
Haslev-Faxe Jagtforening's 
nyhedsbrev december 2022

Ordinær generalforsamling

Haslev Faxe Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 3. februar kl. 
18:00 i Kongsted Forsamlingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved spisning, drikkevarer kan købes. 

Tilmelding til spisning er nødvendigt senest den 27. januar til Lars Kragh Jacobsen på mail 
hfjagt@hotmail.com eller tlf. 61386338.  

PBV. Lars Kragh Jacobsen

Nyt fra formanden

Så kom vinteren endelig og meget pludseligt, nogle fik meget travlt med at skifte til 
vinterdæk.
Vinter betyder også at det virkelig er nu vi skal give vildtet en hjælpende hånd i form af 
fodring så de kan komme godt igennem vinteren og få en god ynglesæson. Men husk nu 
at når jagtsæsonen slutter den 31. januar, så er vinteren ikke slut endnu og vi skal derfor 
huske at fortsætte fodringen helt frem til foråret.

Klare frostdage med høj sol giver anledning til nogle fantastiske jagtdage, om det er en 
hyggelig fællesjagt med gode jagtkammerater, en tur på fjorden eller om det er riflen eller 
buen  der skal ”luftes”.



Den 6. oktober havde vi foreningsaften hos Torp Hunting. En rigtig hyggelig aften med 
gode tilbud i butikken og lodtrækning om mange fine præmier. Claus fra Viber-Flex fortalte 
om hvordan skydestokken har udviklet sig til det den er i dag. Et arrangement der helt 
sikkert vil blive gentaget.

Fredag den 14. oktober var der foredrag med Hunt & Hike pigerne Rikke og Trine i 
Kongsted Forsamlingshus og jeg må bare sige til Jer der ikke oplevede det, der gik I 
virkeligt glip af noget. De fortalte livligt og indlevende om Deres vandreture i den 
Skandinaviske vildmark og Deres tid som jagtguider i Canada's storslået natur. Inden 
foredraget havde Kenn lavet en lækker menu med bla. vildt.

Generalforsamlingen er berammet til fredag den 3. februar og jeg håber at se mange 
medlemmer til en hyggelig aften med stegt flæsk.
På skydebanen vil der som noget nyt blive afholdt en haglskydeprøve, dermed håber vi at 
vores jagttegnskursister i større omfang vil benytte skydebanen til træning op i mod 
haglskydeprøven. Det vil forhåbentlig blive endnu en aktivitet der kan være med til at 
fastholde nyjægerne i foreningen.
Jagthorns blæserne står over for en udfordring da de ansvarlige har valgt at fratræde som 
tovholdere for det. Men jeg er allerede i dialog med hele blæsergruppen om at finde en 
løsning, så den aktivitet fortsat kan være en del af foreningens mange tilbud.
Jeg vil ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i det nye år, som jeg 
håber vi blive et godt år for vores forening såvel som for jagten.

Mvh. Lars Kragh Jacobsen
Formand

Hundeaktiviteter første halvår 2023

Marktræning:

Markprøvetræning for stående jagthunde, både engelske og kontinentale racer er 
velkomne. 

Lørdag den 11. februar kl. 8:00.

Mødested:  "Kajsholm" Bråbyvej 77A, 4690 Haslev.

Pris: 50 kr. pr. hund pr. dag for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 60 kr. for ikke 
medlemmer.

Vi starter med teori for nye hundefører i klubhuset hvor der også er morgenmad (incl. i 
prisen). 
Der vil være mulighed for at købe øl/vand til 10 kr. pr. stk. 
Men husk madpakke, som spises i terrænet, vi forventer at afslutte ca. kl. 15:00. 
Max. 12 hunde. 



Tilmelding til Lars Kragh Jacobsen på mail hfjagt@hotmail.com eller tlf. 61386338 med 
oplysning om race og alder på hunden, samt navn og tlf. på fører.

Lokal markprøve:

Haslevprøven afholdes søndag den 26. februar 2023. 

Markprøve for stående hunde, alle racer er velkommen både engelske og kontinentale. 
Der kan købes morgenmad i klubhuset. Frokost i terrænet. 

Mødested:  "Kajsholm" Bråbyvej 77A, 4690 Haslev.

Pris: 250 kr. pr. hund.

Prøveleder: Lars Kragh Jacobsen 

Tilmelding: Senest søndag den 19. februar til Lars Kragh Jacobsen på tlf. 61386338 eller 
mail hfjagt@hotmail.com med oplysning om hunden (race, navn, åben/ung) og fører 
(navn, telefon nr.).  

