Haslev-Faxe Jagtforenings nyhedsbrev juli 2022
Bukkemorgen på Kajsholm den 16. maj:
Igen i år blev der afholdt bukkepral d. 16 maj på Kajsholm. Her var der 3 bukkejægere som
havde heldet med sig om morgen, det var dejligt at se alle fremmødte til en kop kaffe og
lidt morgenmad.
Stort tillykke endnu engang til de heldige bukkejægere & tillykke med Casper Luno med
sin første buk.
Tak til Ove Jensen for endnu engang at sørge for forplejningen til bukkemorgen

Skydning:

Træningsskydning
H.F.Jagtskydning

August
Torsdag
Lørdag

2022
04.08. kl 17.30-21
06.08. kl 10-14

Træningsskydning
Træningsskydning
Træningsskydning
H.F.Jagtskydning

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

11.08.
18.08.
25.08.
27.08.

kl 17.30-21
kl 17.30-21
kl 17.30-21
kl 10-14

Træningsskydning
Træningsskydning
Træningsskydning
Handicapskydning
Træningsskydning

Septemper
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

2022
01.09.
08.09.
15.09.
17.09.
22.09.

kl 17-20
kl 17-20
kl 17-20
kl 10-14
kl 17-20

Hold 6
Lukket skydning
Ingen træning
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Lukket skydning
Ingen træning
Hold 4
Hold 5
Hold 6
Hold 1
Hold 2

Sæsonen er ved at være slut for rågeregulering 2022
Målet var at sikre reguleringstilladelse på minimum to koloner.
Det mål har vi nået og over alt forventning har vi her ved sæsonens slutning
bemyndigelse på hele syv kolonier!
Det er vi i Teamet glade og stolte over. Dette års team består af: Allan
Berthou Pastoft, Peter Andreassen, Thomas Bolvinkel Nielsen, Lars Kragh
Jacobsen, Jan Bodin, Jan Lyngvild Rådbjerg, Andreas Bjerrum Larsen.
Vi lavede fra starten en plan om at regulere på kolonierne 2-3 gange pr. uge,
for at lægge et stort pres på rågerne. Det er i store træk lykkedes.
Og vi kan med glæde konstatere at borgerne i de berørte områder har
oplevet stor reduktion i støjgenerne fra kolonierne.
Vi er blevet mødt med rigtig mange positive tilkendegivelser og skulderklap
gennem hele sæsonen.
Vores indsats har fået en del opmærksomhed og er endda blevet skrevet om
i lokalsprøjten.
Folk har ved forbi kørsel både hilst, vinket og klappet af os.
Det viser med tydelighed at der er et stort problem i kommunen, som vi nu
som forening aktivt afhjælper.
Vi har i sæsonen skudt 167 rågeunger og runder sæsonen af med
fællesspisning for Teamet i klubhuset.
For sæsonen 2023 har vi en klar ambition om at antallet af kolonier øges og
derfor har vi brug for flere frivillige til at hjælpe med reguleringsindsatsen. Alle
er velkomne til at byde ind, og vi vil især opfordre ny jægere til at deltage.
¨

Hejneruppokalen 2021
Vandrepokal til
Årets bedste stående hønsehund
Er skænket til Haslev Jagtforening
Af Hans H. Hansen, Kennel Hejnerup
Årets hund 2021
Griffon Korthals Alwin
Ejer Charlotte Skou

SJD udstilling i Vissenbjerg
Excellent i brugs klasse, 1. vinder
10 point
DKK udstilling i Ballerup
Very good i brugs klasse, 1. vinder
9 point
DJ markprøve i Vallensbæk
1. præmie i unghunde klasse
5 point
DJ markprøve ved Gunderslevholm Gods
2. præmie i unghunde klasse
3 point

Dansk Ruhår's Klubs markprøve ved Lille Skendsved
1. præmie unghunde klasse
5 point
DJ markprøve ved Lyshøjgaard
1. præmie i åben klasse
8 point
DJ markprøve ved Gunderslevholm Gods
3. præmie i åben klasse
3 point
Langhårsklubben's markprøve ved Bredsten
1. præmie i åben klasse
8 point
Aktivgruppen Storstrømmen's efterårsmarkprøve
IFF i åben klasse + pokal
5 point
Lokal apporteringsprøve i Haslev-Faxe Jagtforening
Bestået med 28 point
3 point

_____________________________________________________________
I alt

59 point

Hundeaktiviteter efterår 2022

Indlæring af gravgående hunde på mekanisk ræv:
Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede
Start dato/tid: Vi holder sommerferie fra uge 31-34 og starter op igen i uge 35,
tirsdag den 30/8 kl. 18:00. Herefter trænes der hver anden tirsdag. Det vil
sige tirsdag i ulige uger.
Der kan købes pølser, øl og vand til rimelige priser.
Pris: 50 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 60 kr. for
ikke medlemmer
Ingen tilmelding. Bare mød op.
Kontaktperson: Bjarne Kamp Jensen tlf. 31769752

