


2

Skovens Buffet
Ud af huset

Skovens buffet er velegnet til møde, 
konfirmation, fest og fødselsdag.  

Pris pr. kuvert

245,-

Klasisk fest
I huset

Klassisk fest til alle lejligheder i 
stemningsfyldte lokaler, rolige 

omgivelser og professionelt
værtsskab.

Pris pr. kuvert

599,-
Besøg os på

www.nbhs.dk
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Leder
Af Lars Madsen, foreningssekretær

Igennem de sidste par år, har jeg skrevet leder 
i jagtposten, det gør jeg igen i år, dog opdate-
ret flere gange, da deadline for bladet er ryk-
ket flere gange, og det har givet mig tid til at 
filosofere over hvor vi får vores informationer 
fra, for vi bliver alle bombet med information i 
løbet af dagen, via internettet, telefonen, sms, 
mail, Twitter, Facebook, etc., og spørgsmålet 
dukker op, hvilke nyttigheden og formål har 
bladet. 
Tilbage i tiden da bladet blev startet op, var 
der mange artikler og forskellige indlæg i bla-
det, indleveret af vores jæger og folk med til-
knytning til foreningen. Nogle er flittige til at 
komme med indlæg og andre, kommer det 
som en overraskelse at der er en deadline, 
også når indlægget ikke i bladet. 
Desværre stoppede vores redaktør og bladet 
lå lidt i dvale, men ”plejer” og ”vi”, eksistere i 
bedste fysiske form, men beslutningen om at 
bladet skal trykkes var der, men et frivilligt pro-
jekt kan kun gennemføres hvis der er hjerte, 
arrangement og lyst bagved en opgave, sådan 
er det i erhvervslivet og sådan er det i fritiden, 
det er lettere at få folk til at arbejde hvis man 
brænder for opgaven og ikke som tidligere 
skrevet ”plejer” og ”skal”, men med udgangs-
punkt i ingenting overdraget, og omkostnin-
gerne skal ned, er det svært, når redaktøren 
ikke har de fornødne kompetencer, men ind 
på grøn bane og ”ja” hatten på, så plejer blev 
droppet og nu er bladet du sidder med ude og 
der er kommet nogle gode aftaler i hus, som vi 
forhåbentlig kan bruge i flere år frem, og ikke 
mindst så er proceduren for blad fremstilling 
beskrevet, så vores efterkommer kan bruge 
dem, hvis de for mod på et blad.
Hvad er der sket i det forløbende år, vores jagt-
tegns undervisning og hundetræning fungere 
tilfredsstillende, der kunne godt komme nogle 
flere, men det er det samme andre foreninger 
oplever. Samarbejdet og tonen i bestyrelsen er 
kammeratlig, det er en fornøjelse. 
Ved at skæve til vores vedtægter, står der 
skrevet at vi skal arbejde i foreningens med-
lemmer interesse, og det gøre vi så vidt det er 
muligt, men det er mange gange vi ender op 
med ”Vi gør som vi plejer”, skal der innovation 

ind i foreningen, 
skal vi have hjælp 
fra medlemmernes 
side, hvad er det 
som i ønsker vi skal 
arbejde med, at vi deltager for turist foreningen 
på Viggelsø, på torvet og holder Sankt Hans, 
der kan jeg igen filosofere og stille spørgsmå-
let, hvem gør vi det for. Vi får tildelt økonomi 
fra Nordfyns kommune til medlems aktiviteter, 
dem skal vi da bruge til et eller andet jagt rela-
teret, et foredrag, kursus i vildtpleje, jagtskyd-
ning til Lejbølle etc.
Vores gamle hjemmeside fik en total ansigts-
løftning for et år siden, desværre var der nogle 
ude i skyen, der fik os lagt ned, ved et hacker-
angreb, så den er lidt haltende igen.
Otterup & Omegns Jagtforening har igennem 
flere år haft et samarbejde med DE4, dette 
samarbejde er ophørt.
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Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Brug for professionel
hjælp til dit 
byggeprojekt?
Alle former for tømrer-, snedker- 
og murerarbejde udføres i 
totalentreprise. 

A/S

www.korsholmbyg.dk

Pileløkken 3 · 5450 Otterup · Telefon 64 82 20 10
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Jagtgudstjeneste
Af Jens Erik Bruun

Den årlige jagtgudstjeneste blev afholdt søn-
dag d. 2/4 i Norup kirke af Hans Otto Paludan.
Karen Larsen havde igen brugt oceaner af tid 
til at planlægge og fremskaffe diverse fade, 
kasser, pyntegenstande, blomster og grene 
mm.
Diverse dyr udlånt af Horsebækskolen samt 
fra Oojf og lidt private mennesker, blev sat for-
skellige steder i kirken.
Et par enkelte men dygtige hjælpere hjalp til 
med at pynte i kirken, mange tak for jeres ef-
fektive indsats.
Det lokale kor sang i kirken, hvilket de gjorde 
godt som de plejer, og blev belønnet med en 
kasse sodavand.

Det var en blæsergruppe fra Langesø egnens 
jagthornslaug, som blæste på deres jagthorn 
og de var dygtige.
Til slut er der kaffe og kage i Oojf klubhuset, 
hvor der bliver hygget med sang kaffe og kage 
en stor tak til de der havde bagt kager.
Da der er mangel på deltagelse af foreningens 
medlemmer, er dette et arrangement der vil 
blive taget op i bestyrelsen, om det skal fort-
sætte eller ej.
MEN STOR TAK ALLE DER HAR BRUGT TID 
PÅ  OG DELTAGET I DETTE ARRANGEMENT.
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Hunde er ikke skabt til vores madvaner
Af Steen Knudsen

Det kan ikke sige for ofte – hunde er ikke skabt 
til vores madvaner. Fødevarer, vi kan svælge 
i, og tror er harmløse, kan være farlige – og i 
værste fald – dødelige for hunde.
Nogle hunde er naturligvis mere sarte end 
andre, og hvalpe kan tåle mindre end voksne 
hunde, men der er nogle advarselslamper, 
som altid bør lyse.

Her er de fødevarer, 
der kan forgifte din hund
Rosiner og vindruer er en dejlig spise – for 
mennesker. Og især børn kan guffe i sækkevis 
af dem. 
Der er da også masser af eksempler på hunde, 
som godt kan tåle rosiner hele livet, mens an-
dre bliver voldsomt forgiftede af en håndfuld – 
det går ud over nyrerne. Så der er ingen grund 
til at løbe risikoen.

