
Beretning 2022

Så gik mit første år som formand. Det har været et travlt år med mange og nye
opgaver.

Der er rigtig mange ting at sætte sig ind i når man bliver formand og der er helt
sikkert mange ting at lære endnu. Men heldigvis har jeg den øvrige bestyrelse som et
godt rygstød.

Skydebanen har igen i år været godt besøgt og jeg syntes tit jeg ser nye ansigter
derude, det er rigtigt godt at der kommer lidt nye flok til.

Holdskydningerne er også gået rigtigt godt med både portvinsskydning og kreds 25.

Pokal og oldboysskydningen har ikke været afholdt i 2022 pga. for dårlig tilslutning
de tidligere år. Jeg har hørt at den har været efterlyst, så derfor havde jeg en
forventning om at der ville blive god tilslutning til handicap skydningen.

Desværre mødte der kun ca. 15 medlemmer op, så det er jo ikke lige noget der taler
for en pokal og oldboysskydning. Der er dog sat en dato af i skydekalenderen til at vi
evt. kan afholde den.

Hvis man har været på skydebanen i august eller september måned har man sikkert
også bemærket at der er sket lidt i vores køkken. Det er nemlig blevet opgraderet med
nye hårde hvidevarer, vi har bla. fået en opvaskemaskine.

Vi søgte Gisselfeld Fonden og fik 20.000 kr., som blev brugt på nye borde bænke sæt
både til Kajsholm og Jyderupvej samt tilskud til det nye køkken.

I år vil der også blive afholdt en haglskydeprøve på Kajsholm og det bliver i august
måned. Det er min klare forventning at det vil kunne trække nye flok til og derfor vil
jeg da også gerne komme med en lille opfordring de faste brugere af skydebanen.
Hjælp de nye der kommer på skydebanen med hvordan det fungerer med
banerækkefølge osv.

Jagttegnundervisningen er i år blevet udvidet så vi nu også har fået ungdomsskolens
jagttegnshold til Kajsholm. Så Thomas har både ungdomsskoleholdet og det
almindelige jagttegnshold om onsdagen.

Hundetræningen har igen i 2022 kørt med stor opbakning til både træningerne og
prøverne.

Udover de faste hold som hvalpemotivation, grundtræning og apporteringstræning.
Har vi også fået startet et hold op for FT. Cockere og springere og det har i den grad



været en succes. Så meget at vi aldrig nåede at annoncere træningen i august måned
og succesen fortsætter i år.

Henover vinter og foårsmånederne fik vi bygget overdækningen over vores
gravanlæg og i den forbindelse vil jeg gerne rette en meget stor tak til de flok der
gjorde en kæmpe indstats for at vi kom i mål med projektet.

Gravtræningen har været en af de aktiviteter der har været svært at få i gang igen efter
corona, men efter vi har fået den nye overdækning er der igen tilslutning til
træningen.

Jeg vil i den forbindelse bede om Jeres hjælp, hvis I kender nogle der går med
gravsøgende hund, som evt. kunne være interesseret i at blive instruktør. Så hører jeg
meget gerne fra dem, da vi pt. kun har én instruktør.

Også i 2022 blev der afholdt to markprøver med god tilslutning, men i år bliver
formentlig sidste år med to markprøver. Fra næste år bliver de lagt sammen til en stor
prøve.

Apporteringsprøven 2022 blev en kæmpe succes med hele 58 deltagende hunde. Målt
på antal deltagere var det den største lokale apporteringsprøve øst for Storebælt med
flere deltagere end både Ballerup og Køge-Herfølge.

