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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.

Du finder også Bone’s i 
Viborg / Aarhus / Vejle / Esbjerg / Kolding

Odense / Randers / Silkeborg / Aalborg
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Formanden beretter

Nyt tilskud fra Danmarks Jægerforbund
Kort får vores ordinære generalforsaming, modtog jeg den glædelige nyhed at DJ 
igen har givet os en pæn sum penge til renovering af vores klubhus. 17000,- blev 
tilskudet.

Dette betyder, at bestyrelsen nu iværksætter næste etape i projekt totalrenovering af 
klubhus. Vi sandblæser facaden og murer en ny facade op. Alt dette vil blive gjort i 
løbet af 2014. Bestyrelsen har ligeledes ansøgt om tilladelse til nedrivning af 
hønsehuset, beliggende tæt ved klubhuset. Heerning Kommune har i skrivende 
stund givet tilladelse. Hønsehuset vil således blive nedrevet i foråret 2014.

Nu vi er ved tilladelser, har bestyrelsen ansøgt om tilladelse til at udvide vores 
hundetræningssø. Vi har fra kommunen fået bekræftigelse på modtagelse af ansøg-
ning, men ikke nogen tilladelse pt. Det er bestyrelsens håb, at søren på sigt vil blive 
så stor at vi kan holde anerkendte  prøver ved søen. Når tilladelsen forhåbentlig 
kommer, ansøger jeg på bestyrerlsens vegne om midler til at grave søen. Da vi ikke 
i lang tid har fået midler fra kommunen, har jeg et håb om velvillig behandling.

Til slut vil jeg lige orientere om at DJ på ekstra ordinær repræsentantsskabsmøde, 
afholdt 4 januar, har besluttet at henlægge hele jægerforbundets administration til 
Kalø. Jeg skal her give projektet min fulde støtte. Det er på tide, vi får samlet hele 
molevitten på et sted. Fohåbentlig til glæde for os alle.

Godt nytår.

Birger Villadsen

Formand
Herning Jagtforening  

 
              
                                                                Herning

Jagtforening
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Jagttegn i Herning Jagtforening 
Som noget helt nyt, vil Herning Jagtforening i dette forår tilbyde at såvel unge 
som ældre kan tage jagttegn i vores regi. Forening har fået uddannet en lærer til at 
stå for kurset (Carl Johan Mikkelsen (Calle)) og første møde om kurset vil blive 
afholdt på Gilmosegård mandag d. 27/1.

Det et mit håb at et jagttegnskurses i vores regi, på sigt vil styrke foreningen og 
give os gode muligheder for at hverve nye medlemmer.
Hvis I kender nogen som gerne vil tage jagttegn,så orienter vedekommende.
Personen kan komme til mødet d. 27. Tilmelding til Calle.

Læs artiklen om jagttegnskurset på næste side

KH
Formanden
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Det nye jagttegnskursus  

Som det vil være de fleste bekendt, er der kommet nye regler for, 
hvordan man erhverver sig et jagttegn. 

Fremover er det ikke længere muligt at forberede sig til jagtprøven på kendte 
spørgsmål. De vildtarter man skal kunne kende, optræder ikke på fotos, som man 
har set før. I forhold til tidligere har man øget kravene til forståelsen for alle de 
sammenhænge, som optræder i naturen. Derudover har vildtpleje og jagtetiske 
regler fået en fremtrædende plads.

En anden væsentlig nyskabelse er skydeprøven. Når du har bestået jagtprøven og 
dermed vist, at du behersker den grundlæggende viden og kan håndtere et haglge-
vær på forsvarlig vis, er du endnu ikke klar til at tage på jagt. Først skal man nemlig 
op til en skydeprøve, hvor man ud af 18 lerduer i 3 forskellige retninger skal træffe 
6. Det svarer jo til reglen om, at man ikke bør bruge mere end 3 skud pr. stk. 
flyvende vildt.

Undertegnede var i uge 43 på kursus på Kalø, for at realisere en gammel drøm om 
at blive jagttegnskursuslærer. Det lykkedes, og derfor kan vi nu i Herning Jagtfor-
ening tilbyde alle naturelskere - unge som ældre - at deltage i et jagttegnskursus 
efter de helt nye regler.
Vi er spændte på, hvor mange interesserede vi kan samle på et sådant kursus. Der-
for holder vi en helt uforpligtende:

Introaften på Gilmosegård mandag den 27. januar kl. 19.00

Så hvis du kender nogen, som har puslet med tanken om at blive jæger, så gør 
endelig vedkommende opmærksom på dette ”tilbud”. 
Selve kurset koster kun 1500 kr. Dertil kommer så udgifter til den helt nye lære-
bog, duer og patroner samt prøvegebyr.
Evt. spørgsmål og tilmelding på tlf. 29 28 97 77.

Carl Johan (Calle) Mikkelsen     
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Filmaften på Gilmosegård
I denne kolde tid med sne og frost inviterer vi til 
filmaften på Gilmosegård., Torsdag 20/2-2014 
kl. 19.00 

Vi har indkøbt nogle forhåbentlig spændende 
dvd’er fra Hunters Video – herunder den nye 
Vildsvinefeber 5. Vildsvinefeberen når nye høj-
der i denne fantastiske film fra Rumænien, som 
er hjemland for nogle af verdens største vildsvin 
– både når det gælder trofæer og kropsvægt. 

