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Lørdag den 30. april kl 8 Åretshund. Vi skal have fundet den bedste jagthund, hvor, hund og føre 
skal igennem, forskellige discipliner, lige fra alm. Basis dressur, til flot 
apporterings arbejde. 
Prøverne afholdes i Bårdesømosen, men vi starter i OOJF’s klubhus kl 8, 
med lidt at spise og information. Alle prøver er jagtrelateret, alle er 
velkomne, og selvfølgelig også plads til at komme ud i naturen og se godt 
hunde arbejde. 
Kontakt Lars Madsen 20 85 60 71 for yderligere information, eller se 
nærmere på nedenstående link. 
http://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=4002 

Lørdag den 7. maj  Indskydning af riffel på Slusemøllen, er desværre aflyst, af 
miljømæssige årsager, er der blevet udstedet et forbud mod at skyde, 
indtil tingene er bragt i orden og det respekter foreningen selvfølgelig. 

Tirsdag den 3. maj kl 19 Klubaften. Denne aften vises en jagtfilm, hvor der bliver ”slået” ihjel. 
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  

Samtidig vil der mulighed for at fremvise opsatser fra jagtsæson 
2015/2016, så har du skudt en flot buk eller hjort i netop overståede 
sæson, tag den med og vis den frem og fortæl historien. 

Onsdag den 8. maj kl 19 Hundetræning for sidste gang i forårs sæsonen. 
Kl 19 går de super dygtige hunde op til en lille uofficiel prøve og sæsonen 
sluttes med lidt lækkert. 

Mandag den 16. maj Bukketræf  
Bukketræf i Otterup er efterhånden en ældre tradition og igen i år 
afholder DE4 træffet ved OOJF klubhus Horsebækvej 22, Otterup 
DE4 er vært med brød og pålæg fra morgenstunden kl 8 og grillen er klar 
senere på formiddagen.   
Årets buk kåres kl. 10:30.  
Ud over årets buk er der en flot præmie, til den første buk der bliver 
indleveret, skudt med bue og pil, så ”Træk og slip”. 
Der kan stemmes på den bedste buk og der er kanon flotte præmier, 
blandt lodderne. 

Torsdag den 23. juni Sankt Hans aften. 
Nærmere information om dette arrangement udsendes et nyheds brev 
senere, men der er fælles spisning, båltale og flot heks fra børnehaven 
etc. 

 


