
 

Otterup & Omegns Jagtforening oktober 2016 
Fredag den 14. Okt. Kl 16 Hjortebrøl ved Oksbøl.  

Tag med på en god oplevelse ved og omkring Oksbøl og høre de 
store Hjortebrøle. Der køres i fælles bus fra Otterup & Omegns Jagt 
forenings klubhus, på Horsebækvej kl. 16:00 og håber at 
fredagstrafikken over Vestfyn er med os. Når vi kommer til området, 
vil bussen køre rundt i området, hvor vi kan se de store rudler af 
kronvildt, og forhåbentlig høre de store hjorte brøle.  
Der køres til Naturstyrelsens bålhytte, hvor vi kan spise vores 
medbragte mad. Så igen en tur ud i naturen og lytte efter brølene, 
inden vi køre hjem igen. Forventet hjemkomst kl. ca. 22:00. 
Hver især medbringer til egen forplejning. 
Øl og vand kan evt. købes i bussen.  
Der er plads til 15 i bussen, tilmelding er ”først til mølle princip” 
Pris. 100 kr., 
Tilmelding: Leif Thyrsted på tlf 2148 7209 eller lt@oojf.dk. 
 

Lørdag den 29. oktober kl 7 Tur til Jagtens hus 
Danmarks Jægerforbund har fået overdraget nøglerne til Jagtenshus 
og har åbnet muligheden for at medlemmer kan komme og se 
resultatet. 
Otterup & Omegns Jagtforening, har været hurtige og sat os på 20 
adgangs billetter, til den 29. oktober, vi har lejet en bus, så vi får en 
fælles udflugt derop. 
Agenda: 

• Vi mødes kl 7 ved Otterup & Omegns Jagtforening. 

• En lille en til halsen og afsted. 
• Kort pause undervejs, ved Monach, Ejer bavne høj. 

• Kl 10, velkommen i Jagtens hus i kantinen, med lidt kaffe 

• Kl 11, rundtur i jagtens hus 
• Kl 12:30, frokost ”To go” (en sandwich, en vand og frugt) 

• Kl 12:45, Rundtur i området, alle der har lyst, mødes ved bål 
hytte og går en rundtur med naturvejleder. 

• Kl ca. 14, går turen mod Nordfyn igen 
 
Pris: 225,- (morgen bitter, transport, rundvisning og frokost ”To go” 
og glade mennesker) 
 
Der vil være mulighed køb af drikkelse i bussen. 
 
Da der er begrænset pladser, er det ”først til mølle” princippet der 
gælder. 
Tilmelding: Lars Madsen mail: LM@oojf.dk eller tlf.: 20 85 60 71  
 



Weekend 22 & 23 okt. 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 
indbetaler 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. 

 


