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Bestyrelsen 
Formand: Bo Nielsen 
 22 64 77 07,  bo.nielsen@familie.tele.dk 
Næstformand: Steffen Hansen 
 24 28 70 01,  sh@danapakflex.com 
Kasserer og medlemsregistrering: Uffe Hansen  
 22 79 81 84,  uffevibevej@gmail.com 
Sekretær: Klaus Paaske 
 42 64 52 10,  klaus.paaske10@gmail.com 
Øvrige bestyelse og suppleanter: 
Jens Nielsen  
 61 11 22 68,  jensnielsen56@live.dk 
Søren Kristensen 
 40 46 11 04,  masoe.graversgaard@gmail.com 
Lasse Nielsen 
 22 18 28 40,  lassedyrving@hotmail.com 
Mads Hofgaard Hansen 
 28 51 36 61,  
madshofgaardhansen@gmail.com 
Martin Petersen 
 30 51 97 14,  martin.petersen90@hotmail.com 
Kenneth Jensen 
 29 70 23 36,  ibkenneth@hotmail.com 
Mark Persson 
 53 63 41 24,  bimsepersson@hotmail.com 
 

Udvalg 
Skydeudvalg: Steffen Hansen, Martin Petersen, 
Lasse Nielsen, Mads Hofgaard Hansen 
Hundeudvalg: Klaus Paaske, Søren Kristensen 
Ny- og ungjægere udvalg: Lasse Nielsen, Martin 
Petersen, Kenneth Jensen 
Festudvalg: Jens Nielsen 
Turudvalg: Uffe Hansen 

Lerduekastemaskine 
Klubbens automatiske maskine, monteret på trailer, 
kan lejes for 300 kr. pr. gang ved henvendelse til 
Jens Nielsen på tlf. 61 11 22 68 

Problemer med mink? 
Klubben har 2 stk. minkfælder, der kan lånes efter 
aftale med Anders Petersen, tlf. 22 28 33 72 

Plantemaskine 
Klubbens plantemaskine kan lånes ved henvendelse 
til Tom Egelunn, tlf. 40 41 98 76 

Ny- og ungjægere 
Udvalget laver aktiviteter, der er målrettet ny- og 
ungjægere i hele Slagelse kommune. 
For yderligere information, kontakt Lasse Nielsen, tlf. 
22 18 28 40 eller følg med på Facebook: Hashøj 
Jægrklubs ungdom 

Information fra Hashøj Jægerklub 
Man har følgende muligheder for at få eller se 
programmet med Hashøj Jægerklubs aktiviteter: 
a) tilsendt på mail som PDF-fil 
b) læse det på www.hashoejjagt.dk under 
Arrangementer, hvorfra det også kan printes ud 
 
Såfremt du ikke allerede er det, kan du komme med 
på maillisten ved at sende en mail med dit navn og 
adresse til klaus.paaske10@gmail.com,  
Hvis du efterfølgende skifter mail-adresse, så husk 
at informere om dette. Det gælder også medlemmer, 
der allerede er tilmeldt. 
 
Du kan også få en påmindelse om kommende 
arrangementer på SMS. Man kan selv tilmelde sig 
på vores hjemmeside, du skal blot skrive navn og tlf. 
nr. og klikke på ”Tilmeld”.  
Hvis du skifter tlf. nr. skal du huske at framelde det 
gamle nr. og tilmelde dig under det nye nr. 
 

http://www.hashoejjagt.dk/


29. 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. 
Der serveres grilpølser på klubbens regning. 

 
12. september: Generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes i Dalmosehallen 
kl. 19:00. 
Dagsorden i. flg. vedtægterne, evt. forslag skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før. 
Blandt de fremmødte trækkes der lod om 2 
billetter til jægermiddagen den 7. marts 2020. 
Foreningen er vært ved kaffe & brød. 

 
22. 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 
Pris: udgiften til patroner og lerduer. 
Kun for medlemmer. 

 
9. oktober: Finere madlavning 
Arrangeres i samarbejde med aftenskolen med 
kok Thomas Strøbel som lærer. Kurset er for 
deltagere, der kan lide at lave/spise god mad. 
Menuen består som regel af forret, hovedret og 
dessert og udarbejdes af kokken efter ønske fra 
deltagerne. Drikkevarer medbringes selv. 
Kurset afholdes på Flakkebjerg Skole kl. 18-
21:45 med start den 9. oktober, herefter 
hveranden onsdag til og med den 4. december.. 
Pris 540 kr. + materialer, ca. 100 kr. pr. gang, der 
afregnes direkte med Thomas Strøbel. 
Tilmelding senest den 11. september til Tine 
Sass på telefon 51 35 77 80 eller på mail 
kk@events.dk 
 

12. oktober: Nye jægeres jagt 
Programmet endnu ikke er fastlagt, derfor vil 
nærmere information om lokalitet og tilmelding 
blive givet på Facebook Hashøj Jægerklubs 
Ungdom og med vores SMS-service.   
Kontaktpersoner: Lasse Nielsen, tlf. 21 18 28 40 
eller Martin Petersen, tlf. 30 51 97 14 
Hundefolk er også velkomne uden gevær. 
Deltagelse er gratis og alle nyjægere i Slagelse 
Kommune er velkomne. 

 
6. november: Hornblæsning 
Underviser: Lars De Molade.  
Sted: Hvilebjergvej 8, 4200 Slagelse 
Tid: kl. 19-21. 
Pris: 900 kr. for hele sæsonen som betales 
den første gang. 
Tilmelding til Brian Nygaard på tlf.  
41 19 25 47 eller mail: nygaard1904@gmail.com 
 
 

6. januar 2020: Jagttegn kursus 
Underviser: Jens V. Christoffersen, Herfølge. 
Har du ønske om at erhverve jagttegn eller blot et 
ønske om mere viden om dyrelivet og naturen i 
Danmark, er dette kursus lige noget for dig. 
Fra lærebogen ”Vildt og jagt i Danmark” 
gennemgås bl.a. lovgivning, fugle- og 
dyrekendskab, vildtbiologi, jægerhåndværk, 
jagtetik og moral. 
Der vil være 4-5 gange på skydebane, tidspunkt 
aftales med underviseren. 
Kurset arrangeres af aftenskolen og afholdes på 
Flakkebjerg Skole. Det starter mandag den 6. 
januar kl. 18-20:45, herefter hver mandag indtil 
11. maj, dog ikke i uge 7 (vinterferie) og uge 15-
16 (påskeferie). 
Pris 2500 kr. inkl. skydebane + udgift til lærebog 
mm. 600-700 kr., der afregnes med underviser. 
Maksimalt 10 deltagere. 
Nærmere oplysning fra Jens Christoffersen på tlf. 
31 42 15 60.  
Tilmelding til Tine Sass på telefon  
51 35 77 80 eller på mail kk@events.dk 

 
7. marts 2020: Jægermiddag 
Vores traditionsrige jægermiddag afholdes i 
Sørby Forsamlingshus. Nærmere information i 
næste program men reserver dagen allerede nu!   
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