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Medlemsblad 2017 
Du sidder med den 19. udgave af Filskov Jagtforenings medlemsblad. 
Der skal lyde en stor tak til de firmaer / erhvervsdrivende, der i form af 
annoncer støtter Filskov Jagtforening - medlemsbladet, samt udsendelse 
af samme. Vi opfordrer medlemmer og alle andre læsere af medlemsbla-
det, til at støtte op om vores annoncører. 
Ligeledes opfordrer vi alle vore medlemmer, til at møde op til de arran-
gementer foreningen arrangerer. Motivationen for bestyrelsen, til at lave 
arrangementerne, afhænger af medlemmernes engagement og deltagen. 
 
HUSK hver gang du deltager i et ar-
rangement arrangeret af Filskov Jagt-
forening, f.eks. pokalskydning, vil et 
lod med dit navn, blive puttet i en 
kasse. Jo flere gange du fremmøder, 
jo flere lodder. Til generalforsamlin-
gen i 2018, vil medlemmet der ud-
trækkes, blive præmieret med en god 
gave. Da der kan være flere præmier, 
kan det enkelte medlem kun vinde én 
gang. Vi fortæller ikke hvad gaven er, 
men det er en ting der er værd at "gå 
efter". På gensyn. 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Vort program kan også ses på www.filskov.infoland.dk 
Filskov jagtforening har 115 medlemmer. 
Bladet er trykt i 200 eksemplarer. 
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Generalforsamling 2017 - Beretning 
 
Den 17. januar 2017 blev der afholdt generalforsamling. Som sædvanlig 
var der mange fremmødte i Viadukthallen. 
Efter velkomst blev ordstyrer valgt,- det blev Hans Moustgaard.  
Fm.  Søren Jakobsen aflagde beretning, og fortalte om de ting der var sket 
i det forløbne år. Herefter gennemgik kasser Ib Hansen. Her kan særlig 
nævnes at der er købt en gas grill så det er nemt at servere pølser mv. til 
vore arrangementer. 
 
På valg til bestyrelsen var Karlo Madsen, Ib Hansen og Søren Jakobsen. 
Karlo ønskede ikke genvalg. Vi siger tak for din indsats og det gode samar-
bejde. 
Ny valgt til bestyrelsen blev: Keld Larsen. 
Suppleant blev Kristian Nygaard (Bestyrelsens konstituering kan ses ba-
gerst i bladet). 
 
Så blev der stemt om årets største danske hjort, som blev vundet af Kim 
Nielsen. Årets buk blev vundet af: Søren Jakobsen. 
Årets mest specielle trofæ vundet af Ib Hansen. 
Kragepokalen for 2016 tilfaldt 1. Tonny Jakobsen og 2. Søren Jakobsen. 
Regler for kragepokal kan ses anden steds i bladet. 
Lodtrækning på lodder tildelt gennem det forløbne år (Se også side 3): 
Hovedpræmie, gavekort 700 kr. blev vundet af Poul Svendsen. 
Gavekort 300 kr. blev vundet af Ib Hansen og Henning Horsted. 
Spegepølser blev vundet af: Søren Jakobsen, Mikael Lind, Heine Jakobsen, 
Torben Jakobsen. 
 
Under evt. fortalte Jesper Hartkopf om hvordan det går med indsamlingen 
til det nye klubhus til Blåhøj Flugtskydningscenter 
 
Som afslutning på en god og hyggelig aften, var foreningen vært med 
smørrebrød og lidt vådt til ganen. 
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Årets jubilarer 
Jubilæums diplomer blev uddelt ved general-
forsamlingen: 

25 år - Stephen Grieves 
25 år - Carsten Vemmelund(ikke mødt) 
 

Vi har desværre konstateret fejl i vor registre-
ring af medlemmer, hvilket betyder at der er 
medlemmer som ikke har fået deres jubilæ-
umsdiplom i jubilæumsåret. Fejlen er sket ved 
overdragelse af medlemmer fra Dansk Jagtfor-
ening til Danmarks Jægerforbund - de korrekte 
indmeldelses-dato er ikke er registreret kor-
rekt.  
Så hvis du mener at have jubilæum, så kontakt os endelig. 
 
