
 

 
Otterup & Omegns Jagtforening september 2017 

Information siden sidst  
I forbindelse med vores indkaldelse til arbejdsdag, var det glædeligt 
at se, at vi kan få lidt hjælp til at vedligeholde vores foreningshus og 
lokaler. Vores ”depot” er blevet malet og der er ryddet opomkring 
huset, arealerne er holdt for ukrudt, så det ser pænt ud. Vi nåede 
desværre ikke og blive helt færdig, der mangler lidt maling, men det 
tager vi når der kommer 2-3 dage sol i Danmark ☺. 
Vores team af glade ”kokke” har 4 gange serviceret Nordfyns turist 
forening med gourmet på Viggelsø, og det er dejligt at høre fra 
koordinatoren, at det har været en succes og vores kassere også 
kunne stråle, da han fik ”kisten”. 
Igen i år har vi deltaget i arrangementet Fjordens dag, vi var godt 
bemandet, ”som vi plejer” er i mine øre den mest dræbende 
sætning der findes, så vi prøvede noget nyt i år, ”Jæger 
værkstedet”, det var faktisk godt besøgt, for vores ”håndværkere” 
havde ikke tid til at udføre alt det de havde planlagt, eks. 
konkurrence ”Kan du bestå en jagt prøve”, smykke værksted og 
opsats tilpasning, og som vi plejer, vores vildtsuppe og spyd, fik god 
kritik. 

Lørdag den 23. september Lejbølle.  

Så er det tid til den årlige tur til hjortebanen. Det er den 23/9 vi 

kører i bus fra Otterup kl 6,30 og er hjemme igen ca kl 15.  

Der er morgenmad og middagsmad dernede og der kan skydes 

løbende til svin og hjort samt stillestående bukkeskive med 

elektronisk markering fra 9-12.  

Der kan købes øl, vand og patroner på banen  

Pris mellem 300 og 350 afhængig af antal deltagere.  

Tilmelding eller mere info henvendelse til Jens Erik Bruun 

31132991 

Fredag den 29. september Kl 16 Hjortebrøl ved Oksbøl.  
Tag med på en god oplevelse ved og omkring Oksbøl og høre de 
store Hjortebrøle. Der køres i fælles bus fra Otterup & Omegns Jagt 
forenings klubhus, på Horsebækvej kl. 16:00 og håber at 
fredagstrafikken over Vestfyn er med os. Når vi kommer til området, 
vil bussen køre rundt i området, hvor vi kan se de store rudler af 
kronvildt, og forhåbentlig høre de store hjorte brøle.  
Der køres til Naturstyrelsens bålhytte, hvor vi kan spise vores 
medbragte mad. Så igen en tur ud i naturen og lytte efter brølene, 
inden vi køre hjem igen. Forventet hjemkomst kl. ca. 22:00. 
Hver især medbringer egen forplejning. 
Øl og vand kan evt. købes i bussen.  
Der er plads til 15 i bussen, tilmelding er ”først til mølle princip” 

Tilmelding: Leif Thyrsted på tlf 2148 7209 eller lt@oojf.dk. 

  



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. 

Tirsdag den 24. okt. Kl 19 Klubaften:  
Vi har nogle pæne rådyr hoveder liggende i vores fryser, de skal 

bruges til noget nyttigt, så vi har allieret os med en super håndværker, 

der kan vise os, hvordan vi laver en pæn opsats. Der bliver kogt lidt, 

pillet lidt, skrabet, savet og bleget, og til sidst op på et ”bræt” 

Mød op i OOJF klubhus,  

• der er åbent fra kl 19 

• det er gratis at deltage 

• OOJF er vært med kaffe. 

• Glade jagtkammerater 

• Det er tilladt at prale denne aften  

 
 

Kommende Klubaften: Den 21. november, vil der være julefrokost, reservere aftenen, 

vores gæve jyde, Kjeld vil koordinere og koggererer. 

 

 


