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Formanden beretter

Vi fortsætter moderniseringen!
På vores generalforsamling fortalte jeg, at vi have ansøgt om yderligere midler 
fra Danmarks Jægerforbund til vores klubhus - vi mangler jo stadig at få malet 
vinduer, døre og stern. Jeg var derfor noget skeptisk omkring ansøgningen, da vi 
allerede har fået bevilget penge tre på hinanden følgende år. Alligevel ansøgte jeg 
på foreningens vegne igen i 2016.  

Det er mig derfor en stor fornøjelse at meddele jer, at det for fjerde år i træk er 
lykkes os at få bevilget penge. Denne gang kr. 14.000,-, hvilket betyder at vi i år 
kommer i mål med klubhuset. Det er således mit håb, at vi ved udgangen af august 
måned er helt færdige med alt udvendig vedligehold på Gilmosegård.
 
På vores generalforsamling var der under regnskabspunktet en debat om formen af 
foreningens regnskabsaflæggelse. Der blev rejst kritik af, at vi har haft to parallelle 
regnskaber, således at regnskabet for vores udlejninger på gården ikke er fremgået 
af regnskabet, men har kørt seperat.

Bestyrelsen har taget kritikken til efterretning, hvorfor der på kommende general-
forsamling vil være et regnskab indeholdende alle foreningen aktiviteter.

 
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 2016

Onsdag d. 24. februar   Vinterhygge på Gilmosegård 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Lørdag d. 5. marts   Lokal markprøve  
Kl. 8.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 31. marts  Trofæaften  
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Fredag d. 22. april   Indskydning 
Kl. 9.00 - 12.00   Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8

Onsdag d. 27. april   Seatrout ”By Night” 
Kl. 19.00    Seatrout, Viborgvej 97

Mandag d. 16. maj   Bukketræf 
Fra kl. 9.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 
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Nyt fra foreningen 

Jagttider på kronvildt
Efter en lang - og til tider meget skarp - debat er der nu forslag til nye jagttider på 
kronvildt. Se forslaget i sidste nummer af Jæger. 

Forslaget vil blive behandlet på de kommende regionsmøder, hvorefter DJ tager 
endelig stilling. Forslaget indeholder ens jagttider i hele landet i stedet for lokale 
jagttider og ligeledes en forkortet jagt på hjort. 

Husk at holde Jer orienterede om forløbet, så I er klar til jagten på kronvildt går 
ind.
 
Kh.
Formanden
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Jagthistorier

Kragedræberen slog til - igen igen 
Den 27. oktober havde vi besøg af Bjarne Frost, som ikke uden grund går under 
navnet ”Kragedræberen”. Han skulle eftersigende have nedlagt mere end 45.000 
krager i henholdsvis Danmark og Sverige, og vi som oplevede ham, er ikke i tvivl 
om, at det nok skal holde stik. 

Det blev en særdeles spændende aften på Gilmosegård, hvor Bjarne fortalte og ikke 
mindst viste film om, hvorledes man lokker krager på skudhold. 

Men hvorfor egentlig gå på kragejagt? Ja, Bjarne gav selv svaret. 
Det er en udfordring at få den snu fugl på skudhold, der er masser af dem, og der 
er næppe nogen nabojæger, som får ondt af, at man skyder lidt af bestanden - sidst 
men ikke mindst, så smager den godt. Vikl evt. brystkødet om en dusk persille og 
steg den som benløse fugle.

Men ovenstående er ikke de eneste grunde til at gøre noget mere ved kragerne. 
Bjarne kunne fortælle, at man ved en kragerede havde opsat et vildtkamera, for at 
registrere, hvad sådan et kuld krageunger satte til livs, og HOLD NU FAST:
I løbet af de ca. 4 uger hvor ungerne opholdt sig i reden, hjembragte forældrefug-
lene 66 harekillinger - et tankevækkende højt antal!

Der er jo nok en grund til, at kragen hører til en af de arter, som må reguleres helt 
frem til den 15. april og det både med krudt og fælder. Så har du tid og mulighed, 
så tøv ikke med at få en reguleringstilladelse på plads. Der ligger helt sikkert nogle 
gode jagtoplevelser og venter!

