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MICHAELS Jagt & Fiskeri A/S
Porthusvej 127 · 5700 Svendborg · 62 21 11 53

Indskydning på egen 100 m bane
Følg os på Facebook · www.michaelsjagt.dk

Jagt · Fiskeri · Outdoor

Hos MICHAELS Jagt & Fiskeri...
– finder du Fyns største udvalg af kvalitets produkter til jægeren, 

fiskeren og outdoor oplevelserne.

– forhandler vi alle de kendte varemærker som Härkilä, Fjällräven, 
Nordisk, Browning, Beretta og Sauer, for bare at nævne nogle få.

– er den eneste jagtforretning, der tilbyder indskydning på egen 
indendørs 100 m bane og eget våbenværksted.

– står vores 2 bøssemagere klar til at servicere, reparere eller lave 
personlig individuel tilpasning af dit våben.

 

Med andre ord...
MICHAELS Jagt & Fiskeri har alt til jagt, fiskeri og outdoor under 
ét tag – så behøver du kun at handle et sted!

Køb online på  
www.michaelsjagt.dk 

Som medlem af Dansk Jægerforbund tilbydes du Verisure Start til 495 kr. 
i installation inkl. 1 åbningskontakt og 1 fotodetektor uden beregning.

Specialtilbud til medlemmer af Dansk Jægerforbund. 

Med jægerpakken rammer du 
et godt tilbud på privatalarm
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Kontakt din lokale Dansikring Direct Partner:
Torben Morielle - Tlf. 24 23 54 22
E-mail: torben.morielle@dansikring-direct.dk

Du sparer i alt 6.090 kr. i installation for jægerpakken. 
(Normal pris for jægerpakken: 6.585 kr.) 
Jægerpakken indeholder nedenstående:

Verisure Start 495 kr. i installation. Normal pris, 4.995 kr. 
Verisure Start indeholder: 1 VBox (GSM), 1 fotodetektor, 
1 betjeningspanel, 1 sirene, 1 åbningskontakt, 1 StarKey 
og alarmskilte. Standardabonnement, 339 kr./md.

Ekstra! Uden beregning - Værdi af 1.590 kr. 
1 fotodetektor og 1 åbningskontakt.  

495 kr.
Spar 6.090 kr. i 

installation

Som medlem af Danmarks Jægerforbund tilbydes du et ekstra godt 
tilbud på en Verisure alarmpakke.

Specialtilbud til medlemmer af Danmarks Jægerforbund. 

Med jægerpakken rammer du 
et godt tilbud på privatalarm
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Få et gratis sikkerhedstjek, kontakt:
Torben Morielle - Tlf. 24 23 54 22
E-mail: torben.morielle@dansikring-direct.dk

VIP service
• Indbrudsfri garanti (op til 3.000 kr.)
• Fri service og batteriskift
• Akut Bolighjælp
• Fri vagtudrykning

Døgnbemandet kontrolcentral

Krypteret informationsoverførsel

Professionel installation

✓

✓
✓
✓

Det er Verisure, 
hvad kan jeg 
hjælpe med? )

Få VIP service med, når du køber en Verisure alarm

Danmarks mest 
solgte alarm!

)
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Leder
I min leder i jagtposten 2016, beskrev jeg 
meget sort og grøn bane med hensyn til sam-
arbejde i en bestyrelse og hvor foreningen vil 
være om 3, 5 eller 7 år.

Nu et år efter sidder jeg igen og skal skrive 
min leder og tænker på hvordan det er gået 
og kan desværre se at der stadig er nogle 
ting vi gør, som vi har gjort i mange år, for der 
har før været stort tilslutning til arrangemen-
tet, men spørgsmål, får vi ikke stillet ”er det 
vores medlemmers interesse”, eksempelvis 
har vi en tur til Lejrbølle på Langeland, hvor 
der er mulighed for at skyde med jagtriffel, før 
i tiden kunne vi fylde en stor bus og der var 
stemning i bussen både frem og tilbage, i dag 
er der dårligt at vi kan fylde en bil, og turen 
til jagtenshus var noget nær det samme, en 
enkelt bil. 

Men der har også været positive ting heldig-
vis, vi havde i foråret 2016 fået gang i hunde-
træningen, med et enkelt hold, for at se om 
der var tilslutning, 12 hunde/hvalpe deltog i 
træningen ;-), vores klubaftner er der efter-
hånden også ved at være interesse for, når 
der kommer nogle spændende foredragshol-
der, så det er den grønne bane.

Vi har fået gang i vores jagttegns undervis-
ning igen, efter det har stået i stampe sidste 
år, og der er fint tilslutning til af unge men-
nesker, der ønsker jagttegn.

Desværre valgte vores gode kasser og stoppe 
i foråret, men afleverede et godt stykke velud-
ført arbejde, der var til at arbejde videre med, 
for vores nye kasser, så igennem de sidste 2 
år, har vi fået styr og overblik over en sund 
økonomien i klubben, og med det nye regn-
skabs program, er det til at overskue.

Vores gamle hjemmeside blev lukket ned og 
en ny har fået en total ansigt løftning og er i 
luften og for det meste er den opdateret, men 
det er et stort arbejde, men en god admini-
strator, gør det godt.

Otterup & Omegns 
Jagtforening har et 
samarbejde med 
DE4, som består 
af 3 jagt foreninger, 
men et nyt tiltag i 
2016, var at samar-
bejde med nyjægerne fra Strandager omkring 
forskellige tiltag, og det var spændende at 
deltage et enkelt arrangement og hvor både 
Strandager og Otterup, fik det optimale ud af 
arrangementet.

Vi er her for vores medlemmers interesse, 
men vores tilstedeværelse i by billedet, går 
ikke ubemærket hen, der er mange roser fra 
daglige bruger af hundeskoven og folk der 
høre om os og vores virke, både lokalt men 
også globalt, her tænker jeg vores deltagelse 
med turist foreningen på Viggelsø.

En jagt sæson er ved at slutte og vi har alle 
forhåbentligt fået nogle gode naturoplevelser, 
med kammerater, venner og ikke mindst vores 
trofaste hjælper, den 4 benede, og fået lidt 
vildt i fryseren, i foreningen ligger vi ikke stille, 
vi har allerede planlagt mange aktiviteter, som 
i kan læse mere om i vedlagte kalender, eller 
læse om på vores web side. 

Otterup & Omegns Jagtforening ønskes det 
bedste fremover og tak for et begivenheds 
rigt år 2016 

Med venlig hilsen
Formand

Lars Madsen

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Brug for professionel
hjælp til dit 
byggeprojekt?
Alle former for tømrer-, snedker- 
og murerarbejde udføres i 
totalentreprise. 

A/S

www.korsholmbyg.dk

Pileløkken 3 · 5450 Otterup · Telefon 64 82 20 10
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Status 2016 for Kreds 5 
samt Jægerråd nordfyn
Jægerråd Nordfyn har genereret mange 
opgaver til dets formand og da jeg samtidig 
har sæde i kredsens bestyrelse, er Nyjæ-
ger koordinator og er med i jægerforum i 
Naturstyrelsen m.m. har jeg ikke manglet 
spænende opgaver i 2016, som har været et 
år hvor der virkelig er sket en masse. Det er 
nogle gode og berigende tillidshverv som jeg 
er meget glad at have. Jeg har efter bedste 
evne forsøgt at videre bringe min viden, nyhe-
der m.m. fra forbundet / kreds til vore lokale 
foreninger og samtidig talt og fremført Nord-
fyns tanker/problemer hvor de hører hjemme. 
Jeg vil gerne opfordre alle jægere der har 
noget de gerne vil frem med, ideer, ris og ros 
kom frem med det, så vil jeg bringe det frem 
på rette sted, og vil man havde indflydelse 
så mød op på de mange møder DJ afholder 
rundt på Fyn.

Årsmødet i Jægerrådet blev afholdt på Stran-
dager, et fredeligt møde med ikke særlig 
mange deltagere der var gæste indlæg fra 
Kredsformanden samt hvor HB medlem. Vi 
har haft en god og positiv kontakt med kom-
munen om forskellige tiltag og problemer. 
2016 har været uden tiltag fra jægerrådet til 

lokale kurser, men 
der er afhold flere 
i DJ regi. Vor poli-
tik er, vi skal ikke 
holde kurser for 
kursets skyld men kun når der er behov og 
virkelig opbakning. Vi skal i vore respektive 
jagtforeninger blive meget bedre til at sige vi 
i stedet for mig, samarbejde er vejen frem og 
vi løfter meget mere sammen, vi ser da også 
at samarbejdet spirer langsomt frem flere ste-
der. Jeg er stolt over jægerne på Nordfyn når 
vi ser de mange aktiviteter-tiltag samt facilite-
ter der er skudt op i 2016.

Årsmødet i kredsen blev afholdt i hallerne i 
Ejby som et gratis aftenmøde som besluttet 
på mødet i 2015. Mødet var velbesøgt og blev 
afholdt i en hyggelig og sober form uden de 
store sværdslag. Referat kan læses på kred-
sens hjemmeside. Den store Jagtmesse på 
OCC som kredsen havde sagt fra til på grund 
det store resurseforbrug som absolut ikke 
stod mål med udbyttet. Danmarks Jægerfor-
bund gik ind og forestod udstillingen med et 
helt nyt koncept,250 m2 bemandet med kom-
petente folk fra Kalø (også op/nedsætning) 

samt enkelte fra kredsen. Vi 
blev gjort bekendt med DJ`s 
nye udstillings materiale 
samt koncept, hvor tale var 
et meget vigtigt moment, 
set med mine øjne var det 
en virkelig super udstilling 
hvor vi fik mange nye med-
lemmer og masser af adres-
ser til hvor nyhedsbrev. Der 
blev løst en masse små pro-
blemer for flere medlemmer 
adresse forandring m.m. 
dette kunne lade sig gøre da 
vi havde bemandede pc`er. 
Folk bliver utrolig glade 
når vi løser deres problem 
omgående. Vi i bestyrel-
sen ser frem til at overtage 
arrangementet igen i 2018 
med et koncept a la 2016.

