
Otterup & Omegns Jagtforening juli 2018 
Information Jagtposten 

Foreningens medlemsblad er endelig blevet færdig og skulle 
meget gerne komme ud til jer meget snart. 
Hvis i ikke modtager det, så giv lige besked, der er nogle 
adresser som vi har fundet der ikke helt stemmer. 
Hvis i mangler bladet, så send en besked til info@oojf.dk eller 
giv et kald på tlf. 20856071 
 

Tirsdag den 14. aug. Kl. 17:45 Biotop vandring 
Jagt selskabet Hofmansgave fik tildelt Otterup & Omegns 
Jagtforenings biotop pris 2018 og som en del af æren, vil de 
fortælle omkring deres store arbejde med at få biotopen op og 
stå på den mere end 300 hektar areal. 
Vi mødes enten kl 18 ved Hofmansgave eller 17:45 ved 
Otterup & Omegns Jagtforening klubhus. Vandring tager ca. 
1½ time, derefter vil jagtforeningen være vært med lidt spiseligt 
og en tår til halsen ved OOJF’s klubhus. 
Meget gerne tilmelding, så vi ved hvor mange der skal 
bespises til LL@oojf.dk /23304600 eller LM@oojf.dk / 
20856071 
 

Tirsdag den 31. juli kl18:00 Hundetræning  
Opstart af hundetræning, for jagtrelevante hunde. 
Der er opstart tirsdag 31 juli og det løber 5 gange, indtil den 28 
august. (Tirsdag den 14 august er med forbehold, jf. 
ovennævnte arrangement) 
Der trænes bla. vand apportering, frit søg, dirigering og slæb.  
Der er indskrivning kl 18 ved Otterup & Omegns Jagtforening, 
derefter køres der til træningsterræn.  
Tilmelding eller yderligere oplysninger til Jens Erik Bruun på tlf 
31132991 eller på jeb@oojf.dk  
 

Mandag den 6. august Pokalskydning 
Otterup & Omegns Jagtforening afholder pokalskydning for 
medlemmer.  
Der skydes i 5 rækker.  
Tøserækken skyder til 24 duer,  
Ny jæger skyder til 24 duer,  
Ungjæger skyder til 24 duer,  
A rækker skyder til 40 duer,  
Mesterrække skyder til 40 duer,  
1 og 2 plads i hver række, præmieres. 
Tilmelding eller yderligere oplysninger til Kjeld Sørensen på tlf 
21458755 eller på KS@oojf.dk  
 

Lejbølle den 25. august Hjortebane tur til Lejbølle 
Otterup & Omegns Jagtforening lejet Lejbølle riffelbanen fra kl. 
9 – 12. Der køres fra Otterup kl. 6:45 
Pris 250 kr. dette inkluderer  
bus tur - retur til klubhuset i Otterup  
bane leje på løbende Hjort / gris, samt gule ærter,  
Ikke incl. er. Morgenmad som købes på banen ved ankomst, til 
en meget favorabel pris. 
meld dig til ved  
Lars Olsen på 40362276  
Lars Lykkesholm 40436472 
 



Tirsdag den 28 august kl 19:00 Foredrag omkring ulve i Danmark 
Otterup & Omegns Jagtforening ligger lokaler til et foredrag 
omkring ulve i Danmark, hvor Mads Flinterup fra Danmarks 
Jægerforbund vil fortælle bla. omkring 
 

• Den klassiske forestilling om ulve som rovdyr 
• Hvordan og hvorfra er ulve kommet til Danmark 
• Hvilken indvirkning af ulve på det klovbærende vildt 
• Hvilken indvirkning har ulve på vores jagthunde 
• Er ulve farlige 
• Etablering af ynglende ulv i DK 
• Hvad mener befolkningen 

 
Foredraget er gratis og foreningen vil være vært med kaffe og 
kage. 
Tilmelding eller yderligere oplysninger til Lars Madsen på tlf. 
20856071 eller på LM@oojf.dk  
 

 


