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HI i finalen:
Slog FFK 4-1
HUNDESTED: Der bliver finaledeltagelse af hjemmeholdet i den 33. udgave af Mitsubishi Cup, som Hundested
Idrætsklub hvert år lægger
græs - i år dog kunstgræs til. Det ligger fast, efter HI
torsdag aften cementerede
sin status som kommunens
stærkeste hold og vandt lokalopgøret mod Frederiksværk FK med 4-1. De to hold
byttede plads forud for denne sæson, da HI rykkede op
i serie 1 og FFK rykkede ned
i serie 2
De cirka 250 tilskuere fik
to mål at lune sig på i 1, halvleg, og de tilfaldt begge HI.
Nicolai Jægergaard scorede til 1-0 efter et kvarter og
Marco Rytter fordoblede føringen kort efter.
I 2. halvleg scorede Nis
Prio til 3-0, inden Magnus
Avnsbo Olsen bragte FFK på
tavlen. Nicolai Jægergaard
blev dobbelt målscorer, da
han endegyldigt lukkede
kampen med målet til 4-1.
Der er finale i Mitsubishi Cup søndag 12. august
kl.13.30. Her møder Hundested IK Frederikssund IK
fra Sjællandsserien.
Kampen om 3.-4. pladsen
spilles kl.11.00 og er mellem
Frederiksværk FK og Frem
Hellebæk.
Årets førsteplads indkasserer 3000 kr., som er sponseret af Mitsubishi forhandler Morten Tvergaard. Der
er 2000 kr. til 2. pladsen, 1000
kr. til 3.pladsen, og 4.pladsen
belønnes med 500 kr.

TID OG STED
LØRDAG

10.00: Mellemrummet, Hundested: GoRun, løb eller gå
2,5 km med Halsnæs Løb&Motion
10.00-13.00: Tollerupvej 6,
Melby: Kræmmerkælderen
åben
10.00-19.00: Kajgaden 7, Hundested: Hundested Sandskulptur Festival
10.00-14.00: Gjethustorvet,
Frederiksværk: Torvemarked
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Hunderev kan være klar om et år
REV: Efter en million kr. fra Velux Fonden i startkapital
anser initiativtagere
det for realistisk at
etablere stenrev ved
Hundested.
HUNDESTED: Om et år kan
der ud for Knud Rasmussens
Hus og Spodsbjerg Fyr omkring 100 meter ude i vandet
ligge et stenrev, hvor havets
dyre- og planteliv kan trives, samtidig med at børn og
voksne kan følge det forunderlige liv under overfladen.
Med en million kr. fra
Velux Fonden anser folkene
i Hunderevets Venner det
nu for realistisk at skabe det
såkaldte formidlingsrev ud
for Hundested, en maritim
køkkenhave, der kan bruges til undervisning og være
endnu en turistattraktion
til Halsnæs, samtidig med at
det virker som kystsikring.
- Det er fantastisk, superfedt! Med millionen fra
Velux Fonden har vi taget
det første store skridt og er
nu på vej. Vi arbejder på at
skaffe flere penge, og det
skal gerne lykkes at etablere revet i løbet af et år, siger
Frank Eskelund, formand
for Hunderevets Venner,

har hans elever stort udbytte af at komme en tur med
ned til vandkanten og se
plante- og dyrelivet udfolde
sig.

ter nu er det administrative.
I første omgang dialogen
med Halsnæs Kommune,
hvorefter der skal sendes
en ansøgning til Kystdirektoratet. Herefter følger
ingeniørarbejde med forundersøgelser, der skal danne
grundlag for den præcise
placering af stenrevet og om
der skal justeres i projektet.
Og så skal der bestilles sten!
- Stenene vil blive hentet i
Sverige og sejlet direkte til.
Det vil være sten mellem et
og tre tons, og selve arbejdet
med at placere dem kan klares på tre dage, siger Frank
Eskelund og peger på stenhøfderne nedenfor Spodsbjerg Fyr, der giver et godt
indtryk af, hvordan stenrevet vil komme til at se ud
- blot placeret under vandet.
100-200 meter ude fra kysten er vanddybden 4-5 meter, og i det klare vand vil
man også fra en båd kunne
følge det mangfoldige liv, der
opstår omkring stenene.

Sten fra Sverige

30-40 i foreningen

Frank Eskelund kigger fra skrænten ved Knud Rasmussens Hus ud mod hvor det kommende formidlingsrev skal anlægges 100 meter fra kysten.
Fotos: Niels J. Larsen
mens han fra skrænten peger ud mod hvor revet efter
planen skal etableres.
Historien bag projektet er
at der for mere end 200 år
siden lå et rev, kaldet Hunderevet, ude i Kattegat, hvor
sælerne ynglede. Revet og
sælerne skulle efter sigende
have givet navnet til Hundested. I anden halvdel af
1700-tallet blev de mange
sten imidlertid fjernet for at
blive anvendt til de københavnske fæstningsprojek-

Plante- og dyreliv vil trives omkring stenene. Revet vil komme til at
ligne de høfder man ser ved stranden, men blot under vand.

ter.
Den konkrete plan er nu at
etablere et mindre rev, der
kommer til at ligge 100 til
200 meter ude i vandet ud for
Knud Rasmussens hus og
Spodsbjerg Fyr, Fra høfden
på stranden nedenfor Knud
Rasmussens Hus vil der blive etableret en markering
med ledesten ud til revet,
som dykkere kan svømme
ud til, eller man kan sejle eller ro derud i båd eller kajak.