Kredsen meldte fra til årets Dyrskue da vi 
mente prisen var meget høj og mente det er 
forkert at bruge så mange penge på et enkelt 
arrangement hvor udbyttet er tvivlsomt. Livs-
stils messen på Valdemar Slot i pinsen blev 
vor nye tiltag, arrangøren så os som et aktiv, 
frem for tidligere hvor vi bare skulle betale, på 
Valdemar Slot var de 
meget behjælpelig 
med telte, køl, m.m. 
Vi havde en god 
udstilling på tros af 
vejret vi afprøvede 
nogle af de ting vi havde set var positive på 
OCC. Vi ser frem til udstillingen i pinsen i år 
igen hvor i alle er meget velkommen, messen 
er virkelig et besøg vær.

Den frivillige jagttegnsprøve på Strandager 
var rigtig godt besøgt med over 50 deltagere, 
det er dejligt når så mange ser fordelen ved 
prøven. Pokalskydningen (kommunemester-
skabet) var et velbesøgt super godt arrange-
ment i 2016, så mød op her i år til en hyggelig 
dag. Jagtens hus på Kalø blev færdigt og 
afleveret til tiden, der blev indbudt til åbnings 
reception med prinse gemalen der klippede 
det røde bånd, en stor og spænende ople-
velse. Man kan ikke som jæger undlade at 
være meget stolt når man ser vort ny domi-
cil, og går rundt og ser hvor fantastisk det er, 
jeg kan kun opfordre til at besøge vores alles 
Jagtens Hus. Jægerråd Nordfyn var også 
i 2016 repræsenteret ved Fjordens dag på 
Klintebjerg vort tema var Strand og Havjagt 

som der stor interesse for sådan en dag, en 
god dag der blev tegnet medlemmer og en 
masse positiv snak. Kredsen har fået deres 
egen Facebook side som du meget gerne må 
bruge, adressen er Danmarks Jægerforbund 
kreds 5. Året er gået med en masse spænende 
møder også nogle enkelte som godt kunne 

undværes, der har 
været spændende 
strategi møder, 
møder om jagttider, 
i Nyjæger udvalget, 
frivillig jagtprøve 

udvalget, medlemsudvalget, hjorte m.m. Vi 
har desværre også måtte sige farvel til vor HB 
medlem efter gensidig aftale, og vor formand 
for hjortegruppen der valgte pludselig at fra-
træde, det gav lidt problemer da det skete på 
et meget kritisk tidspunkt, men vi har i fået 
en ny formand nemlig Erik Bech Andreassen. 
Jægerråd Nordfyn har også fået ny repræ-
sentant i det grønne råd. Kim Falck Grony.

Vi skal også her i 2017 arbejde for at bibe-
holde vor medlemmer samt få nye jo flere vi er 
jo bedre står vi.   Vi har desværre i 2016 mistet 
31 medlemmer her på Nordfyn, det må vi 
kunne gøre bedre. Vi skal arbejde os store og 
stærke , det kan vi når vi bare står sammen. 

Frowin Lennart Rasmussen
Formand for Jægerråd Nordfyn

Kredsbestyrelsen
 Servicee� ersyn
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Klargøring til syn
 Gratis lånebil
 Salg af dæk og fælge
 Autoruder og stenslag
 Undervognsbehandling
 Forsikringsskader

Au2nord
Ørkebyvej 1B, 5450 Otterup

Telefon 2049 2852
www.au2nord.dk

-vi passer godt på din bil

service
af alle bilmærker

med fortsat

fabriksgaranti !

Kredsen har fået deres egen 
Facebook side som du meget 
gerne må bruge..”

NORDFYNS DYREKLINIK
Birte Stentebjerg & Niels Peter Jensen

Bredgade 20, 5450 Otterup

· Konsultation dagligt efter aftale
· Telefontid dagligt kl. 7-17 (klinikken bedst kl. 8-17)

· Vagthavende træffes via klinikkens tlf. nr. (kl. 17-7 og weekend) 

TLF. 64 85 11 11 / www.nordfynsdyreklinik.dk

Butikken
er åben 

man.-fre. 
9-17
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Sociale medier – velsignelse 
eller forbandelse ?
Af Claus Lind Christensen

Jagten er noget vi fortæller om, og noget vi 
debattere, når vi mødes som jægere. Det 
gør vi fordi vi er stolte og passionerede som 
jægere, da jagten for de fleste af os ikke bare 
er noget vi går til en gang i mellem. Nej jagten 
er noget der fylder helt ind i sjælen, for jæger 
der er noget vi er!

Derfor er det også naturligt at fortælle om, og 
viser jagten frem på de sociale medier. Det 
hvad end det er på Facebook, Instagram eller 
Youtube. Ja, ofte så når man ikke en gang ind 
i bilen efter jagten før end historien er fortalt 
fra den gode dag man har haft, og typisk så 
findes der også fra billeder fra selve jagten. 
Mon ikke der også er røget et par chancer på 
den konto, fordi der lige skulle tages et bil-
lede eller to, hvor der ellers skulle have været 
fokus på jagten. Det kan jeg i hvert tilfælde 
ikke selv sige mig fri for.

Men hvilken betydning har disse billeder og 
jagtfortællingerne på Facebook så for jagten? 
Billederne ender jo ikke bare ved jægere, for 
i udgangspunktet skal man regne med, at alt 
hvad der sendes på nettet ender ude i offent-
ligheden.

At billeder og 
gode fortæl-
linger ender 
i offentlighe-
den er faktisk 
godt, for som 
jægere der skal vi være stolte af hvad vi gør, 
for som det er tidligere er sagt – ”Jagt skal 
ikke forsvares, jagt skal forklares” og det kan 
vi bruge de sociale medier til. Her kan vi vise 
stolte og glade jægere i naturen, hvor vi gerne 
må vise når der er nedlagt et bytte, men også 
billeder af den natur vi holder af.
Men er der en bagside af billeder af glade 
Jægere på de sociale medier? Ja, det kan der 
være, se blot sagen med løven Cecil der på 
lovligvis blev nedlagt af en jæger fra USA. Her 
blev jægerens eget billede misbrugt i en regu-
lær ”shitstorm” hvor misinformation om hvad 
der reelt var sket på jagten florerede. Det selv 
om at konklusionen på den sag til sidst blev, 
at der ikke var sket noget ulovligt, men allige-
vel så lykkes det antijægerorganisationerne 
at skabe et negativt billede af jagten.
Kan vi så forhindre, at der kommer sager som 
”Cecil” igen? Nej det tror jeg ikke, for ulem-
pen med de sociale medier er, at det nødven-
digvis ikke er sandheden er i højsædet. Det vi 
kan gøre som jægere, er at vi gør det normalt 

for folk at se billeder af nedlagt 
vildt og glade jægere, for på 
den måde bliver folk ikke over-
rasket og de får et lille indblik i 
vores fantastisk verden.
Når det så er sagt, så skal man 
naturligvis tænke over hvilke 
billeder der ligges op, og her 
gælder det ikke at gøre det 
fordi man kan, og fordi man 
har ret, men fordi det gøres 
anstændigt og fordi der er 
en god historie. F.eks. er det 
ikke nødvendigt, at vise et bil-
lede af et rådyr der har fået en 
kugle, som har fået tarmene til 
at hænge ud af bugen. Ja, det 
er en helt normal virkelighed, 
men det er en virkelighed som 

ikke kan forstås af udenforstående. 
Derfor, gør dyret i stand og tag deref-
ter billedet, så gør du både jagten og 
vildtet ære.

Som jægere debattere vi også lystigt 
jagten på de sociale medier, og her 
kan det konstateres at bølgerne til 
tider går højt, ja faktisk på en måde 
en gang i mellem, hvor jeg person-
ligt overvejer om folk virkelig ville 
sige det de siger til hinanden på 
nettet, hvis de mødtes i jagtfor-
eningens klubhus. Denne retorik 
kan jeg undres over, for vi er alle voksne men-
nesker, og her vil jeg klart opfordre alle til, at 
overveje hvordan vi bruger bl.a. Facebook 
til debat. Altså ikke om der skal være debat, 
men hvordan og debatten sker på et oplyst 
grundlag. På den måde så kan vi udfordre 
hinandens holdninger, hvilket kun er med til 
at udvikle os i fællesskab.

En sidste betragtning, om de sociale medier, 
er hjælp til de nye jægere. Her ses der ofte, 

at de nye jægere efterlyser svar 
på spørgsmål. Her vil jeg kun 
komme med en opfordring – 
hjælp dem på en god måde. Som 
erfaren jæger der har vi en for-
pligtigelse til at hjælpe de nye, og 
det kan vi også gøre på Facebook, 
med gode saglige og hjælpsomme 
svar.

Hvad er så konklusionen - er de 
sociale medier en velsignelse eller 
forbandelse? Svaret kan ikke gives 
med to streger under, men et er sik-
kert, Facebook, Instagram, Youtube 

m.fl. er der og de går ikke væk!
Derfor vælger jeg at bruge medierne aktivt, 
og udnytte de positive muligheder der er, og 
det vil jeg også anbefale dig at gøre.

Fyld de sociale medier med glade grønne 
mænd, og gør det med respekt for jagten, 
vildtet og dem der ikke nødvendigvis kender 
vores verden.

Anders Fialla - Jernbanegade 41 - 5450 Otterup 
Tlf. 64 82 28 28
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Det er grøn bane
Vi har mange udfordringer og gøremål, 
nogle har vi gjort i mange år, de skal 
måske op til genovervejelse, er der stadig 
interesse og efterspørgsel for dem, ek-
sempelvis købe jagter er det noget vi skal 
forsætte med, at tilbyde vores medlem-
mer, få tilmelder sig, det er et stort arbejde 
at organisere, men der er heldigvis også 
tiltag der bare køre på skinner, eksempel-
vis vores ”Vildt med mad”
Som jeg indledte med, var planen 1 år på 
posten, men jeg var også velvidende om, 
at man ikke indenfor 1 år, kan nå at rette 
en forening op, der ligger ned, og som 
har en kortsigtet vision, og mål der ikke er 
ændret i flere år. I den del af erhvervslivet 
jeg er tilknyttet til hverdag, energisekto-
ren, bruges flere år på at nå de mål, de 
har sat, det kan være omstilling fra fossile 
brændstoffer til bio brændsel, det tager 
tid at omstille sig, derfor valgte jeg for-
satte som formand og arbejde videre med 

foreningsar-
bejdet, i en 
2 årig peri-
ode, og som 
før nævnt, er 
jeg igennem 
tiden blevet 
beriget med 
mange de-
jlige oplev-
elser fra 
denne forening, så Boston moddellen vil 
blive taget i brug, vi skal have vurderet mis-
sionen, nedfældet den langsigtede vision 
på skrift, lavet en handlingsplan, derefter 
kan vi fordele ansvar og give prokura, til 
den enkelte udvalgs formand.