Knæk og bræk,
Calle Mikkelsen
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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

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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Jagthistorier 
Ænder lagt på is 
Som det jo er bekendt har Herning Jagtforening to fuldt udrustede pramme liggende på 
havnen i Stauning. Disse er til fri afbenyttelse for alle foreningens medlemmer.
Læs den nedenstående beretning om en nyjægers tur på fjorden i netop en af disse 
pramme. Der venter fede oplevelser derude, det er bare at komme afsted.

En ting er i hvert fald sikkert:  
Som strandjæger har man ærligt fortjent hver eneste fugl man hjembringer

Ringkøbing-fjord 
Den 23. november 2015 - og jeg var klar!

Aftenen før stod jeg og kiggede ud over alt mit udstyr på spisebordet og 
snakkede med mig selv: “Varmt undertøj, waders, kompas, handsker, patroner, bøsse, 
pandelampe” ..og mumlede videre. 
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Signe, min kæreste, stod og rystede på sit hoved, hvorefter hun sagde:  
“Du er skør, Jes”. 
“Skør?!”, sagde jeg “alt skal bare være klar til i morgen”, og mumlede videre.

Aftenen gik. Jeg havde sat mit vækkeur til kl. 03.45 - jeg skulle jo være klar 1½ 
time før solopgang. Signe begyndte at tigge og bede mig blive hjemme, for få dage 
forinden havde det sneet 10-15 cm, og der var stadigvæk hård frost.

Men hverken Signe eller frost skulle holde mig tilbage. Nu skulle jeg bare på jagt! 
Vækkeuret ringede kl 03.45, og jeg sprang ud af sengen, havde næsten ikke lukket 
et øje hele natten, var alt for spændt på at komme afsted.

Jeg fik pakket bilen og kørte afsted mod Stauning Havn. 
Da jeg sidder i bilen på vej derned, ser jeg, at der er minus 7 grader udenfor. Men 
jeg havde jo masser af tøj med, så det skulle nok gå alt sammen.. troede jeg! Da jeg 
kom ned på havnen, så jeg til min store skræk, at der hele vejen ud gennem sejlren-
den lå is på vandet. Skulle jeg køre hjem igen? NEJ DA!

Jeg kunne knække isen med mine fødder, den var ca. 7-10 mm tyk. Jeg fandt 
“min” pram og gjorde den klar med mit udstyr, så satte jeg mig i prammen og 
skubbede mig ud i isen. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke blev let. Der skulle 
tages godt ved for at skubbe sig igennem isen. 

På vej ud gennem sejlrenden pustede jeg som en 1000 kilos okse i en skydepram. 
Jeg var fanget mellem succes og fiasko. Selv om sveden og (næsten) tårer løb fra 
min krop, kom jeg ud af sejlrenden. Jeg så til min store skræk, at der så langt mine 
øjne kunne række i det tidlige morgenmørke, lå yderligere is på fjorden. 

Jeg prøvede at stige ud af prammen og trække den efter mig i det kun 30 cm dybe 
isvand, men det blev hurtigt for hårdt at på samme tid at skulle trække, og slå hul 
på isen. Jeg hoppede derfor op i prammen igen og roede igennem isen som en 
anden isbryder. 

Det larmede ufatteligt, og jeg kunne ikke høre hvad jeg selv tænkte og kunne næ-
sten heller ikke se noget med min pandelampe for mit eget åndedræt i den kolde 
luft. 

På vej ud kunne jeg nu aflæse temperaturen til minus 8 grader.
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Efter 150 meters rå mande-roning, blev der fuldstændig stille. Jeg var kommet 
gennem isen og roede nu i det klareste vand på vej ud på fjorden og jeg forsatte 
yderligere 200-300 meter ud.

På vej ud af fjorden tænkte jeg, det havde været lettere bare at lægge sig ind til 
rørene/sivene efter sejlrenden, men jagtloven siger jo, at man så skal have en 
apporterende hund med sig, og det havde jeg desværre ikke. 
Nu var jeg bare glad for, at det var blevet lettere at ro. 

