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Formanden beretter

Den sidste Sneppen - på papir
Lige blevet færdig med Danmarks håndboldsejr over Frankrig, men nu til noget 
helt andet:

Vi arbejder stadig på at få det sidste færdigt på gården. Vinduer skal males og der 
er lidt træværk som skal skiftes. Der er deadline i oktober for at få vores tilskud fra 
Danmarks Jægerforbund , så vi skal nok nå det.

Når dette er gjort, er vi færdige med den store modernisering af gården. Herligt. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi kan informere foreningens medlemmer 
samtidig med at vi er økonomiske ansvarlige. Sneppen er vores hovedorgan ift. 
information - men det koster. Portoudgifterne er intet mindre end eksploderet. 
Bestyrelsen har derfor taget den store beslutning, at vi fra næste år går digitalt med 
Sneppen. Dette betyder, at I sidder med det sidste papirudgave af bladet; næste år 
kommer bladet pr. mail, og vi sparer dermed flere tusinde kroner i porto. 

Vi håber at vi stadig kan nå ud til jer på denne måde. For at projektet kan lykkes, 
er det særdeles vigtigt at vi har jeres mailadresser. 

SEND DERFOR EN MAIL MED JERES MAIL TIL ULRIK KROGSTRUP på 
ulrik.krogstrup@mail.tele.dk. Så vil I få en mail fra os, når Sneppen kan downloa-
des. 

I ønskes alle 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

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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Kommende aktiviteter 

Kalender 2016-2017

Fra torsdag d. 15. september Jagthornsblæsning  
Kl. 18.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Onsdag d. 28. september  Dyrlægeaften 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Onsdag d. 26. oktober  Buejagt v/Baldur 
Kl. 17.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 24. november  Ordinær generalforsamling 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26

Fra tirsdag d. 10. januar   Jagttegnskursus 
     Gilmosegård, Gilmosevej 26

Fra tirsdag d. 10. januar   Lav din egen jagt- og fiskekniv 
Kl. 19.00    Sløjdlokalet, Lundgårdskolen
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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
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Tilbageblik

Trofæaften 
Der var igen i år et stort fremmøde til vores traditionsrige trofæaften på 
Gilmosegård d. 31. marts, 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. 

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

Pbv
Carsten Lawets

Årets trofæ blev nedlagt af Mikael Skibsted -
en stor og flot muflonvædder skudt i Tjek-
kiet på drivjagt. 

Vædderen var på flotteste vis blevet hoved-
monteret, og endnu gang stort tillykke til 
”Skipper”, som med titlen ”Årets trofæ” også 
har vundet retten til at spendere kr. 1.000 i 
Seatrout.
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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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Tilbageblik

Bukketræf 
Til bukkepremieren d. 16. maj blev der vanen tro serveret kaffe og rundstykker på 
Gilmosegård. 

Som foregående år, blev det også i år lidt af et tilløbsstykke. I alt var ca. 35 buk-
kejægere mødt til træf på Gilmosegård, og trods den lidt vindblæste morgen var 
humøret højt. Resultatet blev 6 fine bukke, men da pokalen for bedste buk på 
premieremorgen skulle kåres var der ingen tvivl.

Stort tillykke til den dygtige jæger og på gensyn til premieren næste år.  

Pbv
Carsten Lawets
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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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Arrangementer

Jagthornsblæsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunne du tænke dig at spille jagthorn? Måske har du slet ikke tænkt på det som en 
mulighed, men nu får du chancen for at prøve. 

FOF og Herning Jagtforening tilbyder alle et lille ”introkursus” over fire tors-
dage. Første gang er torsdag den 15. september kl 18.00, og det foregår på 
Gilmosegård. Prisen for de fire gange (4 lektioner) er 242 kr og du kan læse mere 
og tilmelde dig på FOF’s hjemmeside. 

Samme aften, men fra kl. 19.00 - 20.40 starter et kursus for lidt mere øvede eller 
de, som bare trænger til at få formen eller jagthornet støvet af. Dette kursus er også 
over fire torsdage, men med 2 lektioner pr. gang. Prisen for dette kursus er 354 kr. 
Om dette kan du også læse mere og tilmelde dig på FOF’s hjemmeside.

Underviser er Vagn Kristensen, mobil 22 24 58 70 

Grib chancen. Det er sjovt med noget trut, og der er garanti for en jagthistorie eller 
to og nogle hyggelige timer sammen. 

Hilsen Calle
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Arrangementer

Dyrlægeaften 
Onsdag d. 28. september afholdes der Dyrlægeaften på Gilmosegård fra kl. 19.00. 
Kom til et spændende foredrag om pleje og fodring af jagthunde m.v. ved dyrlæge 
Mikkelsen. Følgende emner vil blive belyst:

Foder til aktive hunde 
 
- Hvordan og hvornår skal man fodre inden jagt?
- Hvad har de brug for?
- Hvad skal man bruge af foder (ingredienslisten, hvad skal man kigge på/efter?). 
- Hvad kan man se i analysen?
- Stivelse?
- Hvad får man ud af fodre sin hund med et godt foder? 
 