 

NB! Nu også en del af Bjarne’s El. 
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Industrivangen 6 - Filskov - 7200 Grindsted - Tlf. 22 10 18 85 
E-mail: salg@stoffersauto.dk 
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Brunch den 16. maj - Beretning 
16. maj 2016 var der brunch hos Jet-
te og Ove Svendsen. 
Der var morgenkaffe og rundstykker. 
Der deltog ca. 22+ en håndfuld børn 
 
Der var en buk på paraden - Søren 
Jakobsen var den heldige. 
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Riffel pokal skydning 
- Beretning 
Den 16. april 2016 havde kun 6 
interesserede medlemmer fundet vej 
til Ndr. Hede, for at dyste i 
pokalskydning. Som vanlig startede 
man med træningsskydning, 
hvorefter man gik videre til den 
gældende skydning som blev udført 
på de trekantede sikiver.  
Mikael Lind stak af med pokalen. 
Tillykke med resultatet. 
 
Vi håber at se mange flere næste år, 
så der kan blive lidt mere 
konkurrence  
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Fiskekonkurrence - Beretning 
Fredag d. 12. august 2016, var der fiskekonkurrenc. 
Konkurrencen blev vanen tro, afholdt ved Filskov Fiskesø. Der var 19 med 
fiskestang. Der var også mange der kom for at købe pølse. 
Der blev fange 23 fisk. 
Resultatet af konkurrencen  blev: 
 Voksne: Børn: 
1. plads Oluf Kristensen (2040g) Lasse Jakobsen (1760g) 
2. plads Flemming Sørensen (2020g) Lucas Siem (1250g) 
Trøstepræmie for mindste fisk: Sarah Røndbjerg (233g) 
 
Ib stod for grillen og en god jagt-
foreningsgrill pølse. Der blev gjort 
god brug af pølser, øl og vand. En 
dejlig og hyggelig aften.  
 
Tak til alle deltagere - og tak til 
"Filskov Fiskesø" for brug af søen. 

 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 

 

Lej foreningens gas-grill 
Filskov jagtforening har købt en gasgrill, så det er nemmere at tilbyde 
varme pølser mv. ved foreningens arrangementer. 
Men har du brug for en stor grill til en havefest eller lignende, så mist ej 
modet - du behøver ikke eje, når du nu kan leje  
Foreningens grill kan lejes for 75,- kr. per dag eksklusiv gas. 
Interesseret? Ring til Søren Jakobsen for aftale. 
 

Borgergade 3  •  7200 Grindsted  •  Tlf. 75 32 08 11  •  www.djs.dk 

ER DU PÅ JAGT EFTER ET    

NYT PENGEINSTITUT...? 
SÅ ER DEN JYSKE SPAREKASSE ET GODT BUD 

Velkommen 
indenfor i 
din lokale  
sparekasse 
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Hundetræningen - Beretning 
Årsberetning for år 2016 
 
Så er der igen gået endnu et år med hundetræning i Filskov/ Blåhøj. Et år 
hvor der ikke er sket så meget nyt. Antallet af hunde er det samme som 
sidste år, ca. 150. 
Vi startede op søndag den 3/1 2016 ude i Ridehallen i Blåhøj med Afslut-
ning den 13/3 2016 ved Tove og Finn Andersen. 
Vinder af Hvalpe, blev  

1. plads- Jacob 
2. plads- Jesper Kristensen. 

Mellemhunde: blev  
1.plads - Jørgen Peter. 
2.plads - Mads Mathiasen 
3.plads - Martin Skjøth. 

Udvidet hold blev 
1. plads - Janni Rasmussen. 
2. plads - Bent Rasmussen 
3. plads - Sinne Ross. 

Vi startede op igen søndag den 3/4 2016 ved: Marianne, kim, Hanna og 
Helmut, hvor vi var de halve gange, så flyttede vi ud til Tove og Fin Ander-
sen, med afslutning den 19/6 2016., hvor vinder blev: 

1.plads Hans ? 
2.plads Erling Hansen. 

Mellemholdet:  
1. plads - Martin Skjøth. 
2. plads - Helle Mathiesen.  
3. plads - Jesper Kristensen. 

