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Formanden beretter

Året 2018
Herning Jagtforening har haft livlig aktivitet hen over foråret, der har været
skydeaften for ungdomsafdelingen på Herning Jagcenter, en rigtig hyggelig aften
hvor der blev gået godt til duerne.
Som I nok har bemærket er vores bålhytte nu på plads, og vi mangler blot indretningen med bænke og bålplads. I den forbindelse vil jeg gerne takke Nordea
fonden, Danmarks Jægerforbund, samt Herning Kommune for en fantastisk
opbakning i forbindelse med det økonomiske.
Vi har haft flere gode klubaftener, men jeg vil gerne fremhæve opbakningen til
årets trofæaften, hold nu op hvor vi var mange, jeg tror det er første gang at vi måtte hente ekstra stole i baglokalet. Her skal lyde en stor tak til vores overdommer,
Rudy Johansen, og alle vores trofaste sponsorere, der var gaver for rigtig mange
penge, takke være Ulrik Krogstrup som har slidt et par dæk ned i jagten efter dem.
Det er også dejligt at se så mange der bruger både hal, og området til hundetræning, ja selv her i skrivende stund ved jeg at der er et hold som træner hver
mandag. Gården har været lejet ud flere gange uden problemer, lejer søger selv for
rengøring før og efter festen, og det er en skøn lille indtægt til foreningen nu når vi
ingen indtægt har fra skydebane.
Hvis I kender nogen som gerne vil leje gården, så skal de bare kontakte mig, så
ordner jeg det praktiske.
Jeg håber at I alle igen vil støtte op om vores klubaftener her i efteråret, og specielt
håber jeg at der vil komme mange til vores generalforsamling d. 29 november, læs
mere her i Sneppen.
Jeg vil ønske jer alle knæk og bræk her i 2018/2019 sæsonen.
Med jægerhilsen
Peter Kjær
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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
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Kommende aktiviteter

Kalender 2018
Torsdag d. 27. september		
Førstehjælp til jagthunde
Kl. 19.30				Herning Dyrehospital
					Hedelandsvej 27
					7400 Herning
Torsdag d. 29. november		
Kl. 19.00				
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Generalforsamling
Gilmosegård, Gilmosevej 26

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

77

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 Mogens Lystbech – en flot dansk kronhjort. Stort tillykke til Mogens med hjorten, og ikke mindst titlen som indehaver af ”Årets trofæ”
også har vundet retten til at spendere kr. 1.000 i Seatrout.
Pbv,
Carsten Lawets
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Tilbageblik

Indskydning
Store Bededag, fredag d. 27 april afholdte Herning Jagtforening årets
indskydningsdag, hvor der også blev kæmpet om hjortepokalen. Der blev hygget
med skydning, kaffe og rundstykker.
Kampen om hjortepokalen og rødvinen, blev en sand gyser.
Jan Hjort og Knud Bjerre måtte skyde om 3 gange inden vinen, og pokalen landede i Knuds hænder, stort tillykke til Knud

Pbv,
Peter Kjær

9 99

Tilbageblik

Bukketræf
Gennem denne version af Sneppen findes flere stemningsbilleder fra årets bukktræf.
Herunder endnu et, tak til de dygtige hornblæsere.
Pbv,
Peter Kjær
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Arrangementer

Kom til en spændende ”dyrlægeaften” hos
Herning Dyrehospital
Herning Dyrehospital inviterer Herning Jagtforening til en spændende aften om
”Førstehjælp til jagthunde” torsdag d. 27. september kl. 19.30 på Herning
Dyrehospital, Hedelandsvej 27, 7400 Herning
For mange jægere spiller hunden en afgørende rolle. Man bruger rigtig meget tid
på at træne den, så den bliver den perfekte ”partner” under jagten. Men hvad stiller
man op, når uheldet er ude, og hunden pludselig kommer til skade eller bliver akut
syg?
Efter foredraget bydes på en kop kaffe og en bid brød.
Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilnser,
Jesper og Vibeke
Herning Dyrehosptial

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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Arrangementer

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Herning Jagtforening, torsdag d. 29
november kl. 19.00 på Gilmosegård, Gilmosevej 26 i Tjørring.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest en uge inden
generalforsamlingens afholdelse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden
Spisning
Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Fremlæggelse af regnskab- Ulrik Krogstrup
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Evt.

Der er igen i år gratis varm mad, så tilmelding er meget vigtigt. Dette gøre til
undertegnede, enten pr. telefon eller mail.
Carsten Lawets
22 20 81 46 / carsten.lawets@tryg.dk
Peter Kjær
20 12 16 72 / pkagentur@mail.dk
Pbv.
Peter Kjær
Formand

Sådan et gevir kan ikke hænge hvor som helst.
Kontakt os, hvis du får brug for en større stue!
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Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 9712 3033 / www.handelsbanken.dk/fredhoej
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Knud Damsgaard Nielsen ApS

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

239.990

INTRODUKTIONSRABAT

15.000

FRA

224.990

Knud Damsgaard Nielsen ApS
www.nissan.dk

97 16 11 11

Ringkøbingvej / Langvadbjergvej 9 · 7400 Herning · www.knud-damsgaard.dk
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Introduktionsrabat kun på udvalgte modeller. Se mere på nissan.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.

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@icloud.com

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
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