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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 
Arne Jørgensen 
 28 44 21 16,  gerlevvej27@hotmail.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, Mark Persson 
Hundeudvalg: Klaus Paaske, Søren Kristensen 
Ny- og ungjægere udvalg: Lasse Nielsen, Martin 
Petersen, Kenneth Jensen, Mark Persson 
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 

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/


 
4. februar: Årsmøde i Slagelse Jægerråd   
Slagelse Jægerråd holder årsmøde kl. 18:30 
i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus på Bilsøvej 
211, 4200 Slagelse. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, yderligere info om 
mødet vil kunne ses på DJ`s hjemmeside under 
meddelelser.  
 
5. februar: Opfølgende madlavningskursus   
Dette kursus er en forlængelse af efterårsholdet 
med endnu mere inspiration indenfor 
gastronomien, hvor der arbejdes med nye 
spændende råvarer.  
Kurset afholdes på Flakkebjerg Skole kl. 18-21:45 
med start den 5. februar, herefter hveranden 
onsdag, i alt 4 gange. 
Pris 450 kr. + materialer, ca. 100 kr. pr. gang. 
Tilmelding senest den 1. februar til Tine Sass på 
telefon 51 35 77 80 eller på mail kk@events.dk 
 
23. februar: Fastelavnsskydning 
På Vankelvej 4 i Fårdrup kl. 10:00. 
Frokostpause mellem 12 og 13, husk madpakken! 
Frokostskydning fra kl. 13:00 
Husk jagttegn, der skal vises ved køb af patroner. 
Kun for medlemmer 
 
7. marts: Jægermiddag 
I Sørby Forsamlingshus kl. 18:00.  
For 26. gang afholder vi vor traditionsrige 
festaften hvor frivillige sammen med Maiken vil 
tilberede en lækker middag. 
Efter spisningen er der musik og dans, 
afsluttende med natmad. Musikken leveres igen i 
år af Brian Nygaard 
Pris 350 kr. Bindende tilmelding senest den 23. 
februar til Jens Nielsen, tlf. 61 11 22 68. 
Tilmeldingen er først gældende når betaling er 
sket ved overførsel til netbank kt. nr. 6150 
1062121, husk at skrive afsender!  
 
 

 
Hvis du ikke har netbank skal der ved 
tilmeldingen træffes anden aftale om betaling 
med Jens. 
 
31. marts: Hundetræning for jagthunde 
Forudsat at der er tilstrækkelig tilmelding vil der 
blive  oprettet hold med grunddressur for 
unghunde og med dirigering/apportering af øvede 
hunde.  
Træningen starter tirsdag den 31. marts kl. 19, 
herefter hver tirsdag i ialt 10 uger. 
Pris: 500 kr., der skal betales kontant/Mobile Pay 
den første aften. 
For grunddressur er mødestedet pladsen på 
Vemmeløsevej i Dalmose, ved siden af det 
tidligere rådhus. 
For dirigering/apportering er mødestedet ved 
indgangen til Ravnebækskoven for enden af 
Stationsvej i Dalmose  
Tilmelding til Klaus Paaske på SMS/tlf. 42 64 52 
10 eller mail klaus.paaske10@gmail.com  
  
Riffelindskydning og træning samt riffelprøve: 
Antvorskov Jægerlaug arrangerer riffelkursus 
samt træning og indskydning af jagtriffel på 
kasernens skydebane på følgende tidspunkter: 
Riffelkursus: 4. april kl. 8-15 
pris: 400 kr. 
Træning/indskydning: 
15/4 – 22/4 – 29/4 – 6/5: kl. 16-20 
19/4 – 3/5: kl. 9-13 
pris: 80 kr. 
Seneste indskrivning er kl. 19 på onsdage og kl. 
12 på lørdage. 
Jagtfeltskydning: 
13. juni kl. 9-15 
14. juni kl. 9-13 
Dato for riffelprøve er endnu ikke fastsat, se: 
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-
proever/riffelproeve/ 
 

 
7. maj: Klubaften med kåring af årets buk 
På Spejdervænget 2 i Dalmose kl. 19:00. 
Parkering skal ske ved det gamle 
kommunekontor. 
Vi vil som sædvanligt kåre årets danske buk, hvor 
vi håber at se rigtig mange kandidater.  
Desuden vil der blive kåring af årets trofæ, der 
kan være alt hvad du har nedlagt ude i den store 
verden! 
 
16. maj: Bukkemorgen 
Der er åbent hus på Vankelvej 4 i Fårdrup fra kl. 
9:00 til 11.00. Kom og fortæl om morgenens 
oplevelser og vis dit eventuelle bytte. 
Foreningen er vært ved kaffe & brød 
 
18 juni: Revirvandring 
Vi besøger Skytte Lars Kjelgaard 
på  Østerhovedgård, Sevedøvej 49, 4230 
Skælskør hvor vi vil se deres terræn, fugleopdræt 
og vildtagerer m.m. 
Mødetid og sted: Sevedøvej 49 kl. 18:30 
Tilmelding til Bo Nielsen på tlf. 22 64 77 07 
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