Vinder af vand og slæb: 
1.plads - Elisabeth Refslund. 
2.plads - Niels Winter 
3.plads - Kenneth Lund 

 
Fortsættes på side 32
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Andejagt - Beretning 
Om morgenen d. 22.10.2016 - mødtes 
10 jægere for at tage på dette års 
andejagt. Der blev skudt 3 ænder og 1 
gås  
 
I det kommende år er der ingen ande-
jagt på programmet - men måske 
kommer der noget alternativt. 
Sørg for at være med på SMS listen 
hvis der skulle ske noget nyt. 
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Ræve regulering ved behov, februar 
I forsøg på at få flere med på rævejagt, rykkes evt. jagt til februar. 
Da man ikke må planlægge en regulerings jagt, vil jagten blive planlagt når 
der er et aktuelt behov. 
Derfor, hvis I har opserveret ræve på jeres revirer og ønsker hjælp til regu-
leringen, vil jagtforeningen meget gerne høre herom. 
Kontakt en af bestyrelses medlemmerne for nærmere aftale herom. 
 
En evt. regulerings jagt vil blive annonceret vha. SMS. Planlægges løselig 
til d. 24. februar 2018. HVIS - der er 
behov for en reguleringsjagt på 
ræve, afholdes denne - kl. 9.30 - fra 
Hans Moustgaard, Mosegårdsvej 6, 
Filskov. Efter jagten er foreningen 
vært ved en gang suppe hos Søren 
J. og Anette.
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Banen Rundt - Program 
Vi fortsætter i år med det gode tiltag der er i samarbejde med Blåhøj, Thy-
regod og Ringive jagt-foreninger.  
Det sker fortsat som et forsøg på at skabe flere fælles arrangementer, for 
såvel skydebanens nuværende brugere, samt foreningernes øvrige med-
lemmer, der måske kun sjældent eller aldrig kommer på banen. 
Der dannes mixhold med 3 skytter pr. hold. Der tilstræbes at lave blande-
de grupper, så holdende kommer til at være så ensartede som muligt, 
hvilket sikrer maksimal konkurrence.  
Banen rundt vil i år også omfatte 25 duer på skeetbanen (i alt ca. 84 duer). 
 
Efter arrangementet er der grillfest. Til grillen kan også tilmeldes pårøren-
de, som naturligvis er hjertelig velkommen (120 kr.). 
Vi håber at mange vil være med til en sjov og hyggelig Skydeaften, der 
selvfølgelig også forbedrer skydefærdigheden og forhåbentlig giver lyst til 
at benytte banen lidt oftere.  
 
Tidspunkt:  
Fredag d. 30. Juni kl. 17:00 
Pris: 250,- kr. inc. mad og duer. 
Minus patroner. 
 

Tilmelding nødvendig til 
Jesper Hartkopf 40 30 12 70 
Eller på listen ved Blåbøj Sky-
decenter, når du alligevel er til 
træning. 

 

RESTAURANT 
Åbent alle ugens dage: 

Frokost kl. 12:00 - 14:00 & aften fra kl. 17.30 
 

SELSKABER 
 

Amtsvejen 34, Filskov. 7200 Grindsted. Tlf. 75 34 81 11 
info@filskovkro.dk    www.filskovkro.dk 



21 

Søg tilskud til vildtplanter 
Der er mulighed for at søge tilskud til vildtplanter. For indeværende år, er 
der tilskud på 75 % af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt og indberet-
tes til SKAT.              
Tilskuddet ydes til buske og træer, og der er muligheder for valg mellem 
39 forskellige arter. Der kan findes en grundig beskrivelse af buske og 
træer, samt vejledning til samme, på Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
Se nærmere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Ansøgning samt 
regler om tilskud, findes på Naturstyrelsens hjemmesiden:  
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/ 
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SMS tjeneste  
Som en lille reminder, vil du et par dage 
før et arrangement modtage en SMS, 
som påmindelse for arrangementet. 
Derfor - HUSK! 
 
Får du et nyt mobil-nummer, meddel 
dette til Søren Jakobsen - tlf. 2090 2753., 
for fortsat at modtage informationer fra 
jagtforeningen. Samme nummer benyt-
tes, hvis du vil tilmelde dig ordningen. 
 
 

 

 Algebehandling, tag, belægning mv 

 Plantning, Plantesalg 

 Udlejning af plantemaskine 

 Salg af hochsitze 

 Træfældning 

 Salg af flis og brænde 

 

Kontakt:  

Torben Thomsen 

Tlf. 25 30 27 26 
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Reserveret til program 
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Reserveret til midt side program 
 



 

25 

 

Reserveret til midt side program 
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Reserveret til midt side program 
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Aften med vildtager, fodring og tøj 
Filskov jagt forening arrangere en aften i selskab med Karsten Bessmann, 
indehaver af "Vildtfodring.DK". 
Denne aften vil der være beskrivelser af frø for vildtager og drøftelse af 
hvordan de etableres bedst. Der bliver også snakket om planter til vildt-
pleje. Det vil være muligt at købe frø og planter denne aften til forenings 
rabat. Der vil blive drøftet fodring af hjortevildt og der vil blive vist prøver 
at foder. Der vil forventelig også blive fremvist foder automater til både 
rådyr og fasaner. 
Desuden fremvisning af jagttøj (Northern Hunting). 

