
  
  

Otterup & Omegns Jagtforening juli 2016  

Lørdag den 6. august kl 8  Forenings dyst. Igennem mere end 30 år, har Otterup & Omegns 

jagtforening, haft et hold på 5 gode jagthunde til at dyste mod 5 gode 

hunde fra Fredericia. Selvom det somme tider har været svært at få 

kvalificerede hunde med, da vi er midt i sommerferien, er det næsten 

lykkedes i lige streng, kun med et enkelt år, hvor Fredericia ikke kunne 

stille hold. Hundene skal igennem 4 discipliner, med apportering, 

lydighed og dirigering. I år afholdes prøverne i Fredericia og publikum 

er aaltid velkomne til at kigge med, Yderligere information henvendelse 

til Jens Erik Bruun tlf. 31 13 29 91  
Lørdag den 24. Sept. Kl 6:45  Lejbølle. Foreningens årlige tur til Lejbølle riffel skydebane. Vi køre i 

bus, med start fra Otterup Jagtforening, ved ankomsten på Langeland, 
er der morgen mad, og efter skydning slutter dagen af med gule ærter 
med tilbehør inden vi køre hjem.   
Pris 300,-  
Der vil være mulighed for at købe riffel patroner på banen.  Husk 
tilmelding, enten til Keld Sørensen tlf: 21 45 87 55 eller via 
foreningsmeddelse i jærgerforbundet,.da der er begrænsede 
pladser,  
Betaling på dagen eller på konto 6862 0001061180  

Tirsdag den 27. sept. kl 19  Klubaften. Denne aften er en orienterings aften, hvor Rasmus fra 

Nordfyns hjortelaug, vil komme og fortælle om lauges mission og 

vision og hvad er det egentlig vi bruger hjortelauget til.  

Mød op i OOJF klubhus,   

• der er åbent fra kl 19  

• det er gratis at deltage •  OOJF er vært med kaffe.  
• Glade jagtkammerater  
• Det er tilladt at prale denne aften   

  

Lørdag den 1. okt. Kl 8  Foreningsjagt: Forenings jagt nær Assens i den skønne Brænde 
Ådal det er et pragtfuldt område med masser af fugle, bevist fra 2015. 
Der er 14 pladser til 125 fugle ± 25 stk. De 14 pladser fordeles efter 
først til mølle. Prisen, 1800,- er incl. dejlig morgenmad samt frokost 
og en lille en til halsen i løbet af dagen. De afskudte fugle tilfalder 
jægerne.  
Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 eller via foreningsmeddelse i 

jærgerforbundet.  



Lørdag den 4. dec kl 8  Foreningsjagt: Fasan jagt i Skåstrup, Der er 100 fugle til 26 mand og 

jagten foregår efter tre skud`s reglen. Tilmelding først til mølle. Prisen, 

1500,- er incl. middagsmad. Spænende område med meget vildt. 

Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 eller via foreningsmeddelse i 

jærgerforbundet.  

  


