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Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
Læs også på www.jaegerforbundet.dk og på vores egen hjemmeside 
www.stenlillejagtforening.dk eller på facebook dk. 
Husk vildtindberetning til tiden. 
 
ALLE er velkomne til vores arrangementer – OGSÅ ikke-medlemmer 
 

 
 
 
 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.stenlillejagtforening.dk/


 2 

Jægerråd Sorø holder årsmøde 
søndag den 4. februar kl. 12.30 i Sorø jagtforening. Der kan skydes fra kl. 
9-12. 
 

Kragedagen 
afholdes lørdag den 20. januar. Kragedagen er en venskabelig dyst mellem 
jagtforeningerne i DJ Sorø. Alle, der er medlem af en af disse jagtforeninger, 
kan deltage i kragedagen. Denne gang arrangeres kragedagen af Sorø jagtfor-
ening. 
Hvis du ønsker at deltage i denne hyggelige duel for Stenlille jagtforening, kan 
du frem til kl. 8.00 på dagen - gerne før - tilmelde dig til Ole Holck tlf. 
22461992. 
Parade afholdes kl. 14.00 i Sorø Jagtforening. Der kan skydes krager fra sol-
opgang til kl. 13.00  
Den forening, der skyder flest krager i forhold til antal deltagende skytter - vin-
der æren og kragepokalen.   
 

Sommerfest 7. juli i jagthuset. 
Der vil være forskellige aktiviteter både for børn og voksne – med sjove, pæne 
præmier. Arne griller en gris og laver salat m.m. Pris 85 kr. for maden. Aktivi-
teterne starter kl. 15.30, og vi spiser ca. kl. 18.30 
Tilmelding til Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819. 
 

Bustur til Dyrehaven 
Den 19. september arrangeres bustur til Dyrehaven. Afgang fra Stenlille station 
kl. 17.00. Vi kører direkte til Peter Lieps hus, hvor vi mødes med naturvejleder 
Peter, som giver en rundvisning på ca. 2 timer. Turen kræver, at man har egnet 
fodtøj på og er godt gående. Pris for bustur og sandwich er 100 kr. pr. person. 
Der kan deltage 35 personer. Tilmelding til Dorit Hejlesen tlf. 21711100 – 
først til mølle princippet. 
 

Generalforsamling 
fredag den 5. oktober i jagthuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til 
dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før. Se også Jæger. Der 
vil blive serveret gule ærter med én øl og én snaps pr. person kl. 18.00. Selve 
generalforsamlingen starter kl. 19.15. 
Tilmelding til gule ærter senest 01/10 til Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819 

 
Julefrokost 

fredag den 23. november kl. 19 i jagthuset.  
Så er det ved at være jul igen. Vi serverer en dejlig julebuffet. Der vil blive solgt 
Amerikansk lotteri i løbet af aftenen. Pris for mad og drikke 200 kr. Tilmelding 
senest 18. november til Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819 eller til Dorit Hej-
lesen tlf. 21711100 
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HUNDEUDVALGET 
Udvalgsformand Dorthe Harpøth tlf. 22645075 
Følg også med på Facebook.dk under ”Hundetræning Stenlille Jagtforening” 
 

Lydighedstræning 
Starter søndag den 28. januar kl. 09.30 med afslutning søndag den 25. marts, 
hvor der er mulighed for fællesspisning med gule ærter. Alle hunderacer er 
velkomne. 
 

Apporteringstræning 
Starter torsdag den 5. april kl. 19.00 med afslutning den 31. maj. OBS pga. 
Kristi Himmelfart den 10/5 er træning denne uge flyttet til onsdag den 9/5. 
Vi træner til Dju`s apporteringsprøve med 2 duer på land, 1 and på vand og 1 
kanin på land. 
Til de lidt mere erfarne hunde/førere træner vi til Danmarks Jægerforbunds 
udvidede apporteringsprøve. 
 