Torsdag d. 6. april kl. 19:00 
 
Foreningen er vært med en bid mad. 
Tag gerne venner og bekendte med! 
 
Afholdes hos Carsten R.,  
Stilbjergvej 31, Elkjær, 7323 Give 
 

 
Fra generalforsamling 2017: Årets mest særpræget trofæ, årets største 

danske hjort og årets største buk. 

Tilmelding senest d. 4/4 til 
Carsten R. tlf. 51 71 88 18 
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Generalforsamling - Program 
Vi mødes til generalforsamling - Torsdag d. 18. januar 2018 - kl. 19.30. 
Denne gang afholdes generalforsamlingen i FDF Multihuset! 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Jagtforeningen er vært ved kaffe, smørrebrød, øl og vand. 
Medbring bukkeopsatser, der er skudt gennem året. Betingelse for at vin-
de "bukke-pokalen" er dog, at råbukken er nedlagt i Danmark.  Ligeledes 
kåres den mest særprægede bukkeopsats. Medbring også gerne hjorte-
gevirer - her er betingelsen ligeledes, for at vinde "hjorte-pokalen", at 
hjorten er nedlagt i Danmark. 
 
Da vi formodentlig får tildelt en plads i Skov- og naturstyrelsens jagt (hvert 
2. år), vil denne jagt blive udloddet under generalforsamlingen. Bestyrel-
sen forsøger at finde nye muligheder, bl.a. møde-gevinst, for udlodning på 
denne aften.  
 

 
Fra generalforsamling 2017: Samlingen af trofæ'er til bedømmelse 
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Gavekort udstedes 

Lasota energi armbånd forhandles 
 

Omme Landevej 41 - Filskov 
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Krage pokal - en konkurrence 
Hvem indleverer flest skade- og krage ben? 
Deltag i kampen om kragepokalen, som uddeles hvert år ved generalfor-
samlingen. Skyd / fang så mange skader og krager som muligt, og gem 
benene. Alle ben bliver præmieret med en pengepræmie til generalfor-
samlingen. Desuden får den person (enkeltmand) som har indleveret flest 
par ben, den såkaldte kragepokal. Kragepokalen kan ikke vindes af et 
"Krage-lav", men kun som enkeltperson. Skade- og krage benene afleve-
res, med angivelse af antal, til Keld Larsen, Stationsvej 51, Filskov - senest 
d. 31.december. God jagt! 
 

Udlån af fælder - et tilbud 
Jagtforeningen råder over 
mink/mårfælder, som kan lånes for 
højest 2 måneder af gangen. Der 

skal betales et depositum på 100 
kr. pr. fælde. Kontakt Søren Jakob-
sen, tlf. 2090 2753 
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Hundetræningen - Beretning, fortsat 
Fortsat fra side 14 
 
Den 24/6 2016 var vi til firkants dyst, som denne gang igen blev afholdt i 
Give, en super god dag med dejligt vejr. 
For første gang havde vi Vejle med til prøven, det havde vi store forvent-
ninger til, da de havde sagt at nu ville det være slut med, at vi altid vandt 
det hele. Hvis det skal ske, kan vi bare konstatere, at de skal hjem og træ-
ne noget mere. Igen i år løb vi med unghunde: lille app, vand og slæb po-
kalen samt vandt også den store hold pokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derefter gik vi på sommerferie og startede op igen den 8.august 2016 og 
igen nyt hold inde i ridehallen den 3. oktober 2016 med stor opbakning. 
Vi er blevet enige om, at i fremtiden, vil vi kun holde afslutning med prø-
ver efter forårstræningen, da vi har erfaret, at det er svært at samle folk 
til afslutning efter vinter træning. 
Vi er også blevet enige om at prøve med at holde fri om søndagen, så alle 
vores trædninger ligger mandag aften. Det gør så bare, at vi må sige nej til 
nogle udvidet hunde på vores vinterhold, som vi startede den 9. januar 
2017.  Men da vi så kunne konstatere at folk bare kom alligevel, selv om 
de er vokset lidt fra hvalpe stadiet. Så har vi gjort noget andet, nemlig 
købt lys og sat op udenfor. Så nu bliver der trænet både ude og inde. 
Det blev vi også lidt nød til da vi har et hold på ca. 30 hunde, så er der ikke 
nok plads i ridehallen. 

