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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 
Michael Hultén ........... (IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ..... 20 72 96 20 
Christian Grønbech ... (næstformand) 
Forsythiavej 8 .................... 40 20 84 20 
Holger Malmgren ........ (banjermester) 
Bygtoften 3 ........................ 27 82 04 49 
Niels Vedel ......................... (udlejning) 
Nørregade 1B, st. .............. 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: 
Første krydstogt skib 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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Forhåbentligt går vi en god sommer i møde med mange aktiviteter. 
Fregatskydningen vil blive afholdt lørdag d. 13. august i Tollerup som sæd-
vanlig. 
Hundested afholder den, og som sædvanlig deltager Frederiksværk og Fre-
derikssund. Og der er Gratis gris på gaflen. 
Vi var på udflugt til Gilleleje marineforening, for se deres nye stue som ikke 
er helt færdig endnu. Derefter kørte vi ud for at se udstillingen fra 2 ver-
denskrig. Det var nogle spændende timer, med spisning og tysk øl og 
snaps. At der ikke var flere tilmeldte til turen var lidt ØV. Så jeg synes det er 
surt der lægges så mange kræfter i at stable en tur på benene, og der ikke 
er flere som vil med. 
 
Jeg vil opfordre til at man kigger efter opslag på stuen, og på hjemmesiden 
da det er der vi vil annoncere om alle det ting som sker og især nu hvor der 
er en del sport og andre spændende arrangementer. Og det er med kort 
varsel det kommer op og stå. 
 
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer med familie en forhåbentlig skøn varm 
sommer. 
Og på gensyn på stuen til mange hyggelige timer sammen 

 
 

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. 
SURT OPSTØD!! 
Hvor er det skønt, at der er nogle som  
bruger megen tid på at arrangere ture, og 
når de så bliver slået op med tilmelding, så 
er der ikke nogen som melder sig, for hvem 
gider, at være de første på listen. Og når 
man så spørger er svaret der er jo ikke no-
gen som har skrevet sig på, så vi troede ik-
ke den blev til noget. NEJ for de vil åben-
bart helst vente til turen skal være kørt, og 
så komme og sige det vidste vi ikke og vi 
ville gerne have været med. 
DET er bare ikke sådan det skal være. 
Men ellers skal der herfra lyde 
 En God sommer til alle.  
Og Jo det var en hyggelig tur.  
Bare synd der var så mange tromme plad-
ser i bussen. 
ansvarshavende redaktør 
 Hans Jørgen Hansen 
 
 
VITS 
To mænd står og snakker, så siger den en  
Har du nogensinde set en flyvende taller-
ken. 
Ja da jeg er GIFT. 
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FREGATSKYDNING. Lørdag d. 13. august 
Afholdes den årlige fregat / Korvet skydning. 
Fregatudvalget har besluttet at der vil være grillet gris, med tilbehør. Prisen for denne 
kulinariske nydelse vil være 0 kr. pr. person. GRATIS MAD. 
 Og husk at medbragte drikkevarer ikke vil blive accepteret.   
Marinestuen åbner kl.8.30 og der er afgang kl.9.30 efter indtagelse af en lille skarp til halsen. 
Pris for skydning er 50,- kr.  
  
 
Lørdagsfrokost  d. 3. september kl.12.00 
Så starter Spisningen efter sommerpausen, prisen er 50 kr. pr. person   
 
Lørdagsfrokost d. 1. oktober kl. 12.00  
 Pris 50 kr. pr. person 
 
Husk tilmelding til ålegildet 
 den starter d 1oktober kl.11.00 og tilmelding kun ved personligt fremmøde.  
 

 
Her sidder de fem formænd for Hundested Marineforening og nyder en kold øl  
Fra Venstre.  Ib Hultén, Ole Aunfeldt, Jens Hyldborg, Ole Lorentzen og Gert Juhl. 
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Danmark deltager i verdens største flådeøvelse 

To stabsmedarbejdere fra Marinestaben deltager i år i The Rim of the Pacific, som er 
verdens største flådeøvelse. Øvelsen begynder sidst i juni og løber til starten af august. 

01-06-2016 - kl. 11:34 
Af Værnsfælles Forsvarskommando 
 
Danmark stiller med en kaptajnløjtnant og en orlogskaptajn ved den internationale, maritime 
øvelse, Rim of the Pacific. De to danskere skal fra den 30. juni til 4. august indgå i staben i 
Warfare Center, der er øvelsens hovedkvarter på Honolulu i Hawaii.  
 