Formand
Lars Madsen

LM@OOJF.dk

Nordfyns nye jagtbutik, besøg  
vores butik på nettet  

eller på adresse  
 
 

Anderupløkken 21  
5270 Odense N 
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Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9

DØGNVAGT: 64 82 12 12 • 64 89 10 64
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Triumph · Femilet · Lancome · One Two

Parfumeri

Lingeri

Modetøj
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Otterup Farvehandel · Torvet, Søndergade 11 · 5450 Otterup · Tlf. 6482 1041

Idé&Design

BL Biler
v/ Bjarne Larsen

Norupvej 131, Norup, 5450 Otterup
RepaRaTiON aF alle bilmæRkeR · lakeRiNg · UNdeRVOgNSbehaNdliNg

tfl. 64 82 20 01

Jagt og beklædning

V/ Kristian Lohmann
Ejbyvej 49, Fjeldsted

Tlf. 64 88 12 28

Åbent: Man-fre 9.00-17.30
 Lør 9.00-12.30

Støttemidler til
natur og vildtpleje

Otterup & Omegns Jagtforening,
ønsker at kunne støtte projekter
til fremme af natur og vildtpleje.

Derfor opfordrer vi alle til at indbetale 
til ”OOJF´s Støttemidler”.

Alle som indbetaler minimum 100 kr.
deltager løbende i lodtrækningen

om meget fine præmier.

Der kan indbetales på
Konto nr. 6862-1061180,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Prof. dog gør det nemt for dig, idet vi har et 
enkelt og let overskueligt foderprogram, der 

uanset din hunds race, størrelse eller 
anvendelse dækker dens behov gennem 

hele livet
Og så er det Dansk.

Kontakt vor salgschef Søren Andersen på 
tlf. +45 21 20 96 06 eller vor sælger Klaus 

Larsen på tlf. +45 20 56 80 70

100 %
Gmo-fri

Høj 
optage-
lighed

Med 
Omega 
3 & 6
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Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!
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Her finder
du os

OK tanken
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Kvindevadet

Klintebjergvej

SøndergadeOtterup Auto
Søndergårdsvænget 2, 5450 Otterup
Tlf.  64 87 13 13 mob. 20 48 82 11

Gratis lån af 
flyttetrailer
I samarbejde med 

GF Forsikring

Service · Reparation · Dæk og Fælge
Forsikringsskader · Gratis kundebil

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 

Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

De bedste produkter til dit kæledyr 
www.alt-til-hunden.dk

5din lokale leverandør af 
energirigtig 

elinstallation 
til både  

privat & erhverv.

64 82 18 45
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GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION
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salg af foder
og tilbehør
kent Jacobsen

søndersøvej 159
5642 Morud

65 96 47 59
25 88 47 57la
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Majbritt & Peder

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60

Velkommen til Jagtens Hus
Midt i naturskønne omgivelser, i Nationalpark 
Mols Bjerge, og med udsigt til Kalø Slotsruin 
og Kalø Vig, har Danmarks Jægerforbund 
nu langt om længe fået opført Jagtens Hus. 
Adressen hedder Molsvej 34, 8410 Rønde, 
hvilket kun er 20 minutter i bil fra Aarhus.

Jagtens Hus består af tre bygninger og for-
skellige udearealer.

Den største – næsten 100 meter lang - af byg-
ningerne, Videnscentret, rummer reception, 
kontorer og specialrum, såsom våbenværk-
sted, trofælaboratorium, slagterum, kølerum, 
fryserum, mv. Der er indrettet arbejdspladser 
til 60 personer.

Den lidt mindre længebygning, Uddannelses-
centret, er fyldt op med klasseværelser og 
mødelokaler af forskellig størrelse, samt 
køkken og jagtstue. Kantinen bruges også 
allerede flittigt til f.eks. konferencer med op 
til 90 deltagere. Lokalerne bruges således til 
møder og kurser af enhver art. Jagtforeninger 
og andre tætte samarbejdspartnere er meget 
velkomne til at benytte sig af lokalerne. Ring 
blot til receptionen og bestil.

Den første bygning, Besøgscentret, man 
møder er også den mindste. De 125 m2 er 
indrettet dels med et naturformidlingslokale/

slagterum, dels et 
udsti l l ingslokale, 
hvor vi formidler 
viden og historier 
om Danmarks vilde 
dyr og deres leve-
steder. Dette gøres 
via film, udstoppede dyr, tekster, mv. Der er 
noget for både store og små. Danmarks ene-
ste guldsjakal bor i øjeblikket her sammen 
med grævlingegrise og en enkelt kronhjort. 
Besøgscentret er for nuværende kun åbent 
i dagtimerne på hverdage, men der arbejdes 
med at etablere et ”jægerlaug” af frivillige, der 
hver især nogle få gange om året har lyst til at 
”passe butikken”, vise sin jagthund frem og 
fortælle gode jagthistorier. Så kan vi nemlig 
holde åbent lørdag og søndag eftermiddag, 
hvor der er ekstra mange turister i området 
i forvejen. Mange ventes også at ville lægge 
vejen forbi og benytte det offentlige toilet og 
vores parkeringsplads, som udgangspunkt 
for en tur i skoven. 
 
Bygningernes design er inspireret af en 
bivuak. En snor med en poncho på spændt 
ud mellem to træer. Et sådant ly giver med 
sine åbne sider og skrå loft en fornemmelse 
for at være ude, når man er inde og inde, når 
man er ude. Limtræssøjlerne langs med byg-
ningerne skal forestille træstammer i skov-

brynet, der står helt tæt på. Materialevalget 
er robust og kan holde både til hundepoter og 
jagtstøvler. Det er en kombination af beton, 
egetræ, glas, der i farvekombinationerne sort, 
grå og hvid såvel inde som ude giver arkitek-
turen en stram enkelthed. Huset er på sin vis 
moderne, men trækker også tråde tilbage til 
vikingernes langhuse.

Energimæssigt forsynes bygningerne med 
jordvarme i gulvene. Der er gravet 3 km slan-
ger ned, og om sommeren pumpes der koldt 
igennem gulvene herfra i stedet for, for at 
spare på luftkølingen. På taget af Besøgscen-
teret er der på flot vis integreret et lille solcel-
leanlæg, som giver sit bidrag til elregningen.

På arealerne udenfor findes en haglskydebane, 
hundegårde, demonstrationsarealer etableret 
med forskellige vildtfoderblandinger, fælder, 
insektvolde, sheltere til overnatning, en bål-
hytte, m.m. Ved hjælp af en donation fra Hede-
selskabet er der også anlagt tre små områder 
med vild natur. Det vil naturligvis tage en 3-4 
år, før disse rigtigt skiller sig ud, men så forven-
ter vi også at kunne fremvise et stykke hede, 

en eng og et overdrev indenfor de samme få 
hundrede kvadratmetre. Ved siden af den vilde 
natur og som en naturlig ”stopklods” for Viden-
centret findes der en kæmpehøj. Mon ikke, at 
det en jægerkonge, der engang i bronzealderen 
blev stedt til hvile her.

Ord og billeder siger selvfølgelig meget. Men 
kom selv forbi og besøg os. Jagtens Hus er 
VORES hus, dvs. Danmarks Jægerforbunds 
medlemmers hus. Velkommen!

Michael Stevns, 
Direktør, Danmarks Jægerforbund
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Redaktøren har ordet
Jagtposten 2017 fra OOJF er nu på gaden 
med lidt forandringer, jagaktivitets kalenderen 
er ikke som tidligere trykt i bladet men ved-
lagt løst som kalender, dette er et ønske fra 
mange medlemmer som hermed er efterkom-
met. Da kalenderen har sine begrænsninger 
vedrørende tekst skal den ses i samspil med 
vor hjemmeside oojf.dk hvor aktiviteterne er 
opdateret og med væsentlig flere oplysninger. 
Jeg håber der vil blive taget godt imod dette 
nye tiltag.

Jagtposten vil gerne leve op til medlemmernes 
ønsker så indsend indlæg, foto m.m. som vi vil 
forsøge at indpasse i bladet eller på vor hjem-
meside. Ris og ros er også altid velkommen.  
Materiale sendes til jagtposten@iotterup.dk

Jeg vil gerne takke 
vore mange gode 
annoncører for 
deres opbakning, 
det er dem der 
gør at vi kan pro-
dukterne dette fine 
blad.

Redaktøren opfordrer:
Støt vore annoncører de støtter os

Frowin Lennart Rasmussen
Formand for Jægerråd Nordfyn

Kredsbestyrelsen

Arbejdet udføres af

EL ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

BLIKKENSLAGER-
ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

VVS ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63
Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Kvindevadet 9 · 5450 Otterup · Tlf 64824135
www.frunielsenskoekken.dk

•  Vi tilbyder 
 totalarrangementer  
til selskaber.

•  God dansk mad  
- ring og få  
et godt tilbud.

•  Egne drikkevarer kan 
medbringes.

Hver onsdag 
kl. 18.00-20.00

SPIS TIL DU  
ER MÆT  

 incl. 1 glas øl, vand 
eller vin

Skal bestilles senest  
samme dag kl. 12.00

Samarbejde er vejen frem!
2016 blev mit første år i bestyrelsen i OOJF 
og min første opgave blev at være koordinator 
for nyjægerne. Jeg var jo næsten selv nyjæ-
ger, så det må jeg da kunne sætte mig ind i, 
tænkte jeg. Det skulle vise sig at være ikke så 
nemt, men sådan er det jo med mange ting. 

Hvem er de egentligt, de der nyjægere! 
Antallet af kvinder der får jagttegn er steget, 
men alligevel er en typisk nyjæger en mand 
omkring de 40. Tidligere var der flest unge 
mænd under 20 år. 