Lokal markprøve:

Faxeprøven afholdes lørdag den 4. marts 2023.

Markprøve for stående hunde, alle racer er velkommen både engelske og kontinentale. 
Der kan købes morgenmad i klubhuset. Frokost i terrænet. 

Mødested: Eskildstrupvej 7, 4683 Rønnede.

Pris: 250 kr. pr. hund.

Prøveleder: Niels Ekholm Petersen

Tilmelding: Senest søndag den 26. februar til Niels Ekholm Petersen på tlf. 22645522.

Grundfærdigheder (unghunde):

Kurset starter søndag den 5. februar unghunde 5-12 mdr. kl. 9:00 og unghunde 12-24 mdr.
Men kom gerne i god tid første gang da der er indskrivning samt betaling kontant eller     
MobilePay.    

Kurset forløber over 8 søndage med sidste træning den 26. marts. 

Instruktør: Roland Ejsenhardt

Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.

Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr. for ikke 
medlemmer

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 
61386338. Seneste tilmelding er den 29. januar. Med oplysning om hundens race navn og 
alder, førerens navn og tlf.
Der er plads til 8 hunde på hvert hold.



Indlæring af gravgående hunde på mekanisk ræv:

Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede

Start dato/tid: Tirsdag den 14. marts kl. 18:00 og hver anden tirsdag herefter (ulige uger).

Pris: 50 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 60 kr. for ikke 
medlemmer

Tilmelding til Bjarne gerne på SMS 31769752.

Kontaktperson: Bjarne Kamp Jensen tlf. 31769752

Hvalpemotivation (2-5 mdr.):

Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.

Dato/tid: Mandag den 27. marts kl. 17:30. Men kom gerne i god tid første gang da der er 
indskrivning samt betaling kontant eller MobilePay. 

Kurset forløber over 8 mandage med sidste træning den 22. maj.

Pris: 400,- pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500,- for ikke 
medlemmer.

Tilmelding til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf. 61386338 med 
oplysning om hundens race navn og alder, førerens navn og tlf.

Instruktør: Lars Kragh Jacobsen

Der er plads til 8 hunde på holdet.

Jagttræning for FT Springer Spaniels og FT Cocker Spaniels :

Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.

Kurset starter onsdag den 29. marts kl. 18:30. Men kom gerne i god tid første gang da der 
er indskrivning samt betaling kontant eller MobilePay. 

Kurset henvender sig til hunde som skal bruges til jagt og forudgående er trænet i 
grunddressurens discipliner

Kurset indeholder følgende elementer
 

 Apportering af vildt inkl. ro på post
 Markering og dirigeringsøvelser.
 Lydighed inkl. bliv og sit ved udkast og skud, fri ved fod og sit ved distraherende 

momenter.
 Marktræning og øvelser i tæt søg

Kurset forløber over 8 onsdage med sidste træning den 17. maj.

Instruktører på kurset er Claus Johansen og Niels Ekholm Petersen.

Pris: 500 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 600 kr. for ikke 
medlemmer. 

Hundene bliver delt op i 2 grupper med 5 hunde i hver gruppe.

mailto:hfjagt@hotmail.com


Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 
61386338. Seneste tilmelding er den 22. marts. Med oplysning om hundens race navn og 
alder, førerens navn og tlf.

Apporteringskursus:

Kurset starter onsdag den 9. maj kl. 19:00. Men kom gerne i god tid første gang da der er 
indskrivning samt kontant betaling eller MobilePay.

Hundene bliver delt op i to hold.

Hold 1, unghunde (under 2 år) der er introduceret til apporteringstræningen.

Hold 2, for hunde der kan apportere en dummy tilfredsstillende og er introduceret til vildt.

Kurset forløber over 8 onsdage med sidste træning den 27. juni.

Instruktører på kurset er Claus Rosdahl og Henning Hansen.

Sted: Jyderupvej 28, 4683 Rønnede.

Pris: 500 kr. pr. hund for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 600 kr. for ikke 
medlemmer. 

Der er plads til 6 hunde på hold 1 og 8 hunde på hold 2.

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 
61386338. Seneste tilmelding er den 4. maj. Med oplysning om hundens race navn og 
alder, førerens navn og tlf.

Lokal Apporteringsprøve:

Lokal Apporteringsprøve for alle racer lørdag den 1. juli.

Indskrivning kl. 09:00 - 11:00.

Der er pokal til bedste unghund samt bedste åben klasse hund, samt flotte præmier.     

Øl/vand og pølser kan købes.