Åben apporteringsprøve  
Lørdag den 2. juni kl. 09.00 
Indskrivning på dagen mellem kl. 9-11. Der kan købes forplejning hele dagen. 
Man kan deltage på DJU`s og DJF`s apporterings prøver 
 

Lydighedstræning 
Starter torsdag den 2. august kl. 19.00. Afslutning torsdag den 6. september. 
Alle hunderacer er velkomne. 
 

Marktræning  
For stående jagthunde i alt 3 gange 3.-17.- og 24. februar. Mødetid kl. 08.00 i 
foreningens lokaler, hvor der vil være morgenmad.  
Pris pr. gang 150 kr. incl. morgenmad. 
Tilmelding til Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819.  
 

MARKPRØVE 

Vestsjællands Markprøve for stående hunde afholdes lørdag den 3. marts. 
Indskrivning kl. 8.00-8.30. Der vil kunne købes morgenmad. 
Tilmelding til Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819 
Prøven er åben for alle.  
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Formand Arne Nielsen 
 
Tlf. 57805082 / 24690819 
kennelfredensvejs@privat.dk 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Næstformand Ole Holck 
 
Tlf. 22461992 
oholck66@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
Kasserer Dorit Hejlesen 
 
Tlf. 21711100 
dogb@123dk.dk 
 

 

 
 

 
 
Sekretær Lene Henriksen 
 
Tlf. 25804519 
lenehenrik@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:kennelfredensvejs@privat.dk
mailto:oholck66@gmail.com
mailto:dogb@123dk.dk
mailto:lenehenrik@gmail.com


 5 

 
 

 
 

 
 

Bestyrelsesmedlem 
Mark Hedegaard Jensen 
Tlf. 51248017 
parkvej1@hotmail.com 

 

 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem 
Leif Hansen 
Tlf.40980680  
tove.hansen.ringsted@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Johnny Carlsen 
Tlf. 50455438 
jfcdk1971@hotmail.dk 
 
 
 
 
 

 
Suppleanter: 
Carsten Christensen 
Allan Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:allan.sjovpost@gmail.com
mailto:tove.hansen.ringsted@gmail.com
mailto:jfcdk1971@hotmail.dk
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HUNDEUDVALGETS ØVRIGE ARRANGEMENTER 
 
Foredragsaften med Nanna fra Villa Vov onsdag den 7. februar 2017 kl. 19 
Efterfølgende heldagskursus v/Villa Vov lørdag den 7. april. 
Læs mere på vedlagte folder.  
 
 

JAGTHORNSBLÆSNING   
Udvalgsformand Johnny Rohde Nielsen tlf. 40585322   

 
Jagthornsblæsning starter torsdag den 4. oktober i jagthuset. Der blæses 
på hold for begyndere kl. 18.30 og hold for øvede kl. 19.15. Begge hold blæ-
ser hver torsdag. Sæsonen slutter sidste torsdag i marts. 
 

RIFFELUDVALGET 
Udvalgsformand Flemming Petersen tlf. 57805782 / 40419321 
 

Trofæaften afholdes onsdag den 21. marts kl. 19.00 i jagthuset. 
Medbring jeres opsatser fra Danmark / udlandet eller den mest specielle. Der 
er præmie til den bedste i hver gruppe. 
Samme aften holder Markvildtrådgiver Lene Midtgaard foredrag om markvildt 
”Markens vildt mangler levesteder. Overordnet set er arterne i tilbagegang, og 
der bliver længere imellem, at landmændene oplever en flok agerhøns løbe 
foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre leve ste-
derne for arterne.” 
Der serveres kaffe og kage. 
 
Bukkemorgen onsdag den 16. maj. Kom kl. 8.00 til stort morgenbord m.m. 
Indlevering af bukke slutter kl. 11. Derefter kåres årets buk med pokalover-
rækkelse og hornblæsning. 
 
Indskydning af jagtriffel på Vigersted skydebane Værkevadsvej 32B, 
4100 Ringsted: Fredag den. 6.+13.+20. april samt den 4. maj kl. 16-20 og 
den 12. maj kl. 09.00-13.00. Der er mulighed for mærkeskydning og træning 
til riffelprøven med hjælp fra instruktør. 
 