Fortsættes side 34 
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Hundetræningen - Beretning, fortsat 
Fortsat fra side 32 
 
I foråret fik jeg en besked fra Lisbet, at hun ønskede at stoppe som træ-
ner. Det er vi rigtig kede af, da Lisbet har gjort et stort stykke arbejde og 
hjulpet mig med til at holde de andre trænere lidt nede. 
Men heldigvis er vi en forening som er så heldig, at der hele tiden står 
nogle nye som er klar til at blive en del af det fantastiske sammenhold vi 
har. Så som ny træner har vi fået Rene Christensen fra Brande, så vi igen 
er 10 trænerer og vores alle sammes mor Lis som sørger for at vi bliver 
godt forkælet alle mand. 
Lis er et forbillede på at selv om man er blevet 80 år så kan man godt lave 
frivilligt arbejde, så der bliver nok ved med at være hundetræning nogle år 
endnu. Om alle trænere holder til vi er 80 år ved vi ikke, men jeg vil næv-
ne dem vi er på holdet nu: 

Torben Kristensen Fin Andersen Torben Jakobsen 
Niels Egebjerg Jørgen Jensen Poul Mathiasen 
Henrik Ross Janus Andersen Rene Christensen 
Tanja Rønhoff 

Vi ligger alle rigtig mange timer i det og gør det alle med sådan en glæde, 
at det er noget af det vi får stor ros for. Folk synes det er hyggeligt og 
sjovt, hvor alle føler sig velkommen. Vi har folk der kommer fra Holstebro, 
Kolding og Lunderskov for at komme og træne hos os, så noget må vi jo 
kunne. 
 
Jeg vil som altid takke alle trænerer, som gør et kæmpe stykke arbejde og 
alle lodsejere som ligger terræn og faciliteter til og jeres store opbakning. 
Uden jer kunne vi ikke have den store succes! 
 
På vegne af hundetrænerne Filskov/ Blåhøj 
Tanja Brink  
 



 

35 

 
 



 

36 

 
 

Vi afhenter og omdanner restprodukter fra fødevareindustrien 
til fodermiddel, som fremmer ædelysten hos de danske husdyr  

ScrapTrans A/S · Stilbjergvej 1a · 7190 Billund  
Tel. +45 75 33 11 20 · Mobil  +45 21 71 11 20 · ld@scraptrans.dk 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God stemning ved brunch d. 16. maj 2016 
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Rep. af biler 
Div. flytning af indbo 

 
Claus Knudsen 

Vilhelmsmindevej 8 - Filskov 
7200 Grindsted 
Tlf. 40 90 37 16 

 
 

Ejvind Larsen ApS 
Hovedgaden 39 
Sønder Omme 
 
Tlf: 75 34 17 88 
 
Salg - Service - Reservedele 

 
Mail: ejvind@ejvindlarsen.dk 
http://www.ejvindlarsen.dk/ 
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Familietur til Klinkgaard - Program 
Thomas Møberg, der er uddannet skytte, driver planteavl, men også proff. 
jagt.  
Kom og se fasan-agerhøns-/ andeudsætning og hør om hvordan man gri-
ber det an på Klinkgaard. Thomas fortæller bla.om fodring, herunder 
vildtagre og div. frøblandinger, terrænsammensætning, beplantninger, 
biotopplan mm. Se hvordan et moderne planteavlsbrug går i spænd med 
de jagtlige hensyn.  
Der bliver mulighed for at købe grill pølser, øl og vand, og /eller at nyde 
medbragt mad i den hyggelige jagthytte. 
 
Fredag d. 25. august 2017 på Klinkgaard, Klinkvej 12, 7250Hejnsvig. 
 
Der er fælles afgang fra Viadukthallen. Tidspunkt bliver meldt ud per SMS 
før arrangementet. 
 
