
 

Bestyrelsen 
Formand: 

Bo Nielsen, JKF  

tlf. 58 54 04 24, @: bo.nielsen@familie.tele.dk 

Næstformand: 

Steffen Hansen, skydeudvalg, JKF 

tlf. 24 28 70 01, @: sh@email.dk 

Kasserer: 

Uffe Hansen, indmeldelse, adresseændring, turudvalg 

tlf. 58 18 80 84, @: uffe-hansen@mail.dk  

Sekretær:                       

Klaus Paaske, hjemmeside, hundeudvalg  

tlf. 58 18 62 10, @: klaus.paaske@agrsci.dk 
 

Øvrige bestyrelse og suppleanter 

Anders Petersen, hundeudvalg, ungdomsudvalg 

tlf. 58 18 66 22, @: fam.bjerup1@mail.dk 

Jens Nielsen, festudvalg  

tlf. 61 11 22 68, @: lonenn@ofir.dk 

Bjarne Andersen, skydeudvalg, ungdomsudvalg. 

tlf. 40 75 40 43, bjarne52@andersen.mail.dk 

Søren Kristensen, hundeudvalg 

tlf. 58 18 61 04, @: graversgaard@vip.cybercity.dk 

Anders Hansen, hundeudvalg, ungdomsudvalg 

tlf. 20 95 43 11, @: rikkeoganders@os.dk 

Tommy Korsgaard, skydeudvalg 

tlf. 40 81 54 77, @: tkorsgaard@vip.cybercity.dk 

Lasse Nielsen, ny- og ungjægerudvalg, skydeudvalg 

Tlf. 22 18 28 40, @: lassedyrving@hotmail.com 
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Plante- og såmaskiner 

 

Foreningens plantemaskine kan lånes ved 

henvendelse til Tom Egelunn, tlf. 40 41 98 76 

 

Medlemmer, der ønsker såning af majs med maskine 

med gødningsudstyr kan kontakte Henrik Jensen, tlf. 

58 11 22 33 eller 20 33 41 36 for aftale om såning 

eller leje af maskinen. Henvend dig i god tid inden 

såning! 

Lerduekastemaskiner 

 

Foreningens automatiske maskine kan lejes for 300 

kr. pr. gang ved henvendelse til Jens Nielsen på tlf. 

61 11 22 68 

Informationer fra Hashøj Jægerklub 

 

E-mail service: Du får tilsendt programmer og 

anden information fra Hashøj Jægerklub på mail.  

SMS service: Du får i passende tid før hvert 

arrangement en påmindelse på SMS, ligesom du vil 

modtage anden aktuel information.  

 

Er du ikke allerede tilmeldt, så kan det ske ved at 

sende en mail med navn og/eller mobilnummer til 

klaus.paaske@agrsci.Du kan også sende 

oplysningerne via hjemmesiden, klik på ”Kontakt”. 

Husk at meddele hvis du skifter E-mail adresse eller 

mobilnummer! 

Problemer med mink? 
 

Klubben har 2 stk. minkfælder, som kan lånes efter 

aftale med Anders Petersen, tlf. 58 18 66 22 
 

Poloshirt og sweatshirt med klubnavn og logo, kan 

ses og bestilles på:  

http://www.hashoejjagt.dk/pages/webbutik.php 

Ny- og ungjægerudvalg 
 

Som noget nyt i klubben, er der oprettet et ny- og 

ungjægerudvalg, som laver aktiviteter, der skal 

samle de nye og unge jægere. For yderligere 

information kontakt Lasse Nielsen på tlf. 22 18 28 

40 

Følg med på Facebook: Hashøj Jægerklubs Ungdom  

 

 

mailto:klaus.paaske@agrsci.Du
http://www.hashoejjagt.dk/pages/webbutik.php


20. januar: Fasanjagt på Espe Gods 
Vi har arrangeret en hanejagt hvor man er velkommen 

til at medtage egen hund efter aftale med Søren.  

Mødested og –tid: Espevej 56 kl. 8:00.  

Pris: 1100 kr. ingen 3-skudsregel men der skal 

anvendes godkendt skovpatron. 

Klubben gir morgenbrød men du skal medbringe 

madpakke + kaffe 

Bindende tilmelding og betaling senest 1. januar, 

tilmeldingen er først gældende når betaling er sket 

ved overførsel til netbank kt. nr. 6150 1062121, 

husk at skrive afsender!  

Begrænset deltagerantal så først til mølle… 

Nærmere oplysning og tilmelding til Søren Kristensen 

på tlf. 58 18 61 04 eller 40 46 11 04 eller på mail 

graversgaard@vip.cybercity.dk 

 

13. januar: Nye jægeres jagter 

Fasanjagt i Ravnebækskoven. 

Jagten starter kl.9:30, mødested ved Stigsagergård. 

Tilmeldingsfrist en uge før jagten holdes.  

Deltagelse er gratis. 

