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Danmarks Jægerforbund: 

Jagtens Hus. 

Efter at have boet til leje i henholdsvis Rødovre og på Kalø de sidste 24 år er ventetiden nu forbi.  

Jagtens Hus er nu afleveret 30 juni 2016 til Danmarks Jægerforbund som aftalt, ved første 

spadestik sidste år, og et nyt kapitel i forbundets historie kan begynde. 

Vi bor nu i et helt moderne hus og betaler nu husleje til os selv - det giver god mening. 

Alle tidsfrister og budgetter er overholdt. 

Den officielle indvielse fandt sted lørdag den 10. september 2016. Her mødtes 

repræsentantskabet og særligt inviterede gæster for at klippe den røde snor over. Dermed 

markeres afslutningen på et fantastisk projekt og begyndelsen på en ny æra i Danmarks 

Jægerforbund. 

I de efterfølgende måneder afholdes der åbent hus-dage hvor medlemmer og andre interesserede 

kan komme på visit, ligesom jagtforeningerne til hver en tid kan booke et lokale og afholde et 

møde.,  

 

Jægerrådet, Slagelse 

Årsmødet. 

Ca. 20 deltagere – det er alt for lidt, men desværre en generel tendens i de fleste kommuner. 

Der blev diskuteret hjortevildt forvaltning og vores lokale kredsmandat Stig Egede Hansen var til 

stede og fortalte om status på DJ hjortevildt og spurgte om de fremmødtes holdninger. 

 

Hashøj Jægerklub 
 

Rømøtur 

Turudvalget arrangerede en tur til Rømø og 12. september drog 38 medlemmer og ledsager afsted 

til Rømø hvor Nils Offersen sædvanligvis havde sørget for rigtig god mad. , overnattede på Rømø 

Camping, besøgte området ved Filsø hvor der gik 3 rudler kronvildt (lidt langt ude, men de fleste 

havde kikkert med), en tysk mindekirkegård og udsigt over området. Søndag gik turen rundt på 

øen til bl.a. Lakolk strand, bunkersområde og Rømøs højeste "bjerg” (ca. 19 meter over havet) og 

Kommandørgården, som står (næsten) som da den blev forladt. Alle var begejstret for turen 
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Jægermiddag. 

Som sædvanlig god tilslutning med ca. 70 deltagere. 

Super dejlig aften med fremragende mad, god musik og hyggelige feststemte mennesker. 

 

Madlavningsholdet. 

Holdet er hurtigt fyldt så man skal være hurtig med tilmelding. 

Indtrykket er at de hygger sig får lavet god mad m.m. 

 

Klubaften. 

Det er blevet en tradition at mødes hos Bent kørelære denne aften på Spejdervænget 2. Det er en 

rigtig hyggelig aften med pænt fremmøde, snakken gik og alle hyggede sig godt. 

Årets buk blev  

Bukkemorgen på Vankelmark. 

Rigtig mange mødte frem for at se hvad de andre havde nedlagt og fortælle hvad man selv havde 

set eller oplevet denne morgen. 

Jagtforeningen havde som altid sørget for morgenkaffe og brød. 

Hundetræning. 

Som tidligere var der kaldt til hundetræning i og omkring Ravnebæk Skoven. 

Rigtig god tilslutning dog mangler der forsat hvalpe til at starte et helt hold. 

Det var det sædvanlige kompetente trænerteam Rikke, Søren Vognmand, John Sørensen og Palle  

– stor tak til dem. 

Hornblæsning. 

Afholdes i Sørbymagle på Hvilebjergvej 8, tilmelding hos Brian Nygaard  

Super dygtig lære der kan mere end de fleste 
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Knivkursus  

– prøvekursus på formen i Sløjt lokalet på Dalmose Skole – sikkert mere om det til vinter. 

Skydninger. 

Fastelavnsskydning, Træningsskydning og Præmieskydning 

Desværre med færre deltagere – det ville være dejligt at der kom flere. 

Revirvandring. 

Årets revirvandring var på Store Frederikslund hvor vi er så heldige at Anders Petersen i dag har til 

huse. 

Vi, ca. 32 deltagere, blev modtaget af skytten som fortalte om stedets historie og derved 

bagrunden for hvorfor det i dag er en af de flotteste jagtejendomme her hjemme. 

Vi fik set jagtstuen med helt vilde trofæer og set hvordan de følger kronhjortenes udvikling 

gennem årene ved at samle kastestænger hvert år i deres levetid.  

Derefter kørte vi rundt på det store revir og så deres fasanremisser og fik en snak om udtynding 

bl.a. 

Vi afsluttede aftenen med en tur i deres dyrehave hos kronvildtet og muflonerne. 

Fantastisk aften 

Ungdomsudvalget. 

Nye Jægers Jagt. 

2 jagter i Ravnebækskoven det er nu slut med jagt på Annebjerggården. 

Men Martin vil i år lægge terræn til et par jagter i forlængelse af jagterne i Ravnebæk skoven. 

Bukkejagt og efterårsdyr med bue 

Det skal primært være nyjægere men det kan være nødvendigt at garvede buejægere skal gøre 

forsøget. 

Aftalen er at vores muligheder skal bruges for at den skal stå ved magt. 

 

Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og jeres store engagement, der er helt afgørende for 

at alle disse arrangementer i Hashøj Jægerklub kommer på benene og bliver afviklet med høj 

kvalitet.  