 

 
 
 

 
Tilbyder: 

Såning af majs 
Såning af vildtager 

Salg af foder til vildt 
Salg af halm og wrapballer 

Maskinstationsarbejde udføres 
 

Torben Jakobsen 
20 90 27 51 

http://www.hjortlund.info/ 
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Rævejagt 2016 - Beretning 
Vi var 19 mand og vi gik hos "Høn-
semanden", Robert og Per. 
Vi så ikke nogen ræve denne gang  
 
Der blev sluttet af med suppe hos 
Søren J. Suppen var lavet af Ib Han-
sen. Så det blev en rigtig hyggelig 
afslutning på resten af dagen. 
 
 
 
2017 blev så mere spændende 
 

 
Billede fra reguleringsjagt 2017 
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Familietur 2016 - Beretning 
 
Vi var på tur til statsfængslet ved 
Sdr. Omme. Erling fortalte om 
landbruget og viste os rundt. For-
talte om skoven og jagten. 
Vi spiste ved Skovhuset på Vil-
hemsmindevej, hvor vi så en del 
kastestænger og opsatser. 
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Pokalskydning - Beretning 
16. juni 2016 var der pokalskydning på Blåhøj Skydecenter.  
I år prøvede vi at lokke med en sildemad og en snaps, og havde flyttet 
dagen til lørdag frem for fredag. Men vi kunne nu godt have været flere, 
for der var mange sild til overs. 
 
Årets resultat: 
Ungdom: Christen Wagner 21/26 
B-række: Palle Olesen  18/27 
A-række: Søren Jakobsen 17/28 
M-række: Mads Pedersen 21/25 
Bagduer: Jesper Egeskov 10/10 
Sporting: Christian Wagner 23/27 
Andeskydning: Søren Jakobsen 7/13 
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Skal du have ryddet eller vedligeholdt dine pürshstier og køreveje? 

Enstedgård Naturbrug tilbyder knusning af  

 Græs og siv 

 Buske  og mindre træer 

Vi kommer der, hvor andre maskiner må give op. 

Ring 20 67 91 21 så kommer vi gerne og kigger på din opgave 

 

Enstedgård Naturbrug 
v/René Lauersen 

Omvråvej 24  
7330 Brande 
20 67 91 21 

Følg os på facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buk fremvist ved Brunch 16. maj 2016  
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 DC Byg ApS 
Der udfører alt indenfor: 
 
 Murerarbejde 

 Nedbrydning 

 Tømmerarbejde 

 Haveanlæg 

 
Ring, og få et godt tilbud… 
 
Carsten       5074 9410 
Dan             4092 2281 
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Øjebliksbilleder fra fiskekonkurrencen august 2016 
 

 



 

 

Vedrørende medlemskab 
Der skal gøres opmærksom på, at ordinære medlemmer, efter eget ønske 
kan blive senior-medlem, det år medlemmet bliver pensionist. 
Eneste forudsætning er, at man selv retter henvendelse, og oplyser det til 
hovedforbundet eller den lokale bestyrelse (Ib eller Søren). Husk at oplyse 
medlemsnummer. (Står bag på bladet "Jæger".) 
Ligeledes bør jægere under 26 år, kontrollere at de er registreret som 
ungdomsmedlemmer. (Ved ændring henvendelse samme sted) 
I begge tilfælde kan der opnås besparelse på kontingentet. 
 

Bestyrelsens sammensætning 
 
Formand: 
Søren Jakobsen 
Vilhelmsmindevej 5, Filskov 
7200 Grindsted 
Tlf. 2090 2753 
 
Kasserer: 
Ib Hansen 
Glerupvej 5, Urup 
7200 Grindsted 
Tlf. 2629 7125 
 
Sekretær: 
Keld Larsen 
Stationsvej 51, Filskov 
7200 Grindsted 
Tlf. 24 28 78 06 

Næstformand: 
Torben Thomsen 
Trædemarkvej 5, Filskov 
7200 Grindsted 
Tlf. 25 30 27 26 
 
Kontaktudvalg / INFO: 
Carsten Rosengreen 
Stilbjergvej 31, Elkjær  
7323 Give 
Tlf. 51 71 88 18 
 
Suppleant / Fanebærer: 
Christian Nygaard 
Vilhemsmindevej 31, Filskov 
7200 Grindsted 
Tlf. 30 34 31 75 
 

Redaktør af medlemsbladet: 
Mikael Lind, Tlf. 51 25 15 15, email: linds@altiboxmail.dk 

 



 

 

 
 



 

 
 


