
Beretning til Hashøj Jægerklubs generalforsamling  6 september 2012. 

Orientering om aftens program, generalforsamling og spisning for dem som har tilmeldt sig. 

Mindes den som ikke er mere. 

Danmarks Jægerforbund: 

Formandsvalget har domineret forår et op til deleger mødet i juni. Allerede under sidste års møde 

i Kolding trådte Claus Lind frem og meddelte sit kandidatur som ny formand. 

Der har været åbenlyse samarbejdsproblemer i DJ mellem Formanden og Hovedbestyrelsen, man 

havde det indtryk at det handlede om at kunne tælle til 5 så var der flertal for beslutningen. 5 

direktører blev der brugt på 6 år. Så ledelsesfaconen kan diskuteres. 

Men man må sige at Ole Roed Jacobsen formåede at rejse DJ ud af Jægerforbundssagen, at få 

gennemført en ny struktur og få helt styr på økonomien. Den har aldrig været stærkere. Og det 

arbejde kan ikke gøres uden at man træder nogle over tæerne. Han har snoet sig 

Det kom til udtryk på deleger mødet, nok var nok da 6 hovedbestyrelses medlemmer rejste sig og 

tilkendegav at de støttede Claus Lind. En uværdig og unødvendig ydmygende afsked med Ole Roed 

Jacobsen, deres holdning kunne have været fremlagt inden mødet for Ole Roed således at han 

kunne have trukket sig med værdighed. 

Claus Lind foretrækker en mere åben og samarbejdsorienteret ledelsesstil og jeg tror han får mere 

held da han har Hovedbestyrelsens opbakning. Vi ser frem til fælles fodslaw og ønsker Claus 

tillykke med valget. 

Forude venter særligt krævende forhandlinger om nye jagt tider. 

JKF Slagelse: 

JKF søger at udvide udbuddet af jagter/ reguleringer for alle nyjægere på kommunens 

landbrugsjorder. 

Foreløbig er Annebjerg gården ved Skælskør den eneste mulighed, det er forsøgsstationen der 

forpagter jorden. Sidste efterår blev der holdt 2 jagter på harer med deltagelse af 8-9 nyjægere, 

første jagt blev der nedlagt 17 harer og på den efterfølgende 7 harer. 

Vores nyjægere bliver inviteret igen her til efteråret. 

I sommer har nogle af vores unge hjulpet med regulering af duer dernede. 

Derudover står JKF for rågereguleringen hvor vi råder over Treskelgården. 

 

 



Hashøj jægerklub: 

VI har som altid et godt og varieret udbud af forskellige arrangementer i Jægerklubben. 

Dyrehaven. 

I udgangen af september tog vi 19 af sted til dyrehaven i Klampenborg, på brunst tur. Flere havde 

taget fruen med og startede allerede om eftermiddagen med kaffe og kage i det fri. Vi havde lavet 

en aftale med Skovløber Carsten Crillensen om at han skulle guide os rundt til brunstpladserne. Vi 

fik set de store fuldstændig afpillede og magre pladshjorte og deres kampe med bihjortene, et 

fantastisk sceneri helt tæt på. De havde tabt mere end 50 kg i brunsten. 

Den 11 år gamle grå hjort Gandalf blev 14 dage senere stanget ihjel af en yngre rival da han forlod 

sin brunstplads. 

En fremragende efterårsaften. 

 

Madlavningskursus. 

Vi har et samarbejde med aftenskolen og det foregår på Flakkebjerg Skole om onsdagen. 

Det er Maiken som laver mad til os til jægermiddagen som underviser. 

Har du lyst kan du lige nå at tilmelde dig, jeg tror der ligger programmer hos Uffe. 

 

Hornblæsning: 

Der er ikke noget som en jagt med hornblæsere, det sætter en særlig god stemning.  

Hornblæserne mødes som tidligere i Vemmelev og træner. 

Holdet har blæst til guld 

Bent Nielsen har blæst til guld 

Jens og Arne har blæst bronce. 

Skulle du have interesse eller lyst til at prøve skal du bare tale med Anders Petersen. 

 

Nyjægerjagter i Ravnebækskoven: 

Ravnebækskoven har i efterhånden mange år været rammen om vores ungjægerjagter og 

hundetræningen. 

Hundetræningen har som altid været et godt aktiv for jægerklubben og der har været stort set 

fuldt hold på 2 af holdene dog var hvalpeholdet ikke så stort som det plejer.  

Nyjægerjagterne kom også godt i gang og vi fik afholdt de 2 første jagter.  

Kommunen modtog en underskriftindsamling, imod afholdelse jagt i skoven, fra forskellige 

borgere, nogle fra Dalmose og Slagelse. Vi blev bedt om at indstille den sidste jagt. 



Påstanden var at det var farligt for andre at færdes i skoven under jagten, vi var for tæt på 

bebyggelsen samt at  en enkelt følte sig truet på forskellig vis. 

Dele af bestyrelsen tog derefter til møde med Vej og Park for at redegøre for hvordan jagten blev 

afviklet og fortælle at Jægerklubben i sin tid betalte en stor sum penge for at skoven overhovedet 

kunne blive plantet. Vi fortalte om det store arbejde der blev gjort med hensyn til vildtpleje. 

Vi søgte aktindsigt i sagen og kunne derefter blank afvise alle påstande. 

Siden tog sagen en anden drejning og kom til at handle om jagterne i de kommunale skove, hvem 

skulle stå for dem, lokalforeningerne eller JKF eller ingen jagt. 

Uffe og Jeg var indbudt til møde med Teknik- og Miljøudvalget, her i begyndelsen af august, for at 

fremlægge vores syn på sagen. 