Hvad er det vi som jagtforening 
kan tilbyde dem?  
Via medlemskabet af Danmarks Jæger-
forbund er der åbent for uddannelser og 

forbedringer af 
færdigheder som 
f.eks. jagtledelse, 
sikkerhed og meget mere. Vi kan tilbyde 
socialt samvær med ligestillede i form af 
klubaftner og andre arrangementer. I 2016 
afholdt vi i samarbejde med Standager Jagt-
forening en Nyjægerdag, hvilket blev en suc-
ces for dem der deltog. Flere jagtforeninger 
tilbyder ligesom OOJF også specielle jagter 
forbeholdt nyjægere. I OOJF har vi tradition 
for at afholde nyjægerjagt på Odden i januar. 
Nyjægere fra Standager Jagtforening var 
inviteret med på jagten i 2017. 

Hvad er det en nyjæger forventer 
af jagtforeningen? 
Der er mange svar på det spørgsmål, og skri-
benten er endnu ikke kommet til en samlet 
konklusion. En del nyjægere har venner som 
går på jagt, og kommer igennem venskabs-
kredsen ind i jagtmiljøet, mens andre står lidt 
i baggrunden og kommer aldrig rigtigt i gang, 
og det er selvfølgelig specielt de sidste, som 
vi som jagtforening gerne vil hjælpe.

Samarbejdet med andre jagtforeninger.
På trods af det gode samarbejde med Stran-
dager, har jeg måtte sande, at det er utroligt 
svært at få nyjægerene til at deltage i vores 
arrangementer, og i Standager sidder besty-
relsen med samme oplevelse. Generelt tror 
jeg, at man skal være mindre snæversynet 
i jagtforeningerne og begynde at arbejde 
bedre sammen. Nogle arrangementer som 
f.eks. nyjægerdag bør løftes af flere jagt-
foreninger i samarbejde eller op på kreds-
niveau. 

Per Ladefoged
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OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

“

”

Kasserer
Herluf Johansen, Horsebækvej 30, 5450 Otterup
Tlf. 61 27 42 06
E-mail: hj@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
Tlf. 2145 8755
E-mail: ks@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Ole Grønlund, Østergade 37, 5450 Otterup
Tlf. 4082 2200
E-mail: og@oojf.dk

“

”
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BREDGADE 10, 5450 OTTERUP. TLF. 64 82 24 71

Vi ”rammer” også

- din smag!

BL BILER
v. Bjarne Larsen

Norupvej 131 • 5450 Otterup
Reparation af alle bilmærker -Lakering og undervognsbehandling

Tlf. 64 82 20 01

Hvor mange bukke kan 
der skydes?
Tekst og foto Niels Søndergaard, 
Danmarks Jægerforbund

Hvor meget af bestanden kan der skydes 
og samtidig sikre en bæredygtig bestand og 
afskydning. Når du forvalter råvildtet på dit 
terræn er den en række overvejelser og for-
holdsregler, du kan tage.  

Vi er mange jægere, der hvert år venter utål-
modigt på bukkejagtpremieren den 16. maj, 
og som nyder godt af bukkejagtens glæder 
i skov og mark. Men hvor mange bukke kan 
der egentligt nedlægges på et givent terræn? 
Erfaringsmæssigt giver netop dette spørgs-
mål stof til mange diskussioner i de kom-
mende måneder.
Svaret er ikke entydigt og afhænger af flere 
forhold. Jægernes indberetning til vildtudbyt-
testatistikken kan give os et fingerpraj om, 
hvordan de foregående års afskydning har 
været.

Én buk pr. 64 ha i landsgennemsnit
Fraregnes byer, veje og anlæg, så er der ca. 
3.780.000 ha landbrugs- skov og naturarealer 
i Danmark. Vi nedlægger ca. 120.000 styk-
ker råvildt. Landsgennemsnittet er dermed 

et stk. råvildt 
pr. 32 ha. Ca. 
halvdelen af 
det råvildt, vi 
nedlægger, er 
bukke, så det 
giver ca. en buk pr. 64 ha i landsgennemsnit. 
Ud fra grove gennemsnitsbetragtninger ned-
lægges der en buk pr. 10-15 ha i de geogra-
fier med det højeste råvildtudbytte, og en buk 
pr. 50-60 ha i de geografier med det laveste 
udbytte (Hovedstadsregionen er ikke medta-
get).

Spørgsmålet er så, om det er et ideal at 
stræbe efter?
Mange steder er de foregående års afskyd-
ning formentligt helt igennem bæredyg-
tig, men når mere end 50 pct. af den årlige 
afskydning har været bukke, så giver det en 
skævvridning i bestanden. En skævvridning 
som betyder, at bestanden stiger eksplosivt, 
for derefter at bliver ramt af tæthedsafhængig 
dødelighed – 'råvildtsyge'.

Hvor meget kan du så skyde?
En bæredygtig afskydning af råvildt skal 
sikre en afgang fra bestanden, som fordeler 

sig ligeligt mellem kønnene og har hoved-
vægten på de helt unge dyr – primært lam. 
Hvor meget, du så kan skyde på dit terræn, 
er herefter betinget af dit terræns størrelse 
og ikke mindst biotoper. Gode råvildtbiotoper 
giver tættere bestande. Og så skal afskydnin-
gen stå mål med terrænet størrelse. Tænk på 
udbyttet som værende pr. areal. Hvis du på 
5 ha skyder en buk årligt, betyder det så, du 
accepterer, at din nabo med 100 ha kan skyde 
20 bukke årligt? Mindst en af disse jægere vil 
nok kunne beskrives som grisk.
Den bedste måde at sikre sig, at afskydnin-
gen står mål med terrænet, er at følge Dan-
marks Jægerforbunds anbefaling om, at der 
kan skydes én buk på det areal, hvor der 
siden nedlæggelse af sidste buk er skudt én 
rå og mindst et lam.

Målet skal være robuste og sunde dyr
Råvildtets trivsel på et terræn ses tydeligst på 
råernes lam. Råer i god kondition sætter to 
lam. Når bestandstætheden går ned, vil ikke 
alene produktionen af lam stige, men lam-
menes kondition vil også stige. Modsat vil fal-

dene vægt ofte være et udtryk for, at der er for 
mange dyr i forhold til områdets bæreevne, 
og man bør skyde flere.

Skyde en buk – men hvilken?
Hvilke(n) buk(ke) skal du skyde? Skyd den 
buk, du vil være glad for og stolt fortælle os 
andre om. Ønsker du at skyde en guldmedal-
jer, så skal du nok forvente at lade en bronze-
medaljebuk gå til næste år.

Knæk og bræk
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EL · VVS · Tekniske installationer · www.kappendrup.dk 

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag: 6.30 - 17.30 · Fredag: 6.30 - 18.00
Lørdag fra 6.30 - 14.00 · Søndag: 6.30 - 16.00

Et par gode jagtoplevelser
For 14 år siden blev jeg 
inviteret til at skyde en buk 
hos vores datter og sviger-
søn der havde hus og jagt 
i Vellinge. Som I kan se på 
billedet er der to små der er 
meget interesseret i hvad 
der foregår.

I år d. 16 Maj inviterede jeg så vores barne-
barn Victor med på jagt, om morgenen skete 
der ikke noget, vi så dyr men ikke på skud-
hold. Om aftenen da vi skulle afsted igen, 
spurte Alexander om han måtte komme med, 
han blev sat op i et træ medbringende kik-
kert, Victor blev sat af i hochsitz, jeg sad i den 
anden ende af jagtstykket. Alexander der sad 
i træet kunne se der kom en buk på vej mod 
Victor, så han nåede næsten at få bukkefeber 
inden Victor skød.

Så blev der ellers ringet til familien, alle mand 
af hus og ud og ønske ham tillykke med den 
første buk Vi stod alle og kikkede på da han 
brækkede dyret, og der kom mange gode råd 
selvfølgelig om hvordan det skulle gøres (men 
det anfægtede ham overhovedet ikke) det blev 
som syntes det skulle gøres, og det til bravur.

P.S. her til min fødselsdag blev dyret nydt af 
hele familien.

Carl



Jagtforeningen og børnehaven
Vi har et dejligt samarbejde med de helt unge 
i Otterup nemlig børnehaven der ligger tæt 
ved vores klubhus. Vi er ved at opbygge en 
tradition med at børnene fremstiller en meget 
styg heks til hvor Sank Hans bål. Børnene går 
i gang i god tid før den 24-6 og de kommer 
så om formiddagen for at afleverer heksen, 
de er meget glade og stolte, efter ros og lidt 
snak hjælper de med at placerer heksen på 
bålet. Der er altid besøg fra avisen hvor der 
bliver taget et gruppebillede af de seje børn 
med heksen. Efter de alvorlige ting er der lidt 
forplejning bestående af saftevand og fløde-
boller samt fællesvask af mund og hænder i 
en stor balje inden turen går tilbage til børne-
haven til en tiltrængt middagssøvn.

Vi har også den store 
glæde at flere børn med 
deres forældre er at 
se til hvor store Sankt 
Hans arrangement om 
aftenen hvor de glad fortæller hvem der har 
lavet heksen.

En dejlig berigende oplevelse også for os 
jægere.

Her en lille hilsen fra børnehaven.

På tur til Otterup Jagtforening.

På en dejlig efterårsdag med sol og blå him-
mel, var 40 børn (Mumierne og Haffelafferne) 
fra Børnehuset Mini-Max på besøg hos Otterup 
Jagtforening.

Vi blev budt velkommen, hvorefter Børge 
fortalte om sit gevær og patroner samt viste, 
hvordan man affyrer sit våben.  Af vildt, var 
der både harer, ænder, fasankokke og fasan-
høner. 
Da Børge var færdig med at fortælle, skulle 
der være vildtparade. Børnene hjalp med at 
bære vildtet ud på græsset, hvor det blev lagt 
i et flot mønster.

Der blev blæst i 
jagthorn, for at 
ære vildtet og for 
at markere slut på 
jagten.
En anden jæger 

havde sin hund med og der blev gemt fugle 
(kastet), som hunden skulle finde – det var 
den rigtig god til.

