
 

Otterup & Omegns Jagtforening Februar 2017 
Tirsdag den 28. feb. kl 19:00 Klubaften. 

Otterup & Omegns Jagtforening købte for år tilbage en hjerte starter, 
med begrundelsen at vores område omkring hundeskoven er og bliver 
besøgt meget på en dag og skulle uheldet være ude, er det 
betryggende at have starteren i nærheden. 
Men at have en hjerte starter og være tryg ved at bruge den, er 2 vidt 
forskellige ting, derfor er vi i jagtforningen blevet spurgt om 
muligheden for at få en gennemgang af funktionen. 
Der vil denne aften være en repræsentant fra beredskabs center 
nordfyn der vil give en introduktion i brug af enheden og jægerene vil 
vise hvor den i dagligdagen er placeret. 
Otterup & Omegns Jagtforening vil være vært med kaffe og der er 
sponsoreret en stor brunsviger kage fra Otterup Bageri. 
Evt. spørgsmål rettes til Leif Thyrsted tlf:2148 7209 /mail LT@oojf.dk 
Pris:Gratis entre 
 

Tirsdag den 21. mar. kl 19:00 Loppemarked 
Kom og sælg det jagtudstyr du ikke bruger mere, eller gør en gode 
handel og få lidt med hjem, eller en god historie.. 
Du kan komme og sælge alt hvad du har lyst til af jagt eller fiskeri 
relaterede objekter. 
Vi har besøg af Kniv og Læder, der viser sine herligheder frem, besøg 
af leverandør af jagt og fritidsbeklædning, et kæmpe lotteri med 
mange fine gevinster. 
Der er mulighed for køb af kaffe m. kage, samt vand/øl/vin. 
Evt. spørgsmål rettes til Per Ladefoged tlf:4020 3332/mail PL@oojf.dk 
Pris:Gratis entre 
 

Torsdag den 30. mar. kl 17:00 Tur til Østjysk våbenhandel 
Vores jagttegns elever og kommende nyjæger skal en tur til Østjysk 
våbenhandel, vi har lejet en større bus og der vil være mulighed for at 
fylde den op.  
Ved Østjysk er der mulighed for at gøre nogle gode køb og vi har i 
dagens anledning fået forhandlet nogle fornuftige rabatter på stort set 
alt i butikken. 
Evt. spørgsmål og tilmelding rettes til Lars Madsen tlf:20856071 eller 
mail LM@oojf.dk 
Pris: 100,- uhørt billigt, da det inkludere transport fra OOJF klubhus, 
tur/retur, 1 sandwich og en vand, kaffe og forfriskning ved Østjysk.  
Hold jer ikke tilbage, vi køre efter princippet ”først til mølle” 
 

Primo April Hundetræning 
Glæd jer 
Igen i år har vi valgt at tilbyde hundetræning, vi mangler og få de 
sidste ting afklaret, så er vi klar med programmet. 
Mere om dette i næste nummer. 

Information Kalender i jagtposten 
Der er desværre sneget sig en lille trykfejl ind i kalendere, som vores 
jagtblad udvalg desværre ikke fik fanget under korrektur læsning. 
Årsmøde i Nordfyns Hjortelaug er den 14 marts og ikke som det står 
skrevet i kalenderen den 17 marts, vi beklager fejlen. 
 

 


