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Formanden beretter

Opdatering på klubhuset
- samt en lille opfordring
Vi er nu ved at være færdige med næste etape af projekt: “Modernisering af Klub-
hus”. I det sene forår blev hele facaden sandblæst, og derefter kom murerne og 
pudsede hele huset.

Efter min mening er resultatet rigtig godt. Facaden skal nu hærde helt op, før det 
skal males. Bestyrelsen har på sidste møde besluttet at søge penge hjem til husma-
lingen. Hvis vi ikke får penge til maling af huset, er der her et oplagt projekt til 
nogle af vores aktive medllemmmer. Jeg har i næste uge møde med vores hovedbe-
styrelesmedlem, hvor vi skal dokumentere, at vi har brugt tilskuddet fra Danmarks 
Jægerforbund til det vi ansøgte om. Ingen problemer i den forbindelse. Jeg vil 
ligeleds på mødet redegøre for hvor langt vi er i moderniseringen og selvfølgelig 
gøde jorden for yderligere tilskud fra Danmarks Jægerforbund.

I næste artikel beretter Calle om vores jagttegnskursus. Calle opfordrer til at vi ta-
ger de nye jægere med på jagt. Der skal her fra lyde min fulde støtte. Kontakt Calle 
hvis I har en ledig plads på jeres jagt, så vil Calle formidle pladsen til en nyjæger. 
Kun gennem praktisk jagt bliver de nyuddannede jægere klædt ordentligt på til 
vores dejlige hobby.

Ligeledes inde i bladet er der indkaldelse til ordinær generalforsamling. Jeg er som 
formand på valg. Jeg er indstillet på at tage endnu en tørn for foreningen, men 
dette bliver min absolut sidste. Så har jeg været formand i 21 år og kan forhåbent-
lig overlade Herning Jagtforening med helt nyistandsat klubhus og en ny kontrakt 
på området. Vel ikke så dårligt et udgangspunkt for personen, som skal tage over.
 
Knæk og bræk i den kommende sæson.

Birger Villadsen

Formand
Herning Jagtforening 
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Kalender 
2014

Torsdag d. 18. september  Hjortebrøl 
kl. 19.00    Porten v. Svendlundvej 

Torsdag d. 30. oktober   Filmaften 
kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26
 

Torsdag d. 27. november  Ordinær generalforsamling 
kl. 19.30    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

2015
Tirsdag d. 6. januar 2015  Smed din egen jagt- og fiskekniv 
kl. 19.00    Sløjdlokalet, Lundgårdsskolen 
  

Mandag d. 16. maj 2015  Bukketræf
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De nye jægere i Herning Jagtforening 

Som omtalt i sidste nummer af Sneppen kan vi nu i Herning Jagtforening tilbyde 
kommende jægere at tage deres jagttegn på Gilmosegård, hvor foreningen lægger 
lokaler til.

Det var kun med nød og næppe at vi fik startet et hold op, for til den første intro-
aften den 20. januar kom der ikke en eneste.
Heldigvis havde Michael Skibsted en god kontakt til FOF i Herning, og de var 
friske på at give det en chance mere. FOF kunne ikke nå at få opslaget med i deres 
kursusprogram for foråret, men gennem deres hjemmeside og forskellige kontakter 
lykkedes det at få et hold op at stå. FANTASTISK!  

I skrivende stund er der nu 9 kursister, hvoraf de tre allerede har meldt sig ind i 
Herning Jagtforening, og jeg må sige, at de alle går frisk til sagen.

Det, at tage et jagttegn i dag, er slet ikke så ligetil som i ”gamle dage”. Det er 
absolut ikke nok bare at følge kurset, og jeg beundrer den ildhu og interesse, som 
de vordende jægere lægger for dagen. Hvis du skulle have lyst til at se, hvad den 
teoretiske del af jagtprøven går ud på, så kan du klikke dig ind på www.jagtprøven.
dk og tage testen som ligger der. Der er 40 spørgsmål, og for at bestå skal man 
svare rigtig på de 36. Det er der ikke mange af alle os erfarne og garvede nimrød-
der, som kan klare, så hatten af for alle de nye jægere, der om en måneds tid – når 
de har bestået haglskydeprøven - er klar til at blive inviteret på jagt.

Og her har vi alle et ansvar...

