
 

Otterup & Omegns Jagtforening Juni 2017 
Lørdag den 10. juni. kl 8:00 Årets hund 

Denne dag er en lokal konkurrence for jagthunde, hvor vi afprøver 

samarbejdet imellem hund og hundefører, i 4 forskellige 

discipliner, lidt vand apportering, frit søg, terrænskift og lidt 

dirigering. Det er et sjov og underholdende arrangement. 

Vi mødes kl. 8 lørdag den 10/6 i OOJF klubhus til kaffe og 

rundstykker. Derefter kører vi samlet til terrænet i Bederslev 

mose hvor der dystes i jagtrelevante opgaver og når vi er igennem 

alle discipliner, kører vi retur til klubhuset hvor der er 

præmieoverrækkelse 

Pris 200 kr. inkl. morgenmad og en øl/vand underprøven. 

I forbindelse med præmie overrækkelsen, vil det være muligt at 

købe en grill pølse. 

 Tilmelding til Jens Erik Bruun 31 13 29 91 eller Lars Madsen på 

mail (lm@oojf.dk) eller mød op på  

Fredag den 23. juni kl 18:00 Skt. Hans 
Otterup & Omegns Jagtforening byder alle velkommen til en festlig 
og fornøjelig Sankt Hans aften, med fælles spisning i teltet, båltale 
og fællessang. 
Kl 18 kan man komme med sin medbragte mad, der er opsat telt, 
borde og stole og der vil være tændt op i et par store grille, der er 
til fri afbenyttelse, desuden vil der være mulighed for køb af 
vand/øl og vin, til en overkommelig pris. 
Under spisningen vil Jef Kjøller leverer musik fra scenen. 
Båltaler vil i år være forfatter og fortæller Bjarne Kim Pedersen, 
kendt for fortællinger omkring Otterup og ikke mindst 
Enebærodde, temaet vil være ”Hygge” en ting dansker er gode til.  
Bordbestilling ved Lars Madsen tlf:2085 6071 eller LM@oojf.dk 

Information Nyt fra bestyrelsen 
Igennem længere tid, har bestyrelses medlem, Lennart Frowin 
Rasmussen gået og funderet over tingene omkring 
bestyrelsesarbejdet og desværre truffet den beslutning, at han ikke 
har den samme gejst i foreningsarbejdet som tidligere, og derfor 
valgt at trække sig ud af bestyrelsen. I stedet er suppleant Jan 
Pank trådt ind. 
Bestyrelsen takker Lennart for sit arbejde, og er glad for at han 
stadig er at trække på, hvis vi har behov for hans viden. 
/Lars Madsen 

 


