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Velkommen til vores 25 ende generalforsamling i Hashøj Jægerklub og stort tillykke med os. 

Jægerklubben har gennem alle årene væren en meget aktiv forening der på bedste vis har formået 
at fastholde mange medlemmer. 

Dette skyldes det brede udbud af forskellige aktiviteter både jagtlige men også de sociale 
arrangementer der også involvere venner og familie. 

Vi er for tiden 219 medlemmer og det er svagt vigende hvert år. Det gælder i øvrigt også DJ som 
helhed. 

Jagttegnselever tager jagttegn på weekend kurser og kommer i mange tilfælde slet ikke i berøring 
med deres lokale jagtforening og hvis vi kikker rundt i vores egne omgangskreds er jeg sikker på at 
vi alle kende en eller flere der ikke er medlem af en forening. 

Det er en udfordring vi kommer til at tage op bla ved at påvirke dem vi kender og invitere dem ind 
i vores fællesskab. Samtidig skal vi selv undersøge mulighederne for starte et jagttegnshold – det 
gør vi for tiden. 

Vi har også haft en henvendelse fra skydebanen på Stigsnæs om et evt. samarbejde og udvikling af 
området – bueskydning – sportingbane – hundetræning. Vi afventer et udspil. 

Skydninger: 

Fastelavns- trænings og præmieskydningerne afholdes som de altid har gjort under hyggelige 
forhold på Vankelmark. 

Det er dog med mindre tilslutning i de senere år end tidligere og det er ærgerligt da det altid har 
været et af fundamenterne i jagtforeningen. 

Der er udmærket gang i udlejningen af kastemaskinen til vores medlemmer. 

Jægermiddagen: 

Mere end 80 mennesker samledes i Sørby Forsamlingshus til den traditionsrige aften. Som altid en 
dejlig 3 retters menu og i år med Moskusokse som hovedret.  Med Maiken som chefkok er der 
altid garanti for noget ekstraordinært lækkert.  

Uffe og Jens havde i løbet af året købt fornuftigt ind til gode priser. 

Som altid var der et trofast hold af frivillige der bakkede op i køkken og hjalp til med 
borddækningen og servering. 
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Efter maden, fantastisk musik og dans til af Brian Nygaard der forstår at sætte gang i dansegulvet. 

Skulle du have lyst til at prøve eksotisk mad så er der tilmelding hos Jens Nielsen 

Klubaften: 

Blev igen afholdt hos Bent kørelære i spejdervænget, en hyggelig aften med god tilslutning og med 
flotte danske og udenlandske bukke. 

Bukkemorgen: 

Igen i år var der mange der fandt vej til Vankelmark den 16 maj, nogle for vise deres buk, de fleste 
kom for nyde synet og samværet og fortælle om morgens oplevelser. 

Foreningen sørgede for morgenkaffe og brød til. 

Hundetræning: 

Flot tilslutning til både det øvede hold og vi fik også et hvalpehold i gang igen. 

Stor tak til hundetrænerne Rikke, John, Palle og Søren for det flotte arbejde. 

Nye Jægeres jagter 

God tilslutning i Ravnebækskoven til første jagt. Efterfølgende havde Martin inviteret de ny jægere 
på jagt hos ham. Flot af Martin, et godt eksempel til efterfølgelse for os andre. 

Buejagt på råvildt er blevet forsøgt mange gange og det har flere gange været lige ved. 

Der er pænt med råvildt i skoven så jeg er sikker på at det lige pludselig lykkes. 

Madlavning: 

Madholdet køre som altid i samarbejde med Aftenskolen med fuldt hold. 

Hornblæsning 

Brian Nygaard er ankermand for hornblæsning – så hvis du har lyst til at prøve dette sker det i 
Sørby Magle. 
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Revirvandring: 

I år tog vi til det sydlige Falster på Pandebjerg Gods der ligger smukt direkte. ud til Guldborgsund. 

Vi var 17 deltager der mødes i Dalmose og kørte afsted. 

Det er et gods med en mangeårig tradition med et veldrevet jagtvæsen med fast skytte og 
skytteassistent. 

Vi blev taget godt imod af Theis der tog os med rundt på ejendommen i en godt indrettet 
hestetrailer. 

Fasaneriet blev vist frem – sikke et stort arbejde hele sommeren 24-7. 

Theis vist os flere steder i skoven hvor udtyndingen klart bar præg af at skovbruget ikke havde 
øverste priortiet. 

Dernæst så vi på faunastriber og hvordan vildtet tydeligt brugte de forskellige slåede 
græsniveauer. Særlig de nyest slåede tiltrak råvildt, fasaner og hare. 

Super hyggelig og lærerig aften. 

 

I år er sidste gang af det trykte program sendes ud med posten. 

Det er en relativ stor post i budgettet og da en stor del af vores medlemmer allerede modtager 
program og meddelelser på mail eller sms har vi valgt at indstille udsendelsen. 

Der vil dog altid ligge programmer til vores arrangementer som kan medtages. 

Har du kendskab til en eller flere der ikke modtager programmet ville vi være glade for hvis du 
meddeler det til Klaus. 

Årsagen skyldes ofte at medlemmet skifter telefonnummer er mailadresse.  

Det er vores mål at få sendt program og meddelelser ud til alle medlemmer. 

 

Til sidst skal jeg sige stortak til hele bestyrelsen for jeres store engagement og det store arbejde i 
ligger I at få alle disse aktiviteter afviklet for alle vores medlemmer. 