Da jeg mente, jeg var lang nok ude, ankrede jeg min pram, så nu var jeg klar til 
ænderne - der forhåbentlig ville lande mod vinden..

Jeg lagde mine lokkeænder ud med de yderste ca 30 meter fra min pram i forma-
tion som et stort V. Så kunne ænderne lande inde imellem dem. 

Hver gang jeg gik mod strømmen med mine lokkeænder, kunne jeg mærke store 
og små stykker is ramme mod mine skinneben. Jeg måtte træde mine lodder ekstra 
hårdt ned i sandbunden, for jeg var sikker på, at bølgerne med isstykker ellers ville 
tage dem. 
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Da jeg var færdig og havde iklædt mig hvidt camouflagetøj og lagt mig til rette i 
bunden af prammen, kunne jeg ligge og se, at isen samlede sig rundt omkring mig 
og mine lokkeænder. Til sidst var der så meget is, at min pram og lokkeænderne 
var frosset fast i et stykke.  

Der var næsten minus 9 grader på det tidspunkt. 

Solen kom frem, der blev stille over fjorden, og isen begyndte at slippe mig og 
mine lokkeænder. Der gik ikke længe, før to gråænder landede midt imellem mine 
lokkere. Men det ville ikke være god jagtetis at skyde dem på vandet, så jeg satte 
mig hurtigt op i prammen og bankede på siden af den. 

Ænderne lettede, men valgte nu at flyve til hver sin side, og pludselig havde jeg 
ikke længere nogen ordentlig skydestilling - så jeg kunne ikke skyde efter nogen af 
dem. Jeg ønskede jo på ingen måde at komme til at anskyde dem. 

Efter 6-7 timer ude valgte jeg stille og roligt at begynde at pakke sammen. Imens 
jeg gik rundt og pakkede mine lokkeænder hørte jeg gåsekald. Jeg tænkte; “det vel 
bare er en nabo-jæger, der sidder og lokker”, men kort efter hørte jeg det igen og 
kiggede op på himlen.
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Ca. 40 meter oppe så jeg flok gæs flyve sydpå hen over mig. 
“Sikke en fantastisk måde at slutte en flot og spændende dag af på fjorden”, tænkte 
jeg.

Derefter satte jeg mig op i prammen med mine lokkeænder og mit udstyr, og roede 
ind mod sejlrenden. Lige inden jeg nåede sejlrenden igen, så jeg til min store 
skuffelse, at mit spor fra i morges var frosset til igen. 

Med vådt tøj og udstyr, var jeg nu ved at være godt kold, men der var ingen udvej, 
jeg måtte bare bide det i mig og komme igennem.. igen.

Endelig nåede jeg ind til havnen, og kunne sætte prammen på plads. Derefter 
skyndte jeg mig over til bilen og fik noget tørt tøj på.

Der gik heldigvis ikke lang tid, før jeg igen havde fået varmen og tænkte: 
FED TUR!

Nogle uger inden turen; min første and på Ringkøbing-fjord.
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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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Arrangement 

Vinterfilmhygge på Gilmosegård 
I denne kolde tid med sne og frost, inviterer vi til filmaften på Gilmosegård. 
Vi har indkøbt nogle forhåbentlig spændende nyheder fra Hunters Video. 
Første film startes på Gilmosegård onsdag d. 24. februar kl. 19.00

Vildsvinefeber 7
Vi er på alle jægeres drømmejagt efter de stridhårede vildsvin, 
som suser afsted i den gyldne efterårsskov. Følg med jægerne 
til Frankrig, som har den største bestand af vildsvin i Europa. 
Denne film har det hele: masser af vildsvine-action samt 
selektiv og intens drivjagt. 