Havets oase

- Det vil blive en havets oase.
Fiskene kan gemme sig i
hulrummene mellem stenene, en tangskov kan udvikle
sig, og revet kan tiltrække
marsvin, edderfugle og andre havfugle, siger Frank
Eskelund.
Han er til daglig biologilærer på Hundested Skole og
fritidsdykker. Han fortæller
entusiastisk om de mange
muligheder stenrevet vil
give, ikke mindst undervisningsmæssigt. I forvejen

Frank Eskelund fornemmer
at der er politisk opbakning
til projektet, og det bekræftes af formand for Udvalget
for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF).
- Det er superspændende,
og jeg har netop bedt forvaltningen om at tage kontakt til
folkene bag projektet. Flere
andre steder som Læsø og
Als har man stor glæde af
tilsvarende, og det er ihvertfald med til at øge biodiversiteten, siger Anja Rosengreen.
Frank Eskelund fortæller,
at man bl.a. har været i kontakt med projektet ved Als
for at høste erfaringer, og
man har også fået en positiv
modtagelse i Kystdirektoratet.
Det store arbejde, der ven-

Som nævnt blev mange sten
fra det oprindelige rev fisket
op for mange år siden, men
Frank Eskelund har fået fortalt fra gamle fiskere, at der
et stykke ude i vandet ligger
en meget stor sten på ca. 10
gange 10 meter.
Drømmen etablering af
Hunderevet har eksisteret
en årrække, men i starten
af året fik man forenet kræfterne og dannet foreningen
Hunderevets Venner, der
tæller 30-40 medlemmer, og
desuden har man støtte fra
andre foreninger i området,
bl.a. dykkerklubben Hajen,
som Frank Eskelund blev
medlem af, efter at være
flyttet til området for 15 år
siden.
njl

Udstiller for amerikanske samlere
HUNDESTED/KØBENHAVN:
Et krydstogtskib med amerikanske samlere af glaskunst anløber søndag 12.
august Københavns Havn.
I den anledning arrangerer
otte toneangivende danske
glaskunstnere en udstilling
i Statens Værksteder for
Kunst på Gammel Dok i Kø10.00-15.00: Lisehøjvej, Liseleje: Torvedag
10.00-13.00: Industrivej 15,
Hundested: Spejderloppen
11.00-16.00: Grønnehavegård,
Helsingevej: Besøgsgården
åben
11.00-13.00: Kældergalleriet,
Torup: Fernisering Vibeke
Juul Johansen og Eva Hvelplund.
12.00-14.00: Amtsvejen 8, Hundested: Åbent hus i Sportsdykkerklubben Hajen
14.30: Auderød havn: Frederikke sejler på Arresø

benhavn.
Med blandt de otte kunstnere er Nanna og Andrew
Backhaus-Brown fra Glassmedjen i Hundested. Det
sker med de efterhånden
verdensberømte
glasskibe, som skabes i samarbejde med møbelsnedkeriet
Egeværk i et møde mellem

SØNDAG

08.00-11.00: Syrevej, Frederiksværk: Start på Arresø
Rundt på cykel
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroketklubben træner
10.00-19.00: Kajgaden 7, Hundested: Hundested Sandskulptur Festival
11.00-16.00: Grønnehavegård:
Besøgsgården åben
11.00: Hundested stadion:

slebet glas og fint forarbejdet egetræ i serien med de
skulpturelle vikingeskibe.
Glasskibene har vakt opmærksomhed i USA og var
bl.a. med til at dekorere det
amerikanske tv-studie i forbindelse med VM-fodbolden
i Rusland.
Pop-up-udstillingen
på

Gammel Dok er kun åben
den ene dag, søndag. Her er
offentlig adgang kl.17-19, når
de amerikanske samlere er
draget videre på deres collectors’ cruise.
De otte kunstnere er et
godt bud på, hvad dansk
glaskunst kan lige nu. Udover parret fra Hundested

er udstillingerne Stine Bidstrup,
Lene Bødker, Trine Drivsholm, Karin Mørch, Tobias
Møhl og Stig Persson.
Der vil være mulighed for
at hilse på kunstnerne, og
høre mere om deres værker.
Adressen er Strandgade
27B, København K.

Mitsubitsi Cup, 3.-4.plads
Hellebæk-Frederiksværk
13.00: Krudtværksmuseet,
Frederiksværk: Gratis omvisning for børn
13.30: Hundested stadion:
Mitsubitsi Cup,finale Hundested-Frederikssund
14.30: Auderød havn: Frederikke sejler på Arresø
20.27: Classensvej, Liseleje:
Syng solen ned

dested.
Åbent alle dage, undtagen
mandag kl.11-16. Onsdag
kl. 11-20
Krudtværksmuseet, Frederiksværk.
Åbent alle dage, undtagen
mandag kl.11-16
Palæet, Torvet, Frederiksværk, tirs-fredag kl.10-14

KOSMORAMA

BIOGRAFER
Museer
Knud Rasmussens Hus, Hun-

LØRDAG OG SØNDAG

Frederiksværk
12.15: Far til fire i solen
14.00:Hotel Transylvania 3:
Monsterferie
15.45: : Mamma Mia: Here We
Go Again!
18.00: Book Club
20.00: Mission: Impossible Fallout

HUNDESTED KINO
15.00: Landet af glas

