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Formandens beretning

Ny formand på posten
 
Dette er så Herning Jagtforenings første udgave af den digitale “Sneppen”. 
Vi arbejder hårdt på at få så mange som muligt med på enten Facebook, eller på 
vores nyhedsmail. Derfor vil vi igen opfordrer jer som ikke er registreret, til at 
sende jeres mailadresse til ulrik.krogstrup@mail.tele.dk

Den 24. november 2016 blev der afholdt generalforsamling i foreningen, og 
desværre har det ikke været muligt for bestyrelsen at overtale Birger til at nuppe en 
periode mere som formand. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke Birger for 
de 26 år i formandstrøjen, det har været en sand fornøjelse, og der skal kigges langt 
efter en formand som har været så stort et plus for en forening. 

Det er ikke småpenge Birger har skrabet hjem til foreningen gennem fonde, kom-
mune, og Danmarks Jægerforbund. For ikke at tale om det arbejde han har lagt i 
at få lejeaftalen med Herning Kommune i hus over to omgange, og stået i spidsen 
med renoveringen af Gilmosen. Heldigvis bliver Birger i bestyrelsen, og jeg har 
lovet at besidde formandsposten det næste år.

Mikael Skibsted ønskede desværre heller ikke genvalg, og bestyrelsen vil også takke 
SKIPPER for hans tid i bestyrelsen. Det har været dejligt med dit gode humør og 
din energi i bestyrelsen. Jørgen Clemmesen afløser Skipper, og vi glæder os meget 
til endeligt at få en person i bestyrelsen som er IT opdateret til dette århundrede. 
Velkommen Klemme.

Siden sidste udgave af Sneppen har klubhuset fået udskiftet alle el-installationer. 
De gamle ledninger kunne ikke længere klare mosten så der skulle nyt ind. Her var 
Birger igen på banen og fik en mindre formue hentet hjem, så udgiften for forenin-
gen har været af mindre omfang. Vi har i 2016 også fået malet vinduer og døre, 
samt nyt beklædning på gavlene, så det ser rigtigt fint ud på Gilmosen. 
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Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få en bålhytte til gården, vi mener at det vil 
være et stort aktivt at man kan gå i læ eller grille en pølse mens man træner hund, 
eller bare hygge med en kop kaffe. Birger er ved at undersøge mulighederne, og 
herefter begynder vi at søge penge. 

Egon Dynesen har gennem de sidste mange år ordnet græsset og arealerne omkring 
gården, han har dog valgt at stoppe fra i år. Jeg vil takke Egon mange gange for det 
flotte arbejde han har lagt i gården, det bliver et kæmpe savn, og vi arbejder på en 
plan for at passe arealerne, men det bliver nok næppe med samme standard som da 
Egon var chef.

Generalforsamlingen i Herning jagtforening.
Der var under generalforsamlingen debat omkring deltagerantallet på en sådan 
aften, og det ER en katastrofe at der ikke kan samles mere en 10 personer udover 
bestyrelsen. Vi har netop haft dette som emne på sidste bestyrelsesmøde, og vi 
arbejder på hvad der kan gøres - næste gang skal vi være flere.

I ønskes alle et dejligt forår.

Med jægerhilsen

Peter Kjær
Formand,
Herning Jagtforening

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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Kommende aktiviteter 

Kalender 2017

Fra torsdag d. 23. februar  Filmaften  
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Lørdag d. 4. marts   Lokal markprøve 
Kl. 8.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 30. marts  Trofæaften 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Onsdag d. 26. april   Open By Night 
Kl. 19.00    Seatrout, Viborgvej 97

Fredag d. 12. maj    Indskydning 
Kl. 9:00 - 12:00   Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8

Tirsdag d. 16. maj    Bukketræf
Kl. 9.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

6



7



8

Arrangementer

Filmaften 
I denne kolde tid med sne og frost inviterer vi til filmaften på Gilmosegård, hvor vi 
har indkøbt nogle forhåbentlig spændende nyheder fra Hunters Video. I år starter 
vinterhyggen torsdag 23. februar kl. 19.00 på Gilmosegård.

 

Vildsvinefeber 8 
Rumænien er med rette berømt for sine store vildsvin. Se de 
mange spektakulære jagtscener med de enorme keilere, som 
kun øger jægernes vildsvinefeber.  
 
Kedeligt er det bestemt ikke, når vildsvinefeberen igen raser 
i de rumænske skove. + 1 times bonusmateriale med tips og 
tricks om bedre skydning med vinderne af den store “Wild 
Boar Fever”-konkurrence.

Drivjagt 2
Vi følger op på successen med Drivjagt 1 med en lang række 
af spektakulære jagtscener og skudsituationer med drama, 
spænding og masser af action med en lang række europæiske 
vildtarter. 

Disse jagter er bestemt ikke for begyndere, da man på en 
brøkdel af et sekund skal kunne afgøre om et stykke vildt skal 
afskydes, og derefter præstere et godt skud – ofte under meget 
vanskelige forhold.

 



99

Karpaterhjorte
I denne film følger vi Franz-Albrecht Öettingen-Spielberg og 
Duncan Fraser i jagten på de sagnomspundne Karpaterhjorte, 
der ikke bare hører til de største i verden, men også udgør den 
oprindelige stamme af europæisk kronvildt. 