- Det er en rigtig god øvelse for vores medarbejdere at deltage i. Det er en mulighed for at sam-
le erfaring og udvide vores netværk, siger kommandørkaptajn Mikael Bill, der er chef for den 
internationale beredskabssektion ved Marinestaben i Karup, hvor de to officerer har deres dag-
lige gang. 
 
Under øvelsen kommer den ene medarbejder til at sidde i det, der kaldes Anchor Watch, hvor 
der bliver arbejdet med blandt andet minerydning. Den anden medarbejder skal sidde som 
Battle Watch Captain, altså en del af det ledelseshold i hovedkvarteret, der leverer det store 
overblik til øvelsesledelsen. 
 
I øvelsen deltager 27 nationer fra hele verden. I alt bliver det til 45 skibe, 5 ubåde, 2000 fly og 
mere end 25.000 deltagere. Flere af Danmarks allierede i NATO deltager også, men øvelsen er 
en mulighed for at møde nogle af de nationer, Danmark ellers ikke ofte har mulighed for at ar-
bejde sammen med. 
 
I år er det 25. gang, RIMPAC bliver afholdt. Øvelsen foregår normalt hvert andet år og har, 
som navnet antyder, Stillehavet som udgangspunkt. Under øvelsen har de deltagende lande mu-
lighed for at træne alle dele af maritim krigsførelse i tæt samarbejde. Det er første gang Dan-
mark deltager som en del af øvelsen. 
  
Kilde:  Værnsfælles Forsvarskommando 
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Åbent skib på fregatter i København 

Tre fregatter fra en af NATOs stående flådestyrker besøger København i weekenden. Fregatterne fra 
Spanien og Storbritannien skal til Hanstholm for at deltage i markeringen af 100-året for slaget ved Jyl-
land. 

To spanske fregatter, ESPS Méndez Núñez og ESPS Álvaro de Bazán, og den britiske fregat 
HMS Iron Duke ligger i weekenden ved kaj i København. 
 

 
 
De tre fregatter udgør en af NATOs stående flådestyrker, Standing Naval Maritime Gróup 1. 
Fregatterne ankom til København torsdag og afsejler mod Hanstholm mandag morgen, for at 
være med til at markere 100-året for slaget ved Jylland.  
 
Der er mulighed for at besøg Méndez Núñez og Iron Duke både lørdag og søndag fra kl. 10–12 
og 15-17. Den spanske fregat ligger sammen med sit søsterskib ved Pakhuskaj (den inderste kaj 
på Langelinje), mens Iron Duke ligger ved Langelinjekaj.  
 
 

  
Kilde:  

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando 
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               Have vedligehold                           snerydning - saltning                        trappe – vinduesvask 
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 Den gamle ordnings sidste svende  

Skoleophold på civil skole og praktik på skib – det er hverdagen for dem, der vælger en militær lærlinge-
uddannelse i Søværnet. Sådan har det ikke altid været. I juni bliver de sidste svende færdige, der har ta-
get både praktik og skole internt i Forsvaret. 

09-06-2016 - kl. 10:21 
 
Af Ida Suhr Birkemose / VFK 
 
Når Anders Skipper Brix Kjelgaard og Dan Jørgensen har været til deres sidste eksamen den 8. juni 2016, er de 
blandt de sidste elektronikfagteknikere og automatikteknikere, der har taget både skoleforløb og praktik fuldt ud på 
Søværnets Center for Teknik (TEC).  
 
Siden de startede på skolen, er det nemlig blevet sådan, at skoleforløbene skal tages på civile tekniske skoler, og kun 
praktikken foregår inden for hegnet. 
 
- Jeg tror, det både kan være godt og skidt, at skoleforløbene er på de civile skoler, siger Anders, der i sin elektronik-
fagteknikerpraktik har arbejdet på støtteskibet Absalon. 
 
- Det gode ved uddannelsen har jo altid været, at den også er civilt kompetencegivende. Det vil det måske bære end-
nu mere præg af nu. Men på TEC har vi alt det udstyr, der også findes på enhederne, så på den måde, har vi også 
arbejdet med Søværnets udstyr, når vi ikke har været på skib, fortæller han. 
 

 
Fra venstre: Dan Jørgensen og Anders Skipper Brix Kjelgaard 
 
 
TEC støtter fortsat uddannelserne 
Da uddannelserne blev kigget efter i sømmene, kunne TEC fastslå, at den faglige viden, de fik i grundforløbet på sko-
len, i overvejende grad matchede det forløb, der findes på de civile skoler. Derfor blev uddannelserne omlagt. 
 