Dåhjorte paradiset 
Vi er i det vestlige Rumænien for at jage dåhjort i brunstperi-
oden. Vildtmængden her er fantastisk; terrænet er et jagtpara-
dis, som skal opleves, for at man kan tro det. Området, hvor 
vi følger jægerne og deres jagtoplevelser, er helt unikt. 
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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.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets

Drivjagt
Drivjagt er en af vores mest udfordrende jagtformer. Jægerne 
skal ikke bare kunne ramme mål i bevægelse men tillige både 
være tålmodige og i stand til på få sekunder at udvælge og 
nedlægge det korrekte stykke vildt. Denne film viser det hele.

Forårsbukke Rumænien
Følg guiden Sandro Jacob og Franz-Albrecht på jagt efter for-
årsbukke i Rumænien. Der findes en stærk bestand af rådyr 
flere steder i Rumænien grundet en meget selektiv 
afskydningspolitik samt et varieret landskab med perfekte 
betingelser for rådyr. 

Bøffelfeber
Vi er i Uganda, ”Østafrikas Perle”, hvor vi følger Franz-
Albrecht og Herbert Scheiring samt PH Peter Dafner på bøf-
feljagt efter såkaldte ”dagga boys” – gamle, meget erfarne og 
snu bøffeltyre. Det er bøffeljagt, når det er bedst! 
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Arrangement

Lokal markprøve
Årets lokale markprøve afholdes på Gilmosegård, lørdag den 5. marts på fra kl. 
08.00. Tilmeldingen gives til Tage Skov, på tlf. 21 28 56 51 eller mail  
tskov@privat.dk, senest den 1.marts. 

Der kan købes kaffe/te og rundstykker om morgenen, og efter prøven serveres der 
suppe. Husk at pokaler skal afleveres før 1. februar til mig.

Tage Skov
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Arrangement

Trofæaften
Traditionen tro afholder vi igen i år vores trofæaften. Denne gang torsdag d. 31. 
marts kl. 19.00 på Gilmosegård. Det giver alle mulighed for også at få hjorten fra 
januar med.

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. 

Husk denne aften alle dine trofæer. Ingen er hverken for grimme eller for små – og 
sørg for at din jagtkammerat også tager sine med.

Vi gentager i øvrigt sidste års succes med ”amerikansk lotteri” med flotte sponsor-
gaver.

Der er ingen tilmelding og alle er velkomne.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Arrangement

Indskydning
Fredag d. 22. april fra kl 9-12 holder Herning Jagtforening indskydning, og 
skydning til løbende hjort. 

Pak din riffel så du kan blive klar til bukkejagten 2016! 

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.

Peter Kjær
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Arrangement

Seatrout ”by Night”
Det er efterhånden ved at være en tradition med en ”Open by Night” i områdets 
førende Jagt- og Fiskeriforretning. Dette år, onsdag d. 27. april kl. 19.00

Som de seneste par år, laver vi igen arrangementet sammen med Ørre Sinding 
Jagtforening. Vi 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 en kammerat eller 
to med.

Vel mødt!
Seatrout, Viborgvej 97, Herning

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Arrangement

Bukketræf
Traditionen tro mødes vi igen til bukketræf på Gilmosegård, mandag d. 16 maj. 
Der kan købes kaffe og rundstykker fra kl. 9, og kl. 10 vil vores overdommer Rudy 
Johansen bedømme dagens bedste buk. 

Vel mødt på gården - med eller uden buk. 

Peter Kjær
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Formand

 
Birger Villadsen 
Vestermarken 45, Kølkær 
7400 Herning 
bvs@lic-mail.dk

 
22 15 77 33

Næstformand Carsten Lawets 
Tværtoften 32, Lind 
7400 Herning
Carsten.lawets@tryg.dk 

97 22 24 24

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

97 22 65 45
40 35 45 82

Aktiviteter Calle Mikkelsen 
callemikkelsen@yahoo.dk

29 28 97 77

Riffelskydning, aktiviteter 
og forsendelse af Sneppen

Peter Kjær
Trælundvej 11
7400 Herning
pkagentur@mail.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.l.jensen@live.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

23



24

Herning Jagtforening

Gilmosegård
Gilmosevej 26
7400 Herning

Se også Sneppen på hjemmesiden

www.herningjagtforening.dk


