
Nyhedsbrev marts 2023 

 

Arbejdsdag: 

Søndag den 12. marts er der oprydning og rengøring på skydebanen inden sæsonstart. 

Vi starter kl. 9:00 med morgenmad. 

 

PBV. Lars Kragh Jacobsen 

 

Handicapskydning, er det noget for mig? 

Hvad er Handicap-skydning? 

På dagen hvor der bliver afholdt Handicap-skydning har alle en fair chance for en flot placering 
uanset niveau. Alle medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening kan deltage, Så sæt kryds ved datoen. 

Hvordan: Alle får tildelt et ”handicap” efter et gennemsnit af de resultater der er opnået ved 
træning i løbet af året (mindst 3 resultater). 

Altså en skytte der i gennemsnit skyder 38 duer til træning, får 2 i handicap, og kan max opnå 
40+2=42 

Og en skytte der i gennemsnit skyder 30 duer til træning, får 10 i handicap, og kan max opnå 
40+10=50 

Alle på dagen skyder i samme række med ens vilkår (40 duer), uanset hvilken alder og niveau man 
ellers plejer at være på, men det er en lukket skydning, som betyder at man kun har én chance for at 
lave et resultat. 

Så føler du ikke at du kan gøre dig gældende mod de mere rutinerede skytter, er det her dagen hvor 
du måske har en fordel. Det er også derfor at vi gerne vil have at du indleverer dit skydekort med 
navn i klubhuset når du er færdig med at træne. 

Mvh. Skydeudvalget 

 

 



Hejneruppokalen 2022: 

På generalforsamlingen fredag den 3. februar blev Hejneruppokalen uddelt til årets bedste stående 

hønsehund. 

Pokalen blev tildelt Griffon Korthals Alwin 

Ejer Charlotte Skou 

 

Resultater: 

DKK udstilling i Horsens, Exelent, 1. vinder CK, CERT, BIR  25 point 

SJD udstilling i Vissenbjerg, Exelent, 1. vinder CK, CERT, BIM  24 point 

DKK udstilling i Holbæk, Exelent, 1. vinder CK, CERT, BIM  24 point 

DKCH titel      20 point 

Lokal markprøve i Aktivgruppen Storstrømmen, 2 pr. åben klasse  2,5 point 

Lokal markprøve i Lammefjordens Jagtforening, 1. pr. åben klasse, 

Pokal for bedste åben klasse hund og pokal for prøvens bedste hund 14 point 

Lokal apporteringsprøve i Haslev-Faxe Jagtforening, bestået med 30 point 4   point 

I alt      113,5 point 

 

Bukkemorgen på Kajsholm den 16. maj 

Der er indskrivning af bukke fra kl. 9 - 11. Foreningen er vært 

ved morgenmad samt en lille én til halsen. Der er præmie til 

den bedste buk. 

 

 

 

 

 



Haslevprøven 2023 

Haslevprøven blev afholdt søndag den 26. februar med et hold engelske og et hold kontinentale 

hunde. 

Lasse Petersen og Ruhår Bina opnåede 1. præmie i 

unghunde klassen og vandt pokalen for bedste 

kontinentale unghund. 

Max Nielsen og Kl. Münsterländer Atja fik tildelt 

førerpræmien for kontinentale hunde. 

Christina Bak og Engelsk Setter Enya fik tildelt 

førerpræmien for engelske hunde. 

 

 

 

 

 

 

Faxeprøven 2023 

Faxeprøven blev afholdt lørdag den 4. marts med et hold blandende kontinentale og engelske 

hunde. 

Jan Feigh og Ruhår Basse opnåede 1. præmie i åben 

klasse og vandt pokalen for bedste kontinentale åben 

klasse hund. 

Morten Larsen og Breton Perle opnåede 1. præmie i 

åbenklasse og vandt pokalen for bedste engelske 

åbenklasse hund. 

Niklas Pedersen og Breton Pelle fik tildelt 

førerpræmien. 

 



 

Hundeaktiviteter 

 

Indlæring på mekanisk ræv 

Indlæring på mekanisk ræv starter op tirsdag den 14/3 og fortsætter derefter om tirsdagen i ulige 

uger fra kl. 18:00  

Tilmelding er nødvendigt til Bjarne Kamp Jensen på 31769752 gerne på SMS.  

Oplys om hundens race, alder og navn samt navn på fører.  

Prisen er 50 kr. for medlemmer af Danmarks Jægerforbund og 60 kr. for ikke medlemmer. 