Derefter blev alt vildt båret tilbage, hvor 
jægerne viste hvordan det blev flået. Det var 
meget spændende for børnene, der blev rørt 
ved fjer, kød og de fik lov til at få hoveder og 
fødder fra ænder og fasaner med hjem.
Kødet blev grillet, så alle kunne få lov at 
smage. Snobrød var der også mulighed for at 
bage over bål. Det hele blev skyllet ned med 
dejligt saftevand.
En rigtig dejlig dag med børn der fik lov at 
høre, se, lugte og røre ved det hele. En god 
oplevelse og læring om, hvor det man spiser 
kommer fra.

Vi vil sige et STORT tak til Otterup Jagt-
forening.

Husk! Man er altid velkommen på pladsen og 
også til at deltage i Jagtforeningens arrange-
menter. 

En rigtig dejlig dag med børn  
der fik lov at høre, se, lugte og  
røre ved det hele.”
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Kommunemesterskab
i Nordfyns Kommune

Jægerråd Nordfyn
Pokalskydning afvikles på Strandager

Lørdag den 19. august 2017 kl. 10.00

Nørregade 2,5450 Otterup, Tlf. 64 82 18 81Miljøklassificeret 
Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup

Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9
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Escada · Triumph · Femilet · One Two

Parfumeri

Lingeri

Modetøj

Vi tager ansvar

																																																						Hygge	og	billard	i	gode	venners	lag	på	Torvet	i	Otterup	

OTTERUP
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Hvad siger loven

I jagtlovens 
§ 18 står: 
Der må ikke 
drives jagt 
på eller fra 
et sammen-
hængende 
areal, der 
er mindre 
end 1 ha. 
Et areal 
anses for 
s a m m e n -

hængende, uanset at det gennemskæres af 
vej eller jernbane, når disse lovligt kan kryd-
ses til fods. 

På arealer som er støre end 1 ha. men mindre 
end 5 ha. Må kun ejendommens ejer og den-
nes husstand, drive jagt. Hvis brugsretten til 
et sådan stykke jord, 
er overdraget, må jag-
ten kun drives af den 
der har brugsretten, 
og dennes husstand. 
Er man i besiddelse af 
et sådan stykke jord, 
kan man altså ikke 
lovligt invitere nogen 
med på jagt.

Be g r æ n s n inge r ne 
på et sådan stykke 

jord, kan dog 
omgås ved at 
indgå aftale 
om at jagten 
på arealet 
udøves sam-
men med jagten på tilgrænsende arealer, 
således at det samlede areal overstiger de 
nævnte arealgrænser. 

Begrænsningen for ikke at måtte drive jagt på 
stykker under 1 ha., gælder ikke for øer, når 
jagt er tilladt på det omkringliggende fiskeri-
territorium.

Taler man i stedet for jagt om regulering, i 
henhold til bekendtgørelse om vildtskader. 
Kan man uanset disse love, foretage regule-
ring på jord stykker der er mindre end 1 ha.

Leif Thyrsted

GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 
Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

Tlf. 24 81 50 58 (kl. 8-16)

Salg af dådyrkød – dådyrryg/-kølle 50,-/kg

Hvad siger loven om størrelsen på et areal for 
at der må drives jagt på det.

- Nyheder
- Begivenheder

- Debat
Kun fokus på
5450 Otterup
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foregår med den lille færge ’Lunden’. Sejlad-
sen fra Klintebjerg Havn varer kun små fem 
minutter, og den erfarne kaptajn Niels Færge-
mand er altid god for lidt historier om fjorden 
og øen.

Når gæsterne kommer i havn på Vigelsø, bli-
ver de guidet rundt af den meget rutinerede 
og kyndige naturvejleder Jan Langebech, 
som med sin faglighed og gode humør forstår 
at sælge varen på en spændende måde.

Turen rundt på øen slutter ved naturskolen, 
hvor de gæve jægere fra Otterup står klar 
med en toretters menu, som næppe findes 
bedre på nogen restaurant. De er selvfølge-
lig klædt i deres jagtdress og med kokkehuer 
og forklæde. Inden den gode made serveres 
i haven, blæses frokostsignalet på jagthorn.

De friske ’drenge’ fra Otterup Jagtforening 
smitter alle med deres entusiasme, energi og 
gode humør. Sammen med den gode mad 
betød det, at turene til Vigelsø blev en over-
vældende succes. Det fælles tiltag lykkedes 
i den grad, og gæsterne fik en oplevelse i 
særklasse.

Når Vorherre var med os, og vi i fællesskab fik 
det hele til at gå op i en højere enhed, følte jeg 
en oprigtig, indre glæde over at være med til 
at arrangere disse naturoplevelser.

Jeg blev stolt af 
at være fynbo.

Venlige hilsner
Forhenværende 
turistchef
Roar 
Møgelbjerg

Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 22 33
otterup@bygma.dk

BYGMA OTTERUP TRÆLAST
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

ÅBNINGSTIDER:
Man - fredag:  09.00 - 17.30
Lørdag:  09.00  - 14.00
Søndag:  09.00 - 14.00

udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
Bygma A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2100 ansatte fordelt på 
95  forretningsenheder i hele Norden. 
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribu-tion af trælast, bygnings- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle- og private marked. 

. .

www.bygma.dk
Her �nder du altid vores aktuelle tilbudsaviser

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o�entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms.

Bygma A/S er en landsdækkende kæde med 59 
udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.

Et tilbageblik på 2016 
på Nordfyn 
Juletiden kan nok tage pusten fra de fleste. 
Den er travl og hektisk. Der skal købes julega-
ver, og traditioner skal holdes i hævd. Alligevel 
er de fleste inklusiv mig selv nok enige om, 
at juleaften er blandt de hyggeligste dage på 
hele året. Det er også tiden for at lade tankerne 
vandre tilbage og huske det forgangne år.

Her oven på en dejlig jul med familie og ven-
ner sidder jeg her i mellemdagene og ser til-
bage på året, som snart rinder ud. Tankerne 
flyver tilbage på de forskellige begivenheder, 
som har fundet sted i årets løb.

Som aktiv jæger tænker jeg naturligvis også 
tilbage på de mange gode jagtoplevelser i det 
nordfynske. Ikke mindst på alle de flinke og 
interessante mennesker, som jeg har mødt i 
årets løb – særligt dem, som deler min pas-
sion for naturen og glæden ved at gå på jagt.

En af de gode oplevelser fra 2016 har med 
jægere at gøre, men ikke med jagt i bogstave-
lig forstand. Et samarbejde mellem Nordfyns 
Turistkontor og Otterup Jagtforening skulle 
gøre det muligt at fremme både turismen og 
kendskabet til vores smukke natur på Nordfyn.

Samarbejdet 
u d m ø n t e d e 
sig i en aften-
tur til Vigelsø i 
Odense Fjord. 
Det var et til-
bud til alle, som interesserer sig for naturen 
og den smukke ø. Den skulle bestå af noget 
fagligt og hyggeligt, og det blev til en god 
times vandring rundt på øen med en dygtig 
naturvejleder og efterfølgende bespisning i 
det fri med lækre vildtretter, som naturligvis 
var lavet og tilberedt af jægerne fra Otterup.

Fra den første tur var det en stor succes. ’Aften-
tur til Vigelsø’ lød overskriften i vores markeds-
føring, og det budskab solgte virkelig billetter. 
Mange hundrede gæster og turister meldte sig 
til, og vi måtte flere gange melde udsolgt, hvil-
ket ligefrem resulterede i ventelister.

Vigelsø er virkelig en naturperle med et rigt 
dyre- og planteliv. Her yngler flokke af sva-
ner, måger, gæs, ænder og mange andre 
spændende fugle. Ja, selv havørnen kunne vi 
være heldige at se på vores ture. Turen til øen 
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• VVS-installationer
• Biobrændselsanlæg
• Olie-/Gasfyr

Smedearbejde •
Blikarbejde •

Murerarbejde •

Aut. VVS Installatør

HP Smedie og VVS
Ørkebyvej 1, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 61 91
www.hp-smedie.dk

Dansk VVS Garantiordning

Bad- og toiletvogn samt trailere udlejes

Badeværelser i totalentreprise

Henning
20 98 70 70

Per
20 13 66 80
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Pragtfuld tur til Kalø 29. oktober 2016 
Otterup Jagtforening havde planlagt en 
tur til Jagtens Hus på Kalø, grunden var at 
Danmarks Jægerforbund havde bygget et 
helt nyt domicil deroppe. Selv om Otterup 
Jagtforening har mange medlemmer var vi 
kun 5 som havde afsat tid til denne tur. Vi 
spiste morgenmad i klubhuset inden vi drog 
mod Djursland. Vel ankommet på Kalø blev 
vi modtaget hvor besøget startede med et 
foredrag om byggeriet fra start til slut. Efter 
kaffen var der rundvisning i hele huset. Det 
var en meget stor oplevelse, fra videncenter 
til professionelt slagtehus, det er i hvert fald et 
fremtidssikret hus vi jægere har fået bygget. 
For turister er der bygget et hus med hjælp 
fra Realdania som man kunne besøge og se 
og føle hvad jagt mm. drejede sig om. Det er 
absolut et besøg hver, særlig med børn.

Til middag blev der serveret dejlige sandwich 
mm i en bålhytte som ligger i skoven, det var 

vældig hyggeligt. Efter frokosten blev vi tilbudt 
en tur i skoven med en naturvejleder, som for-
talte om forskellige ting bla. Kalø Slotsruin og 
det gamle Kalø jagtslot. Alt foregik i et fanta-
stisk vejr med masser af sol. Det var en rigtig 
dejlig tur som jeg vil anbefale, og hvis man er 
i nærheden af Kalø så tag og besøg stedet.

Hilsen Erland Nielsen Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir

RINGMÆRKEDE FUGLE
Finder du en ringmærket fugl, bedes du sende ringen

samt oplysninger om art, køn og findested - og med afsender til:
ZOOLOGISK MUSEUM

Ringmærkeafd.
Universitetsparken 15, 2100 København Ø

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!



32 33

Hjortebrøl i Oksbøl
Fredag d. 14 oktober 2016, kørte en lille dele-
gation på 12 personer, fra klubhuset kl. 15, 
med retning imod Oksbøl.
Ud af de 12 personer, var der heldigvis 4 kvin-
der, så kaffen og det hjemmebagte brød til 
turen, var på plads.

