
 

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 

Niels Nielsen, skydeudvalg 

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 
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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. 

Administrativt er dette meget lette end at sende med 

”slowmail” og samtidig sparer klubben portoen. 
 

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


 

23. august: Træningsskydning 

På Vankelvej 4 i Fårdrup kl. 18 – ca. 21:30 

Der vil blive skydning til varierende lerduer. 

Foreningens skydeinstruktør vil være til stede. 

Pris: udgiften til patroner og lerduer 

 

6. september: Generalforsamling 

Da klubben fylder 20 år, inviterer klubben til 

spisning efter generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes i Dalmosehallen kl. 

18:00-18:45 

Dagsorden i. flg. vedtægterne, evt. forslag skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før. 

Blandt de fremmødte trækkes der lod om en friplads 

på vores hanejagt i januar samt andre flotte præmier. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning; menu: 

stegt flæsk med persillesovs. 
BEMÆRK: Hvis du ønsker at deltage i spisningen 

skal du tilmelde dig til Uffe på telefon 58 18 80 84 

eller uffe-hansen@mail.dk senest den 28.august 
 

9. september: Præmieskydning 

Præmie- og pokalskydning. 

På Vankelvej 4 i Fårdrup kl. 10:00 – ca. 15:00 

Der holdes frokostpause mellem kl. 12 – 13, husk 

madpakke. 

Mange præmier, også til sekundære placeringer. 

Desuden vil der blandt alle deltagere blive trukket lod 

om en friplads på vores hanejagt den 8. januar.  

Pris: udgiften til patroner og lerduer 

Kun for medlemmer 

 

26. september: Madlavningskursus 

Arrangeres i samarbejde med aftenskolen med Kim 

eller Majken som lærer.  

Kurset afholdes på Flakkebjerg skole kl. 18-22 med 

start den 26/9, herefter hver 2. uge, i alt 6 gange. 

Pris 600 kr. + materialer, ca. 100 kr. pr. gang, der 

afregnes direkte med læreren. 

Tilmelding til Tine på telefon 51 35 77 80 eller på 

mail kk@events.dk 
 

 

28. september: Tur til Korsholm Skydearena 

Vi tager en tur til Korsholm Skydearena, hvor vi har 

booket banen fra kl. 18:00-21:00  

Vi kører fra Dalmosehallen kl. 14:00. 

Spisning i Korsholm kl. 17:15 - Biksemad m/spejlæg 

og rødbeder.  

Der vil være ca. 45 min. skydning pr. person.  

Du skal medbringe følgende: riffel (husk 

våbentilladelse) og træningsammunition, mindst 100 

skud; ammunition i gængse kalibre kan også købes hos 

Korsholm.  

Pris, inklusiv kørsel, mad og baneleje: 550 kr.  

Yderligere udgifter (drikkevarer, vildskud med mere) 

skal afregnes individuelt til Korsholm.  

Maksimalt 16 deltagere og der skal ske bindende 

tilmelding og betaling senest den 3. september 2012 til 

Steffen Hansen, tlf. 24 28 70 01.  

 

Nye jægeres jagter 

Det forventes, at vi som tidligere kan afholde jagt for 

nyjægere i Ravnebækskoven, men det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt at fastlægge datoerne for 

jagter i løbet af efteråret. 

Når der er en afklaring vil datoerne for jagterne og 

information om tilmelding blive bragt på vor 

hjemmeside samt på Hashøj Jægerklub Ungdoms 

Facebook profil. 

Disse jagter vil være for alle nyjægere i Slagelse 

Kommune 

 

13. november: Hornblæsning 

På Industrivej 3, Vemmelev kl. 19:00 

Kurset løber hver onsdag, i alt ca. 25 gange og både 

nybegyndere og øvede, er velkomne.  

Tilmelding til Anders Petersen, tlf. 58 18 66 22 
 

 

Januar 2013: Fasanjagt    

Klubben arbejder på at arrangere en hanejagt i januar 

måned. Såsnart der er lavet en aftale, vil der blive 

givet nærmere information på vor hjemmeside om 

sted, tidspunkt, pris og andre relevnate informationer. 

Desuden vil der blive udsendt information via vor 

SMS- og mail service.   

 

26. januar 2013: 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 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 oplysninger om jagten kan ses på vor 

hjemmeside www.hashoejjagt.dk 

Nærmere information og tilmelding: Bo Nielsen, tlf. 

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

2. marts: Jægermiddag 

Vores traditionsrige jægermiddag afholdes i Sørby 

Forsamligshus. Nærmere information i næste program 

men reserver dagen allerede nu!   
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