
 

 
Otterup & Omegns Jagtforening August 2017 

Tirsdag den 8. august  Arbejdsdag: 
Arealet omkring vores klubhus, ligner noget der har holdt sommerferie i 
lang tid, og desværre har vi ikke en plads mand til at holde omkring 
pladsen, vi har et par opgaver der skal udføres, bla. meget ukrudt i 
perlestenene, og et depot der trænger til lidt forfriskning m.m. 
Yderligere information kontakt Kjeld Sørensen tlf 21 45 87 55 

Onsdag i august Hundetræning, hver onsdag i august er der mulighed for at få lidt 

dressur i jeres jagthund, der trænes i grusgraven på 

P.Hansensgyden, Pris: 50,-/gang eller 200,- for 5 gange. 

Yderligere information henvendelse til Jens Erik Bruun tlf. 31 13 29 91 

Mandag den 7. august kl 17 Pokalskydning: Otterup & Omegns Jagtforening afholder 
pokalskydning for klubbens medlemmer. Skydningen afholdes på 
Strandager Skydecenter fra kl 17:00 til kl 21:00 
Der skydes til 4*10 duer, 
I rækkerne:     Dame  A 

Herre  A, B & C 
Junior A 

Yderligere information kontakt Kjeld Sørensen tlf 21 45 87 55 
Søndag den 27. august kl 9 Biotop vandring: Som opfølgning på forårets biotop vandring ved 

Rugaard, hvor vi så og hørte hvordan planen for området var og 
hvad der var sået ud, er der nu mulighed for at komme og se 
resultatet, efter det er spiret frem. 
Yderligere information henvendelse til Jens Erik Bruun tlf. 31 13 29 91 

Søndag den 1. okt. Kl 8 Foreningsjagt: Forenings jagt nær Assens i den skønne natur område ved 
Brænde Ådal det er et pragtfuldt område. 
Vi har de sidste par år haft mulighed for at leje 1 dagjagt. 
Vores medlemmer, der har haft fornøjelsen og deltage, kan kun sige godt 
om jagten, de har været begejstret og der bliver ikke sparet på vildtet. 
Der er 14 pladser til 125 fugle ± 25 stk. De 14 pladser fordeles efter først 
til mølle.  
Pris:  
For medlemmer 1950,- /Ikke medlemmer 2050,- incl. dejlig morgenmad 
samt frokost og en lille en til halsen i løbet af dagen. De afskudte fugle 
tilfalder jægerne. 
Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 eller via foreningsmeddelse i 
jærgerforbundet. 

 


