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

være godt gang i mange aktiviteter. 
På det jagtlige forrum, har vi afholdt pokalskydning for 
foreningens medlemmer, desværre deltog der ikke ret mange 
medlemmer, så Kjeld sad og kedede sig, vi har haft jagthunde 
træning med få hunde tilmeldt, men dem der deltog, fik noget 
ud af fremmødet. Biotop vandring på Hofmannsgave var der et 
godt fremmøde og der blev fortalt og vist frem af gode ideer og 
så at de ikke bare lige er at plante et par grantræer, der ligger 
en plan bag ved, der skal overholdes. Foredrag med Mads fra 
DJ, omkring ulve i Danmark, var godt besøgt, han kunne 
fortælle og give realistiske tal, der fik åbnet øjnene op for 
skeptiker, om man er for eller imod ulve i Danmark, det er op til 
enhver individ. Fjordensdag deltog vi i først på måneden, vores 
stande var godt besøgt, både Bistroen og vores arbejdende 
værksted. Lejbølle har igen i år været på kalenderen og med en 
bus der næsten var fyldt op, der versere rygter om rigtig flot 
skydning fra Langeland, så den kommer nok igen til næste år. 
Udenfor det jagtlige forrum, har vi igen i år været på Viggelsø, 
men i år som overordnet koordinerende, på alle 4 ture, så vi 
både skulle stå for naturfortællingen og bespisningen. 
Hvis der er emner eller arrangementer i mangler, så smid en 
mail eller giv et kald til en af bestyrelses medlemmerne, så 
bliver det taget op. 
 

Fredag den 5 oktober kl. 16:00 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” 
Pris: 100,- 
Tilmelding: Leif Thyrsted på tlf 2148 7209 eller lt@oojf.dk. 
 

Lørdag den 6. oktober kl. 8:30 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. 
 

Kommende arrangementer  23 oktober er der klubaften i Otterup & Omegns jagtforenings 
klublokaler,  

 Lidt information omkring ændringer af jagttider 
og denne betydning. 

 Laserskydning, årets laserskytte skal findes, 
der er præmie til den bedste.  

 
20 november er der forenings julefrokost, hvor Kjeld Sørensen 
vil fremtrylle en lækker julemenu. 
 
15 januar 2019 er der vildt andespil, Erik Sørensen er i fuld 
gang med at få alle trådene i projektet, til at hænge sammen 

 