Prøveleder: Lars Kragh Jacobsen, tlf. 61386338



Nyjægerjagt 2022

Søndag den 6. november afholdte foreningen nyjægerjagt på de kommunale arealer ved 
Rønnede samt på nogle private arealer stillet til rådighed af nogle af vores medlemmer.
Otte forventningsfulde nyjægere og hundefører Casper der tidligere har deltaget på 
nyjægerjagten, var mødt op denne søndag formiddag samt Daniel, Thomas, Andreas og 
undertegnet fra nyjægerudvalget.
Vi startede som man nu gør med en bitter og hyggesnak, herefter gik vi over til parolen 
hvor alle sikkerheds regler og instrukser vedr. jagten blev givet. Herefter kørte vi i samlet 
flok ud til jagtterrænet.
Den første såt var det levende hegn på det kommunale areal hvor fasanerne desværre 
ikke var hjemme. Herefter stod den på haretramp, hvor nyjægerne blev delt op i to hold 
der skiftedes til at stå for og drive. Her var det især på stubben der sad en del harer. To af 
dem løb  lige imellem skytterne. Den ene blev leveret i et flot skud, mens den anden blev 
anskudt. Men Casper sendte straks sin engelske springer spaniel, som hurtigt fandt sporet 
efter haren og den blev efter en kort hetz leveret til Casper. Super flot hundearbejde. Efter 
en tiltrængt drikkepause gik vi ud over nye marker på haretramp. I den høje rapsmark 
lykkedes det således at nedlægge en enkelt fasan og en hare.
Efter jagten kørte vi tilbage til Kajsholm hvor vi havde parade. Efter paraden var der kun 
den sikre såt tilbage. Andreas havde kokkereret en lækker omgang råvildt bov og hals i 
rød karry med peanuts og lime.
Efter maden fik nyjægerne under kyndig vejledning af Thomas ordnet deres nedlagte vildt.

Lars Kragh Jacobsen



Hejnerup pokalen
Hejnerup pokalen skal igen uddeles til årets bedste stående jagthund i foreningen 2022. 
Pokalen vil blive uddelt på foreningens generalforsamling 2023.

Hejnerup pokalen
 Vandrepokal til

Årets bedste stående hønsehund 
Er skænket til Haslev Jagtforening

Af Hans H. Hansen, Kennel Hejnerup
På Generalforsamlingen 2001
HASLEV - FAXE JAGTFORENING

REGLER FOR UDDELING AF ” HEJNERUP POKALEN ” TIL ÅRETS BEDSTE 
STÅENDE HØNSEHUND I HASLEV FAXE JAGT FORENING.

POKALEN ER HASLEV JAGTFORENINGS EJENDOM OG ER EVIGT VANDRENDE.
POKALEN TILDELES ÅRETS MEST VINDENDE STÅENDE HØNSEHUND I FORENINGEN.

DER UDDELES IKKE ERSTATNINGSPOKAL, MEN POKALEN INDGRAVERES MED ÅRSTALLET,  HUNDENS 
NAVN  OG FØRERENS/EJERENS NAVN. ( GRAVERINGEN ER FOR EGEN REGNING. )

POKALEN UDDELES EFTER ET POINTSYSTEM, HVOR MARKPRØVER  OG UDSTILLINGER ER AFGØRENDE 
FOR POINTGIVNINGEN.

POINT OPNÅET PÅ LOKALE PRØVER ELLER UDSTILLINGER DIVIDERES MED 2. VED POINTLIGHED ER EN 
EVENTUEL PLACERING VED DM  AFGØRENDE, ELLERS ALDER.

SLÆB– OG APPORTERING (MAX 2 PRØVER MEDTAGES) - BESTÅET 8 p. – VED MAX + 2p.
APPORTERINGSPRØVE UDV. (MAX 3 PRØVER)- BESTÅET 8 P. - VED MAX + 2p.
APPORTERINGSPRØVE ALM.  (MAX 3 PRØVER)- BESTÅET 6 p. – VED MAX + 2p.
TILDELT CACIT PÅ MARKPRØVE  + 5 p.
POKALVINDER UANSET PRØVENS ART  5 p. ( EKS. BEDSTE KORTH. OG PRØVENS BEDSTE 5 p. + 5 p.)

MARKPRØVER 1. PRÆMIE 2. PRÆMIE 3. PRÆMIE TILLÆG

UNGDOMS 
-KLASSE

5 3 2 1.V. +5

ÅBEN - KLASSE 8 5 3 1.V. +5

BRUGS - KLASSE 12 7 4 1.V. +5

FULDBRUGSPRØV
E

16 12 8 1.V. +5

VINDER – 
KLASSER:

1. V. 2.V. 3.V. 4.V. 5.V. 6.V.

20 16 12 10 10 10

DANMARKS-
MESTERSKAB

50 40 30 25 20 15

SKOVARBEJDE 1.PRÆMIE 2.PRÆMIE 3.PRÆMIE

RÆVESLÆB 8 5 3

SCHWEISS   3 TIM./ 
400 M.

