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Mindes Dem der ikke er mere. 

Danmarks Jægerforbund: 

Jagtens Hus 

- Visionen opstod allerede i 1992 ved etableringen af Danmarks Jægerforbund. 

- Beslutningsgrundlag Repræsentantskabsmødet i 2008 

- Vedtaget januar 2014 -  

- Indtil nu – adresse både i Rødovre og på Kalø. 

- Administration og fagfolk samles et sted. 

- Den overordnede målsætning er at effektivisere organisationens arbejde og i sidste ende sikre 

opfyldelsen af Jægerforbundets vision: Mest mulig jagt og natur! 

- Pris max kr. 60 mill. 

- Egne opsparede midler udgør kr. 20 mill. 

- Søgning hos fonde og privatpersoner mv. Det går pt. Lidt trægt idet det er begrænsede midler der 

indtil nu er doneret. 

- Finansiering, konservativt 20 års real kredit lån der stort set giver samme årlige udgifter som at bo 

til leje. Alene derfor er det en rigtig god beslutning at blive ejere i eget hus.  

- Udgifterne til byggeriet virker voldsomme men svare til ca 650 kr. pr medlem i DJ.  

- Alternativ finansiering havde også været en mulighed og kunnet have givet os 

- Hvis det havde været en udvidelse af en golfklub havde man nok spurgt medlemmerne om at købe 

andele. Det ville jo ikke virke afskrækkende 

 

JKF: 

- Jagten på kommunale arealer overgået til JKF, skove og andre arealer. 

- Kommunen ønsker kun at tale med en person. Der er indgået en aftale i JKF at jagten skal tildeles 

den jagtforening der ligger i de tidligere kommuner, derfor har vi stadig Ravnebækskoven og 

Annebjerggården. 

- Sørbymarkedet:  

Vi deltog sammen med de øvrige jagtforeninger i Slagelse på Sørbymarkedet.  

Det var en føler om det var noget der kunne gå an. 

Det var i alt 4 gode dage hvor det primært handlede om at få formidlet budskabet om jagt og at vi 

er her. Vi havde 1 dag hver jagtforening, med gode samtaler og med mange forskellige mennesker. 

Næste år bliver standen udvidet til det dobbelte og kommer til at ligge i erhvervs området, sikkert 

med forskellige aktiviteter – det kommer I til at høre mere om senere. 

- Opfordring til at deltage på JKF årsmødet!!!! 

 

Hashøj Jægerklub: 

- En rigtig god og sund Jægerklub med ca 250 medlemmer og en fin aldersfordeling. Den skal vi 

fastholde og styrke ved at vi fortsat skal gøre et stort arbejde med at sikre os nye medlemmer. 



Dette gøres bl.a. ved det store aktivitets niveau vi har hvert år. Det er både jagtrelaterede og 

sociale arrangementer. Der er plads hvis du har en god ide 

Andre jagtforeninger taler om vores mange aktiviteter og vores evner til at få dem gennemført med 

stor tilslutning fra vores medlemmer. 

- SMS`er har vi haft meget glæde af. Vi beklager de mange gentagende SMSèr mellem 8-16 stk. pr, 

gang. Bestyrelsen – KLAUS- arbejder hårdt på at få det op at køre normalt igen. Det har dog ikke så 

høj prioritet hos vores teleselskab. Vi kan dog ikke undvære SMS tjenesten, vores medlemmer er 

glade for at få én reminder. Derfor skal der også findes en løsning i den nærmeste fremtid. 

 

- Jægermiddagen. 

Året jægermiddag i Sørby Magle Forsamlingshus samlede 60 festglade mennesker. Vi havde en 

fantastisk hyggelig aften med fremragende 3 retters middag og dans, i år med ny musiker – nemlig 

vores eget medlem Brian Nygaard. Det gjorde han på fornemste måde og vi glæder os til den 14 

marts 2015 samme sted. Kom og vær med vi kan godt være flere   

 

- Hundetræning. 