Nødder, især de meget olieholdige, som val-
nødder, er farlige for hunde. En vild hund ville 
aldrig spise en nød i naturen, men camoufleret 
i slik eller kage, kan nødder sagtens lokke dit 
kæledyr. Undgå dem! 
Nødder kan give lammelser og ødelægge hun-
dens system inden for 12 timer.

 

Sødemidler er ikke 
sunde for et dyr

Sødemidler, især xylitol, som findes i tyg-
gegummi, kan slå en hund ud. Det er vigtigt 
at vide, for vi mennesker kan fejlagtigt tro, at 
sødemidler er sundere end sukker og derfor 
ufarlige. Det er langt fra tilfældet.

Chokolade smager fantastisk, og hundens 
smagsløg er ligeså sliksyge, som vi er. Men 
chokolade indeholder nogle stoffer, som kan 
være ekstremt farlige for en hund, især den 
mørke variant. 

Dyrlæger har gang på gang advaret om, at 30 
gram mørk chokolade kan slå en hund på 15 
kilo ihjel. Der tales om hjerteanfald og mave-
blødninger. Det bør være almen viden for alle 
hundeejere, og man skal fortælle gæster om 
risikoen, så de ikke i god tro fodrer hunden.

Vidste du, at blomsterløg 
og avocadoer gør hunde syge?
Løg i alle varianter gør en hund syg. Lad ikke 
din hund spise frikadeller med løg for eksem-
pel. De færreste er dog klar over, at forgiftnin-
gen kan ske i hundens krop ved indtagelse af 

alle former for løg. 
Din hund skal altså ikke gra-
ve blomsterløg op og spise 
dem.

Avocado er nok ikke den 
mest almindelige ingrediens i 
hundekosten, men vi blander 
ind i mellem denne stenfrugt 
i vores retter og lader måske 
hunden spise rester. 
Vi ser på avocadoen som en 
sund og næringsrig grønt-
sag, og det er den skam 
også – for os. Men en hun-
demave ødelægges af avo-
cado.

Service -lige efter bogen
• Service og reparation
• A/C og klima
• Klargøring til syn
• Dæk og fælge 
• Autoruder/stenslag   
• Bremse- og lygtetjek   
• Rustbeskyttelse   
• Forsikringsskader

- bare bedre bilværksted

Ørkebyvej 1B 
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852

Service og reparation
af alle bilmærker - også inden 
for GARANTI perioden.

Au2nord
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NORDFYNS DYREKLINIK
Birte Stentebjerg & Niels Peter Jensen

Bredgade 20, 5450 Otterup

· Konsultation dagligt efter aftale
· Telefontid dagligt kl. 7-17 (klinikken bedst kl. 8-17)

· Vagthavende træffes via klinikkens tlf. nr. (kl. 17-7 og weekend) 

TLF. 64 85 11 11 / www.nordfynsdyreklinik.dk

Butikken
er åben 

man.-fre. 
9-17

Arbejdet udføres af

EL ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

BLIKKENSLAGER-
ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63

VVS ARBEJDET

Tlf. 70 70 79 45 ∙ www.bad-energi.dk cvr.nr. 10 05 81 63
Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup

Bemærk nu også 

med elafdeling
Tlf. 64 82 31 57
Mobil 40 25 31 57
Søndergårdsvænget 16 
5450 Otterup
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Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9

DØGNVAGT: 64 82 12 12 • 64 89 10 64
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Triumph · Femilet · Lancome · One Two

Parfumeri

Lingeri

Modetøj

21

Otterup Farvehandel · Torvet, Søndergade 11 · 5450 Otterup · Tlf. 6482 1041

Idé&Design

BL Biler
v/ Bjarne Larsen

Norupvej 131, Norup, 5450 Otterup
RepaRaTiON aF alle bilmæRkeR · lakeRiNg · UNdeRVOgNSbehaNdliNg

tfl. 64 82 20 01

Jagt og beklædning

V/ Kristian Lohmann
Ejbyvej 49, Fjeldsted

Tlf. 64 88 12 28

Åbent: Man-fre 9.00-17.30
 Lør 9.00-12.30

Støttemidler til
natur og vildtpleje

Otterup & Omegns Jagtforening,
ønsker at kunne støtte projekter
til fremme af natur og vildtpleje.

Derfor opfordrer vi alle til at indbetale 
til ”OOJF´s Støttemidler”.

Alle som indbetaler minimum 100 kr.
deltager løbende i lodtrækningen

om meget fine præmier.

Der kan indbetales på
Konto nr. 6862-1061180,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Prof. dog gør det nemt for dig, idet vi har et 
enkelt og let overskueligt foderprogram, der 

uanset din hunds race, størrelse eller 
anvendelse dækker dens behov gennem 

hele livet
Og så er det Dansk.

Kontakt vor salgschef Søren Andersen på 
tlf. +45 21 20 96 06 eller vor sælger Klaus 

Larsen på tlf. +45 20 56 80 70

100 %
Gmo-fri

Høj 
optage-
lighed

Med 
Omega 
3 & 6

44

GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION
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salg af foder
og tilbehør
kent Jacobsen

søndersøvej 159
5642 Morud

65 96 47 59
25 88 47 57la
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60

17
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Årets hund 2017
Af Jens Erik Bruun

Lørdag d. 10/6 var der årets hund dyst afholdt 
af Oojf. Der var 9 hunde med fører som del-
tog i forskellige hunderacer. I Otterup er vi ikke 
specialiseret i nogen bestemt slags race,  alle 
er velkomne.
Vi startede op med fælles morgenmad kl. 8 i 
klubhuset på Horsebækvej, derefter kørte vi til 
Bederslev mose, hvor vi havde lånt terræn ved 
Bo Maegaard (mange tak for det).
De 4 forskellige disipliner var: slæb med diri-
gering, frit søg, vandarbejde og terrænskifte. 
Der var en dommer til hver post.
Der kæmpes om 2 pokaler: unghunde op til 2 
år og åbenklassen. Derudover er de 5 bedst 
placerede hunde direkte kvalificeret  til at del-
tage i en konkurrence mod Fredericia, som har 
stået på i snart 40 år. Den kom på benene fordi 
Hanse Falckmand engang var dommer til en 
hundeprøve, hvor han mødte nogle fra Frederi-
cia  og de lavede en prøve mod hinanden, den 
er så  forsat lige siden.
Vejret var perfekt, lidt overskyet og ikke for 
varmt, så det var gode betingelser for hun-
dene.
Dagen blev sluttet af i klubhuset med grillpøl-
ser og overrækkelse af pokaler og præmier.
I år vandt Michael Larsen med sin Kleiner 
Mynsterlænder Doffi på 14 måneder. De opnå-
ede 380 ud af 400 point.
Mange tak til de hjælpere og de dommere som 
GØR det muligt at afholde sådan en dag, uden 
DEM er INTET muligt.