8 5 3

SCHWEISS 20 TIM./ 
400 M.

10 7 5

SCHWEISS 20 
TIM./1000 M.

15 12 9

SCHWEISS 40 
TIM./1000 M.

20 16 12

RAPPORTERING 
400 M. SPOR

8 5 3

RAPPORTERING 
1000 M. SPOR

12 10 8



CHAPPIONATER (KUN DET ÅR CHAMPIONATET OPNÅS):

BRUGSCHAMPION 30 p.
JAGTCHAPION 25 p.
UDSTILLINGSCHAMPION 20 p.
TILDELT CACIB PÅ UDSTILLING  5 p.

UDSTILLING EXCELLENT VERY GOOD GOOD TILLÆG
JUNIORKLASSE 3 p. 2 p. 1 p. 1.V. 5 p.

2.V. 4 p.
3.V.  3 p.
4.V. 2p.

MELLEMKLASSE 3 p. 2 p. 1 p. 1.V. 5 p.
2.V. 4 p.
3.V.  3 p.
4.V. 2p.

ÅBEN KLASSE 5 p. 4 p. 3 p. 1.V. 5 p.
2.V. 4 p.
3.V.  3 p.
4.V. 2p.

BRUGSHUNDEKLASSE 5 p. 4 p. 3 p. 1.V. 5 p.
2.V. 4 p.
3.V.  3 p.
4.V. 2p.

CHAMPIONKLASSE 5 p. 4 p. 3 p. 1.V. 5 p.
2.V. 4 p.
3.V.  3 p.
4.V. 2p.

TILDELT CK. + 5 p. OG CERT. + 5 p.

BEDST I KØN (BIK): 1.V.  5 p. - 2.V. 4 p. -  3.V. 3 p. - 4.V. 2 p.

BEDST I RACEN (BIR): 5 p.

BEDST I MODSAT KØN (BIM): 4 p.

BEDST I GRUPPEN (BIG): 1.V.  5 p. - 2.V. 4 p. -  3.V. 3 p. - 4.V. 2 p.

BEDST I SHOW: 1.V.  5 p. - 2.V. 4 p. -  3.V. 3 p. - 4.V. 2 p.

Tillæg fra 2004

HASLEV JAGTFORENINGS DRESSURPRØVER:
UNGE  + ØVEDE HUNDE: 
1. PRÆMIE   8 POINT  - 2. PRÆMIE    5 POINT  -  3.PRÆMIE   3 POINT

GRUPPEPLACERING OG POKALER TILDELT PÅ UDSTILLING GIVER IKKE POINT.

ALLE FORANNÆVNTE PRØVER OG UDSTILLINGER SKAL FOREGÅ I DANMARK.

HVIS HUND OG FØRER STILLER TIL PRØVER ELLER UDSTILLINGER I UDLANDET BESTEMMER 
FORENINGENS HUNDEUDVALG ,  HVILKE DANSKE PRØVER ELLER UDSTILLINGER, DISSE SKAL 
SAMMENLIGNES MED OG HVILKE POINT MAN KAN OPNÅ.          
 Denne paragraf er fra 2004 annulleret, og kan derfor ikke benyttes mere– Hundeudvalget.

AFGØRELSEN ER ENDELIG OG KAN IKKE APPELLERES.

ÅRETS OPNÅEDE POINTTAL INDSENDES TIL HUNDEUDVALGET SENEST 1 UGE INDEN DEN ORDINÆRE 



GENERALFORSAMLING  NÆSTE ÅR, OG POKALEN TILDELES PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING.

HUNDEUDVALGET

Næste udgave af nyhedsbrevet kommer i marts og der er deadline den 1. marts.


	Marktræning:
	Lokal markprøve:
	Lokal markprøve:
	Grundfærdigheder (unghunde):
	Kurset starter søndag den 5. februar unghunde 5-12 mdr. kl. 9:00 og unghunde 12-24 mdr.
	Men kom gerne i god tid første gang da der er indskrivning samt betaling kontant eller     
	MobilePay. 						   
	Indlæring af gravgående hunde på mekanisk ræv:
	Hvalpemotivation (2-5 mdr.):
	Lokal Apporteringsprøve:

