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måned, har der være godt gang i mange aktiviteter. 
Vi er i den herlige tid hvor der bydes på jagt, i krat, på 
markveje og flere steder, kan vi se biler holde parkeret i 
både i hverdagen og i weekenden, det være sig både 
små og større jagter, og det er herligt og komme ud og 
nyde naturen, høre på historie, både gode vittigheder og 
bort forklaringer, hvorfor fasanen stadig flyver, og samt 
se et flot hundearbejde, afslutte arbejdet efter et 
dræbende skud. 
 
Hvad rør der sig i foreningen i øjeblikket. 
Der vurderes på hvad der skal arbejdes med i den 
kommende periode, bla. er der ved at gøre klar til et 
sammensætte et udvalg til jagtposten, da der skal mere 
stof til den, derfor opfordres alle til at komme med en 
lille historie, vi kan lave til en artikel, en god oplevelse 
både lokalt, regionalt og udenlandsk, dem vil vi meget 
gerne bringe i bladet, så send gerne en lille historie om 
oplevelser, send til info@oojf.dk 

Torsdag den 3 januar kl. 19:00 Nytårstaffel 
Foreningen byder på lidt sødt og vådt og ønsker hinanden 
godt nytår, samtidig ligger vi op til at i som medlemmer 
kommer med ideer vi skal arbejde med. Det afholdes i 
Otterup & Omegns Jagtforenings lokaler, Horsebækvej 22, 

Mandag den 7. januar kl. 19:00 

  

Jagttegns undervisning: 
Vi har lavet en aftale med en jagttegns underviser 
Claus Holm Hansen, så kender i nogle der ønsker at 
få jagttegn og nyde den herlige sport, så give dem et 
prej om foreningens tilbud. Alle der har bopæl i 
Danmark har mulighed for at erhverve sig et jagttegn.. 
Se mere om dette på vores web, eller kontakt Lars 
Madsen for yderligere information. 
http://oojf.dk/jagttegn.html 
 

Lørdag den 12. januar kl 08:00 
 
 
 
 

Foreningsjagt: Fælles jagt på Enebærodde, for 
fortrinsmæssigt ung –og ny jæger, hvor der er frit 
afskydning på alt ikke klovbærende vildt. 
Der er plads til 25 skytter og først til mølle princippet 
gælder, dog med henvisning til ovenstående forbehold (ung 
–og nyjæger) 
Prisen er 750,- for medlemmer og 850,- for ikke 
medlemmer. Med i prisen er, morgenmad og frokost, lidt 
varmt til halsen under jagten, transport rundt til de enkelte 
såter, nydelse af nordfynsk natur. Tilmelding til Jens Erik 
Bruun 31 13 29 91 eller via foreningsmeddelse i 
jægerforbundet. 

  
 


