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Formanden beretter

Bålhytte, regulering og varm mad
Bestyrelsen har nu bestilt en stor bålhytte, den vil efter planen blive leveret og 
bygget i løbet af foråret 2018 og vi glæder os meget til at den står færdig. 
Vi tror og håber at vores medlemmer flittigt vil bruge hytten, enten når der trænes 
hund eller bare til lidt hygge. 

Vi har netop haft arbejdsaften på gården hvor der blev klippet hæk, slået græs og 
sprøjtet for ukrudt. Vi har afholdt flere klubaftener som har været godt besøgt, 
specielt vores trofæaften hvor gården var helt fyldt, og det var en rigtig god aften, 
med en god stemning.

Vi vil meget gerne have input til kommende klubaftener, så hvis i har forslag til 
hvad vi kan lave skal i bare byde ind, forslag kan sendes til mig på pkagentur@
mail.dk. 
Vi vil også opfordre jer til at at støtte op til vores kommende aftener, det er altså 
sjovere når vi er mange. 

Vi har haft reguleringsjægere ude på Ringkøbing fjord for at regulere   
skarv fra motorbåd, og jeg forventer også der igen i år bliver pladser, så hvis der 
er nogen der har båd og kunne tænke sig at regulere så vil vi sende nyhedsmail ud 
hvis der igen bliver åbnet. 

Vi sendte tidligere nyhedsmail rundt vedr. almindelig tilladelse til at skyde skarv 
i og omkring Ringkøbing fjord, mens man driver andejagt på fjorden, og mange 
har heldigvis søgt denne. Skarven er blevet et alvorligt problem derude, de æder en 
meget stor del af den lakseyngel der hvert år bliver udsat i Skjern å, så dejligt at i 
støtter op. 

Husk også at Herning jagtforening har 2 pramme med udstyr liggende i Stauning 
havn, de bliver brugt meget lidt, og jeg forstår ikke at vores ungjægere ikke benyt-
ter sig at den mulighed, det er en fantastisk jagtform og helt gratis. 
I er velkommen til at kontakte Calle fra bestyrelsen, han hjælper jer gerne i gang. 
Calle træffes på mobil 29 28 97 77.
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Generalforsamling d. 30 november
Som jeg skrev sidst så er det en katastrofe at der ikke møder mere end ca. 10 
medlemmer op til vores generalforsamling, derfor har vi besluttet at vi i år lokker 
med varmt mad, så mød op denne aften, det er vigtigt for foreningen med flere 
deltagere. 

Tilmelding er nødvendigt så send en mail til enten pkagentur@mail.dk eller til 
ulrik.krogstrup@mail.tele.dk 

I ønskes alle en god jagtsæson.

Med jægerhilsen,
Peter Kjær

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  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6

Kommende aktiviteter 

Kalender 2017-2018

Torsdag d. 28. september  Temaaften om 
     råvildtforvaltning  
Kl. 18.15    Rofi-Centret, Kirkevej 26, 
     6950 Ringkøbing

Torsdag d. 26. oktober  Dyrlægeaften 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 30. november  Generalforsamling 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Fra tirsdag d. 9. januar   Jagttegnskursus 
     Gilmosegård, Gilmosevej 26

Fra tirsdag d. 9. januar   Lav eller smede din egen kniv 
     Lundgårdsskolen, sløjdlokalet
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Tilbageblik

Trofæaften 
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. 

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. 

Årets trofæ blev nedlagt af Max Lidegaard – 1 stor og flot svensk elgtyr. Stort til-
lykke til Max med tyren, og ikke mindst titlen som indehaver af ”årets trofæ” også 
har vundet retten til at spendere kr. 1.000 i Seatrout.

På bestyrelsens vegne,
Carsten Lawets
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Tilbageblik

Indskydning 
Herning Jagtforening havde igen i år lejet hjortebanen til indskydning og hjor-
teskydning fredag d. 12. maj. Banen var igen rigtig god besøgt, og alle fik ordnet 
deres grej til bukkejagten. 

Hjortepokalen blev vundet af Michael Jacobsen med det flotte resultatat 40p, så 
stort tillykke med den. 

Pbv,
Carsten Lawets
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Tilbageblik

Bukketræf 
Årets bukkepral var ikke det største tilløbsstykke, vejret var i mod os og så var det 
også en hverdag. 