Første år med vigende tilslutning, der kunne ikke oprettes et hvalpehold. 

Vi forventer også at holdene fyldes igen til næste sæson. 

Jægerklubben har yderst kompetente hundetrænere og rigtig gode forhold i og ved 

Ravnebækskoven. 

 

- Madlavningskursus. 

Holdet er hurtigt fyldt og når Uffe bl.a. fortæller lyder det fantastisk hyggeligt, og de får også lavet 

lækker mad.  

Det er forsat Maiken der underviser – så hvis du har lyst til at få udvider horisonten på det 

kulinariske område, så er det nu du skal tilmeldes. 

 

- Hornblæsning. 

Jagthornblæserne har været samlet i Vemmelev under kyndig ledelse af Leif. Der har været god 

tilslutning og det er både øvede og begyndere. Det hele er afsluttet med prøve og der er blæst  

Guld – Bronze. 

 

- Revirvandring. 

Året revirvandring var henlagt til Kruuses Minde Gods ved Korsør, hvor Godsejer Bjarne Hansen tog 

imod.  

Det er en fantastisk perle der ligger mellem Storebæltsbroen og Lejeodden. Bjarne fortalte hvordan 

landbrug og jagtvæsen udmærket kan gå hånd i hånd.  

Han fortalte om vigtigheden af at bruge hjemmehørende planter i vildtplantningerne. Det sikre 

naturlige hjem steder for insekter og dernæst også for fugle og andet dyreliv. En rigtig god pointe.  

Der blev vist eksempler på forskellig pleje af hegn og vildtplantninger. Vi eksempler vellykkede og 

knap så vellykkede plantninger – og vi fik Bjarnes forklaringer på hvorfor der gik godt eller skidt. 

Det er uvurderlig viden – hvorfor begå samme fejl. Det var en fremragende aften med relevant og 

lærerigt indhold. 

 

- Klubaften. 

Blev afholdt i Dalmose hos Bent kørelære, det er efterhånden en tradition vi er der. 



Vi kårede året buk og så flotte trofæer fra udlandet som vores medlemmer hevde nedlagt. 

 

- Bukkemorgen på Vankelmark. 

Rigtig god tilslutning med mange medlemmer der lige skulle slå vejen forbi og se om de andre 

havde skudt. Andre ville dele glæden med os over morgens resultat. Der var 5 gode bukke hvoraf 

nogle særdeles flotte. Mon ikke de kommer med til klubaften næste år. 

 

- Flugtskydning på Vankelmark. 

Alle skydninger, fastelavns-, trænings- og præmieskydning med fin tilslutning. 

   

Holdskydningen i kreds 6, hvor vi vandt guld i sidste år var yderst tæt i år. 1 due skilte 1 og 4 

pladsen. Vi fik en 4 plads i år.  

 

- Rågeregulering. 

Det er primært William der er reguleringsmand på Treskelsgården men hvis der er andre som 

ønsker at være med kan man henvende sig til mig.  

 

- Ny jægerjagter.  Ravnebækskoven er stadig rammen om ny jægerjagter og nu afvikles jagten 

sammen med harejagt på Annebjerggården. Det betyder at vi kan arrangere en længere og mere 

varieret dag med nyjægerne. Sidste sæson blev der ikke nedlagt fasaner i skoven men i alt 26 hare 

på Annebjerggården. 

- Jagterne bliver tilrettelagt og afviklet af vore ungdomsudvalg. 

 

- Hanejagten på Espe. 

Igen i år var vi til en flot tilrettelagt jagtdag på Espe. Rammerne og omgivelserne er perfekte, der 

startes med fælles morgenmad og derefter af sted i lukkede trailere, end da med 

brændeovnsvarme i.  Skytten havde lagt sig i selen for at vi skulle få fugle for. Dem var der rigeligt 

af og flotte høje fugle. En dejlig dag i hinandens selskab hvor der også er tid til at tale med andre 

end dem eller taler med. Der blev nedlagt 38 haner og 2 snepper. 

Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stort engagement.  