Tilmelding til Bjarne Andersen, tlf. 40 75 40 43  

Denne jagt er kun for foreningens nyjægere samt 

nyjægere fra andre jagtforeninger under JKF 

Slagelse 

 

26. januar: Bevægelsesjagt på Valdemarskilde 
Hashøj Jægerklub har fået muligheden for at deltage 

med 5 jægere på bevægelsesjagt på Valdemarskilde. 

Der vil være afskydning af klovbærende vildt i 

henhold til skyttens parole på jagtdagen. Jagten 

foregår med riffel, husk at medbringe jagttegn og 

våbentilladelse. 

Pris: ca. 1.800 kr. inkl. 1 stk. råvildt som tilfalder 

jægeren. Beløbet afregnes direkte på jagtdagen. 

Øvrig afskydning efter prisliste, der kan ses på 

hjemmesiden (med forbehold for prisændringer). 

Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Hashøj 

Jægerklub.  
Nærmere information og tilmelding: Bo Nielsen, tlf. 

22 64 77 07 (efter først til mølle princippet). 

29. januar: Årsmøde i JKF 

JKF Slagelse holder årsmøde den 29. januar kl. 18:30 

i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus på Bilsøvej 

211, 4200 Slagelse. 

JKFs årsmøde er din chance for at høre hvad der sker 

jagtmæssigt i vores kommune og i Danmarks 

Jægerforbund.  

Det er samtidig din mulighed for at komme med dine 

synspunkter og ideer overfor de personer, der har 

indflydelse på den fremtidige jagtpolitik i Danmark. 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer af Hashøj 

Jægerklub til at møde talstærkt frem. 

 

10. februar: Fastelavnsskydning 
På Vankelvej 4 i Fårdrup kl. 10:00. 

Frokostpause mellem 12 og 13, husk madpakken! 

Frokostskydning fra kl. 13:00 

Husk jagttegn, der skal vises ved køb af patroner. 

Kun for medlemmer 

 

2. marts: Jægermiddag 
I Sørby Forsamlingshus kl. 18:00.  

Vor traditionsrige festaften hvor frivillige sammen 

med Maiken vil tilberede en lækker middag. Efter 

spisningen er der musik og dans, afsluttende med 

natmad. 

Pris 300 kr. Bindende tilmelding senest den 15. 

februar til Anders Petersen, tlf. 58 18 66 22. 

Tilmeldingen er først gældende når betaling er 

sket ved overførsel til netbank kt. nr. 6150 

1062121, husk at skrive afsender!  

Hvis du ikke har netbank skal der træffes anden aftale 

om betaling med Anders ved tilmeldingen. 

 

26. marts: Hundetræning for jagthunde 

Forudsat at der er tilstrækkelig tilmelding vil der blive  

oprettet hold for henholdvis hvalpetræning, 

grunddressur for unghunde samt dirigering og 

apportering for øvede hunde. 

Træningen foregår hver tirsdag i 10 uger. 

Pris: 500 kr, der skal betales kontant den 1. aften. 

Mødested: på parkeringspladsen på Vemmeløsevej 

ved  Stigsagergaard kl. 18:00.  

Tilmelding til Klaus Paaske, tlf. 58 18 62 10 eller på 

mail: klaus.paaske@agrsci.dk  

 

Riffelindskydning: 
Antvorskov Kasernes vildtplejeforening inviterer igen 

i år til indskydning af jagtriffel på kasernens 

skydebane inden bukkejagten starter.  

Der er skydning på følgende tidspunkter: 

Torsdag den 24. april kl. 16:00-20:00 

Lørdag den 4. maj kl. 09:00-13:00 

Tirsdag den 7. maj kl. 16:00-20:00. 

Husk DJ medlemsbevis og riffeltilladelse. 

 

2. maj: Klubaften med kåring af årets buk 

Vi vil som sædvanligt kåre årets danske buk, hvor vi 

håber at se rigtig mange kandidater. De vil være salg 

af lodder til Hashøj Jægerklubs bukkelotteri 2013, se 

nærmere på vor hjemmeside.  

Desuden vil der blive kåring af årets trofæ, der kan 

være alt hvad du har nedlagt ude i den store verden! 

Bemærk at arrangementet foregår på Spejdervænget 

2, 

i Dalmose kl. 19:00. Parkering skal ske ved det gamle 

kommunekontor. 

 

16. maj: Bukkemorgen 
Der er åbent hus på Vankelvej 4 i Fårdrup fra kl. 9:00 

til 11.00. Kom og fortæl om morgenens oplevelser og 

vis dit eventuelle bytte. 

Foreningen er vært ved kaffe & brød 

 

13.  juni: Revirvandring på Borreby Gods 

Der er lavet aftale om besøg på Borreby Gods hvor 

skytten vil vise os rundt på godset. 

Vi starter kl. 19:00 og mødested oplyses ved 

tilmelding til Bo Nielsen på tlf. 22 64 77 07. 
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