Kommunemesterskab
i Nordfyns Kommune

Jægerråd Nordfyn
Pokalskydning afvikles på Strandager

Lørdag den 19. august 2017 kl. 10.00
NY DATO



9

ELÊáÊVVSÊáÊTekniskeÊinstallationerÊáÊwww.kappendrup.dkÊ

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag: 6.30 - 17.30 · Fredag: 6.30 - 18.00
Lørdag fra 6.30 - 14.00 · Søndag: 6.30 - 16.00
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Kappendrup 36 - 5450 Otterup - Tlf. 64 85 10 94

Kappendrup
Bageri

Altid friskbagt 
brød og kager!

Åbent alle
ugens dage

54

Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!

29

Fløde og bacon 
- har aldrig ødelagt 

god mad

19

Fuglsangsvej 69  |  Tørresø  |  5450 Otterup

Tlf. 29 45 45 12 - 70 20 45 12

mail@allanledhansen.dk  |  www.allanledhansen.dk

Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 

Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

De bedste produkter til dit kæledyr 
www.alt-til-hunden.dk

5

klar til dommeren og må ikke sende før han 
giver lov. mens vi venter på at få lov til at star-
te, udløses en levende due fra en due flosser 
lige foran hunden, som den så helst ikke skal 
reagere på. Vi går så i gang med apporterin-
gen og efter endt til ringer vækkeuret. (Sjovt 
lille indslag ) 
  
Alt i alt en flot og veltilrettelagt prøve, hvor 
dommere og hjælpere stod klar ved alle po-
ster. Prøvelederen styrede slagets gang med 
stort overblik. Det var et kanon terræn som 
man nok skal lede længe for at finde bedre. 
Efter sidste mand, som var en kvinde, som var 
i løbetid ( altså hunden ), kørte vi tilbage til 
hytten, så dommerne kunne få regnet sam-
men og vi kunne få spændingen udløst. 
Prøvelederen kunne efter kort tid kalde os 
sammen og offentliggøre resultatet, og over-
række en præmie til bedste hund fra hvert 
hold, og sammenlagt var Fredericia holdet så 
heldige at trække det længste strå. 
  
– Og så til kritikken (altid vigtig for at man kan 
forbedre FREDERICIA MATCHEN, og tag den 
positivt ) 

Jeg manglede på alle poster oplysninger om 
hvad man forventede og hvad man kunne 
opnå af point. F.eks. på post 4, spørger jeg 
om man må holde hunden inden på det an-
viste område, og om det i så fald ville koste. 
Jeg får at vide at det må jeg selv om og efter-
følgende  får jeg at vide at der blev dirigeret 
lidt rigeligt. 

Ved vandhullet spørger jeg om jeg må få at 
vide hvor anden ligger, og får anvist et om-

råde der i hvert fald er 30 m. fra hvor anden 
ligger. Får bagefter at vide det tog for lang tid, 
lidt logisk når man bliver ved med at dirigere 
hunden modsat af hvor fuglen ligger. 

Vores vindende hund opnår 166 point og an-
denpladsen 159 point. De har begge klaret 4 
stk. vildt på post 1, 2 på post 2 og 3 på post 
3. På post 4 får andenpladsen alt vildtet hjem, 
mens vinderen mangler ræven, så lidt underligt. 

I det hele taget står vi alle med en lidt underlig 
følelse af uvidenhed. Satte vi måske det hele 
til i vandet?, eller er der en dommer der har 
glemt at give point. Vi får intet at vide om hvor 
og hvorfor vi har sat point til, det eneste vi får 
oplyst er det samlede resultat. 

Det ville være dejligt med lidt åbenhed om de 
ting og at man får at vide hvor og hvorfor man 
er blevet trukket og få rettet evt. fejl med det 
samme. Og så lige det der med ræven. Der 
skal vi nok passe på at den ikke kommer til at 
fylde for meget. Når det drejer sig om 30-40 
point for at hente ræv, så er vi derhenne at det 
er fuldstændig ligegyldig hvad hunden ellers 
kan, det kan aldrig hentes. 

Lidt synd man glemmer det vigtigste i et ellers 
flot arrangement. 
  
Tak for en dejlig dag. Et flot arrangement og 
hyggeligt samvær. 

På vegne af Fredericia holdet  
(Dylle) Hardy Krauthammer

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir
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Shiraz/Merlot er den perfekte drue-
blanding fra Australien. Druen 
Shiraz tilfører vinen mørk frugt, 
brombær, solbær og lakrids. Merlot 
giver frugtfylde, blødhed og karak-
ter. Bør serveres ved 16 - 18 grader. 
Fantastisk til grillmad.

Walkers Creek
2011 Shiraz/Merlot

HENNING LONGET ÅBNER HOLTE VINLAGER

Pr. � . 65,-

6 � . 200-

KØB 6 FL.
SPAR 
190,-

Viña Mercedes
2011 Pinot Noir
Vi synes selv, vi har gjort et fanta-
stisk indkøb. Det er meget sjældent 
at � nde en Pinot Noir til under 50 
kr. Viña Mercedes har kvalitet og 
smag som en vin til 70 - 80 kr., og 
man kan tydeligt smage Pinot Noir 
druens karakteristika. 

KØB 6 FL.
SPAR 
250,-

Pr. � . 75,-

6 � . 200-
Thomson Estate
2012 Shiraz
Australien er kendt for at lave frem-
ragende vine på Shiraz druen. Det 
gør de også hos � omson Estate. Vi 
har købt et stort restparti i årgang 
2012, som vi sælger til under halv 
pris. Er du til Shiraz med masser af 
mørk frugt, peber og lakrids, så er 
denne vin et fund til prisen.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

SPAR 
53 %

Thomson Estate
2012 Chardonnay

En klassisk australsk Chardonnay 
med druens naturlige fedme. Det 
giver en ren og fyldig smag med 
toner af melon og en frisk duft af 
citrus.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

Pr. � . 74,-

  v/6 � . 45,-
= 6 � . 270,-

Pr. � . 149,-

  v/6 � . 70,-
= 6 � . 420,-

Anniversario 2012
Ny og bedre årgang

Ca' del Toscanello 2012

Vinavisen giver 5 stjerner 
og skriver 16/3-2014: 
”Blød og afrundet rødvin 
med god frugt, � n sødme 
og noter af blandt andet 
chokolade. Til 45 kr. er den 
nærmest en foræring...”
Årgang 2011 � k BT guld. 
Og årgang 2012 er endnu 
fyldigere og har mere karak-
ter og eftersmag og er lavet 
på den samme druesam-
mensætning: 20% Barbera 
s’Alba, 40% Barbera d’Asti, 
20% Nebbiolo og 20% 
Dolcetto. Vinen har lagret 
3 måneder på egetræsfade, 
hvilket har givet den en 
dejlig blød frugtagtig smag. 
Produttori di Govone får 
leveret druer fra over 200 
vinbønder og de udvælger 
de absolut bedste til vinene 
til Holte Vinlager.

KØB 6 FL.

SPAR 
174,-

DANMARKS BEDSTE TILBUD PÅ 
BARBERA DALBA SUPERIORE
6 stk. Barbera d`Alba 2009 Superiore + 1 Barbera d`Asti Magnum fra Piemonte, Italien.
Vor største salgssucces nogensinde var i 2009, da vi markerede vort 10 års samarbejde med Agostino fra 
Produttori di Govone, og Agostino gav 1 Magnum � aske, når man købte 6 � asker. Det var årgang 2000, 
senere blev det 2004 og nu er det årgang 2009, som vi kan love er lige så god ( hvis ikke bedre) som de 
2 andre årgange. Her får man munden fyldt med masser af god frugt, og smagen bliver hængende meget 
længe i munden.
Køb 6 fl asker Barbera D`Alba Superiore 2009 
normal pris kr. 119,00 pr. fl aske 
NU pris kr. 450,00 for alle 6 
+ 1 Magnum Barbera D`Asti UDEN BEREGNING. 

AGOSTINO
Produttori di Govone

6 fl. + 1 MG

450,-

SPAR IALT

404,-

Penge & Privatøkonomi 
har i juli/august 2013 vur-
deret denne rødvin til 184 
kr. for 1 fl aske! Vinanmel-
der André Devald skrev: “... 
her blev denne Sangiovese-
vin vurderet til 35kr. mere 
end prisen på 149 kr. I sig 
selv � ot og nok til en plads 
blandt månedens bedste 
køb. Der er imidlertid en 
stor besparelse ved køb af 
6 � asker, hvor du slipper 
med 70 kroner! Så er du til 
moderne italiensk med fad 
go frugtsødme, er Ca' del 
Toscanello et scoop."
Årgang 2012 er endnu 
bedre end årgang 2009. 
Der er mere frugt, større 
fylde og mere karakter.

KØB 6 FL.

SPAR 
474,-

SPAR 
53 %

I OTTERUP! VI ÅBNER TORSDAG 6. NOVEMBER KL. 9⁰⁰. KOM OG SMAG TORSDAG, FREDAG, LØRDAG.

Tirsdag 10.00-17.30
Onsdag 10.00-17.30
Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-18.00
Lørdag  10.00-13.00
Søndag og mandag lukket

Åbningstider

OOJF`s Jagtposten er nu på gaden med 
ny redaktør, undertegnede går ydmygt til 
arbejdet velvidende at der er meget at 
leve op til da denne post har været besat 
af en virkelig kompetent mand. Jeg vil her 
benytte muligheden og give Steen Knud-
sen en stor tak for det kæmpe arbejde han 
har gjort for at udvikle Jagtposten til det 
der er i dag, jeg arbejder videre i hans ånd 
men vil selvfølgelig satte min ejet præg på 
bladet.

Jagtposten vil fre-
mover køre i et tæt 
samspil med vor 
nye hjemmeside 
oojf.dk hvor nyhed-
er og aktiviteter altid vil være opdateret. 
Vi vil meget gerne modtage indlæg, foto, 
m.m. som vil blive anvendt efter behov. 
Materiale kan altid sendes til jagtposten@
iotterup.dk.

Jagtpos-
ten ville 
ikke være 
det den er 
uden vor 
mange 
gode an-
noncører, 
så kære læsere og medlemmer støt vore 
annoncører, de støtter os.  

Redaktøren har ordet

Jagtposten vil frem-
over køre i et tæt sam-
spil med oojf.dk

“
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Jagttur med Irish Deer Hunting  
v. Niels Nielsen Co.                  Cork 02.10 – 04.10.2017

Af Henrik Grønlykke

Blev samlet op i Odense 01.10.2017 af Camilla 
og Jørgen, der viste sig, at vi sammen  blev et 
rigtig godt trekløver på hele tur arrangementet. 
Turen gik via Kastrup/ Dobling med lejebil til 
destinationen, hvor vi var fremme sent om af-
tenen klar til jagten næste morgen kl. 6.
Irland Kerry området er et utroligt smukt og 
betagende jagtland. Det kan anbefales for de 
riffel jæger, der sætter udfordringen i højsæde 
på jagten efter den sky Sikahjort. Det kræver 
en god kondition med masse af træning på 
skydebanen på mere end de sædvanlig 100m.
Udstyret skal være af god kvalitet, især fodtø-
jet, der skal bære jægeren og sikrer, at sålen 
har kontakt med terrænet og stabiliserer jæge-
rens vægt og balance. En god rygsæk, der kan 
indeholde riflen, er at foretrække, da det giver 
bedre stabilitet end en alm. rygsæk  og riflen 
over skulderen. Det måtte jeg sande.
Niels er en jæger af pasion, der kender sit jagt-
terræn, hvor vildtet ynder at færdes. Han er en 
dygtig jæger, man har dyb respekt for hans 
viden og formåen til at spore en sikahjort, og 
hans syn er næsten som en 7x50 kikkert.

Mandag den 2. oktober.
Morgenjagten gav genlyd af få brunsthjorte i 
morgendisen længere nede på bjergsiden. Vor 
eneste selskab var en tårnfalk på nær hold. I 
området hvor  Camilla og Jørgen sad, så de en 
sikahjorte, der ikke kunne skydes til.
Vi kørte tilbage til hotellet spiste morgenmad. 
Drog ud sidst på eftermiddagen til området 
Glengarriff. På den øvre del af bjerget på et 
snævert plateau med den  skønneste og mest 
betagende udsigt over bjergsiden og dalen, 
tog Niels og jeg anstand.
Imedens, vi nød scenariet af irsk natur, kom 
en spidshjort nærmere æssede helt ind på ca. 
15m, uden at fornemme vore tilstedeværelse. 
Vinden var god i vores favør.
Niels viskede, der nede går hjorten… kunne 
ikke se den…så i en forkert retning. Der, der 
pegede han...se, der er den… væk... minut-
terne gik… der stod den, og udstødte sit un-
derlige brunst kald. Afstandsmåleren viste 260 
m… hjorten gik… kom frem igen. Nu sagde 
afstandsmåleren 230 m. Hjorten stod lidt skråt 
spids på og betragte os. Prøvede at finde an-
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læg på klippen. Ikke specialt godt, i forhold til 
hjorten var kommet for langt mod højre side. 
Holdt vejret… Nu eller aldrig.
Kuglen blev sluppet. Hjorten gik ned i knaldet.  
Det var helt surrealistisk, Niels sagde: ” Tillyk-
ke ”...   Her fra samme klippefremspring skød 
Camillas far Knud sin hjort i 2015… Hyggeligt 
at tænke på.
Ned til hjorten og tog den til skue, prægtig ulig 
tiender. Skuddet var gået ind ved hals/skulder 
120 gr. 6,5x55 Nosler ballistic tip.
Hjorten blev brække og skulle slæbes ned til 
nærmeste vej. Det blev det længste slæb. Næ-
sten 1500 m igennem kløfter under grandtræer 
vandløb og forhindringer af en hver art med rif-
len over skulderen badet i mit eget sved.
Aldrig har en kold øl smagt så godt, da vi en-
delig kom hjem ved 22 tiden.

Tirsdag den 3. oktober.
Kører ud til et nyt jagtområde Claydagh Valley 
kl. 6 om morgenen. Kl. 07.50 høres et skud. 
Det skulle vise sig, det blev Camillas dag! Men 
var det hende der skød? Var en tanke, før glæ-
den på Camillas vegne, blev til vished... En flot 

otte ender nedlagt med et sikkert hals skud i 
et smukt hede område med sø, mose med sol-
opgang over landskabet, som var det et maleri 
fra guldalderen, der blev levende.
Morgenmaden blev indtaget i en lille hyggelig 
by Kenmera med gode indkøbs muligheder 
samt pop besøg, inden jagt turen gik til Kilgar-
van - Gortnaboul og efterfølgende indtog vor 
med bragte mad på den højst beliggende pop. 
Aftenjagten på anstand ved Kealkill – Derreen-
collig. Ingen sika hjorte i udsigt den dag.

Onsdag den 4. oktober.
Ingen sikahjort i udsigt.

Torsdag den 5. oktober.
På gedejagt til Waterville - Killagurteen
Det var en utrolig smuk køretur til området, 
hvor vi skulle jage vildged ude ved kysten. Ter-
rænet er ret ufremkommeligt. Vi kommer frem 
til et større plateau. Camilla og Jørgen indtager 
plads på første parket filmer, nyde de strabad-
ser Niels og jeg skal igennem for at forcerer en 
dyb klippe kløft. Et terræn der ikke er velegnet 
for efterhånden gang besværede trætte ben. 
Der skulle følge trop med Niels, der sprang 
rundt som en anden gemse på klipperne.
Der er en 12-15 geder. Får anvist en hvid krav-
ler fremad og fremad. Pulsen banker sveden 
løber ned i de svidende øjne er næsten frem-
me ved et klippefremspring, hvor jeg kan få 
anlæg på Niels rygsæk. Finder geden i sigte-
kikkerten, afsikrer og stikker snellen… Kuglen 
slippes...
Geden fejlbedømte jeg afstanden til. Afstands-
måleren funkede ikke. Jeg holdt højt på rygge, 
men skuddet traf ved forbenet på bugen og 
geden gik.
Kom på skudafstand på en 60-80 m. Geden 
faldt for en bladkugle uden at opgive. Et fangst 
skud på halsen sendte den til tælling.
Anstrengelserne for at komme på skudhold 
trak tænder ud på en snart folkepensions 
berettiget riffel jæger… der måtte bade i sit 
eget sved flere gange og mærke udmattelsen 
var nær med tanken om tiden er ved at være 
passe` for det svageste led øjet og det bagved 
liggende. Knagen til riflen i mørket, er til at få 
øje på!
Hen under aften, er vi kørt til bagsiden af det 
bjerglandskab. vi jagede i tidligere på dagen.
Kilgarvan – Baureragh. Vi kører op i ca. 300 m 
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højde. Går ud i sko-
ven mod grænsen til 
den åbne bjergside 
og dal. Spotter en 
hind med kalv på ca. 
300 m, der fordufter 
ved vores  blottet til-
stedeværelse. Vi går 
opad. Pludselig ser 
vi en seksender med 
en hind. Forsøger 
at få anlæg på en 
hegnspæl...hjorten 
står fint med siden 
til; men hinden står 
bag hjorten. Der kan 
ikke afgives skud!
Solnedgangen nær-
mer sig med raske skridt. Niels finder et langs 
gående bælte, der strækker sig fra bunden 
mod toppen af skoven, hvor der er ryddet 
skov. Vi sætter os og venter… Niels efterlig-
ner hjortens kalden… Få minutter, så er det 
sidste sol strejf forsvundet bag gullig brink… 
Pludselig bag os ca. 40 m kalder hjorten. Det 
er absolut sidste minut… hjorten løfter hove-

det og udstøder det 
unik kalden, der ikke 
kan beskrives. Måske 
som et sørgmodig 
æsel, der har slugt 
en sækkepipe? Slip-
per kuglen på hals/
bringe. Hjorten for-
ender i knaldet sam-
men med den sidste 
solstråle over bjergets 
horisont.
De skønne øjeblikke, 
hviler for en stund på 
nattehimlen, de lyse 
øjeblikke venter på 
morgen stunden! 

Tak til Camilla og Jørgen, for uden deres del-
tagelse, var jagtturen ikke den oplevelse den 
blev. Fuldendt med den essentiel humor og 
kemi, der får alt til at gå op i en højere samhø-
righed i et super godt team.

Knæk og bræk
ohgpost@gmail.com



14

Nørregade 2,5450 Otterup, Tlf. 64 82 18 81Miljøklassificeret 
Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup

Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation
for mindre husdyr 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder 
og plejemidler

Telefontid
Mandag-torsdag 7-17

Fredag 7-16

BL BILER
v. Bjarne Larsen

Norupvej 131 • 5450 Otterup
Reparation af alle bilmærker -Lakering og undervognsbehandling

Tlf. 64 82 20 01
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GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION
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Af Jens Erik Bruun

I 2017 har vi været på biotop tur 2 gange  25/4 
om aftenen og 27/8 om formiddagen.
Rasmus Larsen som er fungerende skytte på 
Rugaard  viste og kørte os rundt begge gange.
25/4 var vi 13 mand fra Oojf der var rundt og 
se hvordan vildtagre og biotop så ud det var 
en kold aften hvor øl og vand burde have væ-
ret skiftet ud med varm kakao med cognac, 
men det havde Jens Erik ikke lige tænkt på.
D 27/8 var sammen med Veflinge/Vigerslev og 
Nordfyns jagtforening der var vi næsten tyve 
mennesker og her var de kolde øl og vand dej-
lige at nyde i det flotte terræn.
Vi så vildtager, biotop og fasanudsætning det 
var en fantastisk dag og flot at se hvordan 
Rasmus styrer driver det an og Brian fra vildt-
plejeren.dk var der og gav råd og vejledning til 
de der ville vide mere om frø og udstyr.

Biotop tur til Rugaard Gods
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Bladstrup Hundepension 
v/Søren og Margit Rasmussen 
Glavendrupvej 15, 5450 Otterup 
Kl. 9-10 og kl. 17-18 

Book online via 
www.hundepension-odense.dk
www.bladstrup.com

Tlf. 24 81 50 58 (kl. 8-16)

Salg af Dådyrkød
Dådyrkølle 50 kr. pr. kg. Dådyrryg 70 kr. pr. kg
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God boligjagt

Besøg vores webshop eller butik i Hedensted !
www.huntinglife.net
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Jagt og Tone 
Af den gamle jagttegnslærer Leif Thyrsted

Er tiden løbet fra de gamle regler og etiker for 
jagt.
Da jeg for snart mange år siden begyndte at gå 
på jagt, lærte jeg jo også om jagt og tone, og 
jeg har jo som underviser forsøgt at videregive 
disse regler og etiketter oven i alle de andre 
ting som jo også skulle læres til jagtprøven.
Her nogle vejledninger i god jagtskik, taget fra 
bogen ”Jagt og Tone”. Etikette er det rigtige 
ord, men tiden løbet fra det. Med god grund 
kan det beklages, for der er jo ikke sat noget 
bedre i stedet.
Man må ikke skyde på de andre jægere. Det 
er uvenligt. Alle ved at det også er forbudt. Der 
for skal man ikke engang sigte på dem. Heller 
ikke for spøg, med en tom bøsse. Elementært 
det ved alle.
Man må ikke skyde på en hare som sider i sæ-
det. Hvorfor nu ikke det? Det er meget lettere 
at ramme den når den sidder stille, og det må 
da være vigtigt. Det er jo noget med chokvirk-
ningen, men som Poul Bruun sagde, den må 
da få et større chok når der bliver skudt på den 
når den sider helt stille.
Man må ikke skræve hen over et stykke vildt, 
der ligger på jorden. Kan det da ikke 
være lige meget? Hvorfor er man en 
god jæger, hvis man skyder en fasan 
ned, men en uopdragen jæger, når man 
træder hen over det døde dyr på jor-
den. 
Jagtlederens uindskrænkede ret. Husk 
at tage hatten af når parolen holdes. 
Ingen må gå foran ham, på vej til post. 
Det er grov jagtforseelse at underken-
de hans værdighed og autoritet. Tag 
hatten af og sig tak når man bliver sat 
på post. Det er usportsligt og ukorrekt 
at bede jagtlederen om en post, man 
har særlig lyst til, eller gøre vrøvl over 
den man får henvist.
Er man på en klapjagt hvor nogen går 
igennem og andre står for. Går man 
igennem i klapperkæden bør man kun 
råbe ”Tiro” for flyvende og ”Varto” for 
løbende vildt, når man ser vildt. Står 
man på post, må der ikke skydes på 
vildt som er for langt ude, eller vildt 

som er for tæt på. 
Afstanden til vildtet 
skal være mellem 15 
– 30 meter. Man skal stå stille og der må ikke 
føres højrøstet samtaler med naboposten.
Når vildtet skal transporteres. Efter dansk skik 
bæres fasanen enten liggende i hånden med 
vingerne samlet og ordnet, eller bæres med 
dens hoved fastklemt mellem to fingre. Harer 
bæres i bagløbene, aldrig ved ørene eller på 
anden vis. Ræven bæres ligeledes i bagløbe-
ne, aldrig i lunten (halen).
Enhver jagt slutter med at dagens udbytte 
samles på en ”Parade”. Dyrene lægges på de-
res højre side i rækker. Hver vildtart i rækker 
for sig. Mens de tilstedeværende blotter ho-
vedet, takker jagtherren for god skydning (hvis 
han da finder anledning dertil), samtidig med 
at han i taknemlighed noterer, at dagen kunne 
forløbe uden uheld.
Er der hornblæser ved paraden, lyder derpå 
det smukke signal ”Jagt forbi” og jægerne vi-
ser deres ærbødighed for vildtet ved en kort 
stund at betragte det i stilhed med hatten i 
hånden.
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• VVS-installationer
• Biobrændselsanlæg
• Olie-/Gasfyr

Smedearbejde •
Blikarbejde •

Murerarbejde •

Aut. VVS Installatør

HP Smedie og VVS
Ørkebyvej 1, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 61 91
www.hp-smedie.dk

Dansk VVS Garantiordning

Bad- og toiletvogn samt trailere udlejes

Badeværelser i totalentreprise

Henning
20 98 70 70

Per
20 13 66 80
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Lejbølletur 
Af Jens Erik Bruun

Lørdag d. 23/9 var der tur 
til hjortebanen. Der var ikke 
ret stor tilslutning, så vi var 5 
mennesker der kørte i privat 
biler derned.
Vi fik morgenmad på banen 
og skød fra kl. 9 til 12. Der 
var masser af tid og riflerne 
blev skudt varme.
Det var folk som ikke havde 
prøvet det før, til folk som er 
der flere gange om året.
Der blev skudt på indskyd-
ningsbanen med den nye 
markering på storskærm 
ved siden af skydepladsen, 
på den elektroniske bukke-
skive og til løbende hjort og 
svin. Nogle prøvede endda 
at skyde med lyddæmper på 
banens egen riffel, så man 
havde prøvet at mærke for-
skellen.
Alle var enige om det var en 
god dag og havde været læ-
rerigt for de nye, og at man 
skal træne en del før man 
bør skyde til løbende vildt.
Dette arrangement bliver 
taget op til overvejelse, om 
tidspunktet er dårligt, eller 
om der skal nyt til, da folk 
har mulighed for selv at tage 
derned når man har lyst.

