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Formanden beretter

September 2019
Nu er jagtsæsonen gået i gang, det grønne tøj er fundet frem og mange timer 
venter ved skov og fjord - en dejlig tid.

På gården har Ulrik bestilt nyt varmeanlæg, og fyret ryger ud snarest. Vi får en 
luft-til-luft pumpe, og en el-vandvarmer. Birger og Ulrik har naturligvis søgt om 
tilskud til anlægget, og det er lykkedes så vi kun får en meget lille egenbetaling - 
godt gået gutter! 

Fremover vil foreningen høste en stor besparelse, da vi har haft et højt olieforbrug. 
Jeg har bestilt indretning til bålhytten hos ProMidt, og indenfor de næste par uger 
vil der blive monteret 7 stole/bænke i hytten, og vi får et rundt bord i midten. Vi 
vil til foråret købe en grillordning til hytten, og vi håber på at vores medlemmer vil 
gøre brug af hytten.

Bemærk at vi allerede d. 26 september har klubaften på gården, her kommer det 
til at dreje om safari. Se mere her i Sneppen.

Den 28. november afholder vi ordinær generalforsamling, og igen i år vil der blive 
serveret gratis varmt mad, og vi håber at rigtig mange vil møde op.

Knæk og bræk

Med jægerhilsen,
Peter Kjær

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



5

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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Informationer 

Kalender 2019

Torsdag d. 26. september   Foredrag med Matswani Safaris
Kl 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

Torsdag d. 31. oktober  Temaaften om jagthunde 
Kl. 19.00    Hedelandsvej 27, Herning 

Torsdag d. 28. november  Generalforsamling 
Kl. 19.00    Gilmosegård, Gilmosevej 26 

 

Vi har brug for din hjælp! 
For at jagtforeningen kan blive ved med at komme med spændende foredrag, har 
vi brug for din hjælp. 

Så hvis du kender en spændende foredragsholder, eller har et godt forslag til en, er 
foreningen meget interesseret i at høre fra dig. 

Mvh. Bestyrelsen

Viborgvej 97 - 7400 Herning - Tlf. 96 60 60 65 - www.sea-trout.dk6
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Tilbageblik

Bukketræf 
Som vi plejer, mødtes vi d. 16. maj nogle stykker til morgenkaffe og rundstykker 
efter årets første jagt efter buk. Det var igen i år en rigtig hyggelig morgen. 

Overdommer Rudy valgte bukken til venstre som dagens bedste morgenbuk, til-
lykke til begge de unge mænd.
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Arrangementer

Spændende aften med
Matswani Safaris
Kom til et spændende aften med foredrag af Hardy Rippien, Matswani Safaris, 
torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 på Gilmosegård.
 
Han vil fortælle om deres kombi tur med jagt og fotosafari samt familietur. Fore-
draget gælder både medlemmer og deres ægtefæller.
 
Hardy medbringer også et trofægavekort på 2.000 kr., som kan vindes i en lod-
trækning, så der er al mulig grund til at møde op.

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

8
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Arrangementer

Temaaften om jagthunde 
Kom og få gode råd om plejning og pasning om din jagthund af dyrlæge Jesper 
Ørom. 

Jesper er selv aktiv jæger, så der falder måske en enkelt “røverhistorie” af også. Mød 
andre jægere og nyd fællesskabet over en kop kaffe bagefter. 

Dato: 31. oktober kl. 19.00 på Herning Dyrehospital, Hedelandsvej 27, 
Herning. 

Tilmelding er nødvendig og foregår via 97 12 77 20 eller email 
hd@herningdyrehospital.dk 
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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

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Herning Jagtforening, torsdag d. 28 
november kl. 19.00 på Gilmosegård, Gilmosevej 26 i Tjørring.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest d. 21. november.

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

Der er igen i år gratis varmt mad, så tilmelding er meget vigtigt.

Carsten Lawets, mobil: 22 20 81 46 mail: carsten.lawets@tryg.dk 
Peter Kjær, mobil: 20 12 16 72 mail: pkagentur@mail.dk

Pbv.
Peter Kjær
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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@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

Kontaktoplysninger 

Tlf-, mail- og adresseliste


