Sneppen
Marts 2019
Herning Jagtforenings medlemsblad

1

Sneppen

Marts 2019
Redaktion og layout
Nicolaj Skafsgaard
nicolaj@napps.com
Hjemmeside
www.herningjagtforening.dk
Facebook
www.facebook.com/herningjagtforening

22

Indhold
Side 4

Formanden beretter

		Kommende aktiviteter
Side 6
Kalender
		Arrangementer
Side 8
Trofæaften
Side 9
Indskydning
Side 11
Bukketræf

		Kontaktoplysninger
Side 12
Tlf-, mail- og adresseliste

3

3

Formanden beretter

Marts 2019
Håber at i alle har haft en dejlig jagtsæson med masser af frisk luft og hygge. Nu er
det slut for en stund, men de fleste har nok en masse som skal gøres klar til næste
sæson, og bukkejagten står jo snart for døren.
Udover de klubaftener der har været på gården, så har der også været livlig aktivitet
i hallen, hvor rigtig mange har trænet hund, i øjeblikket er der i omegnen af tre
hold i gang, og det er super dejligt. Bestyrelsen har også haft store oprydningsdag,
hvor der blev ryddet grundigt op såvel inde som ude. Vi er i gang med at indrette
vores nye bålhytte med grill og siddepladser, og jeg forventer den står klar først på
sommeren.
På vores generalforsamling kom der et forslag fra salen om ikke gårdens varmekilde
(oliefyret) skulle skiftes til noget mere miljøvenligt, og ikke mindst billigere system.
Ulrik og Birger er i skrivende stund ved at indhente tilbud på luft til luft pumpe
og en el-vandvarmer så vi helt kan skrotte fyret. Samtidig er de to herrer naturligvis
også ved at søge penge til anlægget, og går det som det plejer, kommer vi helt sikkert i hus. Vi regner med at udstyret er monteret inden vinter.
Jørgen Clemmesen har desværre valgt at stoppe i bestyrelsen, og i den forbindelse
vil jeg gerne sige: “Clemme tusind tak for dit arbejde og dit gode humør”. Ny
mand i bestyrelsen er Thomas Storgaard - velkommen til, Storgaard.
Som I også kan læse i Sneppen, så har vi følgende aktiviteter i nærmeste fremtid.
- Trofæaften torsdag d. 28-3 kl. 19
- Besøg hos Sea Trout onsdag d. 24-4 kl. 19
- Indskydning HJC fredag d. 10-5 fra kl. 15 til 18
- Bukketræf på gården torsdag d. 16 maj fra kl. 9 (man kan købe kaffe og rundstykker)
Jeg vil med disse ord ønske jer alle et rigtig dejligt forår, og knæk og bræk i bukkejagten.
Med venlig hilsen
Herning Jagtforening
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. 28. marts		
Kl. 19.00				

Trofæaften
Gilmosegård, Gilmosevej 26

Onsdag d. 24. april			
Kl. 19.00				

Open by Night i Seatrout
Viborgvej 97, Herning

Fredag d. 10. maj 		Indskydning
Fra kl. 15.00 - 18.00			
Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8
Torsdag d. 16. maj			
Kl. 9.00				

Bukketræf
Gilmosegård, Gilmosevej 26

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

Trofæaften
Traditionen tro afholder vi vores trofæaften i marts, hvilket giver alle mulighed for
også at få hjorten fra januar med. Dette bliver torsdag 28. marts fra 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
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

JAGTDRØMME
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

POLEN • SKOTLAND • NORDIRLAND • ENGLAND • UNGARN • T YRKIET
ESTLAND • ØSTRIG • SPANIEN • FINLAND• GRØNLAND
SYDAFRIKA • NAMIBIA • CANADA • YUKON • AUSTRALIEN
NEW ZEALAND • ARGENTINA • RUSLAND • CAMEROUN
Vi glæder os til at høre fra dig.
Ring eller mail nu og bestil et
eksemplar af vort katalog
Mange spændende tilbud
og destinationer

88

Få de seneste nyheder og gode tilbud
tilsendt pr. e-mail Tilmeld dig på
www.buhlsjagtrejser.dk

Buhls Jagtrejser

ApS

Hunting Tourist’s Agency
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

Arrangementer

Indskydning
Fredag d.10 maj fra kl 15-18, holder Herning Jagtforening indskydning, og
skydning til løbende hjort. Så pak din riffel så du kan blive klar til bukkejagten
2019.
Der vil være pokal til bedste serie på løbende hjort, det er første skydning som er
gældende. Der kan købes øl og vand på banen.
Bemærk datoen, normalt holder vi indskydningen Store Bededag, men da denne i
år falder d. 17. maj er der ny dato.
Vel mødt på Hjortebanen Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning.
Pbv.
Peter Kjær
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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

Sådan et gevir kan ikke hænge hvor som helst.
Kontakt os, hvis du får brug for en større stue!
Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 9712 3033 / www.handelsbanken.dk/fredhoej
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97 16 11 11

Ringkøbingvej / Langvadbjergvej 9 · 7400 Herning · www.knud-damsgaard.dk

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.

Arrangementer

Bukketræf
Traditionens tro mødes vi igen på Gilmosegård til bukketræf, fredag d.16 maj. Der
kan købes kaffe og rundstykker fra kl. 9, og kl. 10 vil vores overdommer Rudy Johansen bedømme dagens bedste buk.
Vel mødt på gården, med eller uden buk.
Pbv.
Peter Kjær
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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@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

Thomas Storgaard
toms86@gmail.com

40 55 86 90

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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