Ikke mange mødte op, men de der kom hyggede sig med kaffe og rundstykker. Jeg 
tror det er første gang at der ikke kom buk på paraden.

Pbv,
Carsten Lawets

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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Nyt fra foreningen

Bålhytte
 
På bestyrelsesmødet i denne måned blev det besluttet, at foreningen investerer i 
bålhytte, så vores medlemmer kan mødes efter endt træning af hundene og drikke 
en øl og grille en pølse.

Planen er, at hytten bliver opstillet i foråret 2018, så den er klar til vores bukketræf.
For ikke at belaste vores økonomi for meget, vil både DJ og forskellige fonde blive 
anmodet om at give et bidrag til bålhytten.
 
På bestyrelsens vegne,
Birger
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Arrangementer

Temaaften om råvildtforvaltning

Temaaften om  
RÅVILDTFORVALTNING
Skyder vi for meget til væggen og for lidt til fryseren?
I samarbejde med kredse og jagtforeninger afholdes  
en række temaaftener om råvildtforvaltning.

Vi vil bl.a. drøfte følgende områder:
· DJ’s politiske retning for forvaltning af råvildt
· Råvildtsundhed, mulige tegn på ”råvildtsyge” 
· Anbefalinger til forvaltning af råvildt
Målgruppen er jægere, lodsejere og andre naturinteresserede.
Oplægsholdere på temaaftnerne er forskere, praktikere, 
vildtkonsulenter og medarbejdere fra DJ. 

Ringkøbing 

Den 28. september 2017 kl. 18.15 

(17.30, hvis man er tilmeldt middag) – 21.30, 

Rofi-Centret Kirkevej 26, 

6950 Ringkøbing

Se mere her: 
http://www.jaegerforbundet.dk/ 

det-sker-i-dj/konferencer-og-temadage/

Ordstyrer:  
Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning

 og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
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Arrangementer

Dyrlægeaften
Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 19.00 afholder vi igen Dyrlægeaften på 
Gilmosegård. Kom til et spændende foredrag om pleje m.v. af din hund herunder 
vacciner og forståelse af hundens adfærd/signaler.

Følgende emner vil blandt andet blive belyst:

Vacciner  
Hvad er det nødvendig/en god ide at vaccinere hunde imod?

Sygdomme 
Hvad er de mest almindelige sygdomme, som hunde kan risikere at få?
 
Hundes adfærd/signaler
Hvad kan man læse ud af hundes adfærd, og hvad signalerer det?

Sidste år viste det sig, at emnerne blev mange på grund af stor spørgelyst fra de 
mange deltagerne, men dyrlægerne kan svare på ”næsten” alt, så hold dig ikke 
tilbage.

Pbv. 
Ulrik Krogstrup

Temaaften om  
RÅVILDTFORVALTNING
Skyder vi for meget til væggen og for lidt til fryseren?
I samarbejde med kredse og jagtforeninger afholdes  
en række temaaftener om råvildtforvaltning.

Vi vil bl.a. drøfte følgende områder:
· DJ’s politiske retning for forvaltning af råvildt
· Råvildtsundhed, mulige tegn på ”råvildtsyge” 
· Anbefalinger til forvaltning af råvildt
Målgruppen er jægere, lodsejere og andre naturinteresserede.
Oplægsholdere på temaaftnerne er forskere, praktikere, 
vildtkonsulenter og medarbejdere fra DJ. 

Ringkøbing 

Den 28. september 2017 kl. 18.15 

(17.30, hvis man er tilmeldt middag) – 21.30, 

Rofi-Centret Kirkevej 26, 

6950 Ringkøbing

Se mere her: 
http://www.jaegerforbundet.dk/ 

det-sker-i-dj/konferencer-og-temadage/

Ordstyrer:  
Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning

 og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
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Arrangementer

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling 
Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19 på Gilmosegård, Gilmosevej 26, Tjørring

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før 
generalforsamlingens afholdelse, altså d. 23. 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.