Vi havde kapret en fantastisk chauffør og en 
codriver, så turen derover forløb uden proble-
mer.
Selvom vi var midt i oktober, havde vi denne 
fredag det mest fantastiske, solrige og varme 
vejr.

Selvom vi havde en masse kloge jægere med, 
som havde været i Oksbøl mange gange, var 
man ikke helt enige om, hvor det var vi kunne 
komme til at se de store flokke af hjorte.
Så det blev til en lille smule ekstra kørsel frem 
og tilbage.
Vi var en tur oppe i Henne by og vende, og 
forbi Filsø.
Men vi fik vendt bussen i den rigtige retning.

Det rigtige udsigtspunkt fandt vi da også og 
fik bussen parkeret.

Så var det bare at vente på brølene.
De kom dog aldrig, da brunsten var forbi.
Men brøl lød der dog af og til fra Keld og Len-
nart, når halsen blev for tør og de små skarpe 
blev fundet frem fra gemmerne.

Alle havde medbragt madpakker og drikkelse.
Med en fantastisk udsigt ud over dalen, så vi 
3 store rudler. De store rudler bestod af ca. 50 
hinner og mindre hjorte. 

Skal du have gode bøffer, så er
det mod Kappendrup du tøffer!
Vi har alt godt til grillen til rimelige priser.
Prøv vores hjemmelavede pølser og pålæg.

Kappendrup
SLAGTERFORRETNING
Ring og bestil tlf. 6485 1105 · larsslagter@msn.com · lukket man.-tirs.

De stod med den flotteste sø og klitter som 
baggrund. Det var lidt svært at tælle flokkene, 
da det også var begyndt at blive mørkt.
Flere fik taget nogle flotte billeder.

Så skulle den medbragte mad jo indtages, og 
der var nogle som kendte en lille hytte inde i 
skoven, som Skov og Naturstyrelsen har lavet 
og udstyret med borde og bænke.
Det var da nået at blive temmeligt mørkt, så vi 
måtte nærmest spise i blinde. 
Dog havde nogle været så forudseende at 
medbringe stearinlys.
Men det lød til at alle kunne finde munden, 
både til det tørre og til det våde.
Selv en lille snaps skader jo aldrig på humø-
ret, og flere ( som ikke havde konerne med ) 
kunne med god samvittighed, tage en ekstra, 
da vi vidste at vores chauffør nok skulle få os 
bragt hjem i sikkerhed.

Turen hjem til Otterup foregik i ro og mag, da 
alle var trætte efter en lang dag i den friske 
natur.
Efter ca 2 1/2 time landede vi i Otterup.

Turen kan varmt anbefales og håber den 
bliver gentaget til efteråret. Gerne med flere 
deltagere.

Venlig hilsen en deltager
L.L 
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God boligjagt

 Aut. VVS installatør
 Oliefyrsservice 
 Smedearbejde
 Landbrugsmaskiner

Værkstedsadr.: Rorslev Bygade 5

Rorslev Smedie ApS
Tlf. 64 87 10 23 - Biltlf. 40 34 79 23
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En ældre mands jægerliv
Jeg vil her gerne fortælle om et langt jægerliv 
og om at gå fra at være landjæger til at blive 
strandjæger med stort S. 

Jeg er født og opvokset med jagt og fiskeri, 
da min far og farbrødre var jægere og fiskere. 
Da jeg som otteårig fik foræret et 9 mm glatlø-
bet, lidt tidlig men jagten begyndte og det gik 
rigtig godt jeg skød hjejler, ryler og solsorte 
indtil politiet kom og fortalte mig at de ikke 
syntes det var i orden og jeg måtte love dem 
at jeg ikke ville gå ud i engen mere. 

Der gik så et par år, så begyndte jeg at pære 
lidt til den gamle, om han ikke syntes det var 
på tide at jeg fik lov til at gå ud i engen igen, 
svaret var NEJ du har jo lovet at du ikke ville 
og man skal jo holde hvad man lover, men 
du har ikke lovet at du ikke ville gå med mit 
gevær så den kan du stikke af med. 

Jeg var virkelig jagt interesseret, på Mors var 
det landjagt så som hare og agerhøns lidt 
fasaner, andejagt foregik ude i engen morgen 
og aften. 
Jeg havde på det tidspunkt aldrig set en hav-
jagtbåd eller kravle pram. 

Da jeg flyttede til Bogense på Fyn begyndte 
jeg at komme på havnen og til stranden og 
så når de barske jægere kom ind sommeti-
der næsten med is i skæget, jeg sagde til min 
kone det der jagt, det skal jeg til at lære for 
det er sku jagt. 

Jeg købte en gammeljolle og en kravle pram 
og gik så i gang. Der gik nogle år inden jeg fik 
ret meget ud af det, men med tiden gik det 
dog nogenlunde. 

I dag er jeg 72 år og det kniber lidt med ryg 
og ben, så nu er det både lidt strandjagt og 
landjagt men det er strandjagten der virkelig 
fascinerer mig. 
Til nye og gamle jægere kan jeg kun anbefale 
jer til at prøve, det er en spændende jagt. 
Jeg har to sønner og de vil garanteret give 
mig ret - så prøv det -.

Med jæger hilsen 
Holger Bak Bogense

KNÆK OG BRÆK

Ved tilmelding deltager du  
i konkurrencen om et jagtslips...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

...vær altid opdateret

Send en mail til  
im@oojf.dk med  
dit navn, din email 
og dit mobil nummer
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ÅRET  
DER GIK 2016
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Fasan - når hele fuglen bruges 
Brystkødet fra fasan er en fantastisk 
spise, men resten af skroget og lårene kan 
bestemt også bruges, så et forslag er, når 
fuglene skal klargøres at gøre følgende.
Flå fasanen og tag den ud, så står du med 
en hel fugl.
Vil du ikke tilberede fuglen hel, så skær 
brystkødet fra, og anvend dem til den ret 
du syntes bedst om.
Skroget og lårene, koges og gerne flere 
sammen i en stor gryde, med salt, hele 
peberkorn, laurbærbladene samt lidt 
grønsager.
Når kødet er godt mørt, tages det op, 
hvorefter al kødet pilles af benene.

Nu har du gode råvare, til forskellige ret-
ter. Et par muligheder er tarteletfyld eller 
en god karrysuppe af det kogte kød og 
suppen. En anden mulighed er også at 
lave lidt pålæg af det kogte kød. Væl-
ger du muligheden med pålægget, må 
du ikke smide suppen ud, da den kan 
koges ind til brug i en sauce sammen 
med brystkødet.

Skovens Buffet
Ud af huset

Skovens buffet er velegnet til møde, 
konfirmation, fest og fødselsdag.  

Pris pr. kuvert

245,-

Klasisk fest
I huset

Klassisk fest til alle lejligheder i 
stemningsfyldte lokaler, rolige 

omgivelser og professionelt
værtsskab.

Pris pr. kuvert

599,-
Besøg os på

www.nbhs.dk

Forslag til to slags pålæg:
FASANSALAT
100 g kogt fasankød fra skrog og lår hakkes i passende stykker, og efterfølgende blandes det med 
1 dl cremefraiche og en 1/2 dl 
mayonnaise hvori der irøres lidt ristede champignon. Smages derefter til med lidt karry og sennep efter smag, samt salt og peber.
Godt til et stykke brød med lidt 
ristet bacon på.

FASANPIP
100 g fasankød fra skrog og lår og 30 g rødløg kommes i en mini
hakker, hvor det hakkes fint. 
Kødmassen blandes med 45 spsk mayonnaise og smages til med salt og peber.
Godt på rugbrød, med lidt  
mayonnaise og purløg som pynt.
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Hund med 
på jagt? 
Har du jagttegn?

I så fald vil mange påstå at man 
burde vide bedre.

Flere syntes faktisk også set i lyset 
af den negative fokus der i disse år 
hviler på jægerne, at det er forståeligt 
at hund skal medbringes ved jagt 
på fugle.

Har du en gang prøvet at løbe en 
stangskudt kok op, eller kikket efter 
en due i høj korn eller græs vil du 
sikkert forstå hvorfor loven er som 
den er.

Det er dog tilladt på åben vand fra 
pram eller jolle, at jage uden hund.

www.nordfynsbank.dk

DIN BANK!

Jerbanegade 22  5450 Otterup  Tlf: 59 48 94 20

i jagt og skydebriller, hvor vi 
kan tilbyde et bredt og alsidigt 
udvalg. Når det gælder kontakt-
linser, spænder sortimentet fra 
almindelige hårde og bløde lin-
ser til en lang række special-
linser – heriblandt natlinser 
som kan bremse og nedsætte 
effekten af nærsynethed. Over 
hele linjen hjælper vi vores 
kunder med at finde lige præcis 
de briller eller kontaktlinser, der 
matcher deres specifikke behov. 
Kig ind i vores nye spændende 
butik”, slutter Anders Gade 
Fialla.

Den kendte nordfynske 
brilleforretning er netop 
færdig med en større 
renovering og moderni-
sering af butikslokalerne

”NYT SYN Otterup har holdt 
åbent i normalt omfang under 
hele renoveringsforløbet, der er 
afviklet etapevist, siden jeg over-
tog forretningen i januar sidste 
år”, fortæller indehaver Anders 
Gade Fialla. ”Butikken har fået 
helt nyt gulv, nye farver på væg-
gene, og synsprøverummene er 
gennem-moderniserede. En væg 
er revet ned, og et par stykker 
blevet flyttet – alt sammen for at 
give det ny ekspeditionsområde 
med tilhørende brille-bar lys og 
luft, så vi for alvor kan appellere 
til det modebevidste publikum. 

Vi holder os konstant opdate-
rede, når det gælder de nyeste 
trends og tendenser indenfor 
brillestel og deltager i diverse 
internationale modemesser – 
eksempelvis Copenhagen Specs, 
Opti messen i München og Silmo 
messen i Paris. På det teknisk/
faglige område medvirker vi lø-
bende i NYT SYNS opkvalifice-
rende kursus- og efteruddannel-
sesforløb.”  