RINGMÆRKEDE FUGLE
Finder du en ringmærket fugl, bedes du sende ringen

samt oplysninger om art, køn og findested - og med afsender til:

ZOOLOGISK MUSEUM
Ringmærkeafd.

Universitetsparken 15, 2100 København Ø
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BLIV SPONSOR I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!

Otterup Bog & idé
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bog-ide.dk/otterup

facebook.com/Otterup Boghandel

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir
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Foreningsdyst:
Otterup mod Fredericia
Af Jens Erik Bruun

Dysten udspringer tilbage fra 1979, hvor Fre-
dericia havde markprøver på Hofmannsgave 
og en af dommerne Hans Jørgensen snak-
kede med nogle af dem fra Fredericia sammen 
Roger Drue, og de aftalte at lave en dyst mod 
hinanden.
Den er i lige år i Fredericia og ulige år i Otterup, 
hver forening stiller med 5 hunde. Der dystes 
om et sølvfad til det vindende hold, derudover 
er der et lille sølvfad til bedste hund fra hvert 
hold.
Den ligger altid første lørdag i august og det er 
en stor tradition og mange ser frem til denne 
dag.
Der var 4 discipliner: frit søg, vandarbejde, ter-
ræn skifte og Slæb/dirigering.  Prøven er lavet 
så tæt på jagtbare situationer som muligt.
Vi startede med fællesmorgenmad og kørte 
derefter til prøvestedet i Bederslev mose 

hvor vi havde lånt et 
skønt terræn og hundene blev sendt rundt til 
de forskellige poster med deres fører, da det 
var overstået efter et par timer kørte vi tilbage 
til klubhuset og fik grillpølser.

Dommerne fik regnet point sammen og Otte-
rup de vandt med 346 point. (Max pr hund pr 
disciplin er 100 point) og resultatet lød på  til 
Otterup 1711 og 1365 til Fredericia. Fredericia 
har vundet de fleste gange i tidens løb men 
vi fik det denne gang. En hund skal jo trænes 
hele tiden, det er ikke nok den lære det den 
skal, det skal også vedligeholdes.
Til slut endnu en gang tak til de frivillige hjæl-
pere, dommere og lodsejer som gør det muligt 
at afholde sådan en dag, uden dem er INTET 
muligt.
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Nordfyns Stjernepriser 2017
Af Lars Madsen

Medlemmer af Otterup & Omegns Jagtfor-
ening er indstillet i 2017 til årets stjernepris af 
2016 og modtager hæderen.

Leif Thyrsted for et kæmpe arbejde med at 
overtage kassererjobbet, efter at tidligere kas-
serer stoppede.

Holdet der tegner 
Viggelsø arrange-
mentet, er hædret, 
Leif Thyrsted kunne ikke blive hædret 2 gange, 
så han måtte se til fra tilskuerrækken, men Leif 
er den store tovholder.

Skal du have gode bøffer, så er
det mod Kappendrup du tøffer!
Vi har alt godt til grillen til rimelige priser.
Prøv vores hjemmelavede pølser og pålæg.

Kappendrup
SLAGTERFORRETNING
Ring og bestil tlf. 6485 1105 · larsslagter@msn.com · lukket man.-tirs.
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Ved tilmelding deltager du  
i konkurrencen om et jagtslips...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

...vær altid opdateret

Send en mail til  
im@oojf.dk med  
dit navn, din email 
og dit mobil nummer

Af Jens Erik Bruun

Den årlige sildetur skulle have været lørdag d. 
6/5 2017, men der var nogle som meldte fra i 
ugen op til, så vi 15 mand tilbage.
Der skal være min 20 mand for det kan betale 
udgift til bus, ellers skulle vi hæve priserne, så 
vi besluttede at aflyse turen. 
De der meldte afbud ville selvfølgelig betale 
hvis vi tog afsted, da der er bindende tilmel-
ding.

Det skal så siges jeg snakkede med en fra 
Ringkøbing i starten af maj, og der var ikke 
fanget ret mange sild til deres sildefestival i 
sidste weekend af april, i forhold til hvad de 
plejer.
Vi plejer at køre fra Otterup kl. 6, til Tiperne og 
spise morgenmad og så kommer vi til Hvide 
Sande og fisker fra ca. kl. 10 til afgang ca. kl. 
15.
Hvis der er opbakning til det, laves der tur i 
2018 igen.

Sildetur



27

NORUP ENTREPRENØR & VOGNMAND

Møllevej 66, 5450 Otterup, tlf. 64 82 33 57
v/Per Rasmussen, Aut. Kloakmester

A
PS

• Alt i Jord og Beton
• Alt i kloakarbejde
• Kloakspuling / TV

• Vognmandskørsel
• Nedsivningsanlæg
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• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

johansen biler A/s odense
henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Hund med 
på jagt? 
Har du jagttegn?

I så fald vil mange påstå at man 
burde vide bedre.

Flere syntes faktisk også set i lyset 
af den negative fokus der i disse år 
hviler på jægerne, at det er forståeligt 
at hund skal medbringes ved jagt 
på fugle.

Har du en gang prøvet at løbe en 
stangskudt kok op, eller kikket efter 
en due i høj korn eller græs vil du 
sikkert forstå hvorfor loven er som 
den er.

Det er dog tilladt på åben vand fra 
pram eller jolle, at jage uden hund.
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Døre/Vinduer
med eller uden montering

Termoruder - Tagudskiftning
Om- og Tilbygninger

Tømrermester

Esben Hansen
Ørkebyvej 3, 5450 Otterup

64 82 42 21
Telefax 64 82 42 31
www.esben-hansen.dk
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Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

Skydebaner på Nordfyn

Af Ove Pedersen

Jeg hedder Ove Pedersen, og jeg  blev valgt 
som formand for jægerråd Nordfyn ved års-
mødet 2018. 
Jeg er Nordfyns repræsentant i kredsbestyrel-
sen. Jeg repræsenterer også Fyn i  udvalget 
for nyjægere og for den frivillige jagtprøve.
Min foreningsbase er Bogense Land og 
Strandjagtforening.
Jeg ser min opgave i jægerrådet som at for- 

midle et  bredt sam-
arbejde imellem de 
Nordfynske jagtfor-
eninger. Jeg ser frem til Fjordens dag igen i år, 
hvor vi som jægere har en stor mulighed for at 
formidle jagten til den brede befolkning.
Jeg vil gerne rose mine med medlemmer i jæ-
gerrådet for at deltage kontruktivt i det samar-
bejde vi har.