 

Jagttræning for FT. Spaniels og Cockere 

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

Hundene bliver delt op i to hold. 

Prisen er 500 kr. for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 600 kr. for ikke medlemmer. 

Træningen foregår på Jyderupvej 28, 4683 Rønnede. 

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

Instruktør på kurset er Claus Johansen og Niels Ekholm Petersen. 

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 61386338. 

Der er plads til 5 hunde på hvert hold. 

 

mailto:hfjagt@hotmail.com
tel:+4561386338


 

Hvalpemotivation (2-5 mdr.) 

Kurset starter mandag den 3. april kl. 17:30, men kom gerne i god tid første gang da der er 
indskrivning samt betaling her, MobilePay eller kontant. 

Prisen er 400 kr. for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr. for ikke medlemmer. 

Træningen foregår på Jyderupvej 28, 4683 Rønnede. 

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

Instruktør på kurset er Lars Kragh Jacobsen. 

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 61386338. 

Der er plads til 8 hunde på holdet 

Grundtræning/hvalp fortsætter 

Kurset starter mandag den 3. april kl. 18:45, men kom gerne i god tid første gang da der er 
indskrivning samt betaling her, MobilePay eller kontant. 

Prisen er 400 kr. for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 500 kr. for ikke medlemmer. 

Træningen foregår på Jyderupvej 28, 4683 Rønnede. 

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

Instruktør på kurset er Lars Kragh Jacobsen. 

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 61386338. 

Der er plads til 8 hunde på holdet 

Apporteringskursus 

Træningen er målrettet imod den alm. apporteringsprøve. 

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

Prisen er 500 kr. for medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening og 600 kr. for ikke medlemmer. 

Træningen foregår på Jyderupvej 28, 4683 Rønnede. 

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

Instruktører på kurset er Claus Rosdahl og Henning Hansen. 

Tilmelding kan ske til Lars Kragh Jacobsen på mail: hfjagt@hotmail.com eller tlf.: 61386338. 

mailto:hfjagt@hotmail.com
tel:+4561386338


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

Lokal apporteringsprøve 

Lørdag den 3. juli  

Indskrivning kl. 09:00 - 11:00.  

Pris: 200 kr. pr. hund  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat Generalforsamling Haslev-Faxe jagtforening 

d.3/2-2023 Kongsted forsamlingshus 

 

 

1. Torben Bjørndal valgt til dirigent.  Konstater at generalforsamling er lovligt indkaldt i forhold til 

forenings vedtægter 

2. Mogens Jensen og Preben Nielsen . Valgt til stemmetæller 

3. Formand Lars Kragh Jacobsen fremlægger beretning (se vedhæftet) Beretning taget til 

efterretning af forsamling 

 der stilles spørgsmål fra forsamling ang. Medlemstal i forening . Formand kan oplyses at der pt. Er 

425 medlemmer , som er en fremgang 

4. Kasser Jens Arne Kure fremlægger regnskab (se vedhæftet) Regnskab taget til efterretning af 

forsamling 

der stilles spørgsmål fra forsamling ang. Økonomi på udgift side . Kasser- oplyser det på baggrund 

af opgradering af klub hus hvor der er lavet en let ombygning samt indkøb af nyt 

køl/frys,opvasker,emhætte,el-vandvarmer,belysning osv. Og Jyderupvej har ligeledes fået div. 

Opgradering 5. ingen indkommende forslag 

6. Kontingent uændret 

7. Formandsvalg :  Lars Kragh Jacobsen valgt uden kommentar 

8. Bestyrelsesvalg : Jørn Linder valgt for 2 år - Lasse Billing Poulsen valgt for 1 år. Begge valg 

uden kommentar 

9. Suppleantvalg :  Dennis Larsen som 1. supp. - Thomas Bech Grostøl 2. supp. Begge valg uden 

kommentar 



10. Revisor/Revisor suppleantvalg :  Torben Bjørndal som Revisor, valget uden kommentar 

Mogens Jensen - Jacob Nielsen revisor supp. Begge valg uden kommentar 

11. Skydeudvalg : Dennis Larsen - Mogens Jensen - Henrik Nielsen. Alle valg uden 

kommentarUdvalg får 1 medlem mere (Henrik Nielsen) så i alt 4 medlemmer i dette udvalg 

12. Hundeudvalg : Henning Hansen - Claus Rosdal. Begge valg uden kommentar 

13. Jagthornudvalg : Bjarne Grøn - Mogens Østergård. Begge valg uden kommentar 

14. Nyjægerudvalg : Andreas Bjerum- Larsen - Thomas Bech Grostøl. Begge valg uden kommentar 

15. Evt.  Der stilles spørgsmål fra forsamling ang. 50 år`s jubilæum/æresmedlem skab kontra 

kontingent fri tagelse??? Haslev-Faxe jagtforening har ikke noget medlem registrering ang. 