Nyd de spændende scener fra den selektive jagt 
og hvordan de flere hundrede kilo tunge keilere 
ruller for velrettede kugler. Se også, hvad der 
sker, når en stor og aggressiv bjørn pludseligt 

Der vil vane tro være snitter og kaffe til de fremmødte.
Der er ingen tilmelding, så velmødt til filmaften. 

Bestyrelsen
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Trofæaften på Gilmosegård

Traditionen tro afholder vi vores trofæaften, og igen i år har vi fastsat datoen sidst 
i marts, hvilket giver alle mulighed for også at få hjorten fra januar med. Den fast-
satte dato er således Torsdag 27/3-2014 kl. 19.00.

Vi gør trofæmæssig status for den forgangne sæson. Mød op og medbring såvel 
danske, som udenlandske trofæer med tilhørende historie. Der vil som altid være 
præmier og gaver, som uddeles af vores næsten altid retfærdige dommer. 
I løbet af aftenen vil vi afvikle amerikansk lotteri, hvor det er muligt at få fine 
gevinster med hjem.

Husk alle dine trofæer – ingen er for grimme eller for små –, og sørg for at din 
jagtkammerat også tager sine med.

Der er ingen tilmelding og alle er velkomne. 
 
Velmødt til trofæaften.

Bestyrelsen
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Open by Night i Seatrout

Det er efterhånden ved, at være en tradition med en ”Open by Night” i byens 
førende Jagt-og Fiskeriforretning. Året 2014 er ingen undtagelse og datoen er sat 
til onsdag 23/4-2014 kl. 19.00 – Seatrout, Viborgvej, Herning

Vi håber på stor opbakning, hvor du som medlem af Herning Jagtforening denne 
aften kan gøre nogle ekstra gode køb indenfor jagt og fiskeudstyr. 

Aftenen holdes i ligehed med sidste år sammen med ØrreSinding Jagtforening. 
Der er ingen tilmelding til arrangementet, og du må gerne tage 1 kammerat eller 2 
med.

Velmødt til Open by Night i Seatrout!

Bestyrelsen
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Indskydning

Indskydning/hjorteskydning søndag den 4. maj 2014 fra kl. 9.00 til 12.00
Som sædvanlig, afholder Herning Jagtforening indskydning/hjorteskydning på 
Herning Jagtcenters hjortebanen i Ørre.

Vi starter kl. 9.00 med rundstykker og kaffe.

Indskydningsbanen er åben fra kl. 9.00, så her har vi rig lejlighed til at vores våben 
gjort klar til bukkejagten.

Herefter er der skydning til løbende hjort, og første skydning gælder til vores pokal 
og rødvin, men herefter er det frit om man vil træne videre på hjorten.

Skydningen slutter kl. 12.00 og er naturligvis gratis for vores medlemmer.

Øl og vand kan købes på banen.

Vel mødt!
På bestyrelsen vegne,
Bestyrelsen
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Viborgvej 97 - 7400 Herning - Tlf. 96 60 60 65 - www.sea-trout.dk

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

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
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Bukketræf
Bukketræf, eller bukkepral. Fredag den 16. maj 2014 kl. 9.30

Herning Jagtforening afholder traditionens tro igen i år bukketræf på Gilmosegård, 
Gilmosevej 26, i Tjørring. Vi mødes kl. 9.30 og her vil der være for at købe kaffe 
og rundstykker. Øl og vand kan også købes på gården.

Så mød op hvad enten du har været heldig eller ej, der vil som altid blive snakket 
og hygget. Kl. 11.00 vil dagens nedlagte bukke blive bedømt og kåret.

Knæk og bræk.
Vel mødt!

På bestyrelsen vegne,
Bestyrelsen



13

Kontaktliste
 
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 , aktiviteter 
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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Kalender

Mandag d. 27. januar   Jagttegnskursus 
kl. 19.00     

Torsdag d. 20. februar   Filmaften 
kl. 19.00     

Torsdag d. 27. marts    Trofæaften 
kl. 19.00     

Onsdag d. 23. april    Open By Night (Seatrout) 
kl. 19.00     

Søndag d. 4. maj    Indskydning 
kl 9.00 - 12.00    

Mandag d. 16. maj kl   Bukketræf 
9.30      
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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

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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/////////////// VAGTER TIL HJC ///////////////

Herning Jagtforening mangler vagter til HJC. 
Hvis du har lyst til at tage en tjans på jagtcentret, må du meget gerne hen-
venmde dig til undertegnede 

Da det er vort ansvar at komme med vagter, er det meget vigtigt at vi finder 
folk til opgaven. Bestyrelsen vil honorere de folk som melder sig, med jagter 
og kørselsgodtgørelse
 
Venlig hilsen

Birger Villadsen
Formand,  
Herning Jagtforening

Henvendelse på tlf:  22 15 77 33 
eller mail   lunbv@herning.de

/////////////// VAGTER TIL HJC ///////////////


