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

Ungjæger og aktiviteter
 
Herning Jagtforening starter her i foråret ny ungdomsafdeling. Bestyrelsen er enige 
om at vi skal bruge gode kræfter på at få flere unge jægere til foreningen. I skriven-
de stund har foreningen kun 18 medlemmer under 26, og det er alt for lidt. 
Vi vil arbejde hårdt for at gøre Herning Jagtforening til en attraktiv forening for 
unge jægere, og vi er sikre på at vi kan trække flere unge til, enten som hovedmed-
lem, eller som B medlemmer, hvis de har tilknytning til anden forening. 

Vi har allerede fundet to unge medlemmer som kommer til at stå for ungdomsaf-
delingen. De vil arbejde selvstændigt med udviklingen af afdelingen, men naturlig-
vis med alt den hjælp de har behov for, fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen er i dialog med DJ, og vi vil undersøge hvilke muligheder/midler DJ 
har til rådighed. Klubhuset og arealerne kan de unge bruge så meget de har behov 
for, og der vil også blive mulighed for at de unge kan få mere erfarne skytter med 
på skydebanen, hvis der er brug for en hjælpende hånd. 

Hvis I kender unge jægere som kunne være en del af den nye afdeling, så kan de 
kontakte det nye ungdomsudvalg på flere forskellige platforme:

 

 Peter Wittrup 
 Mobil: 22 22 11 14 
 Email: peterwittrup356@gmail.com 

 Mads Dalager Andersen 
 Mobil: 27215608 
 Email madsdalagerandersen@gmail.com 
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Forårets aktiviteter er lagt fast, og kan ses i Sneppen, vi håber virkelig at forenin-
gens medlemmer igen vil støtte op så vi bliver mange. 
Bemærk at sommerens buearrangement denne gang foregår hjemme hos Baldur i 
Brande. 

På årets generalforsamling blev der serveret varmt mad, og det hjalp på tilslut-
ningen. Vi var i år dobbelt så mange som året før, så det vil fremover være en fast 
tradition. Vi vil her i foråret kalde til arbejdsdag på gården; gården skal gøres som-
merklar og vi skal rydde op og gøre klar til storskrald, i vil modtage en nyhedsmail 
med dato og tidspunkt, og vi håber på stort fremmøde.

I ønskes alle et godt forår.

Med jægerhilsen

Peter Kjær
Formand,
Herning Jagtforening
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Kommende aktiviteter 

Kalender 2018

Torsdag d. 22. marts  Trofæaften  
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Onsdag d. 25. april   Open by Night i Seatrout 
Kl. 19.00    Viborgvej 97, Herning 

Fredag d. 27. april    Indskydning 
Fra kl. 9.00 - 12.00   Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8

Onsdag d. 16. maj   Bukketræf 
Fra kl. 9.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26

Onsdag d. 6. juni    Buejagt v/ Niels Baldur 
Kl 18.00    Ørbækvej 6, Brande
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Arrangementer

Trofæaften 
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 afholder vi traditionen tro vores trofæaften, hvilket 
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 alle dine trofæer – ingen er 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 sponsorgaver.

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

Pbv.
Carsten Lawets

Sidste års vinder – en glad elgjæger
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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  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Arrangementer 

Open by Night i Seatrout 

Det er efterhånden ved at være en veletableret tradition med en ”Open by Night” i 
områdets førende Jagt-og Fiskeriforretning, Seatrout, Viborgvej 97, Herning. 

Ligesom de sidste par år holder vi arrangementet sammen med ØrreSinding Jagt-
forening. Vi håber på stor opbakning, hvor du onsdag 25. april fra kl. 19.00 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

Pbv
Carsten Lawets

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

Indskydning 
Bedefredag d. 27 april holder Herning jagtforening indskydning, og skydning til 
løbende hjort fra kl. 9 til kl. 12. Så pak din riffel så du kan blive klar til bukkejag-
ten 2018. Der vil være pokal til bedste serie på løbende hjort, det er første skyd-
ning 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 Her-
ning.

Pbv.
Peter Kjær
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Arrangementer

Bukketræf
Traditionens tro mødes vi igen på Gilmosegård til bukketræf, onsdag d. 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
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Arrangementer

Buejagt v/ Niels Baldur 

Det er en stor glæde og fornøjelse, at vi kan tilbyde vore medlemmer et spændende 
besøg hos landets førende bueforretning, Baldurs Archery.

Vi mødes ved Baldurs butik – Ørbækvej 6, 7330 Brande kl. 18.00, onsdag d. 6. 
juni. 

Vi vil blive introduceret til buejagtens forunderlige verden, herunder får vi råd og 
vejledning om udstyret, og der vil naturligvis være mulighed for at prøve at skyde 
med bue.

Af hensyn til pladser, og indkøb af grillpølser m.m. er det nødvendigt med 
tilmelding. Så meld dig til hurtigst muligt og senest onsdag d. 30. maj på email-
adressen carsten.lawets@tryg.dk eller 22 20 81 46.

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

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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Kontaktoplysninger 

Tlf-, mail- og adresseliste
 
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

Peter Kjær 
Trælundvej 11 
7400 Herning 
pkagentur@mail.dk

20 12 16 72