Vacciner til din hund  

- Hvorfor skal hunden vaccineres?
- Hvilke sygdomme kan man vaccinere hunden imod?  
- Immunforsvaret hos hunden?
- Vaccinationer hvalpe/voksne?
- Leptospirose? 

Pbv.
Ulrik Krogstrup 
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Arrangementer

Buejagt v/Baldur 
”Buejagt er ikke kun en sport - Det er besættelse”

Det er en stor glæde, at vi igen har fået mulighed for at lave et arrangement med 
Baldur. Dette sker onsdag 26. oktober 2016 kl. 17.00 på Gilmosegård.
Baldur er en af landets mest kompetente indenfor bueskydning og jagt med bue, 
og meget er sket siden han for 6 år siden besøgte os første gang på Gilmosegård.

Baldur har vundet danske mesterskaber, bronze og sølv ved verdensmesterskaber, 
vundet Europa mesterskaber samt skudt et hav af rekorder. Den sidste Europa 
rekord blev sat i 2006 på 70 meter 120/120 med 7X. 
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Niels Baldur har gået på jagt siden 1975, hvor han startede med krudt og kugler, 
og siden 1985 har Baldur jaget med bue i USA, Ungarn, Spanien og narturligvis 
Danmark, hvor han bla. nærmer sig de 100 stk råvildt med bue. Hans enorme 
jagterfaring og viden forsøger han at give videre til nye buejægere.

Vi håber vejret arter sig, så vi kan nå at prøve et par skud med bue inden Baldur vil 
fortælle lidt om jagt med bue – måske vise en film om den spændende jagtform.

Peter Kjær vil denne aften agerer grillmester, så af hensyn til indkøb bedes du 
tilmelde dig arrangementet i god tid – senest mandag d. 24. oktober på 20 12 16 
72 eller 22 20 81 46.

Pbv

Carsten Lawets
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Arrangementer

Ordinær generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Herning Jagtforening torsdag d. 24. 
november kl. 19.00 på Gilmosegård, Gilmosevej 26 i Tjørring.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge for generalforsamlin-
gens afholdelse, altså senest 17. november.

Dagsorden 

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren 
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
7. Beretning fra udvalg
8. Evt. 

Dette var ordene. 

Kh.
Birger

Formand
Herning Jagtforening 
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Arrangementer

Jagttegnskursus 2017 
Kender du en, som skal have jagttegn i 2017, så er det nu han/hun har mulighed 
for at tilmelde sig undervisningen i Herning Jagtforening. 

På Gilmosegård har vi de perfekte rammer for at afvikle jagttegnskursus, idet vi har 
naturen lige uden for døren. Det giver os mulighed for at træne våbenbetjening og 
afstandsbedømmelse under forhold, som meget ligner det, man bliver udsat for til 
den praktiske prøve.

At tage et jagttegn i dag er noget mere omfattende, end det var for blot få år siden. 
Der bliver i dag lagt meget mere vægt på forståelsen for de forskellige sammenhæn-
ge i naturen, ligesom kendskabet til vildtpleje og jægerens rolle som naturforvalter 
er blevet opprioriteret.

Jagttegnskurset på Gilmosegård afvikles i samarbejde med FOF i Herning, og det 
er også hos FOF man kan hente yderligere oplysninger samt tilmelde sig.

Selve kurset strækker sig over 17 gange inklusiv besøg på skydebanen, og vi starter 
tirsdag den 10. januar 2017. 

BEMÆRK: Der er max. 12 pladser på kurset, så er du interesseret, så kontakt 
gerne undertegnede allerede i dag på tlf. 29 28 97 77 eller mail callemikkelsen@
yahoo.dk 

Calle Mikkelsen  
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Arrangementer

Lav din egen jagt- og fiskekniv 
Herning Jagtforening vil også i 2017 tilbyde et kursus i, at lave din egen jagt/fiske-
kniv fra bunden. Kurset foregår i sløjdlokalet på Lundgårdskolen.

Kurset starter tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19.00 og fortsætter de efterfølgende 
9 tirsdage (med undtagelse af vinterferie i uge 7).

Januar  d. 10., 17., 24 – og 31.
Februar  d. 7. 21. og 28.
Marts  d. 7., 14. og 21.
  Tirsdag den 21. marts er der afslutning.

Kurset koster kr. 425,- 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 er indbudt til den 10. januar 2017 hvor han vil sælge knivs-
blade.

Bindende tilmelding til Erik H. Petersen senest den 8. januar 2017 på tlf. 3
0 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.
Da skolen er røgfrit område, må der ikke ryges i Sløjlokalet.

Dbh.
Erik H. Petersen
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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
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Herning Jagtforening

Gilmosegård
Gilmosevej 26
7400 Herning

Se også Sneppen på hjemmesiden

www.herningjagtforening.dk


