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Hunting Tourist’s Agency
Buhls Jagtrejser ApS 

Olaf Ryes Gade 7 R • DK - 6000 Kolding •Tlf. +45 97 26 74 18  • Fax +45 97 26  94 18
info@buhlsjagtrejser.dk • www.buhlsjagtrejser.dk

J A G T D R Ø M M E

Ring eller mail nu og bestil et 
eksemplar af vort katalog
Mange spændende tilbud 

og destinationer

Få de seneste nyheder og gode tilbud 
tilsendt pr. e-mail Tilmeld dig på 

www.buhlsjagtrejser.dk

POLEN • SKOTLAND • NORDIRLAND • ENGLAND • UNGARN • TYRKIET    
ESTLAND  •  ØSTRIG • SPANIEN • FINLAND• GRØNLAND

SYDAFRIKA • NAMIBIA • CANADA  • YUKON  •  AUSTRALIEN 
NEW ZEALAND • ARGENTINA •  RUSLAND • CAMEROUN  

Vi glæder os til at høre fra dig.

Jagtrejser er en tillidssag, kontakt derfor dit lokale jagtrejsebureau, du får en personlig betjening 
og service, fra du køber din rejse, til du er glad og tilfreds hjemme igen. 

Buhls Jagtrejser har siden 1972 haft tilfredse kunder på jagt i store dele af verden.
Buhls Jagtrejser har konkurrencedygtige priser og arrangementer, 

samt kompetente og sagkyndige medarbejdere.
Lad os få en god snak om din næste jagtrejse, - vi har helt sikkert et godt tilbud til dig
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Formanden har ordet

Forvaltning af 
kronvildt
I skrivende stund siger kalenderen 2. 
september og hjortejagten er lige be-
gyndt. Syd for Herning, hvor jeg bor, 
er der her 2 dage inde i jagten allerede 
skudt flere hjorte - hvilket vidner om 
en stor og stærk bestand af kronvildt. 
En bestand som stadig vokser til glæde 
for os jægere, men også giver vrede og 
frustrationer hos de landmænd, der 
mest oplever kronvildtet som skadedyr, 
fordi kronvildtet anretter store mark-
skader.
Landmænd ringer til mig for at få råd 
og vejledning i, hvordan de får lov til 
at skyde kronvildt efter solnedgang. 
Jeg kan kun henvise til naturstyrelsen, 
der giver tilladelserne. Når jeg bruger 
en leder på emnet, er det fordi noget er 
gået helt skævt. Jeg er vidende om tilla-
delse til at skyde hinder i foråret, netop 
i den periode hvor kronvildtet sætter 
deres kalve. Altså kan der blive skudt 

hind, der har sat kalv, hvorefter kalven 
er udset til at dø af sult. Det er efter 
min bedste mening dybt forkasteligt, 
og skriger på at vi i stedet får mulig-
hed for yderligere jagt på kronvildtet, 
så vi kan få begrænset bestanden i de 
områder, hvor kronvildtet anretter de 
store skader.

I ForbIndelSe med forårstilla-
delserne ringede jeg til DJ`s formand 
for at gøre opmærksom på problemet. 
Det er mit håb, at DJ tager problemet 
op i vildtforvaltningsrådet, så vi kan 
få ordentlig jagt på kronvildtet istedet 
for den dybt problematiske forårsjagt 
på hinder. Vi skulle jo nødig nå til det 
punkt, at Danmarks største stykke vildt 
generelt bliver til et skadedyr. Det kan 
vi jægere bidrage til at undgå, ved at 
skyde flere hinder i den kommende 
sæson.

Knæk og bræk derude.
Formanden

Spar Nord Herning - vi er bank for lokale 
mennesker og muligheder!
Du finder os også på www.sparnord.dk/herning

Dalgasgade 28
7400 Herning
tlf. 97 11 70 00
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modernisering af klubhus

Vi fik som bekendt lidt penge fra DJ 
til at modernisere vores klubhus. Vi er 
nu færdige med dette års arbejde. Vi 
har lagt yderligere 200mm isolering 
på loftet i klubhuset og fået renset 
og malet taget. Dette betyder, at vi 
er nået ca. halvvejs med vores planer 
med klubhuset. Jeg vil her i september 
ansøge om yderlige midler fra DJ, så 
vi kan komme videre med at renovere 
facaden på huset. Hvis vi får pengene, 
går vi videre i det kommende forår. 
Ligeledes er der planer om at lægge ca. 
1500 m2 til vores sø, så vi kan afholde 
officielle hundeprøver i søen. Penge til 
dette projekt, ca. 12000, vil jeg søge 
kommunen om.
Der er således nok af projekter i kom-
mende år.

/Birger

Indkaldelse generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling i Herning Jagtforening 
torsdag den 28/11 klokken 19.00 på 
Gilmosegård Gilmosevej 26 i Tjørring.
 
Dagsorden i følge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag. Indkomne forslag 
til behandling skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før generalforsam-
lingens afholdelse.
5. Valg af kasserer.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Evt. Herunder beretning fra forskellige 
udvalg.

lav din egen jagt-/fiskekniv

Herning Jagtforening vil også i 2014 til-
byde et kursus i at lave en jagt-/fiskekniv 
fra bunden. Kurset foregår på Lundgård-
skolen i sløjdlokalet og starter tirsdag den 
7. januar klokken 19.00. Det fortsætter 
de efterfølgende 9 tirsdage (dog undtagen 
vinterferie i uge 7).
Dage i  januar:  7-15-21-28  
Dage i februar:  04-18–25
Dage i marts:  04-11-18
Kurset koster kr. 400,- incl. sandpapir 
voks m.m., men excl. materialer.

