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Formanden beretter

Søtilladelse og maling af klubhus 
I 2014 fik vi sandblæst og renoveret vores klubhus. Huset står derfor nu “råt” uden 
maling. Vi har igen fået penge fra Jægerforbundet, så når temperaturen i foråret 
stiger, går vi i gang med at male klubhuset. Inden maling vil vi dog lige renovere 
vores sternbrædder. så huset efter maling står totalt renoveret. 

Fra kommunen har vi fået tilladelse til at udvide vores sø. Det er bestyrelsens plan 
at lave og udforme søen, så den klarer kravet til internationale hundeprøver. Jeg 
har på indeværende tidspunkt ikke ansøgt om penge fra kommunen til at støtte os 
med at grave søen. En ansøgning vil blive udarbejdet her i foråret - med plan om 
gravning til foråret 2016. 

Den lange køreplan skyldes at der i tilladelsen er en klausul om at gravningen skal 
ske i månederne marts og april. Da vi ikke kan nå at få tilskud i dette år, har vi god 
tid til at få udarbejdet en god ansøgning. Jeg regner med at ansøge i omegnen af  
kr. 10.000,-.  Hvis vi får pengene vil de være et godt tilskud til gravningen.

Det er således mit håb at - på trods af de store investeringer - så vil vi være i stand 
til at bevare en rigtig god egenkapital. Der skulle derfor være et godt grundlag for 
den kommende formand idet jeg, som annonceret på generalforsamlingen, slutter 
om 2 år. Tak for valget i øvrigt.

Brug af vores klubhus og udearealer 

Der var på sidste bestyrelsesmøde i Herning Jagtforening en til tider meget heftig 
debat om brug og benyttelse af vores klubhus og udearealer. Intensiteten i debatten 
var affødt af, at vi altid skal være omkostningsbevidste, og altid sørge for at der er 
et forhold mellem brug og indtægter, så foreningen ikke bliver fattigere af at udleje 
til vores medlemmer. 
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Jeg skal derfor her i bladet præcisere følgende:
Hundetræning og benyttelse af vores hal, er kun for medlemmer af Herning 
Jagtforening. Ikke-medlemmer melder sig derfor straks ind.  
Husk det og giv gerne en velment opfordring.

Vedr. brug af udearealer, skal der betales leje til Herning Jagtforening, hvis der 
afholdes store arrangementer. Til disse arrangementer skal der være medlemmer 
af Herning Jagtforening til stede. Arrangementer som strækker sig over flere dage 
betales pr. dag. 

Det er ikke tilladt at overnatte hverken i klubhuset eller på 
udearealerne. Dette står helt klart i vores kontrakt med kommunen, og skal 
respekteres.

Leje af klubhus og leje af udearealer til store arrangementer er i 2015 kr. 
1000,- pr. dag. incl. brug af husets faciliteter.

Birger Villadsen
Formand,
Herning Jagtforening
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Kommende aktiviteter 

Kalender 2015

Tirsdag d. 17. februar  Jagttegnskursusstart 
     Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 26. februar  Filmhygge 
kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Lørdag d. 7. marts   Lokal Markprøve 
kl. 8.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 26. marts   Trofæaften 
kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26
 

Torsdag d. 16. april   Open By Night 
kl. 19.00    Seatrout, Viborgvej 97

Fredag d. 1. maj   Indskydning 
kl. 8 - 12    Hjortebanen, Herning Jagtecenter
     Bredvigvej 8, Ørre 

Mandag d. 16. maj 2015  Bukketræf
Kl 9.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26
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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

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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Arrangement 

Vinterfilmhygge på Gilmosegård 
Jagtsæsonen er nu bag os, og vi kan her i vintertiden begynde at se frem til nye 
spændende jagter. Traditionen tro hygger vi på årets første arrangement med nogle 
af nyhederne fra Hunters Video. Første film startes på Gilmosegård torsdag d. 26. 
februar kl. 19.00

Wild Bear Fever 6 
Jægerne har igen fået Vildsvinefeber og er tilbage i Rumænien 
for at finde den ultimative ”Keiler”. Filmen er fuld af vildsvi-
ne-action samt gode råd og tips til dig, der også lider af denne 
”feber”. Følg med os, når vi spændte indtager vores poster og 
deltager i de intense drivjagter på de rumænske vildsvin, der 
er berømte for deres store størrelser

The Austrian Alps 
Vi er taget til Østrig sammen med Herbert Scheiring og 
Franz-Albrecht Oettingen-Spielberg, hvor de nedlægger 
råbuk, kronhjort, gemse og stenbuk i de smukke omgivelser i 
Alperne. Kom med på et betagende jagteventyr og oplev sam-
tidig jægernes helt exceptionelle skydefærdigheder og få gode 
råd med på vejen om bjergjagt og generel skydeteknik.
                