Service, kvalitet og 
professionalisme
”NYT SYN Otterup tæller to 

optikere, en optikerassistent og 
en administrativ medarbejder. 
Min optikerkollega Laust Steen 
Hansen har 35 års erfaring. 
Personligt har jeg været i bran-
chen gennem otte år, og endelig 
har optikerassistent Marianne 
Yndgaard, som er uddannet i 
modeverdenen, også stor erfa-
ring i brille regi. På alle fronter 
lægger vi stor vægt på at kunne 
møde hele kundekredsen med 
god service, høj kvalitet og gen-
nemført professionalisme. NYT 
SYN Otterup fører alt i briller og 
kontaktlinser. Vi er eksperter  

NYT SYN Otterup • Otterup Specialoptik • Jernbanegade 41, 5450 Otterup
Tlf.: 64 82 28 28 • otterup@nytsyn.dk • www.nytsyn.dk 

NYT SYN OTTERUP
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HUSK VOR 
HJERTESTARTER
Hjertestarteren som du kan komme til hele 
døgnet.

Jægerne giver stor tryghed i hundeskoven og 
det store boligområde i området med place-
ringen af vor hjertestarter.

Vor hjertestarter 
har heldigvis kun 
skulle støves af 
i 2016.

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

johansen biler A/s odense
henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Døre/Vinduer
med eller uden montering

Termoruder - Tagudskiftning
Om- og Tilbygninger

Tømrermester

Esben Hansen
Ørkebyvej 3, 5450 Otterup

64 82 42 21
Telefax 64 82 42 31
www.esben-hansen.dk
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NORUP ENTREPRENØR & VOGNMAND

Møllevej 66, 5450 Otterup, tlf. 64 82 33 57
v/Per Rasmussen, Aut. Kloakmester

A
PS

• Alt i Jord og Beton
• Alt i kloakarbejde
• Kloakspuling / TV

• Vognmandskørsel
• Nedsivningsanlæg
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Skydebaner på 
Nordfyn

Nordfyns Flugtskydningscenter 
Nabbevej 3, Vester Egense 

5400  Bogense
www.nordfynsflugtskydningscenter.dk

Jagtbane og Skeetbane
 

Strandager Skydecenter
Otterupvej 500
5270 Odense N

www.strandagerskydecenter.dk
Jagtbane og Skeetbane-  

Compak Sporting-Nordisk Trap
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Æresmedlemmer 2017
i Otterup & Omegns Jagtforening

Jørgen Hummelhoff, Mogens Hansen, Knud Erik Rasmussen

Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

www.otterup-stenhuggeri.dk  www.bedemand-begravelse.dk
Stor stenudstilling  ∙  Ørkebyvej 5  ∙  5450 Otterup

læs begge vore 
hjemmesider

6 4  8 2  1 0  7 1

Vi bearbejder og tilpasser sten 
i alle prislag og størrelser 

efter dine ønsker

Vi er stenhugger for jer

til	medlemmer	af	Otterup	&	Omegns	Jagtforening	

Tilbuddet	gælder	dog	ikke	linser	

	

til	medlemmer	af	Otterup	&	Omegns	Jagtforening	

Tilbuddet	gælder	dog	ikke	linser	
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din stærke partner i alle 
typer el-installationer

Entreprise          Service          Netværk          Comfort installatør          Hårde hvidevarer

Se mere på www.el-fyn.dk - eller ring på 6616 9121

dialog
El Fyn lytter til dine ønsker, så du 
får en løsning, nøjagtig som du 
vil have den. For gennem dialog 
undgår vi misforståelser.

samarbejde
Vi løser opgaverne i tæt samarbejde 
med dig. På den måde får du altid 
den løsning, du ønsker.

Fleksibilitet
Vi løser alle typer af el-opgaver for 
dig. Vores fleksibilitet betyder, at 
du får lige præcis den løsning, der 
passer til dine behov.

tillid
El Fyn holder aftaler til tiden. Vores 
skarpe projektstyring sørger for, at 
vi holder det, vi lover. Sådan vil vi 
selv have det, og sådan får du det.

B.L. BILER
v. Bjarne Larsen • Norupvej 131 • 5450 Otterup
Tlf. 64 82 20 01 • www.blbiler.5450-otterup.dk

- Reparation af alle bilmærker -
- Lakering og undervognsbehandling -

14

DAGENS GRIN:Den værste plastik operation en kvinde kan 
komme ud for er, at man skærer damens 
kreditkort midt over.

Redaktøren har lige  
oplevet et rent helvede...

Jeg stod bag en kvinde i 
Fakta Otterup. Hun var 
iført joggingbukser, hvor 
der stod ”Guess ” på 
bagdelen

Altså jeg prikkede damen 
på skulderen og sagde: 
”ca. 114 kg?”

Så var det helvede brød 
løs..

Jæger mod Cancer

Læs mere

www.jmcancer.dk
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SALG-SERVICE-REP.
· Havemaskiner
· Motorsave
· Buskryddere
· Hækkeklippere
· Cykler
· Knallerter
· Sliberi
· Reservedele

Egense Service Værksted
v/Erland Pedersen,

Møllevej 75 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 45 07

Åbningstider: Man.-Fre. 9.00-17.30 · Lør. 9.00-12.00 

Aut. Forhandler:
 · Jonsered
 · Honda
 · Texas
 · Ariens
 · Echo
 · Freunde
 · Metabo
 · Tomos

Kappendrup 36 - 5450 Otterup - Tlf. 64 85 10 94

Kappendrup
Bageri

Altid friskbagt 
brød og kager!

Åbent alle
ugens dage

54

Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!
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Fløde og bacon 
- har aldrig ødelagt 

god mad

19

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 

Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

De bedste produkter til dit kæledyr 
www.alt-til-hunden.dk

5

klar til dommeren og må ikke sende før han 
giver lov. mens vi venter på at få lov til at star-
te, udløses en levende due fra en due flosser 
lige foran hunden, som den så helst ikke skal 
reagere på. Vi går så i gang med apporterin-
gen og efter endt til ringer vækkeuret. (Sjovt 
lille indslag ) 
  
Alt i alt en flot og veltilrettelagt prøve, hvor 
dommere og hjælpere stod klar ved alle po-
ster. Prøvelederen styrede slagets gang med 
stort overblik. Det var et kanon terræn som 
man nok skal lede længe for at finde bedre. 
Efter sidste mand, som var en kvinde, som var 
i løbetid ( altså hunden ), kørte vi tilbage til 
hytten, så dommerne kunne få regnet sam-
men og vi kunne få spændingen udløst. 
Prøvelederen kunne efter kort tid kalde os 
sammen og offentliggøre resultatet, og over-
række en præmie til bedste hund fra hvert 
hold, og sammenlagt var Fredericia holdet så 
heldige at trække det længste strå. 
  
– Og så til kritikken (altid vigtig for at man kan 
forbedre FREDERICIA MATCHEN, og tag den 
positivt ) 

Jeg manglede på alle poster oplysninger om 
hvad man forventede og hvad man kunne 
opnå af point. F.eks. på post 4, spørger jeg 
om man må holde hunden inden på det an-
viste område, og om det i så fald ville koste. 
Jeg får at vide at det må jeg selv om og efter-
følgende  får jeg at vide at der blev dirigeret 
lidt rigeligt. 

Ved vandhullet spørger jeg om jeg må få at 
vide hvor anden ligger, og får anvist et om-

råde der i hvert fald er 30 m. fra hvor anden 
ligger. Får bagefter at vide det tog for lang tid, 
lidt logisk når man bliver ved med at dirigere 
hunden modsat af hvor fuglen ligger. 

Vores vindende hund opnår 166 point og an-
denpladsen 159 point. De har begge klaret 4 
stk. vildt på post 1, 2 på post 2 og 3 på post 
3. På post 4 får andenpladsen alt vildtet hjem, 
mens vinderen mangler ræven, så lidt underligt. 

I det hele taget står vi alle med en lidt underlig 
følelse af uvidenhed. Satte vi måske det hele 
til i vandet?, eller er der en dommer der har 
glemt at give point. Vi får intet at vide om hvor 
og hvorfor vi har sat point til, det eneste vi får 
oplyst er det samlede resultat. 

Det ville være dejligt med lidt åbenhed om de 
ting og at man får at vide hvor og hvorfor man 
er blevet trukket og få rettet evt. fejl med det 
samme. Og så lige det der med ræven. Der 
skal vi nok passe på at den ikke kommer til at 
fylde for meget. Når det drejer sig om 30-40 
point for at hente ræv, så er vi derhenne at det 
er fuldstændig ligegyldig hvad hunden ellers 
kan, det kan aldrig hentes. 

Lidt synd man glemmer det vigtigste i et ellers 
flot arrangement. 
  
Tak for en dejlig dag. Et flot arrangement og 
hyggeligt samvær. 

På vegne af Fredericia holdet  
(Dylle) Hardy Krauthammer

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir
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Shiraz/Merlot er den perfekte drue-
blanding fra Australien. Druen 
Shiraz tilfører vinen mørk frugt, 
brombær, solbær og lakrids. Merlot 
giver frugtfylde, blødhed og karak-
ter. Bør serveres ved 16 - 18 grader. 
Fantastisk til grillmad.

Walkers Creek
2011 Shiraz/Merlot

HENNING LONGET ÅBNER HOLTE VINLAGER

Pr. � . 65,-

6 � . 200-

KØB 6 FL.
SPAR 
190,-

Viña Mercedes
2011 Pinot Noir
Vi synes selv, vi har gjort et fanta-
stisk indkøb. Det er meget sjældent 
at � nde en Pinot Noir til under 50 
kr. Viña Mercedes har kvalitet og 
smag som en vin til 70 - 80 kr., og 
man kan tydeligt smage Pinot Noir 
druens karakteristika. 

