maden gik alle ovenpå til hygge, der var 
  lavet kaffe til Irsk kaffe som tilsyneladende  
  var et hit.  
   
  Det var en god aften og alle var tilfredse med 
  arrangementet. Og ja, vi ser frem til næste 
  gang der bliver lavet noget her i foreningen, 
  og håber at fremmødet vil holde sig oppe. 
 
 
 
  Foto HM.   
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Udflugt til Gilleleje gruppen  

 
Lørdag d.11. juni vil vi tage en tur til Gilleleje hvor der er mulighed for at 
se Gilleleje Marineforenings nye lokaler og indtage lidt væske inden at  
Turen går videre til Gilleleje gruppens viden center 1940 – 1945  
Det er et museum opbygget af autentiske genstande fra 2. Verdenskrig.  
De er samlet og nænsomt istandsat af en flok entusiaster. 

 
Turen starter fra Marinehuset i Hunde-
sted, hvor vi samles kl. 10.15.  
Der er afgang i bus herfra kl. 10.30, 
hvor der vil være mulighed for at købe 
en lille en til halsen. Vi ankommer til 
Gilleleje Marineforening ca. kl 11.15 
hvor der vil være en pause på en god 
halv time, inden vi kører ud til viden 
centeret for 2. verdenskrig.  
Det er et museum hvor der vil være en 
rundvisning af ca. 2 ½ times varighed. 
Efter rundvisningen serveres en (let) 
frokost på stedet, hvortil der vil blive 
serveret Tysk Øl og Snaps. Der er in-
kluderet en øl og snaps i prisen. Heref-
ter går turen hjem til Marinestuen hvor 
der er mulighed for at vende turen og få 
snakket om turen og hygge lidt. 
Hjemkomst ca. kl.17.00 
 Alt dette for 300 kr.- incl. Bustur  
 
Tilmelding i stuen eller til kasseren 
Kjeld Jensen på tlf. 2989 2804. 
Der er plads til 40 personer og sidste 
tilmeldingsfrist er 22 maj. 

  Foto fra deres folder . 
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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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  Torsten Schnieber          som fylder  75 år      01 april  

Niels Christian Borck          som fylder  70 år 04 april 
Allan S. Andersen          som fylder  60 år 10 april 
Tommy Alfred Nielsen         som fylder  75 år 25 april 
 
*********************************************************                                                                                                                                                                                                                                            

 Jens Chr. Nielsen  som fylder 70 år 15 maj 
 Ulf Neuer Hansen  som fylder 60 år 19 maj 
 Børge Laurits Larsen  som fylder  65 år 19 maj               
  
   ********************************************************* 

Ole Aunfelt som fylder 85 år 10 juni 
Poul Erik Hedelund som fylder 90 år 11 juni 
Mogens Bøgedal som fylder  60 år 26 juni 

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

. 
   
     
 
                                          Ole Jørgensen, Ole Bent F. Jørgensen, 
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Kære Marinestue                             

Jeg vil gerne takke for et godt arrangement lørdag den 9. januar 
2016. Ved denne lejlighed var der sponseret gaver til vores lotteri, 
som blev en stor succes.      

Derfor vil jeg på Marinestuens vegne  sige tusind tak  til  alle vo-
res sponsorer .Vi håber, og ser frem til at kunne komme igen til næ-
ste år.  Tusind tak! 
Med venlig hilsen  

Nina Hoffstetter 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hvem er det ? Og hvem har en ide om anledningen, hvis der er en.   
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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 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. 
 

Efterårssæson 2016 
Start  07 september 
Slut:  07 december 

 
Planlagte arrangementer:  

Pokalskydning 
For egne skytter 

Lørdag d. 9/4 kl. 14.00 
Med efterfølgende spisning 

i marinestuen 
 

Sidste skydning og 
Pudseaften d. 13/4  

 
 
 
 

Bent Olsen (Næstformand) 
Solsortevej 11. 
3390 Hundested 
Tlf.20 27 34 56 
lokolsen@yahoo.dk  

Rico Møllebro (Kasserer) 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 
moellebro@kabelmail.dk  

    Generalforsamling fredag den 29-01-2016.  
    Velkommen til vores årlige generalforsamling. 
  I år mistede vi et af vores medlemmer Kell Bergholt.(sæt flaget på halv). 
  Til vores fastelavnsskydning mødte 17 skytter, for at skyde til Jens faste-
lavnstønde. Efter 37 skud blev Claus Klyver Jensen Kattekonge med Ri-
chard Frederiksen som kattedronning. Derefter var der fastelavnsboller til 
alle. Til det årlige landsskyttestævne, som var i Hanstholm drog 12 for-
ventningsfulde skytter af sted tværs over Danmark. Vi tog direkte til Sjør-
ring Skyttecenter og alle fik afviklet deres skud. Bedste fristående blev 
Michael Hultén med 82 p. Bedste holdskytte var Nina Hoffstetter med 90 
p-4p. samlet for holdet blev det 422 p. 
På hjemmebaneskydning blev Per J. C. Hansen med 360 p. Holdet fik 
samlet 1759 p. Alle øvrige resultater er nævnt i Travaljen. Der blev på 
mødet vedtaget at fremover bliver der skudt 20 skud til Landsskyttestæv-
net. 
Vi fik også afviklet vores Pokalskydning af egne skytter den 28-03-2015. 
Der deltog 19 skytter og ny Damemester blev Vivian Olsen med 105 p. 
Og ny Herremester blev Brian Lok Olsen med 105 p. Alle andre resultater 
er noteret i Travaljen. 
Ved Fregatskydningen blev vores John Pedersen fregat Kaptajn. 
Den årlige pokalskydning med Roholdets damer og herrer løb af stablen 
den 26-09-2015. Marinens Damer fik 96 p. mod roholdes 92 p.  
Hos herrerne vandt marinens herrer med 94.36 p. mod roernes 90.1 p. 
Juleskydningen fik vi afholdt den 05-15-2015 med 32 skytter efter nogle 
ny skiver som Bent kom med. Marianne fra roholdet med 68 p. Jens 
Hyldborg 67 p. Richard Newton 65p. Bumpepræmien vandt Irene Hansen 
m.15 p. Der er i år blevet skudt flittigt på skiverne 27 skytter har skudt 
555 serier. 
Vi har i efteråret måtte overtage kontrollen over Hundested Salon Skyde-
klub, da hele bestyrelsen havde trådt tilbage og afleveret nøglen til os. Vi 
er nu godkendt til at bestyre begge foreninger, men vi arbejder på at der 
igen bliver 2 selvstændige bestyrelser. I øjeblikket kører Bent Olsen og 
Brian Lok Olsen skydningerne om mandagen og der er kommet flere 
skytter til. 
Jeg vil godt takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og for den gode 
opbakning til vores arrangementer, det er rart man følger op om disse 
ellers kan foreningen heller ikke have fremgang. Tak til alle som støtter 
op om vores Skyttelav. 
O.L. 
 
 

Brian Lok Olsen (Best.) 
Uglevej 9 
3390 Hundested  
Tlf. 40 93 82 87 
Zombie4ever@gmail.com  
Jens Hyldborg (Best.) 
Ll. 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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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 adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      Torvet 37 Tlf. 70 33 33 33  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
      3300 Frederiksværk  

Kom ind og gør et godt køb!! 

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

Frederiksværk - Hundested 
 

www.kmsport.dk 
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