Jægerråd Nordfyn

Nordfyns Flugtskydningscenter 
Nabbevej 3, Vester Egense 

5400  Bogense
www.nordfynsflugtskydningscenter.dk

Jagtbane og Skeetbane

Strandager Skydecenter
Otterupvej 500
5270 Odense N

www.strandagerskydecenter.dk
Jagtbane og Skeetbane-  

Compak Sporting-Nordisk Trap
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www.nordfynsbank.dk

DIN BANK!

Jerbanegade 22  5450 Otterup  Tlf: 59 48 94 20
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Jæger mod Cancer

Læs mere

www.jmcancer.dk

En gammel jægers bekendelser 
- skal man altid skyde?
Af Børge Nielsen, Stenløkken 1,Otterup

For flere år siden var jeg på en jagt, hvor der 
på parolen blev meddelt at man ønskede at 
der blev skudt rådyr. (Det var den gang der var 
nok af dem). Jeg fik en post ca. 30 meter fra 
en remisse, et rigtigt godt sted hvor der ple-
jede at være gode chancer. På det tidspunkt 
havde jeg ingen hund og kunne derfor stå 
ganske stille. Kort tid efter jeg havde indtaget 
min plads og faktisk før drevet var kommet i 
gang, hørte jeg noget pusle i remissen, jeg var 
spændt og klar. Der gik nogle få minutter, så 
kom et flot dyr (en smalrå) lige så stille ud af 
bevoksningen, Da det kom ud på åbent ter-
ræn, stoppede det op og vejrede lidt og kig-
gede hen på mig. Først lagde det hovedet på  

den ene side og så den anden, jeg var jo et 
fremmedelement, men dyret besluttede åben-
bart at jeg ikke var farlig, så det hoppede lige 
så stille forbi mig på ca. 10 meters afstand, og 
det fik lov til at gå uantastet.
De jagtkammerater der stod nærmest, kom jo 
selvfølgelig med spørgsmålet ” hvorfor skød 
du ikke ”? Hvortil jeg kun kunne svare, at jeg 
ikke kunne nænne det. Det skal siges jeg har 
skudt adskillige rådyr med haglgevær, og der 
skal heller ikke herske tvivl om, at hvis dyret 
var kommet med fuld ”musik” havde jeg skudt. 
Er der jagtetisk korrekt at handle sådan, især 
over for jagtværten?



35

Jæger mod Cancer

Læs mere

www.jmcancer.dk

Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 22 33
otterup@bygma.dk

BYGMA OTTERUP TRÆLAST
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

ÅBNINGSTIDER:
Man - fredag:  09.00 - 17.30
Lørdag:  09.00  - 14.00
Søndag:  09.00 - 14.00

udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
Bygma A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2100 ansatte fordelt på 
95  forretningsenheder i hele Norden. 
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribu-tion af trælast, bygnings- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle- og private marked. 

. .

www.bygma.dk
Her �nder du altid vores aktuelle tilbudsaviser

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o�entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms.

Bygma A/S er en landsdækkende kæde med 59 
udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
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Æresmedlemmer 2018
i Otterup & Omegns Jagtforening

Jørgen Hummelhoff, Mogens Hansen, Knud Erik Rasmussen

NYT FOTO?
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SALG-SERVICE-REP.
· Havemaskiner
· Motorsave
· Buskryddere
· Hækkeklippere
· Cykler
· Knallerter
· Sliberi
· Reservedele

Egense Service Værksted
v/Erland Pedersen,

Møllevej 75 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 45 07

Åbningstider: Man.-Fre. 9.00-17.30 · Lør. 9.00-12.00 

Aut. Forhandler:
 · Jonsered
 · Honda
 · Texas
 · Ariens
 · Echo
 · Freunde
 · Metabo
 · Tomos

Jagt og beklædning

V/ Kristian Lohmann
Ejbyvej 49, Fjeldsted

Tlf. 64 88 12 28

Åbent: Man-fre 9.00-17.30
 Lør 9.00-12.30

HUSK VOR 
HJERTESTARTER
Hjertestarteren som du kan komme til hele 
døgnet.

Jægerne giver stor tryghed i hundeskoven og 
det store boligområde i området med place-
ringen af vor hjertestarter.

Vor hjertestarter 
har heldigvis kun 
skulle støves af 
i 2017.
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Formand
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 31132991
E-mail: jeb@oojf.dk

Kasserer
Mogens Andersen, Havreløkken 4, 5450 Otterup 
Tlf.: 61228941
E-mail: ma@oojf.dk

Sekretær
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf.: 20856071 
E-mail: lm@oojf.dk

44

OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
Tlf. 2145 8755
E-mail: ks@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Leif Thyrsted, Kappendrup 21, 5450 Otterup
Tlf.: 21487209
E-mail: lt@oojf.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Larsson, Harveløkken 1, 5450 Otterup
Tlf.: 23304600
E-mail: ll@oojf.dk

Bestryelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, 5450 Otterup
Tlf.: 21458755
E-mail: ks@oojf.dk
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Formand
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Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
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E-mail: ks@oojf.dk

BestyrelsesmedlemBestryrelsesmedlem
Erik Sørensen, Plantagevej 34, 5450 Otterup
Tlf.: 26271519
E-mail: es@oojf.dk

OOJF-BESTYRELSEN 2018
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Stadionvej 50 · 5450 otterup · tlf. 64 82 23 43 · fax 64 82 23 22

&Bowling
Idrætscenter
Ot t e r u p H a l l e r n e

Bielers Gourmet-service

Bøf &
Bowl

O t t e r u p H a l l e r n e Bøf
&

Bowl
FRA

199,-

VÆlG MelleM SteaK,
SparerIBS OG KYllInG

Mad ud
af huset
udenlAndske
og dAnske

speciAliteteR

Speciel italiensk buffet
eller 3 retters menu.
Min. 10 kuverter.

faMilieBowl
2 voksne + 2 bøRn

under 12 år

kr. 595,-

3
retter

gourMet
Menu

fra

kr. 269,-

tilBud
okseMøRbRAd

incl. bowling

kr. 225,-

luksus
Brunch

Min. 15 pers.
inkl. bowling fra

kr. 225,-

laser-
skydning

kr. 50,-
pr. pers.

ring og hør nærmere
om åbningstiderne
i uge 27-28-29-30.