Kan du selv huske, hvor glad du blev, da du som ung nyjæger fik en invitation til 
at komme på jagt? Mange nye jægere har i dag ikke det netværk af jagtkammerater 
eller de muligheder for at komme på jagt, som nogle af os ”gamle” har, og jeg vil 
gerne opfordre til, at man overvejer, om der skulle være en ekstra plads til en ny-
jæger næste gang I afholder en lille ”slyngeljagt”. Bare det at komme på haretramp 
med sit nye gevær, vil for de fleste være en oplevelse.... og tænk bare, hvis man 
skulle have held af at få noget på tasken.

Vores formand har allerede bebudet, at de kursister, der melder sig ind i forenin-
gen, er garanteret en andejagt ude hos ham, og det fik så en af mine elever til at 
spørge, om det er det man kalder ”lokkeænder”?
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Hvis I kan finde en ekstra plads til en sådan nyjæger med et spritnyt jagttegn og 
den teoretiske baggrund i orden, skal jeg gerne formidle kontakten. Erfaring er jo 
ikke noget man kan læse sig til, den skal erfares. Bare ring på tlf. 29 28 97 77.

Og fremtiden...
                          
I skrivende stund mangler vi stadig tre kursusgange og nogle ture på skydebanen. 
Jagtprøven finder sted i september og det bliver spændende at se resultatet.

Indtil da;
knæk og bræk derude!

Carl Johan (Calle) Mikkelsen     

 
              
                                                                

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

Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 9712 3033
www.handelsbanken.dk/herningfredhoej
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Bukketræf
Igen i år var det rigtig godt besøgt på gården til bukkepral, kaffe og rundstykker. 
Men hold da op, hvor var det 8 gode og spændende bukke, der var på paraden i år. 
Overdommer Johansen var også rigtig godt tilfreds :-)

Årets buk 2014 ses herunder - STORT TILLYKKE!

Vel mødt til bukkepral igen d. 16 maj 2015.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hjortebrøl 
Torsdag d. 18/9 – Hjortebrøl i Jyndevad kl. 19.00. Vi har denne aften lavet en 
aftale med Rasmus Bach om en rundtur i Jyndevad Plantage.

Vi håber der er godt gang i brunsten, og at vi får lov til at opleve de store hjorte 
helt tæt på. Efterfølgende vil vi starte grillen, og der vil være mulighed for at købe 
pølser samt øl og vand.

Af hensyn til indkøb har vi behov for tilmelding senest mandag d. 15 september 
til Peter Kjær 20 12 16 72 eller Carsten Lawets 22 20 81 46.

Vi mødes ved porten på Svendlundvej kl. 19.00 sharp. 
Vel mødt – og husk en god kikkert. 

Knæk og bræk!
På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Efterårsfilmhygge på Gilmosegård 
Jagtsæsonen er i fuld gang, og torsdag d. 30. oktober kl. 19.00 vil vi mødes på 
Gilmosegård, hvor vi vil hygge lidt med en eller flere af følgende nye jagtfilm fra 
Hunters video.

Driven Grouse
Jagten på drevne grouse anses for den mest vanskelige af alle 
former for klapjagt og af samme grund er jagtformen efter-
tragtet af fuglejægere fra hele verden. Nyd synet af de pragt-
fulde landskaber, de imponerende mængder af lynhurtige 
fugle og den enestående skydning, du vil opleve med denne 
film, som tillige giver en mængde gode råd til alle som har 
planer om at tage på fuglejagt på De Britiske Øer. 

The King and the Knight
At jage en gammel og snu råbuk efter brunstsæsonen en sand 
udfordring. Jagten kræver masser af arbejde, dygtighed, tål-
modighed og held, hvis den skal lykkes. Erik Hahn Pedersen 
får brug for det hele her, hvor han gør endnu et forsøg på at 
nedlægge ikke bare en, men to bukke i verdensklasse, som har 
fået tilnavnene Kongen og Knægten. Nyd de smukke optagel-
ser og del jægerens begejstring og fortvivlelse under jagten. 
                
 
Spring Roebucks Denmark
Nyd denne spændende, stemningsfulde og lærerige film om 
bukkejagten i den smukke danske forsommer, hvor vi følger 
tre erfarne jægeres forvaltning af bestanden af bukke på et 
sjællandsk jagtterræn. De nedlægger både en håndfuld stærke 
trofæbukke og en række yngre bukke, som af forskellige 
årsager skal afskydes. Filmen er spækket med gode råd om 
forvaltningsprincipper og udvælgelse af bukke til afskydning 
på både små og store revirer.
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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

Formanden har denne efterårsaften lovet at være tovholder på udstyret, så der er 
garanti for god kvalitet.