- Både automatik- og elektronikfagkteknikerne er enormt vigtige for Søværnet. De er på alle større enheder. Derfor er 
det også vigtigt, at vi fortsat sikrer en stor faglighed, siger kommandørkaptajn Jesper Svendsen, chef for TEC. 
 
Det vil han gøre blandt andet ved fortsat at udbyde militærteknologiske kurser hos TEC, hvis der blandt praktikanter-
ne bliver brug for det. Derudover gennemfører TEC også sin del af den nødvendige funktionsuddannelse rettet mod 
Søværnets systemer. Det er noget skolen løbende vil være opmærksom på, ligesom de fortsat vil træde til med kur-
ser til andre dele af Søværnet for at understøtte, at alle medarbejdere kan operere på de moderne nye skibstyper. 
 
      Fortsættes næste side. 
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Fortsat  fra foregående side 
 
  

 
- Stort tillykke til de kommende svende. Selvom forvandlingen først officiel sker på fredag, viser de karakterer, 
der er givet under eksamenerne bl.a. i går og i dag, at der endnu engang bliver udnævnt et uhyre kompetent 
hold fra Center for Teknik, siger chefen for marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, der den 8. juni hilste på 
de kommende elektronikfagteknikere og automatikteknikere inden deres endelige udnævnelse. 
 
De dygtige lærlinge 
Både Dan og Anders har været glade for deres uddannelse i Søværnet. Deres opgaver har været forskellige, 
men de har været i et tæt samarbejde på skibene, der blandt andet har indebåret reparationer og vedligehol-
delse af radar, radioer og våbensystemer. 
 
Men mens Anders fortsætter sit arbejde på Absalon, har Dan valgt et arbejde på flådestationen Korsør. 
 
- På flådestationen har jeg mere faste arbejdstider, så jeg kan læse en HF ved siden af arbejdet. Jeg plan-
lægger nemlig ikke at være i Forsvaret mere end et par år endnu, siger Dan. 
 
Søværnet har et stort behov for de dygtige faguddannede medarbejdere, og det kan da også være en bekym-
ring, at endnu færre vil vælge praktikken på det danske forsvars skibe. 
 
- Vi uddanner fortsat ikke nok teknikere i Søværnet. Men vi er kendt for, at vores elever har et højt fagligt 
niveau, og vi håber det kan være med til at tiltrække eleverne, siger Jesper Svendsen 
 
Det faglige høje niveau demonstrerede elever fra skolen også i år, da fem svende fra Søværnet modtog me-
daljer fra Kjøbenhavns Smedelaug af H.M. Dronningen. Det er en af de største hædersbevisninger indenfor 
håndværkerfaget.  
 
 
FAKTA: 
Selvom TEC har omlagt uddannelserne, består centeret stadigvæk. Fra 2017 vil navnet være Center for Sømili-
tær Teknologi.     
Fremadrettet har centeret fokus på at sikre sig, at de nyuddannede kan understøtte Søværnets skibstyper, og 
sørge for, at eleverne får endnu mere træning til søs. Desuden vil centeret tilbyde specialkurser løbende, hvis 
behovet opstår. Centeret vil være med til at sikre, at de færdige lærlinge fortsat bevarer det høje faglige niveau, 
de er kendt for. 
      Kilde: forsvaret for Danmark. 
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Udflugt til Gilleleje. 

Vi var en lille flok (15 personer), der starte-
de fra Hundested Marineforening kl. 10:30 
efter at have indtaget en lille forfriskning. 
Bussen kørte ad kystvejen til Gilleleje Ma-
rineforening hvor vi så på deres nye lokaler. 
Lokalerne var endnu ikke færdige men de 
har et dejligt stort lokale som vi kan glæde 
os til at se når det skal indvies 6. august. 
 
Derefter kørte vi ud til ”Gillelejegruppens 
Videnscenter 40-45” som ligger på gartneri-
et Mortensens område. Vel ankommet spad-
serede vi ned til den hal hvor hovedparten af 
de udstillede genstande kunne ses og hvor vi 
lidt senere skulle spise en dejlig frokost med 
smørrebrød.  
Hallen var domineret af en Messerschmitt 
(natjager) som fyldte det meste af rummet 
og overalt kunne man se forskellige køretø-
jer, flere motorcykler og en flot istandsat 
Opel Olympia, samt en masse store og små 
effekter. Inden frokosten gik vi en rundtur i 
hallen hvor vores guide fortalte vidt og 
bredt om de forskellige effekter. 
 