Bindende tilmelding til Erik H. Petersen 
senest den 6. januar på tlf. 97 21 23 69, 
bedst efter kl. 18.00, eller e-mail:
erikh.petersen@mail.dk

Indbrud i klubhuset

Vi er desværre blevet plaget af indbrud 
i vores klubhus. Bestyrelsen har beslut-
tet at opsætte skilte i vinduerne for 
at signalere, at tyvene ikke kan finde 
noget af værdi i klubhuset.
Om det hjælper kan kun tiden vise, 
men det er vores håb, at da tyvene ikke 
har fundet noget af omsættelig værdi 
i huset og ikke heller i fremtiden vil 
finde noget, så ophører indbrudene.
Håbet er som bekendt stadig lysegrønt.

/Birger
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Stort udvalg
af  digitale,
kompakt,

sepjlrefleks
og video-
kameraer

Herning@photocare.dk                  www.herning.photocare.dk

ASG Foto
v/ Stig Sommer

Bredgade 15, Herning
TLF. 97125514

Løvstad Foto
v/ Stig Sommer

Bredgade 14, Herning
TLF. 97121828

Digitale bil-
leder og film
fremkaldes på
1 time i alm.
format og op
til 30x45 cm

Farve- & S/H
kopier i A4 og

A3 format
samt print af

Word og PDF
dokumenter

Professionel
fotografering
i eget atelier

og ude af
huset samt

pasfoto

Tryk på
nøgleringe,

T-shirt,
puslespil,

musemåtte
og kalender

Vi kopierer
dine dias,
negativer,

videobånd og 
smalfilm til

DVD

opbrækningskursus på Gilmosegård.
  
Onsdag den 6. november klokken 18.00 til 22.00 afholder Herning Jagtforening 
kursus i vildtsygdomme og hygiejne. I samarbejde med Danmarks jægerforbund 
har Herning jagtforening købt en aften, hvor vores medlemmer har mulighed for 
at få bevis på, at de har autorisation til videresalg af større mængder vildtkød. Efter 
kurset skal kursisten have kendskab til følgende:

1. Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
2. Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforure-
ning eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
3. Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtag-
ning af organer m.v. efter aflivning af vildtet.
4. Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygi-
ejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Da kurset er temmelig dyrt, vil der være en egenbetaling på. Kr. 275,- og man skal 
være medlem af Herning Jagtforening. Der kan max deltage 25, så det er først til 
mølle.

Der kan på aftenen købes kaffe og snitter, samt øl og vand.
Vigtigt husk JAGTTEGN !!
Tilmelding til Carsten Lawets 22 20 81 46 // Peter Kjær 20 12 16 72
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Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 9712 3033 / www.handelsbanken.dk/fredhoej

Sådan et gevir kan ikke hænge hvor som helst.
Kontakt os, hvis du får brug for en større stue!

Viborgvej 97 - 7400 Herning - Tlf. 96 60 60 65 - www.sea-trout.dk
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Formand Birger Villadsen 
Vestermarken 45, Kølkær 
7400 Herning 
birger@herningjagtforening.dk

22 15 77 33

næstformand og  
flugtskydning

Torben Mikkelsen
Kiderisvej 18
7400 Herning 
torben@herningjagtforening.dk

97 22 02 97
40 38 41 11 

Kasserer Ulrik Krogstrup
Landts Gård 27
7400 Herning 
ulrik@herningjagtforening.dk / 
ulrik.krogstrup@mail.tele.dk

97 22 65 45
40 35 45 82

Sekretær og  
aktiviteter

Carsten Lawets
Tværtoften 32, Lind
7400 Herning
carsten@herningjagtforening.dk

97 22 24 24

riffelskydning , aktivi-
teter og forsendelse af 
Sneppen

Peter Kjær
Trælundvej 11
7400 Herning
peter@herningjagtforening.dk

20 12 16 72

Kurser og 
aktiviteter

Mikael Skibsted
Rosenholmvej 52
7400 Herning

97 26 92 42
30 25 92 42

bestyrelsesmedlem Per Jensen 
Liselundvej 98
7400 Herning 
per@herningjagtforening.dk

21 66 37 62

Suppleant Brian Pedersen
Glentevej 12
7400 Herning

41 38 28 15

Gilmosegård  
og udlejning

Kirsten Christensen
Klintholmvej 4
7400 Herning

97 26 93 37
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Hos Bone`s rammer du plet hver gang !

 

Take Away og Bordbestilling på 97 21 22 00 
hos Bone´s i Herning !

Bone`s �nder du også i 

V iborg – Aarhus – Vejle – Esbjerg 
Kolding – Odense – Randers – Silkeborg og Aalborg

Kalender
den 6. november kl. 18.00     opbrækningskursus på Gilmosegård

den 28. november kl. 19.00   Generalforsamling på Gilmosegård

den 7. januar kl. 19.00           lav din egen jagt-/fiskekniv på lundgårdskolen

Omsorg og tryghed 
for din bedste ven

Dyrehospitalet Midtvest tilbyder 
forebyggende undersøgelser, diagnostisering 
og behandling af din hund. Derudover 
vejleder vi gerne omkring pleje, adfærd og 
fodring.

Dyrehospitalet Midtvest,
Viborgvej 65, 7400 Herning 
Tlf: 7022 5622  
www.dgmv.dk

Åbningstider:
Hospitalet: Man-fredag 8-17
Butikken: Man-fredag 8-17.30
Lørdag 09.30-12.00