Sagen endte med at Hashøj Jægerklub skulle fortsætte med de aktiviteter vi altid har stået for. 

Vi afventer nu en driftsaftale med kommunen og forventer at afholde nyjægerjagter for alle 

nyjægere i Slagelse Kommune, igen i løbet af efteråret. 

Der vil blive informeret på hjemmesiden og på facebook -  Hashøj Jægerklubs Ungdom 

Så følg med der! 

 

Hanejagt på Kragerupgaard. 

I de senere år har vi haft nogle dejlige jagter på Kragerup i januar måned.  

VI havde en god dag i godt selskab og da dagen var slut lå der ca 45 fugle på paraden, ganske 

udmærket. 

I år var der også fuldt hus ved tilmeldingen og Søren ringede rundt få dage før jagten for at høre 

om alle var klar parat, det var de. På dagen melder 3 fra, det betyder at der lige pludselig mangler 

deres betaling, det er uheldigt. Man kan selvfølgelig altid blive syg. Det betyder at vi fremadrettet 

skal bede om at betalingen til jagter indbetales på en konto inden en fastsat dato.  

I denne sæson har vi lavet en aftale med Espe Gods søndag den 20. januar 2012, det er med vores 

egne hunde og vi skiftes til at drive og stå for, tilmelding er til Søren og det er efter først til mølle. 

Ved tilmelding får du yderligere oplysninger om pris og mødetid-/ sted. 1.100 kr. 

 

Bevægelsesjagt på Valdemarskilde. 

Ved udgangen af januar havde vi mulighed for at deltage på den årlige bevægelsesjagt på 

Valdemarskilde. Det er altid yderst spændende at komme på sådan en jagt, del spændingen hvad 

der kommer for men også stemningen i skoven. Det er riffeljagt når det er bedst. Dagen er kort og 

det er mørk når vi mødes og igen når vi tager hjem. Iår valgte vinteren sit indtog denne dag med 

masser af slud og regn. Alligevel blev der nedlagt 3 stykker råvildt.  

Vi har igen muligheden den 26. januar 2013 og bindende tilmelding er til mig. 

 



Nye flugtskydnings instruktører.  

For at sikre vores flugtskydnings arrangementer har foreningen sendt 3 unge mænd på kursus som 

flugtskydningsinstruktører. 

De har alle siden de selv kunne deltage været aktive til vores skydninger. De vil fremover være 

ansvarlige for alle foreningens skydninger på Vankelmark. Det er Martin Petersen, Mads Hoffgaard 

Hansen og Lasse Nielsen.  

 

Jægermiddagen: 

Igen kunne vi samle ca 80 festklædte mennesker til en herlig aften i Sørby Magle Forsamlingshus 

til en overdådig 3 retters middag med Sikahjort til forret, dåvildt til hovedret og en lækker dessert 

til slut. Der var som altid en vanvittig gættekonkurrence med gode præmier til rigtig mange. Vi 

skulle gætte hvor mange 2 kr. som var samlet i en kæmpe flaske. 

Siden var der dans og natmad til sidst. Sæt kryds i kalenderen den 2 marts 2013. 

 

Klubaften. 

Igen var vi samlet i Bents banehus i Dalmose og det giver en særlig stemning når huset fyldes helt 

af mennesker. Der blev snakket på kryds og tværs. Året buk blev vundet af Michael Johansen, se 

billederne på hjemmesiden. Bukkelotteriet, om en bukkejagt på Valdemarskilde, blev udtrukket og 

vundet af Mie Nielsen, bukken dog skudt af et andet af vores medlemmer Mads Hansen, der 

kommer sikkert mere på hjemmesiden om det. Tak til alle der støttede op omkring lotteriet. 

 

Bukkemorgen. 

Som altid var der godt besøgt denne morgen og der var 5 bukke på paraden. 

 

Revirvandring på Falkensteen Gods. 

Den 14 juni tog vi 23 medlemmer på revirvandring ved Falkensteen Gods. Vi blev modtaget af Carl 

Åge Lawetz og resten af familien. De havde lavet en flot folder om godset og familiens historie der 

blev delt rundt. Efterfølgende blev vi bænket på godsets jagt vogn og kørt ud i landskabet. Her fik 

vi set deres marker og remisser. De sætter mange fasaner ud i åbne engelske vouliere og skal 

derfor også lave biotopplan. Særligt interessant var deres vildtstriber deres sammensætning og 

placering i forhold til at forbinde remisserne samtid med at det jo også er et landbrug der skal 

drives. Vi så et jagtvæsen i høj klasse. Afsluttende serverede Godset varme pølser med brød i 

stalden. En rigtig udbytterig aften. 



Ny- og ungjægerudvalg. 

Bestyrelsen har gennem vinteren arbejdet på at få et yngre udvalg op at stå som skal varetage 
nyjægere og ung jægernes aktiviteter. 
Vi fandt de medlemmer der havde taget jagttegn inden for de sidste 5 år og på jægere med en 
alder indtil 35 år der så blev inviteret. 
Det blev indkald til indkaldte til møde i Jagt og Fritidshuset på Sorøvej i Slagelse hvor 14 mødte op. 
6 meldte sig hurtigt som tovholdere og indkaldte hurtigt til et arrangement med skydning og 
jagtsti med fin deltagelse. 
Der kommer flere tiltag fra den side. 
Vil man se hvad der sker, kan man følge med på Facebook –” Hashøj Jægerklubs Ungdom” 
Kommunikationen er lynhurtig og en nyhed eller en aftale om noget kan ske sammen. 
 