Efter frokosten var fortæret og skyllet ned 
med øl og snaps skulle vi på en guidet tur 
rundt på området og se de forskellige sær-
udstillinger og køretøjer.  Først så vi en  
opsætning der skulle illustrere en post ved 
østfronten og dernæst en der skulle vise 
hvordan en sanitetsbunker havde været ind-
rettet, her havnede formanden i tandlægesto-
len. 
Herefter så vi på yderligere nogle køretøjer 
blandt andet en fin mandskabsvogn og en 
panserjæger de var ved at istandsætte. Så 
var det ved at være tid til at vende hjemover 
og vi var tilbage i marinestuen i Hundested 
ved 16 tiden. 
 
 

     Tekst og foto MH. 
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DER VAR ENGANG! 
 
 
 
 
 
 
 

Er der nogen som kender personen længst inde i hjørnet ? 

Figur Kender i så også dette nydelige ægtepar?  Det skal siges begge billederne er af ældre dato (1988) 
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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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  Arne Wulff           som fylder  70 år      04 juli  

Ole Lydeking Olesen          som fylder  70 år 07 juli 
Harry Keith Lester          som fylder  85 år 14 juli 
Pauli Alex Nielsen          som fylder  70 år 20 juli 
*********************************************************                                                                                                                                                                                                                                            

 Lindy Barth  som fylder 75 år 10 august 
 Gert Gade  som fylder 65 år 24 august 
 Svend Aage Sørensen  som fylder  75 år 29 august  
 Carsten B. Corneliussen  som fylder  60 år 30 august  

********************************************************* 
Per Møllebro som fylder 65 år 29 september 

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

. 
   
     
 
                                           

Karl Erik Kjær Jensen, Jørgen Ljungberg, 
Steen Andersen, Søren Muldgaard. 
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Landsskytte stævnet i Brøndby 19 /20 marts 2016 
Det blev en tur hvor mange tog med, da det 
var med mulighed for at komme hjem i egen 
seng. Derfor drog vi afsted 16 mand og en 
kvinde.  Vi ankom til Glostruphallen hvor 
Brøndby regerer i kælderen. Og efter ca. 2 
timer havde alle skudt, og vi kørte over til 
Brøndby Marinehus, hvor snakken gik og 
hyggen bredte sig imens der kom en kold øl 

på bordet.  

Der var dog lige 
en enkelt som 
vist ikke havde 
fået sin skønheds 
søvn, men der 

blev fundet et stille hjørne for en kort stund. 

 

Ja men kan jo godt se de gemmer til sløje tider 
det er flasker med originalt indhold, de har. 

Her er den ene side af bordet.     

Her rafles og nydes kolde 47’er .     

Her sider lidt fra den anden side af bordet.     

        

 

Her sidder de sidste og nyder en god øl. 

Flere billeder på hjemmesiden. 

 Tekst og foto  HJH .                  
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 
Vindjakke Marineblå ........................................ 375,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover .............................................. 550,00 - 585,00  
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 ...................................................... 115,00 
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:  03 december 
         Juleskydning 

 
Planlagte arrangementer:  
Pokalskydning, roholdet 
Lørdag d.8. oktober 
kl.14.00 med efterfølgende  
spisning pris mad 75,- kr. 
 
lørdag d.3. december  
Juleskydning mod roholdet 
Med efterfølgende spisning  
Pris mad 150,- kr. 

 
 
 
 