Jagthornsblæsningen startede igen op i september. Torben og Jens Arne havde ellers
valgt at stoppe som ansvarlige og undervisere, men de kørte videre indtil jul. Herefter
skulle vi finde en ny løsning for at undervisningen kunne fortsætte efter nytår. Vi fik
det heldigvis løst det ved at Mogens og Bjarne bliver de nye tovholdere og så er der
hyret en underviser udefra. Jeg er rigtig glad for at denne aktivitet kan fortsætte i
foreningen og i den forbindelse vil jeg gerne takke Torben og Jens Arne for deres
store arrangement i rigtig mange år. Heldigvis er der kommet flere nye folk med som
måske kan give et nap med så vi fortsat kan tilbyde jagthornsundervisning.

2022 var første år med reguleringskorpset. Vi startede ud med at have 3 kolonier og i
løbet af sæsonen kom 3 mere til. Der blev gået til den og skudt et flot antal råger, vi
fik mange positive kommentarer fra borgerne. Sæsonen blev afsluttet på fornemste
vis med et 3 retters festmåltid af de nedlagte råger.

Den 16. maj havde vi traditionen tro bukkemorgen på Kajsholm, hvor 3 bukkejægere
havde haft heldet med sig den første morgen. Jim vandt pokalen med sin flotte
seksender og Casper havde været heldig at nedlægge hans første buk.

Den 6. oktober havde vi medlemsaften hos Torp Hunting, ca. 30 medlemmer var
mødt op hvor vi startede med lækre mørbradbøffer. Herefter var der en der fortalte
om fodtøj til jagt og outdoor livet og bagefter fik vi hele historien bag udviklingen af
Viber Flex skydestokken. Udover de mange gode tilbud var der også lodtrækning om
en masse lækre præmier. Nogle gik vist hjem med en hel stak.



Fredag den 14. oktober var der foredrag i Kongsted Forsamlingshus med Rikke og
Trine fra Hunt & Hike. Aftenen startede med en lækker buffet, hvor der bla. var vildt
på meny’en. Herefter var det tid til et spændende og indlevende foredrag om Rikke
og Trine’s vandreture i den skandinaviske vildmark, hvor vi bla. fik historien om en
kørelejlighed med nogle samer der var lige spændende nok. De fortalte også om
Deres tid som jagtguider i Canada efter store moose.

I år har vi tegnet ny jagtleje kontrakt med kommunen og vi har i den forbindelse fået
lov at afholde to nyjægerjagter. Den første blev afholdt søndag den 6. november. Det
lykkedes desværre ikke helt med fasanerne, så det blev kun til en enkelt. Til gengæld
blev der nedlagt 3 harer. Efter jagten var der mad af rådyr bov i klubhuset og bagefter
blev det nedlagte vildt ordnet.

Den anden jagt blev afholdt søndag den 18. december, her var det dog harerne der
snød os men det blev til 4 fasaner. Det var også fasaner der var på meny’en efter
jagten, Andreas havde nemlig kokkereret fasaner i tarteletter.

Vi har overtaget to skydepramme fra Ballerup Jagtforening, som der skal sættes i
stand. Vi har også købt en trailer til at transportere prammene på. Så til næste sæson
skulle der gerne være et sæt pramme klar som medlemmerne kan låne.

Det var lidt om hvad der er sket i 2022.

I 2024 er det 10 år siden Haslev og Faxe Jagtforening blev lagt sammen til
Haslev-Faxe Jagtforening, måske var det en idé at markere det på en måde. Så hvis
der er nogle der kunne tænke sig at være med til at arrangere noget i den forbindelse
hører jeg gerne fra Jer.

Den 11. marts er der kredsmøde i Sværdborg og vi har 10 pladser. På mødet vil der
blive orienteret om arbejdet i forbundet både regionalt og på landsplan. Så hvis der er
nogle der kunne tænke sig at deltage så giv mig besked.

Jeg vil også lige minde om arbejdsdag på skydebanen inden sæsonstart søndag den
12. marts, hvor vi mødes til morgenmad kl. 9.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og de øvrige frivillige i foreningen der får det
hele til at køre rundt for et godt samarbejde i 2022

Husk at frivilligt arbejde belønnes bedst med deltagelse.

Tak for ordet.