Hvalpemotivation (2-5 mdr.) – Grundtræning unghunde (5-12
mdr.):
Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.
Dato/tid: Mandag den 8. august hvalpemotivation kl. 17:00 og grundtræning
kl. 18:15, træningen kører som rullende træning. Så hvis du lige har fået en
hvalp eller har en unghund, så tøv ikke med at kontakte Louise.
Pris: 75,- pr. hund pr. gang for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og
85,- for ikke medlemmer
Tilmelding til Louise Villefrance Linder på mail L_H_Linder@hotmail.com med
oplysning om hundens race navn og alder, førerens navn og tlf.
Instruktør: Louise Villefrance Linder
Der er plads til 6 hunde pr. hold.

Apporteringskursus
Kurset starter onsdag den 3. august kl. 18:30. Men kom gerne i god tid første
gang da der er indskrivning samt kontant betaling eller MobilePay.
Kurset henvender sig til hunde hvor grunddressuren er på plads kan
apportere en dummy på tilfredsstillende vis.
Kurset forløber over 8 onsdage med sidste træning den 21. september.
Instruktør på kurset er Henning Hansen.
Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.
Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr.
for ikke medlemmer.
Der er plads til 8 hunde på holdet.
Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller
tlf.: 61386338. Seneste tilmelding er den 27. juli. Med oplysning om hundens
race navn og alder, førerens navn og tlf.

Udvidet apportering
Kurset starter tirsdag den 9. august kl. 18:30. Men kom gerne i god tid første
gang da der er indskrivning samt kontant betaling eller MobilePay.
Kurset henvender sig til hunde hvor grunddressuren er på plads kan
apportere vildt på tilfredsstillende vis.
Kurset forløber over 8 tirsdage med sidste træning den 27. september.
Instruktør på kurset er Herluf Hansen.
Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede og andre arealer.
Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr.
for ikke medlemmer.
Der er plads til 8 hunde på holdet.
Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller
tlf.: 61386338. Seneste tilmelding er den 2. august. Med oplysning om
hundens race navn og alder, førerens navn og tlf.

Grundtræning
Kurset starter torsdag den 8. september kl. 18:30. Men kom gerne i god tid
første gang da der er indskrivning samt kontant betaling eller MobilePay.
Kurset henvender sig til unghunde på 12-24 mdr..
Kurset forløber over 8 torsdage med sidste træning den 27. oktober.
Instruktør på kurset er Roland Ejsenhardt.
Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.
Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr.
for ikke medlemmer.
Der er plads til 8 hunde på holdet.
Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller
tlf.: 61386338. Seneste tilmelding er den 2. august. Med oplysning om
hundens race navn og alder, førerens navn og tlf.

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN D. 14 OKTOBER!

Vi har nemlig hyret tvillingerne Trine og
Rikke fra Hunt & Hike til at komme og
afholde en foredrag i Kongsted
Forsamlingshus, her vil der være
mulighed for en lidt godt at spise og drikke
inden foredraget begynder.
Du har dog mulighed for at få indflydelse
på hvad foredraget skal handle om, det
eneste du skal gøre er at gå ind på
Haslev-Faxe Jagtforenings Facebook
gruppe og give din stemme.

Du kan se herunder hvilke emner de har mulighed for at fortælle om:

1. Som jagtguider i Canada - Fra fars tid som jagtguide i Alberta og utallige
lysshows derfra på væggen hjemme i trofærummet, til selv at få titlen som
jagtguider i den Canadiske vildmark.
2. At være født med sin eventyrsmakker - vi er tvillinger - Vi fortæller om et liv
hvor rastløsheden er en fællesnævner, og trangen til evdntyr aldrig slipper
taget. Vi skal sammen erobre verdens vilde natur også selvom
kompromiserne bliver større og større.
3. I den skandinaviske vildmark - med målsætningen om at gøre noget vildt
hver eneste år, har vi samlet et arsenal af oplevelser fra det primitive liv med
vandringen og naturen som drivkraft.
4. I det skotske højland - Fra brunstjagt på magre kronhjorte, til hind og kalv i
højlandet, hvor vejret er ubarmhjertig og terrænet uforudsigelig.
5. På bukkejagt i Sverige - Hør om mødet med den helt store guldmedalje
buk, synet af kærlighedsspillet mellem de rødbrune rådyr, til mange vågne
timer i den svenske idyl.
PBV.
Lars Kragh Jacobsen