Der vil vanen tro være mulighed for at købe snitter, kaffe samt øl og vand.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Lav din egen jagt- og fiskekniv
Herning Jagtforening vil også i 2015 tilbyde et kursus i at lave din egen jagt- og 
fiskekniv fra bunden.

Kurset foregår på Lundgårdskolen i sløjdlokalet og starter tirsdag den 6. januar 
2015 kl. 19.00 og fortsætter de efterfølgende 9 tirsdage.
(dog undtagen vinterferie i uge 7).
 
Datoer
Kurset strækker sig over følgende datoer: 

Januar  den 6. – 13. – 20. – 27.
Februar  den 3. – 17. – 24.
Marts  den 3. – 10. – 17.
 
Tirsdag den 17. marts er der afslutning.

Skæfte udført af Erik H. Petersen
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Pris og materialer
Kurset koster kr. 400,- incl. sandpapir voks m.m., men excl. materialer.

På kurset kan der købes materialer som bestående af:
- Knivklinger – skæftemateriale og nitter. 
- Læder til skede og tråd m.m..
- Stål/jern til smedning af knivklinge.

Bindende tilmelding til Erik H. Petersen senest den 6. januar 2015 på tlf. 97 21 
23 69, bedst efter kl. 18.00, eller e-mail: erikh.petersen@mail.dk 

NB:  
- Der kan max deltage 18 personer.
- Da skolen er røgfrit område, må der ikke ryges i sløjlokalet. 

Vel mødt!
Erik H. Petersen

En samling af knivene der blev fremstillet til dette års kursus.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Herning Jagtforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling på 
Gilmosegård Gilmosevej 26, 7400 Herning torsdag d. 27/11 kl. 19.30.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før  
generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Formandens beretning.
 
3. Aflæggelse af årets regnskab ved kasseren.
 
4. Indkomne forsalg.
 
5. Valg af formand.
 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
7. Valg af revisor.
 
8. Evt., herunder beretning fra markprøve.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen

Baggrundsbillede
Bukketræf d. 16. maj 2014
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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.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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Trofæaftenen på Gilmosegård
Der var igen i år et stort fremmøde til vores traditionsrige trofæaften på 
Gilmosegård i marts måned, og det glæder naturligvis bestyrelsen, at vi kan samle 
over 40 af foreningens medlemmer til en sådan aften. 

Der var igen i år mange pæne og flotte trofæer, der var hjembragt fra både ind- og 
udland. Trofæerne blev vanen tro bedømt og belønnet af vores altid retfærdige 
dommer Rudy, og vi fik efterfølgende nogle gode historier fra de heldige og dygtige 
jægere. 

Der var igen i år amerikansk lotteri, og endnu engang tak til alle sponsorgaver, som 
er med til at gøre trofæaften i Herning Jagtforening til noget særligt.

Den stolte vinder af Årets Trofæ 2014
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Årets trofæ
Årets trofæ blev nedlagt af Anders i form af en stor og flot finsk elgtyr. Anders var 
med sin far og farfar på elgjagt i Finland. På premieredagen, som også var Anders’ 
første dag på elgjagt, skyder han om formiddagen en stor elgko, og var naturligvis 
ovenud lykkelig for sit jagtheld. Senere samme dag skyder han så den store elg-
tyr, og var total uovervindelig resten af turen. Faktisk havde Anders dagen efter 
en endnu større tyr for, men afholdte sig fra at skyde, og den 14-takkede tyr blev 
herefter nedlagt af en finsk jagtkammerat. 

Anders’ farfar som har jagtet vildt i samme område siden midten af 90’erne var 
naturligvis stolt af sit barnebarn og har i øvrigt selv tilgode at nedlægge en stor tyr.

17
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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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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

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
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///////////////BREAKING NEWS///////////////

Sidste nyt ang. jagttegn 2015
Det er netop faldet på plads, at der starter jagttegnsundervisning op på 
Gilmosegård i foråret 2015.

Undervisningen vil finde sted på tirsdage, og første gang bliver 
den 17. februar. 

Nærmere på FOF’s hjemmeside, hvor tilmelding også skal finde sted.
Husk at sige dette videre til alle kommende jægere!

Carl Johan (Calle) Mikkelsen

///////////////BREAKING NEWS///////////////