Foreningsholdskydning på Vigersted skydebane. Dyst på jagtriffel mellem 
de tre foreninger den 8. september. Tilmelding på tlf. 40419321 eller på 
maltha@mail.tele.dk 
 
Skydedag på Hanebjerg Elgbane, Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hille-
rød. Se foreningens hjemmeside eller Jæger for dato og pris. Der vil være 
indskrivning fra kl. 08.40. Der skydes til løbende elg, så her kan du gøre dig 
klar til elgjagt i Sverige. Tilmelding og yderligere information på tlf. 40419321 
eller på maltha@mail.tele.dk. Vi sørger for morgenkaffe og brød. 
 

mailto:maltha@mail.tele.dk
mailto:maltha@mail.tele.dk
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JAGTTEGNSKURSUS 
Udvalgsformand Johnny Carlsen tlf. 50455438 

 

Jagttegnskursus 2018 starter tirsdag den 4. december  
kl. 19.00 i Jagtforeningens lokaler i Døjringe. 
Tilmelding til Johnny Carlsen tlf. 50455438 eller på  
e-mail: jfcdk1971@hotmail.dk 
 

FLUGTSKYDNINGSUDVALG 
Udvalgsformand Ole Holk tlf. 22461992 
 

Fastelavnsskydning lørdag den 10. februar kl. 10.00 hos dyrlæge Hans Jør-
gen Jensen, Saltoftevej 6, 4295 Stenlille. Kontaktperson: Ole Holck 
22461992. Vi skyder lerduer i forskellige positioner, og slutter af med tønde-
skydning kl. 13-14. Øl, vand og pølser kan købes. 
 
Holdskydning 
Interesserede der ønsker at skyde med på et hold kan ringe til Ole Holck eller 
selv forsøge at danne et hold på 4-5 personer og derefter tilmelde sig til Ole. 
Et hold består af 5 personer, hvor de 4 bedste tæller. 
Skydningerne afvikles efter nedenstående plan: 
1. heat  lørdag 21/04 kl. 09.00  i Haslev – Haslev-Faxe Jagt  
2. heat lørdag 12/05 kl. 09.00 i Stillinge – Stillinge Jagt 
3. heat lørdag 02/06 kl. 09.00 på Stigsnæs – Sydvest Jagt 
4. heat lørdag 16/06 kl. 09.00 i Sorø Jagt (FINALEN) 
 
Deltagende foreninger sender en tilmeldingsblanket for hvert hold de stiller 
med. Hvert hold angiver en kontaktperson med telefon nr. og e-mail adresse. 
Tilmelding senest 11/03 til: Per Pedersen, Vibevej 5, 4261 Dalmose tlf. 
20838171 p.mkanstrup@hashojnet.dk 
 

Husudvalget 
Udvalgsformand Arne Nielsen tlf. 57805082/24690819 
Leje af jagtforeningens lokaler – kontakt kasserer Dorit Hejlesen  
tlf. 21711100 
 

TeamLady 
Kontaktperson Lene Henriksen tlf. 25804519 
TeamLady mødes en gang i kvartalet: 
28. i februar kl. 19. Vi mødes på Sorøvej ved Stenlille, hvor vi hygger og ser  
jagtstuen der. 
30. maj kl. 19 i besøger vi Tadre Mølle 
29. august kl. 19 besøger vi Stenhaven i Vedde 
26. november jule-hygger vi i Jagtforeningens lokaler. 
 
Tilmelding til Lene Henriksen tlf. 25804519 senest en uge før arrange-
mentet. 
 

mailto:jfcdk1971@hotmail.dk
mailto:p.mkanstrup@hashojnet.dk
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Foredrag i Sorø Hallen 

 
Den 20. februar kl. 19.15 arrangerer Sorø Jægerråd foredrag i Sorø Hallen om 
Sirius Patruljen v/ Steen Broen Møller.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Betaling til foreningens arrangementer kan ske: 

 

 til foreningens konto nr. – oplyses af kasserer Dorit Hej-

lesen 

 via Paypal på foreningens hjemmeside 

 via MobilPay tlf. nr. 42188701   


