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Formanden beretter

Renovering af klubhuset 

Vi bremser lidt op. Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at tage 
moderniseringen i to etaper. Maling af både facade og alt træværk blev simpelthen 
for dyrt. Det tilbud vi fik udarbejdet holdt desværre ikke, så vi væbner os med lidt 
tålmodighed og tager projektet over 2 år. 

Vi maler derfor i indeværende år facaden på huset, og maler træværket i kom-
mende finansår. Bestyrelses fastholder dog ambitionerne om at hele klubhuset skal 
gennemrenoveres - dog med en tidshorisont på yderligere et år.

 
Det er stadig bestyrelsens ambition at have et højt aktivitetniveau i foreningen. Vi 
har fundet nye medlemmer til at varetage pladserne på jagtcentret, og vi fastholder, 
at der i klubhuset årligt skal afholdes 6 –8 arrangementer for foreningens medlem-
mer. Derudover har vi knivkursus, hundetræning og jagtegnsundervisning.

Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, så såfremt der skulle være medlem-
mer med ideer til nye aktiviteter, er vi i bestyrelsen meget interesseret i at støtte de 
indkomne forslag. Kom på banen og vær med til at gøre foreningen endnu bedre 
og mere aktiv.

 
Knæk og bræk i den kommende sæson.

 
Birger Villadsen
Formand,
Herning Jagtforening
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Viborgvej 97 - 7400 Herning - Tlf. 96 60 60 65 - www.sea-trout.dk

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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Kommende aktiviteter 

Kalender 2015

Fra tirsdag d. 20. oktober   Jagttegnskursus på Gilmosegård
     Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Tirsdag d. 27. oktober  Foredrag med kragedræberen  
Kl 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 26. november  Ordinær generalforsamling 
kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Fra tirsdag d. 12. januar 2016 Lav din egen jagt- og fiskekniv 
kl. 19.00     Sløjdlokalet, Lundgårdsskolen

Lige til at hænge på køleskabet!
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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
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Tilbageblik

Trofæaften 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. 

For andet år kørte vi lotteri med mange fine gevinster, og der skal herfra lyde en 
stor tak til alle vores sponsorer der bidrog hermed. 

Årets trofæ var en flot dansk kronhjort. Endnu en gang stort tillykke til Torben, 
der fik overrakt 1 gavecheck på kr. 1.000 til benyttelse i Seatrout.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets

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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Tilbageblik

Indskydning 2015 
Herning jagtforening havde lejet hjortebanen til indskydning og hjorteskydning 
fredag d. 1. maj. Banen var igen rigtig godt besøgt, og alle fik ordnet deres grej til 
bukkejagten. Hjortepokalen blev vundet af Knud Bjerre - stort tillykke med den! 

I år havde vi besøg af to mand stærk fra Herning Folkeblad. De lavede en rigtig 
flot artikel om jagt og det at klargøre sig jagt. Artiklen blev bragt i weekendavisen 
den efterfølgende uge.
 

På bestyrelsens vegne,
Peter Kjær

9
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Tilbageblik 
Bukketræf 
Til trods for at vejret ikke ligefrem var med de midtjyske bukkejægere, blev der 
alligevel leveret fire fine bukke til paraden d. 16. maj. 

Vores altid retfærdige overdommer Rudy blev desværre forhindret i at bedømme 
bukkene da han var på eftersøgning, men Carsten tog over og valgte Tom Søren-
sens smukke seksender skudt nær zvKarup. 

Stort tillykke til Tom!

På bestyrelsens vegne,
Peter Kjær
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Arrangement 
Foredrag med kragedræberen
På en helt ordinær tirsdag aften vil Bjarne Frost dele ud af sin store erfaring om 
jagt med lokkefugl, samt kunsten at lokke krager. Han har skudt mere end 45.000 
krager verden over, hovedsagligt i Danmark og Sverige.   

Arrangementet vil foregå på tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00 på Gilmosegårdvej 
26, Tjørring, 7400 Herning

Program

- 1. del  Foredrag og film ved Bjarne Frost kl. 19.00
- Pause  Der kan købes luksussnitter, kaffe, øl og vand
- 2. del   Foredraget fortsætter/spørgsmål til Bjarne

Entrepris: kr. 50,-

Tilmelding af hensyn til køkkenet senest fredag d. 23. oktober til Peter Kjær 
20 12 16 72 eller Carsten Lawets på 22 20 81 46.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Arrangement 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 26/11 kl. 19.00 afholder Herning Jagtforening ordinær generalforsam-
ling i klubhuset på Gilmosevej 26 i Tjørring.
 

Dagsorden
 
1.  Valg af dirigent.
 
2.  Formandens beretning.
 
3.  Regnskab ved kasserer.
 
4.  Indkomne forslag.
 
5.  Valg af kasserer.
 
6.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
7.  Valg af revisor.
 
8.  Valg af revisorsupleant
 
9.  Evt. herunder beretning fra Hundeudvalget.
 

Mød op og gør din indflydelse gældende.
Foreningen vil agere vært med øl, kaffe og snitter.
 
Birger Villadsen
Formand,
Herning Jagtforening
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Arrangement 
Lav din egen jagt- og fiskekniv 
Herning Jagtforening vil også i 2016 tilbyde et kursus i at lave din egen jagt- og/
eller fiskekniv fra bunden.

Kurset foregår på Lundgårdskolen i sløjdlokalet og har opstart tirsdag den 12. 
januar 2016 kl. 19.00. Her fortsætter kurset de efterfølgende 9 tirsdage - dog 
undtagen vinterferie i uge 7.

Kurset strækket sig over følgende datoer

Januar   d. 12. - 19. og 26.
Februar  d. 2. - 9. og 23.
Marts  d. 1. - 8. og 15. 
  
  Tirsdag den 15. marts er der afslutning.
  
Kurset koster kr. 400,- excl. sandpapir voks m.m. og excl. materialer.

På kurset kan der købes materialer som består af:
- Skæftemateriale og nitter. 
- Læder til skede og tråd m.m..
- Stål/jern til smedning af knivklinge.
- Mogens Loft Svendsen kommer og sælger knivsblade den 12. januar 2016

Bindende tilmelding til Erik H. Petersen senest den 8. januar 2016 på tlf. 
30 70 33 69 eller 31 37 23 69 bedst efter kl. 18.00, 
eller e-mail: erikh.petersen@mail.dk 

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

De bedste hilsner,
Erik H. Petersen



14

 
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 fra foreningen 
Jagtbådene i Stauning
 
Herning Jagtforening har overdraget administrationen af vores jagtpramme til 
Calle Mikkelsen. 

Fra prammene bliver der hvert år skudt rigtig mange ænder - så på med vanten - 
brug af båden er gratis, alle udgifter afholdes af Herning Jagtforening. 

Hvis I har mod og lyst til at bruge bådene, er I meget velkomne til at kontakte 
Calle på 29 28 97 77.

Hos Calle vil I få udleveret nøgler og regler for brug af bådene.

Birger Villadsen
Formand,
Herning Jagtforening


