
Otterup & Omegns Jagtforening september 2018 
Information Siden sidste nummer af nyhedsbrevet i september måned, har der 

være godt gang i mange aktiviteter. 
Desværre er Otterup & Omegns Jagtforenings og tilstødende areal i 
øjeblikket blevet udset til at være opholdssted for tørstige sjæle, det 
er der ikke noget usædvanligt i og de må gerne opholde sig derr, 
problemet er at de rydder ikke op efter sig, der flyder med dåser, 
cigar skod etc. Bestyrelsen arbejder pt. med at finde en løsning på 
problemet og forhåbentlig få en snak med de personer der benytter 
området. 

 
Tirsdag den 23 oktober kl. 19:00 Laserskydning.  

Vi gentager sidste års succes, og laver en skyde konkurrence, med 
laser skydning. Vi skal have fundet foreningens bedste laserskytte. 
Der er præmie til den bedste og trøst til den uheldige. 
Konkurrencen starter kl 19:15 og der er indskrivning indtil 19:15 
Foreningen er vært med kaffe og kage og der er mulighed for at købe 
øl/vand og vin. 
Skydning afholdes i Otterup & Omegns Jagtforenings lokaler, 
Horsebækvej 22, 

Tirsdag den 20. november kl. 
18:30 

Julefrokost: Kjeld Sørensen fik ikke afviklet julefrokost sidste år, da 
der pludselig kom et valg på tværs af hans plan, men i år skal det 
være. 
Kjeld vil diske op med alt hvad der høre til en spændende julefrokost. 
Tilmelding kan ske til Kjeld Sørensen mail KS@oojf.dk eller 
21458755 
Senest tilmelding pga planlægning er den 13 november. 

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 
jærgerforbundet.  

Kommende arrangementer  15 januar 2019 er der vildt andespil, Erik Sørensen er i fuld gang 
med at få alle trådene i projektet, til at hænge sammen. 
Erik Sørensen har valgt at udsætte det til februar, da der er mange 
opgaver på det tidspunkt. Nærmere information senere. 

 