Bemærk der vil blive serveret varmt mad, derfor tilmelding.
pkagentur@mail.dk eller ulrik.krogstrup@mail.tele.dk 

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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Knud Damsgaard Nielsen ApS  97 16 11 11
Ringkøbingvej / Langvadbjergvej 9 · 7400 Herning · www.knud-damsgaard.dkwww.nissan.dk

NY MODEL
Knud Damsgaard Nielsen ApS

Langvadbjergvej 9 • 7400 Herning • Tlf. 97 16 11 11 (tlf. aften/weekend 40 14 82 44) • www.knud-damsgaard.dk 

Forbrug QASHQAI (bl.kørsel): 17,2-26,3, CO2:  
99-134 g/km. Pris er ekskl. leveringsomk.  
på 3.880 kr. og gælder t.o.m. 31.12.2016.  
Bilen er vist med ekstraudstyr.

NORMALPRIS FRA  239.990 
INTRODUKTIONS- 
RABAT  
 15.000

FRA 224.990

DANMARKS- 
PREMIERE

PÅ DEN NYE  

QASHQAI
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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

Jagttegnsundervisning 2017-2018
Så skriver vi september og et nyt kuld håbefulde jægere er på vej ud på Dianas stier. 

Vi startede jagttegnsundervisningen op i januar med 10 nye jægeraspiranter på hol-
det, hvilket er en rigtig god holdstørrelse, og efter udløbet af den første prøveperio-
de havde ikke mindre end 7 fået jagttegnet i hus. Det lyder måske ikke prangende, 
men er faktisk langt over gennemsnittet på landsplan. 

Nu er efterårets prøveperiode så i gang, og dermed har de sidste tre på holdet så 
endnu en mulighed, for at erhverve det eftertragtede bevis. Knæk og bræk til dem 
også.

Jeg synes jo vi i Herning Jagtforening har nogle fantastiske muligheder for at 
gennemføre jagttegnsundervisning, idet det foregår på Gilmosegård. Der har vi 
naturen lige udenfor, og det giver fine muligheder for at træne våbenbetjening og 
afstandsbedømmelse under realistiske forhold.

I skrivende stund er der allerede tilmeldt 6 kursister til det hold, som starter op 
den 9. januar 2018. Det betyder, at holdet allerede er halvt fyldt op, for da der jo 
også er tale om individuel vejledning og skydetræning, har jeg sat en holdstørrelse 
på max 12 elever. Skulle du kende en, som er interesseret i at tage et jagttegn, må 
du gerne henvise ham/hende til mig snarest.

Og hvad så med de nye jægere?
Ja, Jeg kan ikke opfordre kraftigt nok til, at alle vi ”gamle” tager godt imod dem. 
Mange unge eller nye jægere har måske ikke selv mulighed for at leje jagt, eller 
kender nogen, som kan invitere, og så vil en invitation være særdeles velkommen. 
Om det så bare er et aftentræk efter ænder, eller en trampejagt hen over marken 
efter en hare, så vil det være en oplevelse. Jeg formidler gerne en kontakt. Bare ring 
eller skriv på min mobil nummer  29 28 97 77.
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Er du ”gammel” jæger, eller mener du bare, at du har styr på alt det man skal 
kunne, så prøv lige at gå ind på www.jagtprøven.dk. Der kan du nemlig lave din 
helt egen jagtprøve med 40 spørgsmål, og bare rolig. 

Klarer du ikke 36 rigtige kommer der ikke nogen, og inddrager dit jagttegn. Det er 
godt at vide. 

Med disse ord siger jeg knæk og bræk til alle,

Hilsen 
Calle

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

17
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Arrangementer

Lav din egen jagt- eller fiskekniv
Herning Jagtforening vil også i 2018 tilbyde et kursus i, at lave din egen jagt-/fiske-
kniv fra bunden.

Kurset starter tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00 og fortsætter de efterfølgende 
9 tirsdage (dog undtagen vinterferie i uge 7). Kurset foregår på Lundgårdskolen i 
sløjdlokalet.

Følgende dage i  januar:  den 9. – 16. – 23. – 30.
  februar:  den 6. – 20. – 27.
  marts:  den 6. – 13. – 20.

Tirsdag den 20. 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 9. januar 2018 og sælger knivsblade.

Klinge: Mogens Loft Svendsen Skæfte/forholt: Bøffelhorn  Asp fra Jasper i Canada
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Bindende tilmelding til Erik H. Petersen senest den 8. januar 2018 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.

Da skolen er røgfrit område, må der ikke ryges i sløjlokalet.

Vel mødt
Erik H. Petersen
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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