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  

 
Landsskyttestævnet i Brøndby den19-20-03-2016. 
Vi var 17 skytter som drog til Brøndby for at blive bedre end sidste år, vi 
må se om det blev sådan når resultaterne kommer frem. Vi havde en god 
tur derind og kørte direkte til Glostrup Hallens skydebaner som havde fået 
elektronisk markerings system. 
Men det gav nogle problemer i starten men efter et stykke tid kom det til 
at fungere. 
Alle skytter fik skudt deres skiver og resultatet blev følgene:  
Richard Newton 177 p.- Bent Olsen 171 p.- Ole Lorentzen 168 p.- Nina 
Hoffstetter 167 p.- Per J.C. Hansen 166 p.- Kjeld Nortung 164p. Leif An-
dersen 164 p.- Hans Jørgen Hansen 159 p.- Michael Hultén 159 p.- Char-
les Hansen 158 p.- Jens Hyldborg 158 p.- Rico Møllebro 151 p.- Jens 
Henrik Christoffersen 146 p.- Per Hoffstetter 145 p.- Brian Lok Olsen 144 
p.- Peter Andersen 131 p. 
I alt for 5 bedste skytter 849 p. en femgang på 5 p. I år skød vi 20 skud i 
forhold til sidste år hvor man skød 10 skyd. 
Bedste holdskytte blev Richard Newton på en 9 plads. 
 Der var 17 hold som deltog i landsskyttestævnet. Bedste hold blev Ny-
borg med 911 p. Landsskytte for fritstående blev Kim v. Wowern Brønd-
by 171 p. Bedste veteranskytte Jørn Mortensen Ebeltoft med 196 p. Frem-
gangspokalen blev Svendborg med 452 p.  
Under kammeratskabsaften blev der delt præmier ud for hjemmebane-
skydningen og resultatet blev at bedste hold blev Esbjerg med 1862 p.- 
Halsnæs blev nr. 12 med 1761 p. ud af 14 hold. Det var 2 p. mere end 
sidste år. 
Bedste holdskytte blev Alfred Kristensen Skive m. 382 p. Halsnæs bedste 
blev Ole Lorentzen m. 355 p. nr. 13. 
Øvrigt resultat for hjemmebanen blev: Per J.C. Hansen 353p.-Hans Jørgen 
Hansen   353 p.- Jens Hyldborg 350 p.- Kjeld Nortung 350 p.- Bent Olsen 
349 p. Nina Hoffstetter 348 p.- Richard Newton 341 p.- Richard Frederik-
sen 340 p.- Tommy Andersen 336 p.- Rico Møllebro 318 p.- Tom Hansen 
314 p.- Brian Lok Olsen 306 p.- Per Hoffstetter 146 p. 
 
Fortsættes næste side.  
 
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 
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Fortsat fra foregående side 
 
Vi fik en god 3 rettes menu lørdagsaften, med god stemning over hele selskabet, vi var 7 
mand som overnattede på Brøndby stadions hotel fik morgenmad der, derefter vandrede vi 
over på Gartnergården til marinestuen hvor vi hyggede os indtil frokost hvor præmierne 
for landsskyttestævnet blev overdraget til vindende hold og skytter. Hans Jørgen afhentede 
os, hvorefter vi drog hjem til marinestuen for at afslutte en god weekend i godt 
kammeratskab som er vores kendetegn. 
 

Vi har også afholdt vores Pokalskydning for egne skytter. 
Lørdag den 09-04-2016. 

Vi var 19 skytter som deltog i denne tradition at finde bedste skytte hos damer og herrer. 
I år blev det hos damerne Vivian Olsen m.100 p. 5 x10.- Karina Lok Simonsen 95 p.- 
Irene Hansen 89 p. 
Hos herrerne blev det: Bent Olsen 100 p. 2x10.- Richard Newton 100p.1x10.- Jens 
Hyldborg 99 p. 2 x10.- Hans Jørgen Hansen 99 p. 1x10.- John Pedersen 99 p.- Charles 
Hansen 98 p.1x10.- Kjeld Nortung 96 p. 1x10.- Rico Møllebro 95 p. 1x10.- Frank 
Jørgensen 95 p.1x10.- Ole Lorentzen 95 p. 
Michael Hultén 93 p.1x10.- Peter Andersen 91 p. Tom Hansen 90 p.- Lenni Johansen 89 
p.- Jacob Andersen 87 p.- Mikkel Rasmussen 67 p. 
Vi havde atter en god aften i godt selskab. Som afslutning af vores serieskydning for 
sæsonen 1915-16 blev der uddelt præmier til de, skytter som har genført 7 skydninger for 
damer og 10 skydninger for herre fik alle udleveret et krus med navn og årgang samt et 
diplom for deres resultater. 
Vandrepokalerne gik til for damer til Vivian Olsen og for herrer Bent Olsen. 
Guld: Vivian Olsen. - Sølv Karina Lok Simonsen.- Bronze Irene Hansen. 
Guld: Bent Olsen.- Sølv. Richard Newton.- Bronze. Jens Hyldborg. 
 
Dette var afslutning for 15-16 sæsonen der blev skudt godt af 32 skytter som har skudt 736 
serier, det er en fremgang på 5 skytter og 191 serier det er flot gået. Vi i bestyrelsen takker 
for god deltagelse til vores arrangementer og jeres deltagelse i vores skydeprogram, det er 
glæde at lave noget som mange støtter op om.  
Til sidst tak for en god sæson og velkommen til en nye den 07-09-2016. 
Ol. 
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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 
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      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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