KØB 6 FL.
SPAR 
250,-

Pr. � . 75,-

6 � . 200-
Thomson Estate
2012 Shiraz
Australien er kendt for at lave frem-
ragende vine på Shiraz druen. Det 
gør de også hos � omson Estate. Vi 
har købt et stort restparti i årgang 
2012, som vi sælger til under halv 
pris. Er du til Shiraz med masser af 
mørk frugt, peber og lakrids, så er 
denne vin et fund til prisen.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

SPAR 
53 %

Thomson Estate
2012 Chardonnay

En klassisk australsk Chardonnay 
med druens naturlige fedme. Det 
giver en ren og fyldig smag med 
toner af melon og en frisk duft af 
citrus.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

Pr. � . 74,-

  v/6 � . 45,-
= 6 � . 270,-

Pr. � . 149,-

  v/6 � . 70,-
= 6 � . 420,-

Anniversario 2012
Ny og bedre årgang

Ca' del Toscanello 2012

Vinavisen giver 5 stjerner 
og skriver 16/3-2014: 
”Blød og afrundet rødvin 
med god frugt, � n sødme 
og noter af blandt andet 
chokolade. Til 45 kr. er den 
nærmest en foræring...”
Årgang 2011 � k BT guld. 
Og årgang 2012 er endnu 
fyldigere og har mere karak-
ter og eftersmag og er lavet 
på den samme druesam-
mensætning: 20% Barbera 
s’Alba, 40% Barbera d’Asti, 
20% Nebbiolo og 20% 
Dolcetto. Vinen har lagret 
3 måneder på egetræsfade, 
hvilket har givet den en 
dejlig blød frugtagtig smag. 
Produttori di Govone får 
leveret druer fra over 200 
vinbønder og de udvælger 
de absolut bedste til vinene 
til Holte Vinlager.

KØB 6 FL.

SPAR 
174,-

DANMARKS BEDSTE TILBUD PÅ 
BARBERA DALBA SUPERIORE
6 stk. Barbera d`Alba 2009 Superiore + 1 Barbera d`Asti Magnum fra Piemonte, Italien.
Vor største salgssucces nogensinde var i 2009, da vi markerede vort 10 års samarbejde med Agostino fra 
Produttori di Govone, og Agostino gav 1 Magnum � aske, når man købte 6 � asker. Det var årgang 2000, 
senere blev det 2004 og nu er det årgang 2009, som vi kan love er lige så god ( hvis ikke bedre) som de 
2 andre årgange. Her får man munden fyldt med masser af god frugt, og smagen bliver hængende meget 
længe i munden.
Køb 6 fl asker Barbera D`Alba Superiore 2009 
normal pris kr. 119,00 pr. fl aske 
NU pris kr. 450,00 for alle 6 
+ 1 Magnum Barbera D`Asti UDEN BEREGNING. 

AGOSTINO
Produttori di Govone

6 fl. + 1 MG

450,-

SPAR IALT

404,-

Penge & Privatøkonomi 
har i juli/august 2013 vur-
deret denne rødvin til 184 
kr. for 1 fl aske! Vinanmel-
der André Devald skrev: “... 
her blev denne Sangiovese-
vin vurderet til 35kr. mere 
end prisen på 149 kr. I sig 
selv � ot og nok til en plads 
blandt månedens bedste 
køb. Der er imidlertid en 
stor besparelse ved køb af 
6 � asker, hvor du slipper 
med 70 kroner! Så er du til 
moderne italiensk med fad 
go frugtsødme, er Ca' del 
Toscanello et scoop."
Årgang 2012 er endnu 
bedre end årgang 2009. 
Der er mere frugt, større 
fylde og mere karakter.

KØB 6 FL.

SPAR 
474,-

SPAR 
53 %

I OTTERUP! VI ÅBNER TORSDAG 6. NOVEMBER KL. 9⁰⁰. KOM OG SMAG TORSDAG, FREDAG, LØRDAG.

Tirsdag 10.00-17.30
Onsdag 10.00-17.30
Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-18.00
Lørdag  10.00-13.00
Søndag og mandag lukket

Åbningstider

OOJF`s Jagtposten er nu på gaden med 
ny redaktør, undertegnede går ydmygt til 
arbejdet velvidende at der er meget at 
leve op til da denne post har været besat 
af en virkelig kompetent mand. Jeg vil her 
benytte muligheden og give Steen Knud-
sen en stor tak for det kæmpe arbejde han 
har gjort for at udvikle Jagtposten til det 
der er i dag, jeg arbejder videre i hans ånd 
men vil selvfølgelig satte min ejet præg på 
bladet.

Jagtposten vil fre-
mover køre i et tæt 
samspil med vor 
nye hjemmeside 
oojf.dk hvor nyhed-
er og aktiviteter altid vil være opdateret. 
Vi vil meget gerne modtage indlæg, foto, 
m.m. som vil blive anvendt efter behov. 
Materiale kan altid sendes til jagtposten@
iotterup.dk.

Jagtpos-
ten ville 
ikke være 
det den er 
uden vor 
mange 
gode an-
noncører, 
så kære læsere og medlemmer støt vore 
annoncører, de støtter os.  

Redaktøren har ordet

Jagtposten vil frem-
over køre i et tæt sam-
spil med oojf.dk

“

Jagt og beklædning

V/ Kristian Lohmann
Ejbyvej 49, Fjeldsted

Tlf. 64 88 12 28

Åbent: Man-fre 9.00-17.30
 Lør 9.00-12.30

6

OTTERUP   
SØNDERGADE 23   TLF 64 82 40 60

Som formand for jægerråd nordfyn, 
bestyrelsesmedlem og nyjæger koordi-
nator i kreds 5 har der været fuld fart på 
hele året, med en masse sjove og lærerige 
opgaver. I en tid med store forandringer 
i Danmarks Jægerforbund er det godt 
at være med der vor det sner, det gør at 
jeg hurtigt er orienterer om aktuelle ting, 
som kan viderebringes til de lokale jagt-
foreninger, den anden vej er jo også meget 
vigtig så vi kan få tanker og ideer bragt ind 
i systemet. Jeg vil gerne her opfordre, hvis 
i har noget på hjertet så lad os i jæger-
rådet eller bestyrelsen bringe det videre. 
Kun ved at åbne munden kan man gøre 
sin indflydelse 
gællende.
Nu har arbejdet i 
det `nye` Jægerråd 
kørt i et år, der er 
brydninger i gang 
med mange nye 
tiltag der bliver 
holdt kursus for medlemmerne så de kan 
ruste sig så godt som muligt på kom-
mende opgaver. Politisk skal jægerrådene 
også lære at stå stærkere. Vi har her på 
Nordfyn afhold knivkursus, fældekursus, 
foredrag samt debatmøder m.m. Kreds-
ens Årsmøde blev i 2015 afholdt som et 
heldags møde på Dalum Landbrugsskole, 
et godt møde med fin tilslutning og en 
pæn tone. Referat kan læses på kreds-
ens hjemmeside. Det er blevet besluttet at 
årsmødet 2016 skal afholdes som et aften-
møde. Det bliver afholdt uden egenbetal-

ing i Ejbyhallerne d. 11-03-2016. Kreds 5 
havde igen stand på det Fynske Dyrskue, 
med mange hjælpere fra Nordfyn, vi havde 
nogle gode udstillingsdage med meget 
kontakt til gæsterne både børn og vok-
sne, en sådan udstilling er svær at måle 
værdien af men vi gør os da positiv be-
mærket og får en del god snak uden dog 
at få en masse nye medlemmer. Dyrskuet 
2016 stiller vi et stort spørgsmålstegn ved, 
da der er varslet væsentlige prisstigninger. 
Den store jagtudstilling på OCC der bliver 
afholdt hver andet år har kreds 5 selv stået 
for med et kæmpe forbrug at resurser, 
både økonomisk og timer, denne udstill-

ings form har vi i 
kredsen sagt fra til 
da vi ikke mener at 
den store indsats 
svarer til udbyttet, 
men vi bliver dog 
alligevel repræsen-
teret på udstillin-

gen 2016 men efter et andet koncept vor 
Danmarks Jægerforbund har overtaget 
tøjlerne, standen vil blive væsentlig mindre 
ca. 250 m2 men med et nyt mere målrettet 
koncept. Det bliver spændende at følge, 
standen bliver bemandet med folk fra Kalø 
med lidt hjælp fra os.
DJ er i gang med at udvikle nyt moderne 
udstillings materiale og kredsen vil blive 
betænkt med dele af det så det bliver let-
tere at hjælpe de lokale jagtforeninger med 
udlån. Der er afholdt 5 frivillige jagtprøver 
i kredsen, på Nordfyn blev den afholdt på 

Status for Jægerråd Nordfyn samt 
kreds 5 2015

Vi havde nogle gode 
udstillingsdage med 
meget kontakt til 
gæsterne...

“

Nyt fra Nordfyns 
Hjortelaug
Husk at indberette skudte dyr. I må også 
gerne indberette alle de dyr I ser, så vi kan 
få et billede af spredningen. 

ÅRSMØDE 2017  
HOLDES DEN 14. MARTS KL. 19.00  
PÅ BOGENSE SKOLE

Støt op om hjortelauget. Hvis du ønsker at følge med i styregruppens arbejde kan du gå 
ind på www.nordfynshjortelaug.dk
Eller tilmeld dig hjortelauget ved at kontakte skyttersl@hotmail.com.

Mvh. Styregruppen Nordfyns Hjortelaug
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OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
Tlf. 2145 8755
E-mail: ks@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem

Mogens Andersen, Havreløkken 4 5450 Otterup
Tlf.: 61 22 89 41 
E-mail: ma@oojf.dk

Leif Thyrsted, Append 21, 5450 Otterup
Tlf. 2148 7209
E-mail: lt@oojf.dk

Stadionvej 50 · 5450 otterup · tlf. 64 82 23 43 · fax 64 82 23 22

&Bowling
Idrætscenter
Ot t e r u p H a l l e r n e

Bielers Gourmet-service

Bøf &
Bowl

O t t e r u p H a l l e r n e Bøf
&

Bowl
FRA

199,-

VÆlG MelleM SteaK,
SparerIBS OG KYllInG

Mad ud
af huset
udenlAndske
og dAnske

speciAliteteR

Speciel italiensk buffet
eller 3 retters menu.
Min. 10 kuverter.

faMilieBowl
2 voksne + 2 bøRn

under 12 år

kr. 595,-

3
retter

gourMet
Menu

fra

kr. 269,-

tilBud
okseMøRbRAd

incl. bowling

kr. 225,-

luksus
Brunch

Min. 15 pers.
inkl. bowling fra

kr. 225,-

laser-
skydning

kr. 50,-
pr. pers.

ring og hør nærmere
om åbningstiderne
i uge 27-28-29-30.




