
 

Otterup & Omegns Jagtforening november 2016 
Opfordring: 
 

Sidste år blev det gjort til et krav for fornyelsen af ens jagttegn, at man 
indberettede sit vildtudbytte. 
Indberetning af nedlagt vildt, gør det løbende, så man ikke udskyder 
til sidste frist eller glemmer det, med kedelig konsekvens til følge. 
Gå på http://svana.dk/jagt/jagttegn/  

 
Opfordring: Bestyrelsen skal snart til at planlægge hvad der skal arbejdes med i 

2017. I vores vedtægter står der bla. at vi skal fremme vores 
medlemmers interesse i tilslutning til DJ 
Bestyrelsen vil gerne opfordre vores medlemmer til at komme frem 
med hvilke punkter vi i samarbejde med vores medlemmer skal 
arbejde med. 
Derfor send jeres bud ind på mail adresse: Info@OOJF.dk og meget 
gerne primo december. 
Eksempelvis, hunde træning, fælles jagt, foredrag etc. 

Weekend 19 & 20. nov. Kl 9 SMS jagt. 
Dette er et nyt initiativ, hvor det går ud på at udbrede glæden ved at gå 
på jagt, samt komme og fortælle/præsentere weekendens jagt udbytte, 
eller glæden ved at være sammen med andre eller sin bedste 4 benede 
ven. 
Man tilmelder sig lørdag morgen, enten ved at møde op i OOJF klubhus, 
kl 9, hvor OOJF er vært med en kop the/kaffe eller sende en besked og 
indbetale 25,- og der udleveres et mobil nr. hvor til SMS skal sendes, 
derefter ønskes god jagt. Når den tilmeldte jæger har skudt et stykke vildt, 
sendes der en sms, med art, antal sted etc. 
Søndag eftermiddag mødes jægerne ved OOJF igen, hvor vildtet bliver 
præsenteret på en parade og der blæses over vildtet. 
Der vil være præmie til forskellige indsendte sms’er. 
For yderligere information, henvendelse Leif Thyrsted tlf.: 21 48 72 09 
eller mail: lt@oojf.dk 

Lørdag den 4. dec. kl 8:00 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. 

Torsdag den 5. jan 2017 kl 19 Jagttegns undervisning: 
Vi har lavet en aftale med en super jagttegns underviser og starter 
undervisning til januar. 
Se mere om dette på vores web, www.OOJF.dk  

 