Dette???(Måske i forbindelse med Gdpr regler) så medlem registrering ligger hos DJ.  

 DJ. Kan kun se medlem registring tilbage til 1992??(PT. Ingen forklaring på dette) 

Ang. Jubilæum/kontingent fritagelse så er det vedtægter i forening der bestemmende i dette 

spørgsmål 

Nyjægerudvalg  søger/tænker at der i forsamling kunne være 

nogle som på deres jagter kunne have plads til nogle nyjæger 

ved et par af deres jagter.Samt bakke op om nyjægerne for at 

fast holde dem i foreningen. 

Bestyrelse roses at man ved generalforsamling 

2023 havde alle punkter med på dagordnen (2022 

manglede div. Punkter ang. Udvalg) 

Pokaler : 

Kragepokalen for 108 stk krage ben går "Igen" til Preben Raagård (se ved hæftet foto) 

Hejnerup pokalen går til Charlotte Skov med i alt 

113,5 point (Med den højste scorer til denne pokal) (se 

vedhæftet foto) 

Generalforsamling afsluttes i god ro og orden              

 



 

 

Formandens 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skydekalender og Vagtskema Kaisholm 2023 

     

 Marts 2023  Banevagt 

Jagttegnsaspiranter Lørdag 04.03 kl 10-14 Ingen træning 

Jagttegnsaspiranter Lørdag 11.03 kl 10-14 Ingen træning 

Jagttegnsaspiranter Lørdag 18.03 kl 10-14 Ingen træning 

Holdskydning Lørdag 25.03. kl  9-14 Ingen træning 

 April 2023   

Træningsskydning Torsdag 13.04. kl 17.30-21 Hold 3 

Træningsskydning Torsdag 20.04. kl 17.30-21 Hold 4 

Træningsskydning Torsdag 27.04. kl 17.30-21 Hold 5 

 Maj 2023   

Træningsskydning Torsdag 04.05. kl 17.30-21 Hold 6 

Træningsskydning Torsdag 11.05. kl 17.30-21 Hold 1 

H.F.Jagtskydning Lørdag 20.05 kl 9-14 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 25.05 kl 17:30-21 Hold 2 

H.F.Jagtskydning Lørdag 27.05 kl 9-14 Ingen træning 

 Juni 2023   

Træningsskydning Torsdag 01.06. kl 17.30-21 Hold 3 

Træningsskydning Torsdag 08.06. kl 17.30-21 Hold 4 

Træningsskydning Torsdag 15.06. kl 17.30-21 Hold 5 

Træningsskydning Torsdag 22.06. kl 17.30-21 Hold 6 

H.F.Jagtskydning Lørdag 24.06. kl  9-14 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 29.06. kl 17.30-21 Hold 1 

  

 

                       Juli Skydebanen er lukket hele Juli.   

  

 



 

 

August 2023   

Træningsskydning Torsdag 03.08. kl 17.30-21 Hold 2 

Træningsskydning Torsdag 10.08. kl 17.30-21 Hold 3 

H.F.Jagtskydning Lørdag 12.08 kl  9-14 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 17.08. kl 17.30-21 Hold 4 

Træningsskydning Torsdag 24.08. kl 17.30-21 Hold 5 

Haglskydeprøve Lørdag 26.08. kl 9-16 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 31.08. kl 17.30-21 Hold 6 

     

 Septemper 2023   

Holdskydning Lørdag 02.09. kl  9-17 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 07.09. kl 17-20 Hold 1 

Træningsskydning Torsdag 14.09. kl 17-20 Hold 2 

H.F. Foreningsdag Lørdag 16.09 kl 9-14 Ingen træning 

Træningsskydning Torsdag 21.09. kl 17-20 Hold 3 

Træningsskydning Torsdag 28.09. kl 17-20 Hold 4 

Handicapskydning/ Lørdag 30.09. kl 9-14 Hold 5 

Pokalskydning     

Der bliver skudt på skydebanen alle dage og tidsrum som kan ses i denne skydekalender. 

    

 


