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 I sidste nyhedsbrev, skrev jeg lidt opfordring til jer, for at få jeres 

input til hvad vi i bestyrelsen, skal arbejde med for at fremme 
vores medlemmers interesse og opfordrede jer til at vende tilbage 
med input og jeg havde håbet der var kommet lidt flere, end det 
jeg fik retur, men lidt har vi at arbejde med. 
Kalenderen for 2017 er næsten på plads og de aktiviteter vi skal 
arbejde med er i støbeskeen, men der er plads til eventuelle ikke 
afprøvede jagt relaterede input. 

Torsdag den 5. jan 2017 kl 19 Jagttegns undervisning: 
Vi har lavet en aftale med en super jagttegns underviser og 
starter undervisning til januar. 
Se mere om dette på vores web, www.OOJF.dk  

Lørdag den 14. jan 2017 kl 9:00 DE4 afholder fælles rævejagt, koordineret af Bederslev 
Jagtforening.  
Vi mødes alle ved Arne From Ringemarken 36, Ringe  
Efter jagten serveres varm suppe m. tilbehør  
Tilmelding Ole Olsen tlf: 21703774 senest 10 januar. 

Lørdag den 14. jan 2017 kl 8:30 Foreningsjagt: Nyjæger jagt på Enebærodde.  
25 ny jægere har her muligheden for kæmpe oplevelse ved at 
deltage på vor super jagt på det fantastiske Enebærodden til en 
hel vanvittig pris. Tilmelding, først til mølle frem til 1-12 derefter 
fyldes op med mere erfarende jægere som også skrives op i den 
rækkefølge de tilmelder sig. Med i prisen er dejlig morgenmad, 
jagtforeningens speciale varme drik i skoven samt en overdådig 
middag. Der bliver lodtrækning på sweepstake med fine præmier. 
Der må skydes hvad jagtloven tillader, dog ikke hjortevildt. 
Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 eller via 
foreningsmeddelse i jærgerforbundet. 

Lørdag den 21. jan 2017 kl 9:00 DE4 afholderen fælles rævejagt, koordineret af Sletten 
jagtforening  
Vi mødes ved den grønne jagtvogn i Vestermosen og starter 
dagen derfra, under jagten er der en enkelt forfriskning  
Efter jagten og parolen, vil der blive serveret guleærter m. tilbehør 
kl 14:00 efter jagten.  
Tilmelding til Arne Eriksen senest 13 januar. tlf 51156327 

Fredag den 27. jan. 2017 kl 18:30 Generalforsamling. 

Som der er skrevet i jæger, er der indkaldt til generalforsamling i 

Otterup & Omegns jagtforening fredag den 27 januar. 

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne. 

Hvis der er punkter eller forslag der ønskes drøftet, skal dette være 

indleveret senest den 19 janaur på mail: Info@oojf.dk  

Som noget nyt, trækkes der lod om en(1) plads på en foreningsjagt, 

imellem alle fremmødte. 

Efter generalforsamlingen, vil der være uddeling af diverse erkendelser 

og foreningen vil derefter være været med et lettere traktement. 

 