Karpaterne udgør en af Europas sidste store vildmarker, og den 
uvejsomme bjergkæde giver jægerne ekstra udfordringer, når 
de skal liste sig ind på hjortene, hvis brunstbrøl runger i dalene 
mellem de mange tinder. 

Sædvanen tro vil der kunne købes ”luksus-snitter” med tilhørende kaffe, samt øl og 
vand.

Vel mødt til vinterhygge!

Dyrehospitalet Midtvest 
Vi hjælper de dejligste kæledyr på vores 
dyrehospital i Herning. Små hunde. Store 
hunde. Killinger. Katte. Kaniner. Marsvin.  
Hamstere. Skal vi hjælpe dit? 
 
Vi har en svaghed for professionalisme, flid 
og ærlighed. 
Vi tror på, det er vigtigt at gøre sig umage. 
Faktisk viser vores erfaring, at det kan redde 
dyreliv! 
#KaldOsBareNørder 
 
Dyrehospitalet Midtvest 
Viborgvej 65 
7400 Herning 
T: 70 22 56 22 
E: info@midtvest.com 
www.dgmv.dk  
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Arrangementer 

Lokal markprøve 
Den lokale markprøve afholdes i år lørdag den 4. marts kl. 8.00 på Gilmosegård. 

Vi har i år 75 års jubilæum, og der vil i den anledning være ”gratis frokostbord”, 
og efter prøven er der kaffe og te.

Tilmelding til Tage Skov på tlf 21 28 56 51 eller mail tskov@privat.dk senest den 
28. februar.

Tage Skov
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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 

Trofæaften 
Traditionen tro afholder vi vores trofæaften - igen i år i marts, hvilket giver alle 
mulighed for også at få hjorten fra januar med. I år falder datoen på torsdag den 
30. marts kl. 19.00 på Gilmosegård.

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 alle dine trofæer – ingen er for grimme eller for små – og sørg for at din jagt-
kammerat også tager sine med. Vi gentager i øvrigt sidste års succes med ”Ameri-
kansk lotteri” med flotte sponsorgaver.

Der er ingen tilmelding og alle er velkomne. 
Vi ses til trofæaften på Gilmosegård.

Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 9712 3033 / www.handelsbanken.dk/fredhoej

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

Open By Night - Seatrout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er efterhånden ved at være en tradition med en ”Open By Night”-aften i om-
rådets førende Jagt-og Fiskeriforretning. I år bliver ingen undtagelse, og datoen er 
onsdag den 26. april kl. 19.00 i Seatrout, Viborgvej 97, Herning.

Ligesom de sidste par år holder vi arrangementet sammen med ØrreSinding Jagt-
forening. 

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.

Vi ses i Seatrout!
Knæk & bræk

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

Indskydning 
På store bededag, fredag den 12. maj afholder Herning Jagtforening indskydning 
og skydning til løbende hjort fra kl. 9:00 til kl. 12:00. 

Pak din riffel og deltag denne dag, så du kan blive klar til bukkejagten 2017. 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

Pbv.
Peter Kjær
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Arrangementer

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

Så vel mødt på gården, med eller uden buk.

Pbv.
Peter Kjær  

14
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Artikel

Nye jægere
Tirsdag den 10. januar startede jagttegnsundervisningen på Gilmosegård atter op, 
og denne gang med et hold på 10 håbefulde og entusiastiske kursister. 

Vi er glade for i Herning Jagtforening at kunne tilbyde jagttegnsundervisning for 
kommende jægere, og når vi selv skal sige det, har vi også de perfekte rammer for 
undervisningen. Således har vi lige uden for døren vores dejlige terræn, hvor vi kan 
træne våbenbetjening og afstandsbedømmelse under naturlige forhold. 

Selve jagttegnskurset, som foregår i et samarbejde med FOF, strækker sig over 17 
gange, men da der jo ikke er meget dagslys om aftenen på denne årstid, har vi 
indlagt et par ekstra ”mødegange”, hvor vi kan træne den praktiske del.
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Hvis du sidder og er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig kræves for at tage et jagt-
tegn i dag, synes jeg du lige skal besøge www.jagtproeven.dk. Der kan du nemlig 
tage din helt egen lille test med 40 spørgsmål af den slags, som de kommende 
jægere skal kunne besvare - og bare rolig, der kommer ikke nogen og inddrager dit 
jagttegn, hvis du skulle dumpe, og du er helt anonym :-)

Hvorom alting er: Nye jægere, som står med et spritnyt jagttegn, ved noget om 
jagt og natur, sikkerhed og vildpleje og meget mere. Selvfølgelig har de ikke så me-
get erfaring med det at gå på jagt, så her påhviler der os “gamle” jægere et kæmpe 
ansvar: Tag de nye jægere med i vores fællesskab. Har du en plads til overs på en 
fællesjagt, ja så tøv ikke med at invitere en nyjæger med. 

Knæk og bræk til alle 
Calle (jagttegnskursuslærer i Herning Jagtforening)  

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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Formand

 
Peter Kjær 
Trælundvej 11 
7400 Herning 
pkagentur@mail.dk

 
20 12 16 72

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

40 35 45 82

Bestyrelsesmedlemmer Calle Mikkelsen 
callemikkelsen@yahoo.dk

29 28 97 77

Per Jensen 
Liselundvej 98
7400 Herning 
Per.l.jensen@live.dk

21 66 37 62

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

22 15 77 33

Jørgen Clemmesen
jbc@logodan.dk

21 65 59 63

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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