 
Hunting New Zealand
Herbert Scheiring producerer nogle af verdens mest eksklu-
sive jagtrifler. Vi følger ham til New Zealand i forsøget på at 
nedlægge verdensrekord på kronhjort, en fantastisk wapiti-
hjort samt ikke mindst en Himalaya-thar.

	  

	  

	  

Der vil som altid være mulighed for at købe kaffe og snitter, samt øl og vand.  
Tag en kammerat under armen og mød op til vinterhygge på Gilmosegård.

Bestyrelsen
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Arrangement

Trofæaften 
Traditionen tro afholder vi vores trofæaften sidst i marts, så hjorten fra januar kan 
nå at komme med. Arrangementet foregår på Gilmosegård, torsdag d. 26. marts 
2015 kl. 19.00. 

Vi gør trofæmæssig status for den forgangne sæson. Mød op og medbring danske 
såvel som udenlandske trofæer med tilhørende historie. Der vil som altid være 
præmier og gaver, som uddeles af vores næsten altid retfærdige dommer. 

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. 

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets

9
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Arrangement 
Open by Night i Seatrout
Det er efterhånden ved at være en tradition med en ”Open by Night” i byens 
førende Jagt-og Fiskeriforretning. 

Dette år er ingen undtagelse, og arrangementet vil foregå torsdag d. 16. april 
2015 kl. 19.00 i Seatrout på Viborgvej.

Vi er igen gået sammen med Ørre-Sinding Jagtforening, og håber på stor 
opbakning, hvor du denne aften kan gøre nogle ekstra gode køb indenfor jagt og 
fiskeudstyr. 

Der er ingen tilmelding til arrangementet, og du må gerne tage 1 kammerat eller 2 
med.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Arrangement 
Indskydning
Fredag d. 1. maj holder Herning jagtforening indskydning, og skydning til 
løbende hjort fra kl. 9 til kl. 12. Så smid det røde flag, og pak din riffel så du kan 
blive klar til bukkejagten 2015. Der vil være pokal til bedste serie på løbende hjort 
- det er første skydning som er gældende. Foreningen vil være vært for kaffe og 
rundstykker, og øl og vand kan købes på banen.

Vel mødt på  
Hjortebanen, Herning Jagtcenter 
Bredvigvej 8 Ørre,  
7400 Herning

På bestyrelsens vegne,
Peter Steensbæk Kjær

Harrild Hede - September 2014
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Arrangement 
Bukketræf 
Traditionens tro mødes vi igen på Gilmosegård til bukketræf, lørdag d. 16. maj. 

Der kan købes kaffe og rundstykker fra kl. 9.00, og kl. 10.00 vil vores overdom-
mer Rudy Johansen bedømme dagens bedste buk. 

Så vel mødt på gården - med eller uden buk! 

På bestyrelsens vegne,
Peter Steensbæk Kjær

Viborgvej 97 - 7400 Herning - Tlf. 96 60 60 65 - www.sea-trout.dk
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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

13
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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.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

31 65 93 37

Kontaktoplysninger 

Tlf-, mail- og adresseliste
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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

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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Nyt på hjemmesiden 
Jægerbank
Ikke at forveksle med slag mod jagende, har Herning Jagtforening på hjemmesiden 
www.herningjagtforening.dk oprettet en såkaldt ”Jægerbank”.

Jægerbanken er for alle som er klar på jagt når chancen byder sig.
Ved at registrere sig i databasen får man muligheden for at komme med på jagt, 
hvis en af Herning Jagtforenings medlemmer står og mangler jagtdeltagere.

Det er gratis at skrive sig ind, og derved en oplagt mulighed for unge jægere, der 
gerne vil have noget erfaring i marken.
 
Jægerbanken er oprettet i håb om at skabe en større vidensdeling, 
styrke kammeratskabet og ikke mindst blive en bedre jæger.

Bestyrelsen


