
 

Otterup & Omegns Jagtforening April 2017 
Information Jagtgudstjeneste 

Det netop overståede jagtgudstjeneste, i Norup kirke var 5 år i 
træk vi lavede dette arrangement, og min oplevelse af dette 
arrangement er både positivt og negativt. 
Positivt fordi kirken var flot pyntet, koret var velforberedt og sang 
flot, præsten gjorde hvad han skulle gøre, han skulle være der 
alligevel og fra Langesø var jagthornsblæserne blevet tilknyttet, 
da vi ikke kunne stille med blæser fra egne rækker, og det lyd  
f…. flot når de kan det p..,  
Jens Erik, vores koordinator havde gjort et kæmpe arbejde for at 
få det til at blive en god dag og et vellykket arrangement. Det 
negative er desværre, at der ikke deltager mange jæger i dette 
arrangement og det tager vi selvfølgelig til efterretning og vurdere 
om vi skal vende den om og lave til aftens gudstjeneste med 3 
retters menu eller sige så har vi prøvet det. 
Men stor ros til alle der var med til at gøre arrangementet 
vellykket. 
/Lars Madsen 

Tirsdag den 25. apr. kl 18:00 Klubaften 

Denne aften foregår ude i naturen, vi skal en tur ud og se en 

biotop. 

Skytten Rasmus, fra Ruegaard nær Langesø, vil vise os hvordan 

de forbereder og sår deres vildtagre, og give gode råd til hvilke 

typer såsæd, der skal bruges til forskellige vildt arter, som 

udgangs punkt vil han tage udgangs punkt i deres samarbejde 

med vildtplejeren, og fortælle omkring dette. 

Vi skal ud i terrænet, så fornuft påklædning er et lille råd, vi 

bliver transporteret rundt i jagtvogn og efter arrangementet, vil 

foreningen være vært med en tår til halsen. 

Samkørsel og afgang fra klubhuset kl: 18:00  
Evt. spørgsmål og tilmelding rettes til Jens Erik Bruun tlf: 
31132991 eller mail JEB@oojf.dk  

Onsdag den x. april Hundetræning 
Otterup & Omegns Jagtforening hundetræning er i fuld gang og 
det er dejligt at se hunde til træning, men vi vil meget gerne se lidt 
flere, både unghunde, men også de hunde der er blevet kaldt 
mange andre navne under sidste års jagter, hvor de var ganske 
ulydige.   
Husk at lørdag den 10 juni er der årets hund, hvor jeres hunde 
kan komme og vise hvad de kan. 
For yderligere information henvises til foreningens hjemmeside, 
mht. tidspunkter og krav. 
Evt. kontakt Lars Madsen tlf: 20 85 60 71.eller LM@oojf.dk 

Søndag den 30. april kl 10:00 Indskydning 
Indskydning og mærkeskydning foregår i Nr. Esterbølle. 
Evt. spørgsmål og tilmelding rettes til Kjeld Sørensen tlf: 
21458755 eller mail KS@oojf.dk 

Kommende arrangementer Lørdag den 6. maj 
- Sildetur til vestjylland 

Søndag og mandag den. hhv. 7. og 8 maj 
- Arbejdsdag ved klubhuset 

Tirsdag den 16. maj 
- Bukketræf, arrangeret af DE4 

 
Mere information omkring disse arrangementer i maj nr. 

 


